„Gatvės gyvos“ nuo 2015 m. kviečia vilniečius ir
miesto svečius į ekskursijas originaliais maršrutais,
suteikiančiais galimybę pažinti miesto erdves už

įprasto turistinio tako ribų. Esame gidų komanda,
rengianti ekskursijas ne tik senamiestyje ar

istoriniuose priemiesčiuose, tačiau ir atokesniuose
periferijos rajonuose, nagrinėjanti temas nuo

viduramžių istorijos iki sovietmečio pramonės. Į

paveldo tyrinėjimus įtraukiame ir vaikus rengdami
specialiai jiems pritaikytas ekskursijas ir dienos

stovyklas. Šis žurnalas – tai mūsų pasakojimai,
kuriuos atrandame kasdien tyrinėdami mus

supančią aplinką. Siekiame, jog „Gatvės gyvos“
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ATVERIANT
GRAŽIAUSIAS
DURIS
Viktorija Bružaitė-Kazlauskienė
Martynos Bakaitės nuotr.

Vaikštant Vilniuje mano akys vis stabteli ties medinėmis durimis. Nesvarbu, naujai
restauruotos ar visų pamirštos apšiurusios, įsižiūrėjus jos visad tokios gražios savo

autentiškomis detalėmis ir laiko paliktomis žymėmis. Nepaisant į miestą ganėtinai
plačiai atverto žvilgsnio, vartydama Medinės miesto architektūros muziejaus

surengto konkurso fotografijas, tikrai nustebau, kiek jų daug – įspūdingos medinės
durys puošia dešimtis sostinės pastatų. Apie šiuos kasdien šimtų žmonių varstomus
ir dažnai dėmesio nesulaukiančius meno kūrinius pasikalbėjome su muziejininkerinkinių tyrėja Indre Užuotaite.

Indre, kodėl nusprendėte atkreipti dėmesį būtent į

Kokių

medines duris?

atrinkdama duris konkursui?

2020 metais muziejus surengė gražiausių Vilniaus

Didžiausias atradimas buvo medinių durų dekoro

medinių namų konkursą. Visuomenei nubalsavus

detalumas. Vykdant atranką ir kuriant aprašymus

ir

teko atidžiai apžiūrėti ne vienas įspūdingas duris ir

išrinkus

fotografijų
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laimėtojų,

parodą,

kurią

surengėme

kilnojamąją

eksponavome

įvairiose

viešosiose Vilniaus erdvėse. Po sėkmingo projekto
nutarėme jį pratęsti, pasirinkę kitą, smulkesnį objektą.
Juo tapo medinės durys. Kodėl durys? Jos yra bene
reprezentatyviausia pastato fasado dalis, turinti tiek
funkcinę, tiek ir simbolinę paskirtį. Be to, medinės
durys būdingos tiek mediniams, tiek ir mūriniams
istoriniams pastatams. Tai gerokai išplėtė atranką,
suteikė galimybę į ją įtraukti ne tik medinę Vilniaus
architektūrą.

atradimų

pati

patyrei

tyrinėdama

ir

pastebėti, kaip profesionaliai jos sukurtos, kaip dera
fasado puošybos visumoje.
Išties žvelgiant į atrinktas durų nuotraukas stebina
nuostabus art nouveau, istorizmo dekoras. Ar tokios
meno kūrinius primenančios durys gimdavo vietinių
meistrų dirbtuvėse, o gal atkeliaudavo iš užsienio?
Durys, kaip itin svarbus elementas, dažnai buvo
projektuojamos kartu su visu pastato fasadu. Taigi, kaip

Gausiai
drožiniais
dekoruotos
durys ir
šiandien
kasdien palydi
daugiabučio
gyventojus.
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Įspūdingos drožinėtos istorizmo stiliaus durys, kurių prabangą

Laiko nualintos ir apleistos – šios smulkiu

pažymi lydinčios kolonos. Z. Sierakausko g. 15

drožinėtu dekoru puoštos durys tyliai laukia
praeivių dėmesio. M. Daukšos g. 4

ir pastatas, jos buvo autorinis architekto darbas. Kas

Tarp XIX a. pabaigos–

XX a. pradžios durų yra
itin prabangių dirbinių,
puoštų skulptūriniais
elementais, subtilia
ažūrine drožyba.

pagamindavo suprojektuotus dirbinius, atsakyti nėra
paprasta – kiekvienu atveju reikėtų atlikti tyrimą. Labai
tikėtina, kad visus staliaus darbus, prie kurių priklauso
ir langų bei durų gamyba, atlikdavo tam objektui
pasamdyti meistrai (staliai). Iš išlikusio medinių durų
paveldo galime matyti, kad tarp XIX a. pabaigos–
XX a. pradžios durų yra itin prabangių dirbinių, puoštų
skulptūriniais elementais, subtilia ažūrine drožyba. Tai,
be abejonės, yra autoriniai dirbiniai.
Tiesa, XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje įvairių
masinių produktų gamintojai, tarp jų ir architektūrinių
elementų

bei

dekoro

detalių,

savo

produkciją
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XX a. pradžioje įrengtos moderno stiliaus durys žavi savo
grakščiomis, plastiškomis formomis. M. Daukšos g. 3

reklamuodavo

specialiuose

kataloguose.

Juose

durys buvo saugumo, patogumo ir prabangos ženklas.

galima rasti ir tipinių lauko durų pavyzdžių. Tad

Tad pirmiausia jos liudijo apie pastato savininko

nenuostabu, kad atskirose gatvėse ar kvartaluose

turtinę padėtį. Estetika taip pat yra reprezentatyvumo,

galima matyti identiškas duris. Pavyzdžiui, Vilniaus

turto ir aukštos socialinės padėties ženklas. Durys

Rasų priemiesčio namų kolonijoje galima rasti keletą

neretai „pasako“ ir pastato paskirtį, tad nenuostabu,

vienodų, tik skirtingomis spalvomis nudažytų durų.

kad puošniausios yra svarbią viešąją funkciją turėjusių

Vienas iš jų atrinkome ir į gražiausių medinių durų

pastatų durys, pavyzdžiui, Valstybinio banko rūmų

konkursą.

