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is Sakoma, kad grožis turėtų atsi-

spindėti akyse, nes būtent jos yra 
durys į žmogaus širdį. Tačiau šian-
dien dažniausiai akcentuojamas ne 
vidinis, o išorinis spindesys. Apklau-
sos duomenimis, net 78 % moterų 
norėtų patobulinti savo išvaizdą, nes 
nėra ja visiškai patenkintos. Ar tikrai 
gyvename grožio kulto laikais, savo 
įžvalgomis dalijasi plastinės chirurgi-
jos specialistas Darius Radzevičius 
ir psichologė Romualda Rimašiūtė. 

grožio kulto Gyvename 
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Atrodo, šiuolaikiniai žmonės labiau bi-
jo pasenti negu mirti. Kodėl mums tokia 
svarbi jaunystė ir grožis?
Darius Radzevičius (toliau D. R.) Nesutikčiau, 
kad jaunystės ir grožio garbinimas būdin-
gas tik šiems laikams. Žmonėse tarsi užpro-
gramuotas noras gyventi, kuo ilgiau išlikti 
jauniems, gražiems ir sveikiems. Taip buvo 
visada, kad ir kurią istorijos epochą paim-
tume, skyrėsi tik priemonės grožiui puose-
lėti. Netgi plastinės operacijos populiarios 
ne tik šiais laikais, didelis jų bumas buvo, 
pavyzdžiui, po Pirmojo pasaulinio karo.
Romualda Rimašiūtė (toliau R. R.) Dažnai gro-
žis vertinamas kaip kažkas, kas savaime su-
prantama ir ko turi siekti kiekvienas neva 
normalus žmogus. Kartais grožio siekia-
ma taip, kad tai tampa kultu. Paprastai tai 
itin svarbu moterims. Deja, dažnai tai bū-
na dirbtinio grožio kultas. Tarkime, kosme-
tikos priemonėmis gražinamas veidas tiek, 
kad tampa it nesavas, bet užtat tarsi priartė-
ja prie tobulumo. Dažnai grožio supratimą 
nulemia stereotipai, akcentuojami televizi-
joje, spaudoje. Visuomenėje egzistuoja pa-
viršutiniškas grožio etalonas, išaukštinantis 
moters kaip lėlės barbės įvaizdį. Nors seniai 
įrodyta, kad moterims turėti barbės propor-
cijas neįmanoma, dailiosios lyties atstovės to 
vis tiek trokšta. Tai nėra blogai, bet visuo-
met iškyla pavojus ten, kur žvelgiama per-
nelyg paviršutiniškai. Patarčiau į viską, net 
į grožį, žvelgti giliau. 

Stereotipiška manyti, kad daugiau dėme-
sio išvaizdai skiria moterys. Ar tikrai vy-
rams jų grožis rūpi mažiau?
D. R. Grožis rūpi tiek vyrams, tiek moterims. 
Juk vyrai taip pat stengiasi atrodyti gražiai, 

laikais?

