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Legendiniu Šilko keliu 
iš Graikijos į Kiniją

 
S. Kučas pradėjo keliauti 
dviračiu 1997 m. ir žygiuose 
jau nuvažiavo per 60000 km, 
aplankė 60 šalių, nebuvo tik 
Australijos ir Antarktidos že-
mynuose. Per tą laiką turėjo 
5 dviračius. Dviratį, su ku-
riuo keliavo aplink pasaulį, 
padovanojo Šiaulių dviračių 
muziejui. Tris dviračius jam 
pavogė Vilniuje,  bet vieną 
atrado.  Sigitas Kučas į Kini-
ją keliavo su dviračiu KOGA 
MIYATA, kurį jam pagal 
spec. užsakymą pagamino  
Olandijoje. Detales išsirinko 
pats internetu, kainavo 1600 
eurų. Dviratis patogus, juo 
keliautojas patenkintas. 

Paminėdami olimpinius metus, lietuviai dviratininkai kartu su keliau-
tojais iš kitų šalių pradėję kelionę vasarį Graikijoje baigė ją rugpjūtį, kaip 
ir suplanavę, Kinijos mieste Pekine. Šioje kelionėje jie įveikė 12 tūkst kilo-
metrų. Kelionės organizatorius, Taikos žygio aplink pasaulį vadovas Sigi-
tas Kučas, šiandien laimingas, kad kelionė pavyko puikiai, nors buvo labai 
įtempta ir atsakinga.  

Savo mintimis dalijasi žurnalo ,,Kelionės ir pramogos“ svečiai – fizikas
ir kelionės organizatorius Sigitas Kučas, jo sūnus skulptorius Daumantas 
Kučas ir draudimo ir finansų konsultantas Gintautas Deksnys.
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Pasiruošimas
Daumantas. Man tai pirma tokia ilga 

kelionė. Tėtį lydėjau per Lietuvą Taikos žy-
gyje aplink pasaulį. Keliauti apsisprendžiau 
labai greitai. Iš mamos pasiskolinau dviratį ir 
prisidėjau su kitais 7 lietuviais nuo Tbilisio. 
Keliavau 127 dienas. Toks žygis prieinamas 
kiekvienam šiek tiek judančiam žmogui. Aš 
visai nesiruošiau, su dviračiu ne taip dažnai 
važinėjau. Pirmą savaitę buvo sunkiau, po to 
pripratau. Pavargom, kai naktį lydėjo policija. 
Norėjom pasigrožėti žvaigždėmis, mėnesiena, 
o jie prisistatė Turkmėnijoje ir sujaukė visą 
romantiką. Mynėme iš visų jėgų, kad ši drau-
gystė greičiau baigtųsi.

Gintautas. Tokia kelionė buvo mano 
svajonė. Apie ją perskaičiau ,,Kelionių ir pra-
mogų“ žurnale. Visąlaik bėgioju, stengiuosi 
palaikyti formą. Važiavau nuo Stambulo iki 
Taškento.

Sigitas, vienintelis iš lietuvių numynęs 
dviračiu visus 12 tūkst. kilometrų. Man rau-
menis skaudėjo tik tuomet, kai po Kinijos kal-

nus pavaikščiojau. Visą kelionę nors ir turėjau 
daug rūpesčių, jaučiausi gerai. Kiekviena die-
na buvo vis kitokia, pilna netikėtumų. 

Tautos. Kalbos. Kultūros
Sigitas. Vidurinėje Azijoje su visais susi-

kalbėti padėjo rusų kalba. Prisimenu, kai Gru-
zijoje olandą Marką ir italę Carlotą susistabdė 
gruzinas ir primygtinai jiems aiškino vos ne 
tempdamas už rankovių. Šie stovėjo išsigandę 
nesuprasdami, ko iš jų norima. Pasirodo, gru-
zinas visus kvietė į svečius. Nors ir neturėjome 
laiko, atsisakyti buvo neįmanoma. Jis gyvena 
skurdžioje lūšnelėje, net vietoj servetėlių pa-
plėšė laikraščio skiaučių. Atidarė kilkių kon-
servų, atnešė naminio vyno ir pradėjo pasakoti 
apie savo sunkų gyvenimą, sūnų, žuvusį kare. 
Graudinantis susitikimas. Gruzinai kiekvieną 
svečią tiesiog ant kelio vaišina ar tempiasi į na-
mus. Tai vienintelė šalis, kurioje beveik nėra 
jokių statybų, jokio judėjimo pirmyn.

