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I e va  R u t ė  – keliautoja ir fotografė, Vilniaus univer-
siteto Orientalistikos centro Azijos studijų magistrė 
ir dėstytoja, VU Konfucijaus instituto lektorė, kiniškų 
arbatų specialistė ir kelionių vadovė po egzotiškąsias 
šalis. Išmaišiusi tolimiausius Azijos kampelius, kelis
kartus apėjusi šventąjį Kailašo kalną, aplankiusi 

pas laptingąjį Baikalą ir Kamčiatkos ugnikalnius bei Pietų Amerikos 
Altiplano grožybes pagaliau ryžosi savo patirtis sudėti į knygą. 
Jau 10 metų vadovauja kelionėms po Kiniją, Tibetą, Peru, Boliviją, 
Etiopiją ir kitus tolimus kraštus. Moka kinų kalbą. Organizuoja ir 
vadovauja „Travel Planet“ kelionėms.

Nuostabi, kelionių ir pažinimo dvasia persmelkta Ievos Rutės knyga įkvėps 
keliauti, patirti neapsakomą nuotykių skonį, įsuks į neišdildomų įspūdžių 
verpetą. Knygoje susipažinsite su gražiausiais maršrutais po egzotiškąsias 
šalis – Kiniją, Tibetą, Mianmarą, Nepalą, pasisemsite atsakingo keliavimo 
idėjų bei rasite vertingų patarimų, kaip keliauti savarankiškai.
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Įvadas

Kas iš mūsų nemėgsta keliauti?! Dauguma dar vaikystėje svajojo-
me apie paslaptingus, neištyrinėtus kraštus, kalnus ir džiungles. 
Negalėjome net patikėti, kad mums užaugus tas nesuvokiamai 
didelis pasaulis staiga pasirodys toks mažas. Vaikystėje skaityti 
kapitono Granto vaikų nuotykiai paslaptingoje Patagonijoje atro-
dė tokie tolimi ir egzotiški, o šiandien tą pačią Patagoniją galime 
nesunkiai pasiekti lėktuvu. Ką ten Patagoniją, – jau ir į Antarktidą 
rasite kelionę! Pasaulis susitraukė, tačiau dėl to, kad nebereikia ke-
liaujant laive praleisti savaičių, mėnesių ar metų, jis netapo mažiau 
įdomus. Mes vis dar taip pat veržiamės užkariauti tolimus ir nepa-
žįstamus kraštus, tačiau vis dažniau nusiviliame neradę to, apie ką 
skaitėme knygose ar svajojome. 

Ši knyga skirta keliautojui, norinčiam, kad kiekviena jo kelionė 
būtų nuostabi ir išskirtinė. Neapsigaukite, Jūsų rankose – ne kelio-
nių vadovas; tai veikiau kelionių patarėjas, padėsiantis išsirinkti, 
susikurti ir įgyvendinti nuostabiausią gyvenimo kelionę. Nesvar-
bu, kad pavadinime paminėtos tik keturios šalys, – o ir apie jas 
parašyta nepakankamai. Ši knyga – veikiau katalizatorius, saldai-
niukas, kurio paragavus norėsis dar ir dar – ieškoti, skaityti, kurti 
ir keliauti. 
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Gyvenimą nuspalvinančios kelionės daug keliaujantiems kartais 
ima netekti žavesio. Žmonės ypač dažnai nusivilia organizuotomis 
grupinėmis kelionėmis. Pasinėrę į vartotojiško pasaulio kasdieny-
bę kartais kelionę imame rinktis, keldami mažesnius reikalavimus 
nei dešrai parduotuvėje, pamiršdami, kad toli gražu ne kaina le-
mia, ar kelionė bus gera. Vaikydamiesi nuolaidų, nebesuprantame, 
kad kokybė negali būti pigi. Gerą kelionę paruošti reikalingas spe-
cialistų įdirbis, patikimi partneriai, profesionalus kelionės vadovas 
ir, svarbiausia, žingeidūs ir geranoriški keliautojai. Juk didžioji ke-
lionės sėkmės dalis priklauso nuo mūsų pačių! 

Šios knygos tikslas ir yra parodyti, kaip pastaraisiais dešimtme-
čiais paplitusios kelionės keičia mus supantį pasaulį, kaip jos keičia 
mus ir kaip keliauti, kad patirtume vien tik geras emocijas. 

Pirmoje knygos dalyje apžvelgsiu atsakingo keliavimo idėjas, 
vis labiau plintančias pasaulyje kartu su sveiko gyvenimo ir ekolo-
ginių idėjų sklaida.

