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GYVIEJI ARCHYVAI

Sodas prie Krûèiaus (1994 – 2012)
Lietuviðkos novelës meistras Juozas Aputis Zervynose prie Ûlos yra ðitaip
kalbëjæs: kai raðai kà nors apie savo gyvenimà, atsimink, kad viskas tau yra
svarbu ir ádomu, o paskaito kitas – ir nelabai... Visada prisimenu tai. Bet
þinau ir kità pamokymà: savo kraðto istorijà geriausiai supranti tada, kai
skaitai, kà gyvieji raðo apie gyvuosius
3. Kà pasakë
mokslininkai
O 1995–øjø pavasaris buvo
labai ankstyvas, kovo pirmàjà
prie Krûèiaus, net ir ðiauriniame ðlaite, jau þydëjo lazdynai,
gyvi buvo skruzdëlynai. Bet
svarbiausia, kad maþyèiame,
tada dar bevardþiame upelio
intake mes suradome daug dideliø ir maþø aragonito tûteliø. Tai tikras atradimas, iki ðiol
net neþinoma, kokios ypatingos sàlygos reikalingos ðiam
trapiam kalkingam mineralui
susidaryti. Ir ðaltinio vanduo
turi bûti kaþkuo ypatingas, ir
vietovës geomorfologija kaþkaip iðsiskirianti. Labai svarbu
apsaugoti tokias aragonito buveines nuo techninës invazijos,
nuo statybø ir uþtvankø, kad
nepasikeistø tø aragonitiniø
ðaltinëliø bûklë. Juk tas faktas,
kad pagal cheminæ sudëtá aragonitas labai panaðus á moliuskø kriaukles, yra tikrai paslaptingas, tarsi koks dar neatrastas Gamtos vienovës raktas. Ir
nebûtina to ásivaizduojamo
rakto tyrinëti, svarbu þinoti,
kad jis yra èia pat, prie kalnø
upelio Krûèiaus. Ðitokia Krûèiaus vidurupio anomalija
mums yra dar vienas árodymas,
kad Botanikos sodo teritorijai
neberasime geresnës vietos.
Bet kai apie ðitokius taikingus mûsø planus suþino geografijos bei kraðtotvarkos mokslininkai, tuoj pat grieþtai pasiprieðina. Ir pataria mums pasiskaityti, kà sako kraðtovaizdþio draustiniø nuostatai – kà
tuose draustiniuose galima daryti, o ko negalima. Be to, jeigu tokio Botanikos sodo svarbiausia funkcija bus paþintinë
ir mokomoji, ne ûkinë ir ne
mokslinë, tai geriausia bûtø toká sodà kurti prie Merkinës.
Juk svarbu ir privaþiavimas, ir
poilsio vietos. Kas bus, jei visa
tai atsiras prie Krûèiaus kanjono, kas liks ið kraðtovaizdþio
draustinio...
Mokslininkai argumentø nestokoja, jie màsto logiðkai, tik
bëda, kad ta logika atsiranda
tûnant tarp keturiø sienø. Galëtø jie nuvaþiuoti prie Straujos ir surasti net trijø buvusiø
vandens malûnø liekanas. Nesunku bûtø ásivaizduoti, kad
dabartiniame Straujos geomorfologiniame draustinyje
prieð aðtuoniasdeðimt metø ðitie malûnai në kiek nekenkë
Gamtai. Tai gal galima kaip
nors susitarti – kraðtovaizdá
saugoti kartu su tos vietos istorija. Juodosios keramikos ðukës, rastos prie Krûèiaus, rodo, kad þmonës èia gyveno ir
kaþkà darë... Ir vis dëlto VU
geografai gerokai sujaukia ir
mûsø idëjà, ir konkreèius planus.

4. Ir vaismedþiø sodas,
ir gëliø darþelis
„Èia tau ilgai teks gyventi“ -

ðitaip sakë dendrologas ir fotografas Jonas Danauskas, pabuvojæs prie Krûèiaus upelio ir
pamatæs kuklius mano pirmuosius bandymus prikelti èia
tai, kà Gamta sukûrë ir vël paslëpë. Turtingas Krûèiaus slënis Jonui Danauskui ðiek tiek
priminë Molëtø kraðtà, kur jis
ákûrë savo dendrologinæ kolekcijà. Kai drëgmës uþtenka, o
dirvoþemis geras, viskas auga
smarkiai, o sodininko darbas
yra apginti tai, kas vertingiausia. Ginti reikia kasdien, gyventi ilgai, kol tavo godojamos
retosios rûðys ásitvirtins kaip
reikiant. Upelis sodo teritorijoje yra svarbiausia orientacinë „aðis“, bet èia daþniausiai ir
iðsikeroja agresyvios ar net invazinës rûðys. Pradþioje daugiausia reikia mojoti kirviu ir
kardu. Taip sako Jonas Danauskas, bet að prisimenu, kad
tokia yra ir dendrologo Laimuèio Januðkevièiaus patirtis savajame Balninkø kaime prie
Tolupio upelio: jei galvoji apie
biologinæ ávairovæ maþame þemës plote, kirsti reikia daug.