Šių metų žygyje dviratininkai keliavo 171 dieną, nuo vasario 20 iki rugpjučio 8 d.
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Kinijoje labai sunku bendrauti, nes angliš-
kai provincijose niekas nemoka, daugelis net 
pirmą kartą matė užsieniečius. Bet visi labai 
draugiški, sveikinasi, nori pavaišinti. Teko 
pirštais rodyti, ko norime valgyti. Vieną kar-
tą virtuvėje kantriai aiškinau, kad noriu savo 
įprastų pusryčių – kiaušinienės su daržovėmis. 
Atrodo, susikalbėjome, o sulaukiau didelio 
dubens makaronų. 

Į Kiniją įvažiavome Sindziango uigūrų au-
tonominėje srityje. Uigūrai – musulmonai, 
kurių teisės smarkiai ribojamos, jie neturi 
pasų, jokio aukštesnio posto savo šalyje jiems 
užimti neįmanoma. Ši tauta nori nepriklau-
somybės. 

Daumantas. Labiausiai patiko kinų vir-
tuvė. Maisto daug, jis pigus. Visur gaminami 
kinų išradimas – makaronai, ir ruošiami jie 
švieži. Tai tikras menas, smagu žiūrėti. Sunku 
įsivaizduoti nepamačius. Makaronai gaminami 
su daržovėmis, dedami į sriubas. Ypač įdomiai 
gaminami lakštiniai – tiesiai į puodą. Kavinėse 
kinai užsisako labai daug maisto, po to daug jo 
palieka. Matyt, tokia tradicija. Porcijos didžiu-
lės, maistas pigus, bet labai lengvas. Pavalgai, 
sotu ir jokio sunkumo.

Gintautas. Kelionė buvo suplanuota taip, 
kad kiekvienas galėjo keliauti individualiai ar 
su kuo norėjo. Priekyje važiavo automobilis, 
kuris parinkdavo nakvynės vietą. Kas blogai 

Molio kalnai Sindziange. 
D. Kučo nuotr.

Gintautas Deksnys kelionėje buvo 
virėjas. M. Stasiuk nuotr.
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jautėsi, galėdavo važiuoti jame. Šiaip būdavo 
taip – gauni žemėlapį, kur pažymėta nakvynės 
vieta, ir keliauji. Aš ilgiau pasilikau Bucharo-
je. Norėjau labiau susipažinti su šiuo senovi-
niu miestu, menančiu kelis tūkstančius metų. 
Nepaprastas jausmas viską išvysti savo akimis.

Sigitas. Didysis Šilko kelias, kuriam pava-
dinimą suteikė vokiečių geografas ir keliautojas 
baronas Ferdinandas fon Richthofenas, jungia 
Rytus ir Vakarus, Kiniją su Europa. Viduram-
žiais čia keliavo kupranugarių vilkstinės ga-
bendamos įvairiausias prekes. Šiuo metu, net 
per didžiausią Kinijos Takla-Makan dykumą 
nutiesti puikūs keliai, visur veikia pigus mo-

bilusis ryšys. Važiuoji per dykumą ir gali pasi-
kalbėti su namais. Atstumą, kurį kupranugariai 
įveikdavo dykumoje per dvi savaites, mes dvi-
račiais nuvažiuodavome per tris dienas.

Didžiausi sunkumai
Sigitas. Labiausiai vargino klimato kai-

ta, vėjai, lietūs, karščiai. Įvažiuojant į Pekiną 
buvo 35–37 laipsniai karščio, didžiulė drėg-
mė. Sunku per kalnus važiuoti, ypač už Stam-
bulo, kur labai statūs šlaitai, taip pat Kirgi-
zijoje. Labai trūko informacijos apie perėjas. 
Mūsų nenorėjo įsileisti Uzbekija, vizas gauti 
padėjo Graikijos ambasada – grupėje buvo 
du graikai, važiavę nuo pradžios iki galo. Kai 
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kuriose atkarpose pasitaikė daug mašinų, ypač 
artėjant prie Kinijos. Uzbekijoje, Turkmėni-
joje ir Gruzijoje mus saugojo policija. Tai irgi 
savotiškai vargino.

Daumantas. Man sunkiausia buvo prie-
špriešinis vėjas, ypač gūsinis keliaujant per 
dykumą Turkmėnijoje, Kinijoje. 