Antroje dalyje patarsiu, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ruošiantis 
kelionei. Čia patarimų ras ir mėgstantys keliauti savarankiškai, ir 
tie, kurie kelionės organizavimo rūpesčius mieliau perleis kitiems. 

Trečioje knygos dalyje aptarsiu keturias kelionių kryptis: į Ki-
niją, Tibetą, Mianmarą ir Nepalą. Paminėsiu, kaip reikėtų planuo-
ti keliones į šias šalis, ką įdomaus jose aplankyti, ir pasiūlysiu po 
vieną pavyzdinį maršrutą. Dalis apie Nepalą bus kiek kitokia. Šis 
kraštas labai mėgstamas mūsų keliautojų, todėl nutariau šią kny-
gos dalį skirti kelionėms su vaikais, nes, mano nuomone, Nepalas 
idealiai tinka kelionėms su mažaisiais, o informacijos apie tokias 
keliones beveik nėra. 

Knygoje nesiekiau aprašyti visko; tai ir nėra įmanoma. Jeigu 
bus lemta, gal ateityje išleisiu knygas, skirtas atskiroms šalims. Kol 
kas tai – mano pirmasis kuklus bandymas padėti keliautojams tin-
kamai pasiruošti kelionei ir patirti nuostabiausius savo gyvenime 
įspūdžius. 
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P i r m a da l i s

Atsakingas keliavimas
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Kinija yra viena didžiausių pasaulio valstybių ne tik savo gyven-
tojų skaičiumi, bet ir teritorija, nusileidžianti tik JAV ir Kanadai. 
Geografinė įvairovė Kinijoje stulbina. Čia yra didžiausias aukščių 
skirtumas pasaulyje: pasienyje su Nepalu rasime ir aukščiausią pa-
saulio viršukalnę – Everestą (tibetiečių vadinamą Džomolungma), 
ir vieną iš penkių žemiausių vietų pasaulyje – sūrų Aydingo ežerą, 
esantį 154 m žemiau jūros lygio. Žiemos temperatūros skirtumas 
irgi nustebina – tą pačią dieną šiaurėje esančiame Harbine gali 
būti -40, o Kinijos Havajais vadinamoje Hainanio saloje +20 laips-
nių Celsijaus. Kinijoje gyvena daugiau nei 55 tautinės mažumos, 
pasižyminčios skirtinga kultūra, papročiais ir apranga. Todėl į Ki-
niją galima keliauti daugybę kartų, ir kiekvieną kartą kelionė bus 
visiškai kitokia. Taigi į ką atkreipti dėmesį keliaujant po Kiniją?

Kokios trukmės ir apimties kelionę rinktis?

Pirmiausiai atsižvelkite į savo galimybes ir pamirškite mintį 
vienos kelionės metu apžiūrėti visas garsiausias Kinijos įžymybes. 
Kinija tiesiog per didelė, kad viena kelionė sutalpintų viską, ką ji 
galėtų pasiūlyti. Mano patarimas būtų keliauti po 2–3 savaites ir 
nemėginti vienos kelionės metu aplankyti tiek Kiniją, tiek Tibetą. 

Kinija

Plaukimas Li upe. Guilinas
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nepriimti. Patarčiau prieš užsisakant viešbutį būtinai pasidomėti 
kitų keliautojų atsiliepimais.

Vietovės, kurias tikrai verta aplankyti

Kinija didelė – visko išvardyti neįmanoma, todėl praleisiu vi-
siems žinomus ir į kiekvieną standartinį maršrutą įtrauktus objek-
tus. Paminėsiu tik keletą man pačiai labiausiai įstrigusių Kinijos 
vietovių, kurias galima nesudėtingai pasiekti, o pamatyti ten tikrai 
yra ką.

Datongas. Maždaug po 6 valandų kelionės traukiniu iš Pekino 
atsidursite sparčiai besiplečiančiame mieste. Kadaise tai buvo vie-
nos iš Šiaurės Kinijoje gyvavusių karalysčių sostinė, kurios visiškai 
sunaikintas senamiestis jau baigiamas atstatyti. Kaip ir daugelyje 
kitų Kinijos vietų, kur sugriovus istorinius statinius buvo naujai 
pastatytas senamiestis, autentikos ieškoti nereikia. Autentiška Da-
tonge tik Devynių drakonų siena, vargu ar verta kainos, sumokė-
tos už jos pamatymą. Didieji Datongo stebuklai slypi už miesto. 
Čia teks arba rinktis organizuotą turistinį turą, arba samdytis au-
tomobilį, kuris nuveš jus apžiūrėti aplink Datongą slypinčių kul-
tūros paminklų. Pirmiausiai aplankykite nepaprasto grožio Jun-
gango (Yungang) grotas, laikomas budistinės skulptūros Kinijoje 
pradžia. Deja, grotas ir skulptūras negrįžtamai ardo rūgštis, atsi-
randanti  dėl netoliese esančių anglies kasyklų skleidžiamų dulkių 
ir lietaus sąjungos. Aplankykite grotas, kol dar yra ką lankyti, nes 
prieš rūgštį bejėgis ir UNESCO paveldo statusas. Skulptūros, pra-
dėtos kurti 3–4 mūsų eros amžiuje, byloja apie sudėtingą Kinijos 
budizmo istoriją. Atvykę čia su kiniškojo budizmo specialistu ga-
lėsite Budų veiduose išskaityti kadaise čia valdžiusių valdovų bei 
jų sugulovių pamaldumo liudijimus.