perka stilingus drabužius, domisi 
mada, rūpinasi savo oda ir kt. Tai 
– subrendusios visuomenės požy-
mis. Istorijoje stiprioji lytis visuo-
met stengdavosi būti pasitempusi, 
pavyzdžiui, prieškariu vyrai puoš-
davosi eilutėmis, o Liudviko XVI 
laikais jie netgi nešiodavo peru-
kus. Net gamtoje patinai įprastai 
būna puošnesni už pateles.
Kalbant apie mano pacientus, ko-
kių daugiau tenka sulaukti – vyrų ar 
moterų, viskas priklauso nuo kon-
krečios procedūros ar operacijos. 
Pavyzdžiui, atlėpusių ausų korek-
ciją dažnai tenka atlikti dar vai-
kystėje ir, ko gero, berniukams ją 
tenka atlikti šiek tiek dažniau ne-
gu mergaitėms. Nosies plastinę operaciją 
taip pat labai dažnai tenka atlikti vyrams 
dėl patirtų traumų. Senstančio veido korek-
ciją dažniau renkasi moterys. Mano prak-
tikoje maždaug po ketvirtadalį atliekamų 
operacijų sudaro krūtų chirurgija, nosies bei 
senstančio veido korekcijos ir tiek pat visos 
kitos operacijos. Kiekviena šių grupių tu-
ri savo dažniausią pacientų amžių. Krūtų 
chirurgija dažniausiai atliekama 20–40 m. 
amžiaus moterims. Nosies korekcija – 20–
35 m. amžiaus žmonėms, senstančio veido 
korekcija, žinoma, aktualiausia brandes-
niems pacientams.
R. R. Mūsų visuomenėje vyrams grožis rūpi 
tikrai ne mažiau negu moterims. Tai noras 
ne tik atrodyti tvarkingai, bet ir puoselėti 
savo išorę bei vidų. Vyrams nesvetima gro-
žio siekiamybė, tačiau tai rečiau būna noras 
atrodyti gražiai, dažniau tai būna vyrišku-
mo paieška. Vyro grožis – tai daugiau as-
menybės savybės, kurias kiekvienas vyras 
nori atskleisti savyje: lyderystė, stiprybė, at-
kaklumas, atsakomybė. Visgi mūsų visuo-
menėje dėmesys skiriamas ir išorinėms vyrų 
savybėms. Ne veltui evoliucinėje psicholo-
gijoje dažnai analizuojama, koks yra gražus 
vyras. Kaip patrauklus dažniausiai apibūdi-
namas turintis išraiškingą smakrą, tankius 
antakius, tamsius plaukus bei aukšto ūgio.

Kadaise 13-mečiai nerūpestingai žaisda-
vo lauke išsidraikiusiais plaukais, o šian-
dien praleidžia galybę laiko prieš veidro-
džius, kad tik atitiktų mados ir seksua-
lumo standartus. Ar normalu tokiame 
ankstyvame amžiuje skirti tiek daug dė-
mesio išvaizdai?
D. R. Apskritai nėra amžiaus, kada būtų per 
anksti pradėti rūpintis savo išvaizda. Tam 
tikros procedūros yra profilaktinės ir jos pa-
deda išsaugoti natūralų grožį, jaunystę. Tai 
įvairios kosmetologinės procedūros, mezo-
terapija, kremai. Didelę reikšmę turi sai-
kingas buvimas saulėje, sveikas gyvenimo 
būdas bei genetika. Visiškai normalu, kad 

profilaktines priemones taiko jauna, 
16–18 m. amžiaus mergina, juk jau-
nystę ir grožį reikia saugoti dar tada, 
kai yra ką saugoti. Štai įvairios gro-
žio procedūros, tarkime, hialurono 
rūgšties, botulino toksino injekcijos, 
jau yra ne profilaktika, o gydymas ir 
jų nereikėtų taikyti per anksti. Tai 
korekcija, kurią reikia atlikti esant 
tam tikrai problemai. Lygiai tą patį 

galima pasakyti apie plastinę chirur-
giją. Jeigu operuotume senstantį vei-
dą 32 m. amžiaus pacientei, ko gero, 
gautume nepatenkinamą rezultatą, 
t. y. jis būtų nenatūralus, matytų-
si pooperaciniai randai ir kt. Todėl 

viskam yra savas laikas. 
R. R. Dirbu su vaikais ir labai dažnai 

girdžiu iš mergaičių, kad užaugusios no-
ri būti gražios. Liūdna tai girdėti, nes kur 
kas labiau norėtųsi girdėti, kad vaikai šne-
kėtų apie savirealizaciją per veiklą, vidinį 
grožį. Juk tiek po vyriškumo, tiek po mo-
teriškumo sąvoka slepiasi ne tik išorė, bet 
ir vidinės žmogaus savybės, dvasinis, mo-
ralinis, intelektualinis augimas. Blogai ne 
tai, kad jaunuoliai trokšta būti gražūs, o 
tai, kad išorė nustelbia vidinį grožį, tikrą-
ją prigimtį, natūralumą. Etalonai keičiasi, 
jaunuoliams rūpi kitokie dalykai, bet mes 
turime paauglius paskatinti labiau rūpin-
tis savo vidumi, o ne išore.