Gedimino

Ką durys gali atskleisti apie paties pastato ir jo
šeimininko istoriją?
Istoriniuose šaltiniuose, aprašant Vilniaus miestiečių

prospekte

(dabar

–

Lietuvos

mokslo

akademijos rūmai).
Su kokiais iššūkiais šiandien susiduria istorinės
medinės durys?

namus, tarp lakoniškų patalpų aprašymų randame

Iššūkių ir grėsmių yra įvairių. Žvelgdami į praeitį,

minint duris ir jų spynas. Įstiklinti langai ir užrakinamos

matysime,

kaip

stipriai

yra

pakeisti

Vilniaus
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pokyčių – nugyventi elementai keičiami į kitus, dažnai

Ažūrinėmis metalo grotelėmis dailintos

pigesnius, paprastesnius ar, atvirkščiai – tuo metu

durys priklauso vienam iš Žvėryno

populiarius

medinukų. D. Poškos g. 38

ir

madingus.

Tad

gyvenamuosiuose

namuose sunkiausiai išlieka autentiški elementai. Kita
vertus, Vilniaus medinukai dažnai yra kuklesni, jų durys
paprastesnės nei, tarkime, Vilniaus senamiestyje ir
jo prieigose pastatytų ir istorizmo stiliumi dekoruotų
mūrinių namų. Matydami gana ryškų kontrastą tarp
mūrinių ir medinių pastatų durų, nenorėjome dirbtinai

Daugelyje

„atsijoti“ tik pastarąsias, juk renkame gražiausias

situacijų galima

medines

Vilniaus

duris,

nepriklausomai

nuo

to,

kokiame pastate jos įrengtos.

rasti sprendimus

išsaugant senąsias

Galbūt Vilniuje yra puikiai restauruotų, atgijusių
durų, kurias rekomenduotum būtinai išvysti?

duris.

Kaip geros restauracijos pavyzdžius galima nurodyti

senamiesčio pastatų pirmų aukštų fasadai – vietoje
siaurų langų ir durų yra iškirstos vitrininės angos, skirtos
komercinėms patalpoms. Galime tik įsivaizduoti, kiek
autentiškų gaminių praradome per šiuos „pritaikymo“
procesus. Ir nors šiandien tokios situacijos dėl griežtų
paveldosauginių reikalavimų yra kur kas retesnės,
išlieka kitų grėsmių. Pirmiausia, istorinės durys natūraliai
sendamos, veikiamos temperatūros kaitos bei kritulių,
intensyviai ir destruktyviai naudojamos, praranda
tvirtumą ir sandarumą. Kita vertus, šiandieniai durų
saugumo ir šilumos nepralaidumo lūkesčiai yra
stipriai išaugę – net ir kruopščiai restauruotos istorinės
durys negali atitikti naujiems dirbiniams taikomų
aukščiausių standartų. Kiti iššūkiai – pastatų ir jų

Žvėryne, Pušų g. 35, stovinčio medinio namo duris,
Žygimantų g. 10 pastato duris. Tik verta atkreipti
dėmesį, kad restauracija neapsiriboja dailiu nudažymu
– tvarkybos darbais durys sutvirtinamos, atkuriami
neišlikę ar nepataisomai sudėvėti, sugedę fragmentai.
Restauracijos poveikis nėra ir nepretenduoja būti
amžinas – laikas toliau daro įtaką mediniam dirbiniui.
Be to, neretai geras restauratorių darbas nuo neakylo
žvilgsnio

pasislepia

po

gatvės

dulkių

sluoksniu,

reklaminėmis lentelėmis arba grafičio užrašais.
Galbūt esama vienos (ar kelių) gatvės ar kvartalo,
kur tikrai vertėtų pasivaikščioti medinių durų
mėgėjams?

durų pritaikymas gaisrinės saugos reikalavimams bei

Rekomenduoti

žmonių su judėjimo negalia patogumui. Nenuostabu,

medinėmis

kad susidūrusios su tokiais iššūkiais dalis senų durų

Naujamiestis, ypač Šv. Stepono, Sodų, M. Daukšos

neišlieka – pastatų savininkai ir valdytojai priima

gatvės. Jose rasime ir istorizmo, ir moderno pavyzdžių.

pragmatiškus, kaip jiems gali pasirodyti, sprendimus

Man pačiai įdomiausi ir kiek netikėti buvo greta

ir vietoje restauracijos pakeičia senas duris naujomis.

Lukiškių aikštės stovinti namų kolonija. Jos pastatai

Apie tokių sprendimų skubotumą ir neatsakingumą

tokie išraiškingi ir skirtingi, kad dažnai neatkreipiame

galima kalbėti ilgai, tačiau norisi pabrėžti, kad

dėmesio į jų duris. Tačiau akylai ieškant galima rasti

daugelyje situacijų galima rasti sprendimus išsaugant

išties įdomių, savo laikotarpį atliepiančių pavyzdžių.

senąsias duris.
Jūsų atrinktų durų gretose tik maža dalis –
mediniuose pastatuose. Kodėl? Galbūt joms dar
sunkiau išlikti?
Vilniuje

tarp

išlikusių

medinių

pastatų

vyrauja

gyvenamieji namai, o jie įprastai patiria daugiausia

galiu

durimis

keletą
šiame

vietų.
konkurse

Daugiausia
pasižymėjo
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TILTAS
CHAMELEONAS
ISTORIJA VIENAME KADRE
Albertas Kazlauskas

Žaliasis tiltas – seniausias Vilniaus tiltas per Nerį.

net iki XIX a. vidurio! Maža to, siekdamos apriboti

Pirmasis jo variantas abu upės krantus sujungė

konkurenciją, anuometės miesto galvos uždraudė

dar 1536 metais. Teisybės dėlei reikia paminėti, kad

bet kokių kitų tiltų per Nerį statybą nuo Kernavės

„Žaliojo“ vardą jis gavo tik po dviejų amžių, tačiau vieta

iki Bistryčios (dab. Baltarusija). Šis faktas – puikus

nesikeitė nuo seno.