Jungango grotos
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rove. Trys didžiosios Azijos upės Mekongas, Jangdzė ir Salvinas 
teka lygiagrečiai, atskirtos aukštų kalnų grandinių. Jos suformuoja 
nepaprasto grožio slėnius, kuriais kadaise Ju-
nanio pietuose auginama arbata pasiekdavo 
Tibeto prekyvietes, o kartais nukeliaudavo ir 
iki pat Indijos ar Nepalo. Tai garsiųjų arbatos 
karavanų, lėmusių ne vienos kartos gyvenimą 
ir palikusių atgarsių vietinėse liaudies dainose, 
takų apraizgytos žemės. Keliautojams tekdavo 
su visu savo karavanu – arkliais ir mulais – kel-
tis per kunkuliuojančias kalnų upes ir įveikti 
pavojingas perėjas palei šventąjį Kava Karpo 
(Khawa Karpo) kalną.

Toliau į šiaurės rytus driekiasi jau skyriuje 
apie Kiniją aptartos Gyaltango (Šangrilos) val-
dos, priklausančios Tibeto Khamo regionui. 
Šio regiono gyventojai iki pat mūsų dienų garsėja savo puošniais 
apdarais, prabangiais turkio ir koralo papuošalais bei karštakošiš-
ku būdu. Sakoma, jeigu susitikus dviem khampom (taip vadinami 
vietiniai gyventojai) vienas iš jų išsitraukia peilį, − o jų su savimi 
nešiojami peiliai yra įspūdingo dydžio ir aštrumo, − tai gyvas liks 
tik vienas iš jų.

Tolumoje dunkso Kailašo kalnas

Ant stataus šlaito įsikūręs Tibeto vienuolynas

Tsampa – vienas populiariausių 
tibetiečių valgių

Mani akmenys, ant kurių iškirstos mantros 
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P e n k ta da l i s

Mianmaras (Birma)
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Mianmaras yra viena tų šalių, kuriose keliauti tikrai gera. Žmo-
nės čia labai draugiški, visuomet nusišypsos, pagavę keliautojo 
žvilgsnį. Kartu tai šalis, leidžianti pasijausti taip, tarsi keliautum 
laiku. Čia gyvenimas, rodos, sustojo prieš 100 metų, ir nuo to laiko 
niekas nesikeičia, tik vis labiau juodom dėmėm apsineša pastatai ir 
vis labiau rūdija prieštvaniniai automobiliai. Keliaudamas čia gali 
pasijusti kaip 60-ųjų ar 70-ųjų Japonijoje − tokiais autobusais čia 
vežioja turistus. Niekas nesivargina net vairo į kitą pusę perkėli-
nėti. Šalį ilgą laiką krėtė įvairūs vidiniai konfliktai, valdžią savo 
gniaužtuose laikė karinė chunta, todėl šalis buvo izoliuota nuo 
pasaulio. Didžiųjų valstybių diplomatinės tarnybos nerekomen-
duodavo savo piliečiams vykti į Mianmarą, buvo taikomos įvai-
rios ekonominės sankcijos, draudžiančios bankinius pervedimus į 
Mianmarą iš Vakarų pasaulio šalių. Visa tai leido valstybei išlikti 
nesugadintai turizmo, tačiau nežinia ar ilgam. Prieš keletą metų 
panaikinus ekonominius apribojimus turistai masiškai plūstelėjo į 
Mianmarą, iki palubių užkeldami viešbučių ir turistinių paslaugų 
kainas. Nuvažiuokite į Mianmarą prieš tai, kai jis virs dar vienu Tai-
landu. Tai, kaip greitai keičiasi gyvenimas Mianmare, puikiai ilius-
truoja valiutų rinka – dar neseniai juodojoje rinkoje galėjai išsikeisti 
dolerių dvigubai geresniu kursu nei banke, o dabar juodoji rinka 

Mianmaras (Birma)
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