Gintautas. Man sunkiausia buvo Turk-
mėnijoje, kur blogi keliai, dykuma, karštis ir 
vėjai. Tačiau labai egzotiška gamta, visos mo-
terys tautiniais drabužiais, laikosi tradicijų.

Ekologijos problemos
Azijoje ekologija yra opi pro-

blema. Automobiliai plaunami 
prie bet kurio upelio ar kito van-
dens telkinio. Kinijoje teko va-
žiuoti per gyvenvietę, kuri visa 
padengta suodžiais. Šalia – anglių 
kasyklos. Net oras visas juodas. 

Ligos ir kitos bėdos
Sigitas. Bendrakeleivė Nijo-

lė Turkijoje susilaužė pirštą, o po 
Tbilisio pametė kuprinę su pasu, 
grįžo į Lietuvą išsiėmė naują pasą 
ir toliau tęsė kelionę. Keturi len-
kai Kinijoje gulėjo ligoninėje. Du 
stipriai peršalo, o Ričardui net 
buvo atlikta operacija.  Jau nuo 
Turkijos jis vis susiimdavo už pil-
vo, o Kinijoje neiškentęs paprašė 
nuvežti į ligoninę. Čia įprasta, kad 
prie ligonio būtų artimas žmogus, 
jam yra skirta lova. Taigi jį slau-
gė bendrakeleivė Marylė. Kai pa-
galiau nustatė diagnozę, reikėjo 
skubiai operuoti. Po operacijos 
gydytojas ant padėklo atnešė par-
odyti žarnų gumulą, kurį išpjovė, 
kaip kitaip paaiškinti nesupran-
tančiam žmogui, ką jam darė. Pa-
mokė slaugytoją, kaip ligonį ma-
sažuoti, kokią mankštelę daryti, 
ką nupirkti turguje valgyti. Po 10 
dienų jį išleido, o po 14 dienų jis 
jau mynė dviratį lygiai su visais.

Didžiausias įspūdis
Daumantas.  Kinų lankstumas, darbštu-

mas, paslaugumas, šalies grožis, didybė, žmo-
nių daugybė ir jų perspektyvos. Teko važiuo-
ti smėlio audroj pavėjui, 40 km per valandą 
greičiu. Jautiesi, tarsi leistumeis su slidėmis 
nuo kalno. Nepaprastas įspūdis ir važiuoti 
lyjant šiltam lietui. Priminė vaikystę, kai dar 
būdavo tokio šilto lietaus ir Lietuvoje. 

Sigitas. Nepamiršiu Huashan kalnų. Tai 
– daoistų šventi kalnai, baltos granito uo-

Laiptai į šventąjį Huashan kalną. D. Kučo nuotr.
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los, šventyklos ant tų kalnų. Stovi viršuje, o 
po kojomis debesys. Nepamirštamo įspūdžio 
ir Longmen grotos su uolose išskaptuotomis 
Budos skulptūromis. Taip pat mėgstu roman-
tišką pasivažinėjimą per mėnesieną, lyjant 
lietui ar smėlio audroje. Gal esu į sūnų pa-
našus (juokiasi). Kinija labai keičiasi, reikia ją 
skubėti pamatyti. Tikėjausi daugiau egzotikos. 
Tik įvažiavome iš Kirgizijos – keliai puikiausi, 
kitur tiesiami nauji, tiltai, viadukai, gyvenimas 
verda. Maloniai nustebino ir labai paslaugūs 
Kinijos muitininkai, jie nešiojo mūsų daiktus, 
net visiems atnešė po ledų porciją. Kruopščiau 
patikrino tik autobusiuką. 

Didžiuosiuose miestuose  stebino daugybė 
elektrinių motorolerių, lekiančių be triukšmo. 
Vakarų šalys jų neįsileidžia dėl aplinkos tar-
šos juos gaminant ir perdirbant. Šiaip tai puiki 
ekologinė priemonė. Beje, Paryžiuje gatvėse 
jau yra rozetės elektromobilių akumuliato-
riams pasikrauti. 

Smagu buvo keliauti vasarį per Graiki-
ją. Nors dar buvo sniego, bet medžiai aplipę 
apelsinais, tokiais skaniais, sultingais. Dienos 
buvo maloniai šiltos, naktys vėsokos. Vienas 
lenkas smagiai praleido laiką keliaudamas vien 
per Graikiją šešias dienas.