paaiškinimas, kodėl per visą savo istoriją Vilniui taip
sunkiai sekėsi ropštis į dešinįjį upės krantą. Rodos,

Natūralu, kad pirmojo tilto statyba buvo nepaprastai

vienoje pusėje tarsi žalčiai raizgosi gatvės, raudonuoja

brangi, todėl iniciatoriai panoro atgauti investicijas ir

čerpių stogai ir kyla bažnyčių bokštai, o kitame –

važiavimą juo apmokestino. Mokesčio rinkimas truko

betonas, stiklas, asfaltas...
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Per beveik 500 metų gyvavimo istoriją
Žaliasis tiltas it chameleonas daugybę
kartų
ne

dėl

daug
jį

keitė

savo

to,

kad

pinigų

perstatyti

subyrėdavo

pavidalą.
vilniečiai

ir

tiesiog

kaip

nors

dėl

karų,

Žinoma,

turėjo

per

sumanydavo
dailiau.

Tiltas

degdavo

per

gaisrus, būdavo talžomas kietų pavasario
ledonešių. Tad, kai 1952-aisiais sovietai
atidarė dabartinį – anuomet oficialiai
pavadintą Černiachovskio vardu – be
visokeriopų liaupsių spaudoje šmėstelėjo
paskaičiavimas, kad tai – jau 12-asis
Žaliojo tilto variantas.
Šioje nuotraukoje – paskutinis prieškarinis
Žaliasis tiltas. Tokį dar galėjo matyti
vienas

kitas

labai

garbaus

amžiaus

vilnietis. Statinys Nerį apgobė 1893–1894
metais

pagal

Nikolajaus

Peterburgo

Beleliubskio

inžinieriaus

projektą.

Tuo

laikotarpiu plieninių santvarų tiltas visiškai
atspindėjo XIX a. pabaigoje vis labiau
industrializuojamą

miestą

–

daugėjo

metalo dirbinių ne tik visuomeniniuose
statiniuose, bet ir žmonių buityje ir net
kapinėse (metaliniai kryžiai tapo itin
dažnu reiškiniu). Tiltas buvo toks patvarus,
kad 1944 metų liepą jį susprogdinus
nacistinės Vokietijos kariuomenei jo iki
galo nesuirusios konstrukcijos užgriozdino
upės

vagą.

Norėdami

statyti

naują

tiltą, sovietai privalėjo tiltą sprogdinti
Garsusis 1931 metų potvynis. Iš Lenkijoje saugomų ir suskaitmenintų fondų.

pakartotinai, siekdami galutinai išvalyti
nuolaužas.
Šioje nuotraukoje matote ne tik XIX a.
pabaigos tiltą, bet ir tai, kaip įspūdingai jis
atrodė per didįjį 1931 metų potvynį.

1952-aisiais be visokeriopų
liaupsių spaudoje

šmėstelėjo paskaičiavimas,
kad tai – jau 12-asis Žaliojo
tilto variantas.

Daugiau Žaliojo tilto istorijų galite išgirsti
ekskursijoje

„Spalvingosios

Šnipiškės“.

Ją visada galima užsisakyti privačiai, o
artimiausių viešų ekskursijų tvarkaraštį
rasite

„Gatvės

gyvos“

„Facebook“

paskyroje ir www.gatvesgyvos.lt
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PRIEBĖGA
MALDAI UŽ
LAISVĘ
Alina Pavasarytė

Šios vasaros pradžioje, jau gerokai

sutemus, su draugu vaikštinėdami
po nedidelį Feraros miestą Italijoje

netikėtai užtikome atidarytą bažnyčią,
kurios fasadą puošė Ukrainos vėliava

ir užrašas Slava Ukraini. Italijoje, ypač

mažesniuose miestuose, tai – nedažnas

vaizdas. Nedrąsiai užėję pažioplinėti
(ir kiek bijodami būti išvaryti, vis dėlto
vakaro būta tikrai vėlaus), buvome

džiugiai pasitikti poros bendruomenės
narių, ukrainiečių vyro ir žmonos, kurie,
rodos, neatsikvėpdami mums pradėjo
pasakoti,

kodėl

čia

viskas

atrodo

bizantiškai, nors jie katalikai, kodėl
kaspinai mėlyni ir geltoni, kas vyksta jų

gimtinėje, kaip atsidūrė Italijoje. Temos

keitė viena kitą, apimdamos Ukrainos
istoriją ir dabartį, asmenines ir tautos
tragedijas, viltis ir svajones. Kodėl
prisiminiau šią istoriją?

Ant Švč. Trejybės kalvos patenkama per
įspūdingus barokinius XVIII a. Jono Kristupo
Glaubico projektuotus vartus. Artūro Žuko nuotr.
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Tragiška karo Ukrainoje realybė kaip niekas kitas

Kviečiu įžengti į buvusio civitas Ruthenica, arba

ragina prisiminti ir apmąstyti Lietuvos Didžiosios

„rusėnų miesto“, pradėjusio formuotis dar XIV a.

Kunigaikštystės

sostinės

8-ajame dešimtmetyje, apylinkes, o konkrečiau –

praeitį. Daugiakultūrė ir daugiakonfesinė Vilniaus

tautų

ir

jas

talpinusios

palypėti ant Švč. Trejybės kalvos. Čia iki šiol išlikęs

istorija leidžia atsakymų į sunkius dabarties klausimus

vienas seniausių tradicijų turintis Rytų krikščionybės

ieškoti išlikusiuose paveldo objektuose – senamiesčio

židinių Vilniuje ir visoje LDK – Švč. Trejybės vienuolynas

gatvių vingiuose, istoriniuose kvartaluose, šventovėse.