Dažnai tenka susidurti su žmonėmis, ku-
rie nori invazinių grožio procedūrų, nors jų 
jiems dar nereikia, arba apskritai praran-
da saiką jas darydamiesi. Dėl kokių prie-
žasčių prarandamas šis saikas?
D. R. Be abejo, tokių žmonių pasitaiko, bet 
visuomet jiems pasakau, kad tam tikras 
procedūras jiems atlikti dar per anksti ar 
jos iš viso nereikalingos. Nepakanka žino-
ti paciento amžiaus, kiekvienas individua-
lus atvejis vertinamas atskirai, atsižvelgiant 
į esamą išvaizdos, organizmo būklę, gene-
tiką ir kt. veiksnius. Per gyvenimą tai pa-
čiai kūno sričiai galime saugiai atlikti tik 
tam tikrą kiekį operacijų. Pavyzdžiui, vei-
do patempimą galime atlikti 2–3 kartus 
per gyvenimą. Taigi kiekvienai operaci-
jai būtina rasti tinkamą laiką. Džiaugiuo-
si, kad mano pacientės pasitiki manimi ir 
klauso mano rekomendacijų.Niekada ne-
raginu plastinių operacijų ar injekcijų da-
ryti kuo anksčiau ir kuo dažniau. Visgi tai 
yra intervencija į žmogaus kūną, o ne ma-
nikiūras ar plaukų dažymas. 
R. R. Šiandien dažna mergaitė, taip pat ir 
moteris, neatitinkanti tam tikrų grožio eta-
lonų, siekia juos atitikti visais įmanomais 
būdais, nes nesugeba savęs priimti tokios, 
kokia yra – netobulos, ne barbės. Tuomet 
tenka ieškoti pagalbos: kartais tiesiog kal-
bantis su draugėmis ar vyru, kartais lan-

Tobulindami 
išvaizdą sle-
piame savo 
trūkumus, 
savo pažei-
džiamumą 
ir tolstame 
nuo natūra-
lios prigim-

ties.
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Įdomu
• Ištirta, kad pirmajam įspūdžiui su-
sidaryti pakanka 7 sekundžių ir 
vėliau jį pakeisti sunku. Net 93 % 
jo lemia žmogaus išvaizda, elgesys 
ir kalbėjimo maniera. Sakomų žo-
džių prasmė sudaro tik 7 % pir-
mojo įspūdžio.
• Tyrimai rodo, kad patrauklūs 
žmonės turi 2—5 kartus didesnę 
tikimybę būti įdarbinti.
• Jeilio universitete atlikti tyrimai 
rodo, jog gražios išvaizdos darbuo-
tojai įprastai uždirba apie 5 % dau-
giau nei jų kolegos, negalintys pa-
sigirti patrauklia išvaizda.
• Klivlendo universiteto tyrėjai skel-
bia, kad reguliariai sportuojantys, 
atletiškos išvaizdos darbuotojai už-
dirba maždaug 9 % daugiau negu 
nesportiški kolegos.
• Prancūzų tyrėjai išsiaiškino, kad 
raudonai lūpas pasidažiusios par-
davėjos arbatpinigių gauna apie  
50 % dažniau nei kitos.
• Rinkdamosios partnerį trumpalai-
kiams romantiškiems nuotykiams 
moterys pirmenybę teikia dailios 
išvaizdos, atletiškiems vyrams. Ieš-
kodamos ilgalaikio partnerio rim-
tiems santykiams net 75 % jų pir-
menybę teikia žemiškesnės išvaiz-
dos vyrukams, ant pilvo turintiems 
šiek tiek riebaliukų, o ne įspūdin-
gą pilvo presą.
• Apie 91 % moterų nėra patenkin-
tos savo kūno proporcijomis.
• Psichologiniai tyrimai rodo, kad 
kuo daugiau realybės šou žiūrima 
per televiziją jauname amžiuje, tuo 
labiau sureikšminama išvaizda vė-
lesniame amžiuje.
• Apie 40 % moterų ir 20 % vyrų 
pripažįsta, kad ateityje esant gali-
mybei neatsisakytų patobulinti iš-
vaizdos plastinėmis operacijomis.
• JAV mokslininkų atliktas tyri-
mas rodo, kad dailūs žmonės nau-
jų draugų susiranda net iki 7 kar-
tų lengviau nei fiziškai nepatrauk-
lūs asmenys.
• Neišvaizdūs žmonės 2—3 kartus 
dažniau įvykdo nusikalstamą veiklą 
nei išvaizdūs asmenys.
• Moksliniai tyrimai rodo, kad nau-
jagimius prižiūrinčios seselės pa-
čios to nepastebėdamos daugiau 
dėmesio skiria gražiausiems mažy-
liams. Tas pats pastebima ir moky-
klose: mokytojos dailiems vaikams 
būna nuolaidesnės, dėmesingesnės.
• 2—6 mėn. amžiaus mažyliai gra-
žius žmones stebi ilgiau nei nepa-
trauklius. 