Gintautas. Tokia kelionė neapsakomai ro-
mantiška. Niekada nepamiršiu patirto jausmo 
Turkijos kalnuose, kai važiuojant per mieste-
lius tave lydi aidintis kvietimas maldai. Labai 
svarbu ir galimybė nusiprausti. Iš pradžių apie 
20 dienų keliavome palei Juodąją jūrą, nors ir 
pavasaris, ji buvo vėsoka, bet maudytis smagu. 
Taip pat Uzbekijoje ir Turkmėnijoje, kur nu-
tiesti drėkinimo kanalai, vanduo švarus – tikra 
atgaiva kūnui.

Žmonės 
Sigitas. Jų sutikom daug ir įvairių. Mūsų 

grupėje važiavo 58 iš 14 šalių. Daugiausia – po 
17 – lenkų ir lietuvių. Sutikome 120 dvira-
tininkų, važiuojančių į Pekiną iš Paryžiaus 

Kelias vedas į Erkeš Tam perėją, už kurios prasideda Kinija. D. Kučo nuotr.
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vienodomis uniformomis, dviračiais, su tele-
vizijos kamera. Važiavo vokiečių, olandų gru-
pelės. Sutikome vokietį, baigusį fotografijos 
studijas Pekine. Jis nusprendė mūsų numintu 
Šilko keliu grįžti pėščias. Jo kelionė užtruks 
2,5 metų. Kas 1000 kilometrų jis šoka su su-
tiktais toje vietoje žmonėmis, jei jų nėra, pa-
laukia. Tuos šokius jis fotografuoja, filmuoja ir 
deda į savo interneto svetainę   www.thelon-
gestway.com

 Kai baigs kelionę, išleis fotografijų albu-
mą. Mes jį sutikome 3000 kilometre, šokome 
su juo, bet buvo užstrigusios jo kameros, jam 
padėjo vėliau atvažiavęs mūsų bendrakeleivis 
lenkas Andžejus, paskolinęs savo kamerą įam-
žinti tam momentui.

Pasibaigus žygiui padėkos laišką atsiuntė 
dviratininkas Markas iš Olandijos – įveikęs 
visą maršrutą, jis džiaugiasi savo puikiai pra-
leistomis atostogomis. Azerbaidžane, netoli 
Baku, dalyvaujant svečiams iš Japonijos pasta-
tėme tradicinį Taikos stulpą.

Keliaudamas dviračiu esi arčiausiai žmonių 
ir gamtos. Kitąmet galbūt Lietuvos paminėji-
mo 1000-mečio ir Vilniaus – Europos kultū-
ros sostinės proga nusitęs dviračių maršrutas į 
Kvedlinburgą, seną Vokietijos miestą, kuriame 

buvo pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas, 
ir toliau į Austrijos miestą Lincą, antrąjį 2009 
m. Europos kultūros sostinės miestą. Idėjų ir 
noro visada yra, svarbiausia gerai jaustis. 

Kelionė ir žmogus
Daumantas. Keliavimas keičia žmogų. 

Kelionėje gali pažvelgti į savo gyvenimą kitu 
kampu, toliau ir plačiau. Senieji Vidurinės 
Azijos miestai, jų muziejai – viskas liko aky-
se. Ir žmonės. Didžiausias įspūdis – Kinija. 
Manau, kad pasaulio ateitis priklauso jiems. 
Visoje Azijoje žmonės gyvena laisvai ir nuo-
širdžiai. Mes esame pikti, užsidarę savo kiaute. 
Ypač tai pastebi grįžęs. Net lietuviškas mais-
tas grįžus stovi skrandyje, yra sunkiai virš-
kinamas. Siekiame karjeros, svajojame apie 
daiktus, namus ir ruošiamės gyventi ateityje, 
vis pasidairydami į kaimyną ar bendradarbį. 
Azijiečiai gyvena čia ir dabar, laisvai ir nuo-
širdžiai, džiaugiasi tuo, ką turi.

Gintautas. Draugai sako, kad grįžau pasi-
keitęs. Matyt, į viską žiūriu plačiau, atlaidžiau. 
Įdomu pamatyti, kaip gyvena kiti, ir pats imi 
keistis. Malonu matyti tolerantiškus, links-
mus, paslaugius žmones, norisi ir pačiam būti 
tokiam. 

pažintis

D. ir S. Kučai užbaigę žygį Tiananmenio aikštėje. Nuotr. iš D. Kučo archyvo.