ir šventovė, kuriuose susipina katalikų ir stačiatikių,

Pastarosios, įprastai suprantamos kaip ramybės,

ukrainiečių, lietuvių, rusų, baltarusių ir kitų tautų

maldos ir susikaupimo vietos, paradoksaliai geriau

paveldas. Pergyvenusi karus, plėšimus, besikeičiančią

nei bet kuris kitas pastatas liudija ir pasakoja apie

priklausomybę ir įvairias negandas, Švč. Trejybės

dramatiškas įtampas, besikeičiančių režimų santykius

bažnyčia šiuo metu vienintelė Graikų apeigų katalikų,

su tuo, kas per amžius žmogui buvo svarbiausia, taip

arba unitų, bažnyčia Lietuvoje, kurioje meldžiamasi

pat karus, tūkstančių likimus nulėmusias pergales ir

ukrainietiškai. Šventovė ir vienuolynas tarnauja ne tik

pralaimėjimus. Jų praeities vingiuose galima išskaityti

kaip maldos vieta, bet ir gyvybiškai svarbus ukrainiečių

ir platesnę įvairių tautų ir jas globojusio miesto istoriją.

bendruomenės susibūrimo centras.
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Pirmoji medinė cerkvė ant šios
kalvos

Švč. Trejybės bažnyčia šiuo

metu vienintelė Graikų apeigų
katalikų, arba unitų, bažnyčia

Lietuvoje, kurioje meldžiamasi
ukrainietiškai.

iškilo

dar

1374

pagonio

kunigaikščio

antrosios

žmonos

metais
Algirdo
Julijonos

rūpesčiu. Stačiatikė Julijona maldos
namus statė ir kaip laidojimo vietą,
ir kaip paminklą trims šventiesiems
Vilniaus kankiniams. Manoma, kad
ji pastatyta būtent toje vietoje, kur
kunigaikščio

Algirdo

paliepimu

buvusi įvykdyta mirties bausmė
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mėsą, nes buvo penktadienio pasninkas, įpykęs valdovas įsakė
įmesti juos į kalėjimą. Abu jie buvo žiauriai kankinami ir nuteisti
pakarti. Trečiasis kankinys, kaip rašoma, labai išvaizdus Algirdo
dvariškis Eustachijus, taip pat buvo pakrikštytas. Algirdui
sužinojus, po trijų dienų nežmoniškų kankinimų Eustachijus
buvo pakartas.
Trijų Vilniaus kankinių kūnai iš pradžių palaidoti Šv. Mikalojaus
cerkvėje. Garsui apie juos netrukus pasklidus po visą
krikščioniškąjį pasaulį, praėjus vos 17 metų, tai yra labai
trumpam

laikui,

kankiniai

1363-iaisiais

Konstantinopolyje

paskelbti šventaisiais, o jų palaikai perkelti į neseniai pastatytą
Švč. Trejybės cerkvę. Šią istoriją liudija išlikusi ir atidengta
sieninė tapyba bažnyčios fasade, ją išvysite kairėje pusėje
prie įėjimo. Kankinių palaikai iki šios dienos čia neišlikę, po
šimtmečių „pomirtinių kelionių“ jie perkelti į kitoje Aušros Vartų
gatvės pusėje esančią Šventosios Dvasios cerkvę, kur juos
galima aplankyti ir šiandien. Jei itin pasiseks, galėsite išvysti
ir įdomių su relikvijų gerbimu susijusių pamaldumo praktikų.
Kartą mačiau, kaip šventikas prie relikvijų lietė naujas kojinių
poras ir po vieną perdavinėjo jas atnešusiai moteriai.
Į mūrinę cerkvė perstatyta 1514–1516 metais Lietuvos didžiojo
etmono, kunigaikščio ir vieno didžiausių karvedžių Konstantino
Ostrogiškio rūpesčiu. Mūrinės bažnyčios, vienuolyno pastatų ir
varpinės iškilimas turėjo tarnauti kaip votas – padėka Dievui – ir
priminimas miestiečiams apie didingą pergalę prieš Maskvos
kunigaikštystės kariuomenę garsiajame Oršos mūšyje. Atvykę
prie bažnyčios įėjimo, dešinėje pusėje pamatysite K. Ostrogiškį

Bažnyčios durys

įamžinantį bareljefą, sukurtą žymių ukrainiečių skulptorių

lankytojams ir
maldininkams atviros
kasdien.
Audriaus Klimo nuotr.,

Oleso Sydoruko ir Boriso Krylovo. Nors ir perstatyta, ano meto
bažnyčia iš esmės savo pirminės formos neprarado iki šios
dienos.

www.vilniausgalerija.lt

Kertinis

įvykis

komplekso

istorijoje

–

Bažnytinės

unijos

sudarymas. 1596 metais Brastoje buvo pasirašytas unijos
dokumentas ir užgimė nauja Graikų apeigų katalikų, arba
lietuviams stačiatikiams – Antanui, Jonui ir

unitų, Bažnyčia. Iki tol buvęs svarbus stačiatikybės židinys tapo

Eustachijui. Trys Vilniaus kankiniai paminėti

itin reikšmingu naujosios konfesijos centru. Unija reiškė, kad

dar XIV a. bažnytiniuose stačiatikių raštuose.

nuo šiol bendruomenės nariai pripažino popiežiaus valdžią ir

Pasakojama, kad du broliai, Algirdo dvariškiai,

katalikybės dogmas, tačiau toliau laikėsi Rytų krikščionybės

buvo pakrikštyti iš Vitebsko kunigaikščio

(bizantiškų) apeigų, tradicijų, bažnytinės slavų kalbos. Didžioji

Algirdo pirmąją žmoną Mariją atlydėjusio

dalis ligi tol čia gyvenusių stačiatikių vienuolių atsisakė

vyskupo Nestoro. Abu jie gavo krikščioniškus

priimti uniją ir dėl to įgavę dizunitų pavadinimą, netoliese,

Antano ir Jono vardus ir pradėjo laikytis

kitoje gatvės pusėje, įsteigė savo Šventosios Dvasios cerkvę,

krikščioniškų

dera

vienuolyną ir mokyklą. Nuo 1609 metų, kai Švč. Trejybės cerkvė

stačiatikiams, auginti barzdą ir plaukus. Kai

ir vienuolynas oficialiai perduoti unitams, čia pradėjo kurtis

per kunigaikščio puotą broliai atsisakė valgyti

religinis ir kultūrinis Vilniaus Graikų apeigų katalikų centras.

papročių

ir,

kaip
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Vienuolynas buvo
vienas iš unitų

vystymosi ir klestėjimo
centrų, kuris siejo
Vilnių ir Kyjivą ne

tik dvasiniais, bet ir
politiniais saitais.