Galima ákurti Botanikos sodà ir plyname lauke – tada kirsti nereikës, tik sodinti. Galima
net didþiulá terikonà supilti kokioje nuobodþioje aikðtëje – turësi pietiná ir ðiauriná tos dirbtinës kalvos ðlaità, ir tavo galimybës jau kitos. Ðitaip yra padaryta kuriant Ðiauliø universiteto botanikos sodà. Bet ðitoks metodas yra ir brangus, ir
nelabai ádomus. Kai pradedama kokia nors didelë statyba,
pirmiausia projektuojamas geras kelias – reikës juk èia labai
daug visko atveþti. Gi mes, galvodami apie bûsimà Botanikos
sodà prie Krûèiaus, dþiaugëmës, kad arti nëra ne tiktai keliø, bet ir keleliø, kad paèias
brangiausias retøjø rûðiø buveines èia patikimai gina gilios
ir ðaltiniuotos erozinës raguvos.
Aukðtaitijos nacionalinis
parkas ákurtas 1974 metais.
Kûrimo procesas uþsitæsë, bet
diskusijos nebuvo bliauzgos.
Netrûko ir piktokø ginèø. Á
parkà atëjo þmonës, kurie aiðkiai þinojo, ko nori. Jie matë
kokius gamtos ir kultûros turtus reikës ginti. Jie jau tada iðdrásdavo vieðai paklausti, ar
privalo patarnauti visokiems
ministrams ir partijos vadams,
kurie á gamtà þiûri tiktai pro
ðautuvo taikiklá. Buvo tada ir
labai paprastø pasiûlymø, kurie tarsi uþsimirðo laikui bëgant, bet aktualumo neprarado. Viename pasitarime selekcininkas ir pomologas Antanas
Ryliðkis ðitaip kalbëjo: „...að
neásivaizduoju, kaip gali gyvuoti Nacionalinis parkas be vaismedþiø sodo.“ Dideliø kolûkiniø sodø ir maþø sodeliø
Aukðtaitijoje, þinoma, buvo,
bet Antanas Ryliðkis tada galvojo, kad bûtina vienoje vieto-

je sukaupti ir godoti visas vietines veisles, kurios jau nebesvarbios nei sodininkams, nei
prekybininkams, bet yra labai
ádomios selekcininkams.
Gyvuoja jau net penki Nacionaliniai parkai, o tokio vaismedþiø sodo, apie kurá kalbëjo Antanas Ryliðkis, vis dar nëra. (Tiktai Babtuose prie Nevëþio yra mokslinë sodininkystës kolekcija). Bet ar tiktai vaismedþiai yra svarbûs Nacionaliniuose parkuose? Galëtø juk
visuose etnografiniuose regionuose atsirasti bent po vienà
nedidelá Botanikos sodà, kurio
programa bûtø kitokia nei akademiniø Botanikos sodø ir kuriems pirmiausia rûpëtø vietiniø retøjø, dekoratyviniø bei
vaistiniø rûðiø iðsaugojimas.