kant tam tikras moterų grupes, semina-
rus apie moteriškumą, kartais kreipiantis 
į medicinos ir grožio klinikas, kuriose ga-
lima patobulinti savo išvaizdą, o kartais 
tenka apsilankyti ir psichologo ar psichi-
atro kabinete. Visos šios priemonės pade-
da priartėti moterims prie savęs, tačiau ne 
visuomet leidžia pažvelgti giliau į save ir 
priimti save. Tobulindami išvaizdą slepia-
me savo trūkumus, savo pažeidžiamumą 
ir tolstame nuo natūralios prigimties. Ki-
taip sakant, bėgame patys nuo savęs. Žmo-
nės pernelyg dažnai vieni į kitus lygiuoja-
si, o juk iš prigimties esame tokie skirtingi! 
Viskas prasideda nuo materialių savybių, 
o baigiasi asmeniniais, vidiniais bruožais: 
net mąstyti, jausti kartais bandome pagal 
stereotipus. Taip žmones tarsi sudedame 
tvarkingai į lentynas, sulyginame tai, kas 
iš prigimties nesulyginama, kad tik gautu-
me tobulą visumą. Tokios žmonių klasi-
fikacijos nepateisinamos. Kaip tik turime 
ieškoti būdų, kaip priimti kitą žmogų be 
išankstinio nusistatymo. 

Kaip apskritai nuspręsti, ar verta atlik-
ti plastinę operaciją, injekcijas ar kitaip 
tobulinti savo išvaizdą?
D. R. Dažnai pacientai manęs klausia, ar 
jiems reikia atlikti tam tikrą operaciją. Vi-
siems atsakau, kad, be abejonės, nereikia. 
Tai yra grožio ir komforto operacijos, o 
ne gydomoji medicina. Jeigu žmogus ge-
rai jaučiasi atrodydamas 10 metų vyresnis 
negu yra ar turėdamas nedailią nosį, tuo-
met tikrai jokia operacija jam nėra reika-
linga. Tačiau jeigu žmogus dėl tam tikrų 
savo kūno defektų jaučiasi blogai ir juos ga-
lima pašalinti, jam verta pamąstyti apie to-
kią galimybę. Apsispręsti turi pats pacien-
tas. Specialistas gali tik patarti, paaiškin-
ti, kaip viskas vyksta, ko galima tikėtis po 
operacijos, supažindinti su panašiais klini-
kiniais atvejais.
Man teko dalyvauti keliuose realybės šou, 
kuriuose buvo tobulinama dalyvių išvaiz-
da. Daugumos pacienčių gyvenimai po 
operacijų iš tiesų kardinaliai pasikeitė. 
Nors plastinės operacijos žmonių nepadaro 
nei geresniais darbuotojais, nei geresniais 
tėvais ar geresniais draugais, bet išspręstos 
ramybės nedavusios išvaizdos problemos 
suteikia pasitikėjimo savimi, keičia paties 
žmogaus požiūrį į save. Būtent tai ir gerina 
gyvenimo kokybę. Yra daug tyrimų, kaip 
keitėsi moterų gyvenimas po krūtų didi-
nimo operacijos ir ar jos tai rekomenduotų 
draugėms. Rezultatai įspūdingi – 97 % pa-
cienčių krūtų didinimo operaciją rekomen-
duotų ir draugėms, ir pačios tai pakartotų 
dar kartą. Viename tyrimų teigiama, kad 
daliai pacienčių pagerėjo seksualinis gy-
venimas. Be abejo, tai nėra tiesiogiai susi-
ję su krūtyse esančiais implantais, tiesiog 