Konfesijos

plėtrai

ypač

nusipelnė

charizmatiški

vyskupai rusėnai. Vienas jų – veiklus Vilniaus unitų
vyskupas Juozapas Benjaminas Rutskis, Švč. Trejybės
vienuolyne įkurdinęs savo paties 1617 metais įsteigto
vienuolių ordino narius. Šv. Bazilijaus Didžiojo, arba
bazilijonų, ordinas derino stačiatikių vienuoliams
įprastą askezę ir kontempliatyvų gyvenimą su aktyvia
misijine ir sielovados veikla, būdinga katalikų vienuolių
ordinams. Būtent bazilijonų vienuoliai daugiausia
prisidėjo prie unijos įgyvendinimo visoje LDK teritorijoje.
Bazilijonai dirbo parapijų kunigais, mokė mokyklose,
dėl aktyvios jų veiklos vis daugiau stačiatikių priimdavo
uniją. Vienuolyne su pertraukomis veikė spaustuvė,
kurioje buvo spausdinamos bažnytine slavų, rusėnų,
lotynų, lenkų ir kitomis kalbomis parašytos religinio
pobūdžio knygos, maldaknygės, teologijos ir filosofijos
traktatai, vėliau – ir lietuviški leidiniai.
Kitas su Vilniaus Švč. Trejybės vienuolynu ir jo klestėjimu
esmingai susijęs asmuo – ypatingu pamaldumu
ir asketišku gyvenimo būdu garsėjęs Juozapatas
Kuncevičius.

Iš

Voluinės

Vladimiro

atvykusiam

jaunuoliui buvo numatyta pirklio karjera, o amato
mokytis tėvų jis buvo atsiųstas į Vilnių. Čia susipažinęs
su unitų vyskupu, jėzuitų veikla, ir, greičiausiai, labai
paveiktas tuo metu Vilniuje triukšmingai švęstų
karalaičio Kazimiero paskelbimo šventuoju iškilmių, jis
apsisprendė priimti uniją ir netrukus (1604 m.) įstojo
į Švč. Trejybės vienuolyną. 1618 metais Kuncevičius
buvo paskirtas Polocko unitų vyskupu. Unifikacijos
darbą labai sunkino unijos kritikai stačiatikiai. Vieno
iš įsiliepsnojusių ginčų metu konfliktas peraugo iš

teologinio į smurtinį. Karšto būdo ir labai ryžtingo
Juozapato paliepimu buvo jėga užimtos stačiatikių
bažnyčios Mstislavlyje, kurio gyventojai ryžosi likti
ištikimi

„senam

tikėjimui“.

1623

metais

Vitebske

būsimasis šventasis buvo stačiatikių minios užpultas
ir nužudytas. Praėjus daugiau nei 200 metų nuo
vyskupo mirties, 1867-aisiais, J. Kuncevičius paskelbtas
šventuoju. Jo palaikai dabar yra gerbiami Šv. Petro
bazilikoje Vatikane. Tai – pirmasis ukrainietis šventasis,
kurio 400-ąsias kankinystės arba Gimimo Dangui
jubiliejų minėsime kitąmet.
Prieš eidami į bažnyčią ir žengdami pro Bazilijonų
vartus būtinai pažvelkite į dešinę – dabar dailės galeriją
ir kelis barus globojantis pastatas ir (ypač vakarais)
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Po truputį atgimsta amžių tekmėje smarkiai nukentėjęs bažnyčios interjeras. Audriaus Klimo nuotr., www.vilniausgalerija.lt

atgimstantis jo kiemas – buvusio moterų bazilijonių

pavidalą. XVII–XVIII a. Švč. Trejybės vienuolynas kartu

vienuolynas su anuomet uždaru kiemu. Kadangi

su prie Užupio buvusia Kyjivo metropolito rezidencija

vyrų ir moterų vienuolynai buvo statomi atskirai, vyrų

buvo vienas iš unitų vystymosi ir klestėjimo centrų, kuris

vienuolynas įkurtas arčiau bažnyčios, tiksliau sakant,

siejo Vilnių ir Kyjivą ne tik dvasiniais, bet ir politiniais

iš dviejų pusių gaubia jos šventorių. Dalyje patalpų

saitais. Tai – bazilijonų aukso amžius.

dabar veikia ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas,
taip pat viešbutis, o iki XVIII a. čia buvo vienuolių celės.

Nuo XIX a. pradžios vienuolyno ir bažnyčios ansamblis

Įspūdingi barokiniai vartai, neturintys lygių visoje

buvo perduodamas iš rankų į rankas. Rusijos imperija

sostinėje, – jau vėlesnis garsiojo Vilniaus architektūros

bazilijonų

genijaus Jono Kristupo Glaubico kūrinys. Vadovaujant

kalėjimu, čia laikyti areštuoti Vilniaus universiteto

tam pačiam architektui, po 1760-ųjų gaisro šventovė

studentų organizacijų – filomatų ir filaretų – nariai,

pailginta,

Būtinai

tarp kurių ir Adomas Mickevičius. Celė, kurioje,

pakelkite akis aukštyn – išlikusi viena jų autentiška

manoma, poetas kalėjo, lankytojams atvira nuo 2009

pora dabar restauruota. Kartu buvo padidinti langai

metų. Ši vieta pavadinta žinomo jo personažo Konrado

ir iš esmės šventovė XVIII a. pabaigoje įgijo dabartinį

vardu – užsukę viduje rasite dvi ekspozicijas. Viena iš

kampuose

pristatyti

bokšteliai.

vienuolyno

pastatus

buvo

pavertusi
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jų imituoja kalėjimo kamerą, kurioje ir kalėjo poetas,

bazilijonų. Atsikūręs po pusantro amžiaus, šiandien

kitoje galima plačiau susipažinti su A. Mickevičiaus

ordinas

gyvenimu, kūryba ir darbais.