Kalbëjome apie tai Vilniaus
Universitete su Evaldu Naviu
ir Jonu Naujaliu, Kairënuose
su Audriumi Skridaila ir Danute Dainauskaite, ir ðita idëja, pradþioje atrodþiusi tokia
paprasta, tapo kur kas sudëtingesnë. Evaldo Navio mintis buvo tokia: jeigu Dzûkijos nacionalinis parkas pasiryþta kurti
nedidelá Botanikos sodà, tai
pirmiausia tame sode reikëtø
pamatyti visas Dainavoje þinomas kadagiø formas. Daug yra
paprastojo kadagio ekologiniø
formø, ir kas gi daugiau, jeigu
ne mes, visas jas tvarkingai parodysime. Panaðiai galvoja ir
visiems þinomas miðkininkas
Algirdas Valavièius ið Druskininkø. Toliau – dar sunkiau:
dzûkai visada þinojo daug valgomø laukiniø augalø, daug
prieskoniniø ir vaistiniø þolynø, taigi ir juos visus bûtina patyrinëti ið arèiau – nuo sëklos
iki sëklos. Kodël dilgëlë, barðtis, varnalëða ir garðva tebeneðioja menkinantá patvoriø
þolës vardà, jau laikas visas tas
gërybes ir groþybes godoti darþo lysvëse. O tradiciniø gëliø
darþeliø rûðys? Nei akademiniam Botanikos sodui, nei ûkininkui, nei agroturizmo sodybai ðitie klausimai nerûpi, ir
jeigu Nacionaliniame parke atsiranda koks entuziastas, tai
niekas neturëtø jam ðito sutrukdyti. Tradiciná kraðtovaizdá bûtina saugoti su visomis
maþiausiomis detalëmis, nes ta
menka patvoriø þolë kartais
porina ne tik apie mûsø sodieèiø buities patirtá, bet ir apie
pasaulëjautà. Ir takaþolë, ir kalakutþolë prie tako turi bûti tokia pat svarbi kaip ir iðkilmingoji ðventagarðvë prie skaidraus ðaltinio. Bet juk ðitaip ne tiktai Dzûkijoje.
Tokia buvo pradþia: nieko
dar nepadaryta, o visi jau tave
ragina, skatina, ir tø ádomiausiø klausimø ratas pleèiasi vos
ne kasdien. Ðiauliø universiteto botanikos sodo direktorë
Vida Motiekaitytë dar ir ðitaip
paakino: visoje Europoje dabar aiðkiai stebimas Botanikos
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sodø renesansas – kuriami
nauji sodai, dendrologinës kolekcijos, gëlynai. Taip yra todël,
kad vis didëjantys javø ir darþoviø derliai nieko jau nebestebina, ir þmonëms natûraliai
norisi kitokios veiklos ir kitokiø rezultatø. Ðitokià Vidos
Motiekaitytës mintá labai netikëtai (ir truputá keistai) papildë tada ir toks praneðimas: Rumunijoje kuriamas grandiozinis Drakulos parkas, kuriame
bus daug linksmø atrakcionø ir
„gyvø“ pabaisø. Projektuojama, kad visi árenginiai kainuos
net 120 milijonø doleriø. Þalieji jau protestuoja prieð ðitokià gigantomanijà.
Gerai, kad mums tokie pavojai negresia, kad nuo tos europinës prabangos mus saugo
kuklûs biudþetiniai pinigai.
Gamtos sukurtas eroziniø raguvø ir ðaltiniø groþis yra svarbiau nei koks nors milþiniðkas
literatûrinio herojaus parkas.
Mes patys dar ðito lyg ir nejauèiame, bet sveèiai ið tos paèios
turtingosios Europos mums sako, kad esame labai turtingi, iðsaugojæ pirmykðèio kraðtovaizdþio fragmentus.

5. Teorija yra sausa
ðaka
Pokalbis Marcinkonyse apie
mûsø Parko zonavimà ir bûsimojo Botanikos sodo idëjà
prasideda taip, tarsi mes, Parko darbuotojai, bûtume tiktai
vykdytojai, o visi konceptualûs
sprendimai gali ateiti tik ið Vilniaus. Dzûkijos nacionalinio
parko projekto korektûros vadovas ir funkcinio zonavimo
autorius profesorius Paulius
Kavaliauskas kalba grieþtai:
maþas Botanikos sodas gali bûti, bet ne Liðkiavos kraðtovaizdþio draustinyje. Galëtø bûti,
tæsia profesorius, prie Merkinës, prie tø eþerëliø – ir privaþiavimas geras, ir didieji keliai
netoli, juk reikës rodyti, o ne
patiems dþiaugtis pasislëpus
kokiame Krûèiaus kanjone.
Gamtiniu poþiûriu Stangës
aukðtupys bûtø irgi tinkama
vieta. Pauliui Kavaliauskui pritaria ir Giedrius Daniulaitis:
tokio sodo svarbiausia funkci-

ja turëtø bûti paþintinë, mokomoji, todël realiausia galvoti
apie Merkinës apylinkes.