pakitusi išvaizda leidžia moterims labiau 
atsipalaiduoti, nesidrovėti kūno.
Dažnai sulaukiu pacientų, sakančių, kad 
niekada nemanė, jog atsidurs plastinės chi-
rurgijos specialisto kabinete. Tačiau jų gy-
venime atėjo metas, kai žiūrėdami į vei-
drodį jie mato ne tą žmogų, kuriuo jau-
čiasi. Tuomet jie supranta, kad nori kažką 
keisti, jog atrodytų jauniau. Plastinė chi-
rurgija sparčiai tobulėja, tampa mažiau 
invazyvi, pasiekiami vis geresni rezulta-
tai, kainos konkurencingos, todėl invazi-
nės grožio procedūros prieinamos vis di-
desniam ratui žmonių. Dėl to nieko keisto, 
kad tiek Lietuvoje, tiek užsienyje plastinių 
operacijų sparčiai daugėja. 
R. R. Nėra nieko smerktino žmogaus kei-
timesi – tiek išoriniame, tiek vidiniame, 
bet tai turi būti jo paties pasirinkimas, o 
ne visuomenės primesta siekiamybė. Jei-
gu žmogus gerai jaučiasi nedarydamas jo-
kių pokyčių nei savo išvaizdoje, nei gyve-
nime apskritai, tuomet jam jų ir nereikia. 
Kiekvienas turime prigimtinę teisę rink-
tis. Galime melstis grožio dievams ir siekti 
priartėti prie visuomenei priimtino tobu-
lumo etalono, o galime mokytis pamilti 
save tokius, kokie esame. Visi galime jaus-
tis gražūs – su šypsena veide, švytėdami iš 
vidaus, o ne spindinčiu pudros sluoksniu 
ant veido, kuris atrodo kaip nesavas, gal-
būt net ne artimas.

Ar negražus žmogus gali būti laimingas 
šiuolaikinėje visuomenėje?
D. R. Ištirta, kad gražius žmones iš tiesų 
labiau lydi sėkmė. Pavyzdžiui, gražesnis 
žmogus turi didesnę galimybę gauti dar-
bą nei prasčiau atrodantis kandidatas, o 
dailesnė padavėja gauna daugiau arbat-
pinigių. Visgi nemanau, kad jaunų mer-
ginų pagrindinė siekiamybė turėtų būti 
graži išvaizda. Visur turi vyrauti harmo-
nija. Tikrai nesu už grožio kultą. Manau, 
kad sveikame kūne pirmiausia turi bū-
ti sveika siela.
R. R. Visuomenėje vis dar gajūs stereotipai, 
kad laimingas gali būti tik išoriškai gra-
žus žmogus. Visgi vis dažniau matau gerų 
pavyzdžių, kai žmogus akcentuoja ne sa-
vo išvaizdą, o vidinį grožį, žavi savo savi-
realizacija. Kalbu ne tik apie darbą ar kitą 
veiklą. Kalbu apie mokėjimą ir drąsą bū-
ti savimi, išreiškiant savo prigimtines sa-
vybes, realizuojant talentus, atskleidžiant 
vidinį grožį ir įvairiapusiškumą bendrau-
jant su aplinkiniais. Tikrasis grožis – my-
lėti save besąlygiškai ir neprarasti tikrojo 
ryšio su pačiu savimi, ieškoti tikrų, nuo-
širdžių santykių išoriniame pasaulyje. Pa-
tarčiau visiems atsistoti prieš veidrodį, nu-
sišypsoti sau už tai, kad esate gyvi, kad 
galite matyti, girdėti, jausti, kad jūsų kū-
nas pavaldus jums. Už tai, kad galite būti 

savimi tiek, kiek sau leidžiate. Reikia tik 
dažniau sau pasakyti: esu gražus ir myli-
mas toks, koks esu. Viskas man yra gerai. 

Jūratė ŠeŠkevičiūtė