Ordino, kuriame beveik 600 narių, geografija apima

priklauso

Ukrainos

bazilijonų

provincijai.

dešimt šalių. Pagrindinės vienuolijos veiklos kryptys
išlieka švietimas, leidyba ir darbas su vaikais ir
jaunimu. Daugiausia bazilijonų vienuolių, apie 300, yra
Ukrainoje. Įdomu tai, kad didelė dalis, net apie šimtą,
įsikūrę ir dirba Brazilijoje, nes Ukrainai išgyvenant
migracijos bangas į Pietų Ameriką dvasininkai sekė

Penki dešimtmečiai

paskui saviškius, liudydami savo misijinę ir sielovadinę

niokojimo paliko

charizmą.

ryškius režimo

Minint

brutalumo ženklus.

500-ąsias

mūrinės

bažnyčios

pastatymo

metines, tragiškai sutapusias ir su karo Ukrainoje
pradžia,

2014-aisiais

buvo

pradėti

restauracijos

darbai – sutvarkyta bažnyčios išorė, stogas, atlikti
istoriniai, archeologiniai ir antropologiniai kriptose
Anuomet cerkvė atiduota stačiatikiams, o norint
pastatui
pristatytas

suteikti

„stačiatikiškesnę“

kupolas,

iki

mūsų

išvaizdą

dienų

jai

nugriautas.

Daugybė liturginių reikmenų ir gerbimo objektų –
šventųjų paveikslų, altorių įrangos, varpų, relikvijų –

rastų palaikų tyrimai parodę, kad XVII–XVIII a. tikrai
buvo bazilijonų aukso amžiai: jie maitinosi geriau
nei statistinis miestietis, gausiai vartojo mėsą. Kita
vertus, panašu, kad neretai įsitraukdavo ir į smurtinius
konfliktus – net 19 palaidotųjų, t. y. kas ketvirtas, turėjo

išgabenta į Rusiją. Patys vienuoliai pradėti persekioti
po 1830–1831 metų sukilimo, o ilgainiui, argumentuojant
tuo, kad unitų beveik nelikę, buvo nutraukta bažnytinė
unija ir formaliai Vilniaus bazilijonai ir bazilijonės

Atvykusiųjų dauguma

perėjo į stačiatikybę. Vienuolyno erdvėse įsteigus
stačiatikių vyskupo rezidenciją ir seminariją, atkėlus

– mamos su vaikais.

naujus stačiatikių vienuolius ir išmirus seniesiems

Vienuolyno broliai

bazilijonams, vienuolynas 1865 metais buvo oficialiai
uždarytas.

Sunkūs

išbandymai

Graikų

apeigų

praleidžia su jais daug

katalikams tęsėsi ne tik carinės okupacijos laikais, bet

laiko kartu.

ir vėliau – XX a. pradžioje teko kovoti dėl atgimimo,
išgyventi

pogrindyje

sudėtingomis

sovietmečio

sąlygomis.
1991 metais unitai atgavo savo bažnyčią labai

daugybinių šonkaulių lūžių, keturi vienuoliai patyrę dar

nukentėjusią.

ir

rimtesnių sužalojimų – sulaužytos jų nosys, aštriais

naudojimo ne pagal paskirtį paliko ryškius režimo

daiktais perskeltos galvos. Palaikai perkelti į sutvarkytą

brutalumo ženklus. Sovietmečiu čia veikė tuomečio

ir specialiai tam pritaikytą kriptą. Kripta įprastai

Vilniaus inžinerinio statybos instituto technologinė

nelankoma, tačiau šalia nusileidimo į ją (bažnyčios

laboratorija (buvo tyrinėjamos statybinių medžiagų

centrinėje

savybės), stovėjo masyvios staklės, daug kas buvo

esančiuose stenduose pristatomos tyrimų nuotraukos

išdaužyta. Kriptos, kuriose anksčiau laidoti vienuoliai,

ir trumpos ataskaitos.

Penki

dešimtmečiai

niokojimo

dalyje

matysite

pakeliamas

grindis)

išniekintos, palaikai išbarstyti. 1994 metais bazilijonai
grįžo į vienuolyną, atversdami naują savo istorijos

Šiuo metu Vilniaus vienuolyne gyvena vos trejetas

puslapį. Cerkvė ir dalis vienuolyno grąžinta teisėtiems

vienuolių, jie tarnauja ne tik sostinėje, bet ir važiuoja

šeimininkams, iš Ukrainos netruko atvykti ir apie dešimt

į kitus miestus. Pagausėjus į Lietuvą atvykstančių
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Miesto panoramą puošia restauruoti autentiški XVIII a. Švč. Trejybės bažnyčios bokštai. Audriaus Klimo nuotr., www.vilniausgalerija.lt

ukrainiečių, broliai kiekvieną sekmadienį vyksta į

broliai praleidžia su jais daug laiko kartu – nuo

Kauną, per Velykas Klaipėdoje mišiose meldėsi kartu su

valgio gaminimo iki važiavimo į gydymo įstaigas,

trimis šimtais ukrainiečių. O Vilniuje besimeldžiančiųjų

parduotuves. Tad atvykusiesiems materialinė, dvasinė

susirinko pilna bažnyčia, o kai kuriems teko stovėti

bei psichologinė pagalba visuomet šalia.

ir šventoriuje. Pamaldose ir kituose bendruomenės
renginiuose dalyvauja ne tik Vilniaus, bet ir kitų vietovių

Užėjęs į dienos metu tuščią, bet kasdien lankytojams

tikintieji, čia laukiami ne tik katalikai, bet ir ukrainiečiai

atvertą Švč. Trejybės bažnyčią Vilniuje pasijunti

stačiatikiai. Pastarųjų ypač pagausėjo prasidėjus karui,

laukiamas. Nors niekas neužkalbina nei laužyta italų,

nes didžioji dalis iš Rytų ir Pietų Ukrainos atvykusiųjų

nei rusų, nei jokia kita kalba, restauruojamos sienos,

yra stačiatikiai. Ilgainiui bendruomenę papildė ir

paminklinės

iš vakarinės šalies dalies atkeliavę tautiečiai, nes

skelbiantys ir istoriją pristatantys stendai bei plakatai

daugiausia Graikų apeigų katalikų ir gyvena būtent

kuria jausmą, kad šimtmečiais unitų puoselėtos

šalies vakaruose, nors bent po vieną šios konfesijos

vertybės

bažnyčią galima rasti visų apskričių centruose, o

bendruomeniškumas – niekur nedingo ir yra kaip

Bažnyčiai vadovaujantis Didysis arkivyskupas tarnauja

niekada aktualios. Tyli šventovė skelbia per amžius

Kyjive.

