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Japonistai mėtėsi pupomis
Aurelijus Zykas
VDU Japonijos studijų centre veikiantis Japonistų klubas įgauna vis naujų užmojų.
Tai parodė ir vasario 21 dieną jų surengta linksma «mamemaki» (pupų mėtymo)
šventė, švęsta pagal visas japonų tradicijas.
Patiekalas iš žalios žuvies - suši - akimirksniu buvo
suvalgytas
Vakaras prasidėjo nuo suši gaminimo. Susirinkę
japonų kalbos besimokantys studentai aktyviai
pjaustė jūros gėrybes, daržoves, maišė ryžius ir
viską suko į speciﬁnes jūržoles. Jiems padėjo ir
vadovavo dvi šįmet VDU besimokančios japoniukės
Maki ir Mayu. Pastaroji, beje, yra dvejus metus
dirbusi viename Tōkyō suši restorane ir jau ne
pirmą kartą rodo savo kulinarinius sugebėjimus
mūsų studentams. Jos patirtis ir talentas neliko
neįvertinti: nė apšilti ant stalo nespėjusi suši tiesiog
akimirksniu atsidūrė išalkusiuose studentų pilvuose.
Nors Japonijoje šis patiekalas valgomas su
lazdelėmis ir tam reikalingos nemažos treniruotės,
„mamemaki” šventės dalyviai valgė tiesiog
rankomis… Tiesa, kai kam nepatiko žali kalmarai,
bet net ir tie buvo greitai «sunaikinti» įgudusių
dantų.
Visgi pagrindinis šventės akcentas buvo velnių
varymo ceremonija. Dar begaminant patiekalus, jie įsiveržė baisiai šūkaudami, trankydamiesi
bei grasindami. Japonų legendos pasakoja, kad velniai labiausiai už viską bijo pupų. Taigi
akimirksniu šventė virto karo lauku, ir velniai buvo apmėtyti visai nebloga lietuviškų pupelių
doze…
„Japoniška mamemaki šventė labai panaši į lietuviškas užgavėnes. Abiejų ir charakteris, ir
tikslas, netgi ir laikas panašūs: žymi žiemos pabaigą ir besiartinantį pavasarį. Maža to, abi
šventės susijusios su apsivalymu. Tik lietuviai tai parodo per lašininio ir kanapinio kovą bei
morės deginimą, o japonai – išvaro velnią iš savo namų ir širdies”, – sakė šventės dalyvė
Augustė. Buvo gražu pažiūrėti, kaip aktyviai ir linksmai studentai svaidėsi pupomis į
„velnius”, – savo vyresniuosius kolegas, besimokančius aukštesniuose japonų kalbos lygiuose
ir pasidariusius puikias kaukes. „Oniva soto, fukuva uči, oniva soto, fukuva uči”… – (Velniai
lauk, laime vidun), – skambėjo šventės užkeikimas…
Japonistų klubas savo veiklą pradėjo prieš keletą metų ir per semestrą bent ketvertą kartų
surengia panašius renginius. Susirinkimų metu mokomasi gaminti japoniškus patiekalus,
švenčiamos japoniškos šventės, kviečiami įdomūs žmonės bei skaitomos paskaitos. Iš
žymiausių renginių galima būtų paminėti susitikimą su vieno Kauno karatė klubo atstovais,
arbatos gėrimo ceremoniją, paskaitą apie senovines japonų dainas ir pan. „Mes, VDU
studentai, turime nemažai bendravimo su japonais galimybių, – teigė klubo dalyvis Aurelijus. –
Kasmet į universitetą atvažiuoja japonai studentai, kiekvienas su savo pomėgiais ir
sugebėjimais. Bendraudami su jais, mes galime betarpiškai prisiliesti prie tos tolimos
kultūros, geriau ją suprasti. Tokiu būdu ir svečiai nesijaučia vieniši, ir mums įdomu.
Kiekvieną semestrą klubas rengia naujai japonų kalbos mokytis atėjusiųjų krikštynas, per
kurias „fuksiukai” verčiami medituoti, prisiekia prie japonų kalbos vadovėlio ir kartoja japonų
abėcėlės garsus. Mamemaki šventė irgi tapo puikiu pretekstu surengti tokias krikštynas
naujokams, kurie, paženklinti hieroglifu ant kaktos, linksmai nusiteikę skirstėsi namo.
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