Mes galvojome apie visus
variantus, ir mûsø sustojimas
prie Krûèiaus yra galutinis. Bet
sveèiams ðito aiðkinti lyg ir nebëra kada, nes garbingoji profesûra po ðito trumpo pokalbio lekia dar kaþkur – jie ið karto dirba kelis darbus. Laimë,
kad landðafto architektas Alvydas Mituzas patyliukais man
taip paðnibþdëjo: darykit prie
Krûèiaus, tik po truputá, kad
akis priprastø prie pasikeitimø,
o kokius introducentus galima
ir paslëpti, ten vietos yra, svarbesnis yra kitas dalykas – tæstinumas. Kodël sunyko Navidansko parkas Þemaitijoje? Jis
buvo reikalingas, kol buvo veþami ir vaiðinami visokie valdininkai, o dabar skursta, nes
nebëra þmogaus, kuris galëtø
pratæsti darbus.
Pokalbis buvo trumpas ir
formalus: projektuotojams reikia, kad jø darbui nesiprieðintø Parko direkcija ir vietos bendruomenë.O pagrindinis mûsø argumentas – ar svarbiau
yra gyvas kraðtovaizdis su saikingu senoviniu þmogaus ûkiu,
ar agresyviai plintanèiø rûðiø
pasyvi apsauga pirmykðèio
upelio slënyje – lieka neiðgirstas. Juk ir Krûèius nelabai seniai suko Miko Ðimkonio malûno girnas, èia vaþiavo valstieèiai ið aplinkiniø kaimø, bet
upelio slënis buvo ir graþus, ir
turtingas. Ðis prieðkario Lietuvos ûkininkas buvo giriamas uþ
darbðtumà ir raðtingumà. Jis
laikë bites, ðventëms pats pasigaudavo þuvies, kartu su Antanu Karlonu organizavo talkas ir iðgrindë akmenimis kelià, vedantá ið Liðkiavos á Ricielius, nes èia buvo liðkiaviðkiø
laukai, o á statø smëlio ðlaità
arkliai neátraukdavo veþimø su
mëðlu. O dar anksèiau dominikonø vienuolyno sode augo
ne tik vaismedþiai, bet ir vaistaþolës. (Baþnyèios meno istorikas Ignas Ðlapelis raðo, kad
paskutiniai vienuoliø vaismedþiai iððalo labai ðaltà 1939 –
1940 metø þiemà.) Visuose
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vienuolynuose tada þydëjo þolës gyduolës, nes vienuoliai gydësi patys.Blogiausia, þinoma,
kad neliko jokiø uþraðø, jokiø
archyvø, po paskutiniojojo
Þeèpospolitos padalijimo 1795
m. visa Uþnemunë buvo prijungta prie Prûsijos, ir Liðkiavos archyvas atsidûrë Seinuose... Kai bandai ásivaizduoti tà
natûriná vienkiemio, dvaro ar
vienuolyno ûká, nesunkiai pamatai, kiek èia buvo groþio ir
supratimo.(Kraðtovaizdþio
draustinio nuostatai ir dabar,
beje, nedraudþia ûkinës veiklos). Praëjo tik pusë amþiaus.
Krûèiaus uþtvankos polius dar
galima surasti, bet buvusio
tvenkinëlio ðlaituose – nepraeinami uosialapiø klevø ir
„kaukolynø“ brûzgynai. Juos
teoriðkai ir gina Liðkiavos kraðtovaizdþio draustinio nuostatai. Ir jeigu pabandai á tuos
nuostatus paþvelgti kûrybiðkai,
tik patyliukais ðnibþdantis
mokslo þmogus tau gali kà nors
patarti... Straujos upelis gerokai didesnis uþ Krûèiø, uþtat
vanduo ten suko net tris malûnus.Ir ten siaurais keliukais vaþiavo sodieèiai á malûnà, radosi lyg ir naujos terasës, bet
visas nedidelio upelio slënis
buvo gyvas ir graþus. Dabar
Straujos dþiungles saugo geomorfologinio draustinio statusas, ir minties apie galimybæ atkurti buvusius tvenkinëlius ordinarinë gamtosauga jau negalëtø toleruoti. Panaðiø pavyzdþiø – daugybë. Mes esame tokioje geografinëje platumoje,
kur miðkø ir atvirø vietø santykis tiesiogiai priklauso nuo
þmogaus veiklos. Ir pieva, ir
miðkapievë, ir ariama þemë, ir
vienuolyno sodas taps miðku,
jei tik þmogus neateis èia su
plûgu ir dalgiu. Dabar tà procesà smarkiai pagreitina agresyvios ne mûsø kraðto rûðys.
Prapuola ne tiktai graþi kraðtovaizdþio mozaika, bet ir panoraminës vietos, ið kuriø kadaise galëjai matyti trijø baþnyèiø bokðtus.
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