puoselėtą žinią: nesvarbu, kokia kalba kalbi, kokios

–

lentos,

spalvingi

vienybė,

gausūs

atvirumas,

aktualijas

svetingumas,

tautybės esi. Šiandien čia laukiami visi, kurie tiki,
Atliepdama būstų poreikį iš karo zonos pasitraukusiems
ukrainiečiams, Vilniaus arkivyskupija suteikė jiems
patalpas Bazilijonų vienuolyne, ir jame netrukus
apsigyveno

beveik

devyniasdešimt

pabėgėlių.

Atvykusiųjų dauguma – mamos su vaikais. Vienuolyno

meldžia ir palaiko kovojančios Ukrainos pergalę.
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JOS PALIKO
PĖDSAKĄ
KAS NEPAKLIUVO Į EKSKURSIJĄ?
Ieva Bartaševičiūtė

Jei nors kartą bandėte supažindinti
draugus su savo gatve, rajonu ar net

miestu, turbūt pajutote – suplanuoti
pasivaikščiojimo
menkas

juokas.

maršrutą

yra

Pirmiausia,

svarbu

surasti tinkamą vietą, iš kurios atsivers
gražiausia perspektyva. O kur dar iššūkis

surasti tylesnį kampą, bandant išvengti

triukšmingos perėjos su dundančiais
automobiliais. Svarbu nepamiršti ir
atokvėpio pertraukėlių. Kurioje kavinėje

sustoti, ant kurio suolelio prisėsti? O
dabar įsivaizduokite, tai ne šiaip geri

draugai, o 20 nepažįstamų žmonių, kurie
dar ir nusipirko bilietą Jūsų pasiklausyti.
Negana to, pasirinkote pasakoti apie
žymias Vilniaus moteris!
ieškodama

jame

ištirpusių

moterų

istorijų. Netikėtas nušvitimas aplankė ne kur kitur,
o

neišvaizdžioje

tarpuvartėje

prie

Fotomenininkų

sąjungos. Čia planavau pristatyti fotografę Violetą
Bubelytę. Būtent jos mintis, kad „idėja be emocijos
– tuščia“ ir tapo šios ekskursijos raktu. Tad pradėjau
kolekcionuoti

istorijas,

kurios

Neapsimesiu, kad atrinkau labiausiai pamirštas ar
pačias svarbiausias asmenybes. Ir tikrai nebandžiau
atpasakoti viso jų gyvenimo ir didžiausių pasiekimų.
Labiausiai mane domino istorijos, kuriose įžvelgiau
atsakymus į man šiuo metu kylančius iššūkius. O bet
tačiau! Greitai supratau, kad mano kolekcijoje istorijų
per daug. Tad šį tekstą rašau norėdama trumpai
pristatyti asmenybes, kurios dėl vienų ar kitų priežasčių
(tos nelemtos triukšmingos sankryžos!) nepateko į
mano ekskursiją.
1993 metais pasaulinio lygio archeologė Marija
Gimbutienė (1921–1994) Vytauto Didžiojo universiteto
garbės daktarės vardo suteikimo proga sakė: Su
pačia švenčiausia pagarba tariu ačiū Mamytei
(Veronikai Alseikienei – aut.), tetai Julijai BiliūnieneiMatjošaitienei ir jos dukrai – mano svarbiausiai
auklėtojai Meilei Lukšienei – už visą stiprybę ir neribotą
meilę, – jos sukūrė stiprios lietuvės moters simbolį.
Ir ne šiaip stiprios moters. Kai kurie tyrinėtojai netgi
teigia, kad Julija, Veronika, Meilė ir Marija suformavo

Štai tokių įkyrių minčių genama žingsniavau Gedimino
prospektu,

privertė nusikvatoti arba braukti liūdesio ašarą.

mane

nustebino,

galingiausią XX a. Lietuvos moterų dinastiją! Būtent
ši bendrystė, kurioje moterys veikia kartu, dalijasi
džiaugsmais ir rūpesčiais, patraukė mano dėmesį.
Tačiau man ir vėl iškilo nemenka problema. O kaip
atrinkti tą geriausią istoriją, šios meilės ir rūpesčio
pavyzdį, iš šimtų tūkstančių mažų ir didelių nutikimų,
įvykusių per visą šių moterų gyvenimą? Ar užtektų
pasakyti, kad sulaukusi 82 metų Veronika Alseikienė
išmoko anglų kalbą, kad galėtų susipažinti su dukros

Beatričė Grincevičiūtė su vaikais Vilniaus grąžtų gamyklos vaikų darželyje. Muzikos tetulės pamokėlių laukdavo būriai mažųjų vilniečių!
© B. Grincevičiūtės memorialinis butas-muziejus „Beatričės namai“

moksliniais darbais? Arba kad Marija, gyvendama JAV,

būsimąją dainininkę leisti į mokslus Lenkijoje. Įdomu

mamai atsiuntė per 400 laiškų ir apie 200 atvirlaiškių?

palyginti, kaip silpnaregiai ir neregiai buvo vertinami

O ar žinojote, kad sunkiai susirgusi vėžiu Marija išreiškė

Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse: Varšuvos aklųjų

norą mirti savo pusseserei Meilytei ant rankų… Šiandien

institute pedagogai siekė, kad jų auklėtiniai nebūtų

Vilniuje apie galingiausią moterų dinastiją primena

izoliuoti, kad jiems nebūtų rodoma perdėta užuojauta,

memorialinė lenta (tiesa, joje iškalti tik Veronikos ir

berniukai

Marijos vardai), kabanti ant Jogailos gatvės 11 numeriu

tarpukario Kaune aklieji laikyti visuomenės našta

pažymėto namo, kuriame šios moterys kartu ir gyveno.

ir užuojautos vertais išlaikytiniais. Būtent aklumas

Apie

Beatričę Grincevičiūtę (1911–1988),

sutrukdė

net

išmokdavo

Beatričei

įstoti

važinėti

į

Kauno

dviračiais.

O

konservatoriją.

pirmąją

Tačiau pati dainininkė nemėgdavo kalbėti apie savo

lietuvių kamerinę dainininkę, žinojau gerokai mažiau.

„didelį nepatogumą“. Ji pabrėždavo, kad jos aklumas

Nors dažnai praeidavau pro Vienuolio gatvėje įsikūrusį

neturėtų būti naudojamas kaip reklaminis skydas ar

jos memorialinį butą-muziejų, vis pritrūkdavo laiko

sensacija greta jos dainavimo. Tad tikroji priežastis,

jame apsilankyti. Pasirodo, šiuo butu dainininkė

kodėl žymi muzikė patraukė mano dėmesį, – jos

labai džiaugėsi. Gyvenimas prieš Operos ir baleto

talentas bendrauti su mažaisiais. Dainininkė pirmoji

teatrą priminė jaunystės laikus, praleistus su tetėno

atliko daugelį lietuvių kompozitorių dainų vaikams,

Emilio Mlynarskio šeima, bute prie Varšuvos operos

itin didelę jos repertuaro dalį sudarė dainos jaunajai

ir baleto teatro. Būtent dėdės – teatro direktoriaus ir

publikai. Šias dainas ji interpretuodavo be galo įdomiai,

vyriausiojo dirigento – globoje ir aplinkoje formavosi

dainuodavo labai išraiškingai ir vaizdingai. Mažieji

Beatričės muzikinis skonis. Vis dėlto Varšuvoje Beatričė

turėjo progos pasiklausyti ne tik jos įrašų. Pasirodo,

atsidūrė ne dėl savo absoliučios klausos ir talento. Nuo

kad Vilniaus darželiuose Beatričė buvo žinoma kaip

gimimo ji buvo labai silpno regėjimo, turėjo įgimtą

Muzikos Tetulė! Ji vesdavo pamokėles ir vadovavo

kataraktą. Kadangi Lietuvoje dar nebuvo įkurta nė

mažųjų muzikiniam ugdymui. Kadangi ekskursijos

viena neregių mokykla, mergaitės šeima nusprendė

darželinukams yra vienas didžiausių iššūkių gidų
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nemažai įspūdingų darbų. Ar žinojote,
kad būsima diplomatė ir žurnalistė
buvo

pirmoji

Rusijos

moteris,

aukštojoje

dėsčiusi

mokykloje?

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę,
Jadvyga

reikšmingai

prisidėjo

prie šios žinios skleidimo. Jos dėka
vienas „Lietuvos aido“ egzempliorius
su Vasario 16-osios aktu pasiekė
Vokietijos žurnalistus, nors Lietuvoje
dislokuota karinė vadovybė visais
būdais stengėsi tai nuslėpti nuo
likusio pasaulio. Siekdama Lietuvos
tarptautinio

pripažinimo

Jadvyga

darbavosi Vokietijoje, Šveicarijoje ir
Paryžiaus taikos konferencijoje, buvo
viena pirmųjų moterų besikuriančioje
Lietuvos diplomatijoje. O kur dar
keistoji istorija, apie slapta auliniame
bate parvežtą Wilhelmo fon Ulracho
sutikimą tapti Lietuvos karaliumi?
Jau gerokai vėliau ji su seserimi
Sofija Chodakauskaite-Smetoniene
tapo aktyviomis moterų organizacijų
veikėjomis ir įvairių socialinių bei
politinių akcijų dalyvėmis. Tačiau
nei šie, nei kiti nuveikti darbai, matyt,
nebuvo pakankamai svarbūs, kad
lietuviškoje

„Vikipedijos“

versijoje

atsirastų Jadvygai skirtas straipsnis.
Turbūt dabar jau supratote mano
Jadvyga Tūbelienė Romoje. Ji siekė tarptautinio Lietuvos pripažinimo ir buvo viena

nepasitenkinimo priežastį…

pirmųjų moterų besikuriančioje mūsų šalies diplomatijoje.© Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus

gyvenime, galiu tik bandyti įsivaizduoti, kiek vidinės

Skaitant paskutines straipsnio eilutes Jums galėjo

ramybės

poptelti klausimas – o tai apie ką pasakoji šioje

ir

kūrybiškumo

Beatričei

Grincevičiūtei

prireikė šiame darbe.

ekskursijoje, jei jau šioms moterims laiko neužtenka? Į
šį klausimą galiu atsakyti tik taip – ateikite į ekskursiją

Man nemažai vidinės ramybės prireikė domintis
Jadvygos

Chodakauskaitės-Tūbelienės

(1891–

ir sužinosite!

1988) neįtikėtina gyvenimo istorija. Pripažinsiu, kad
skaitydama apie jos pasiekimus ne kartą rimtai įpykau.
Ne dėl jos pačios, o dėl to, kad šiai moteriai Vilniuje
neradau nė menkiausio atminimo ženklo. O jos žymiam
svainiui – Antanui Smetonai – rasite ne tik atminimo
lentas, bet ir jo vardu pavadintą gatvę! Bet pradėkime
nuo pradžių. Kas ta Jadvyga? Dar prieš tapdama
Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio žmona ji nuveikė

Ekskursiją „Jos paliko pėdsaką. Nuo Žemaitės
iki Vilniaus liūtės“

visada galima užsisakyti

privačiai, o artimiausių viešų ekskursijų tvarkaraštį
rasite „Gatvės gyvos“ „Facebook“ paskyroje ir
www.gatvesgyvos.lt
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Dalia Stabrauskaitė

Kai savanoriauji ūkyje - matai ir jauti kiekvieną pokytį oruose. Kalvotose vietovėse besimainantys orai ypatingai keičia kraštovaizdį – jame
kaskart gali pamatyti kažką naujo.

GATVĖS GYVOS
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LANGAS Į
GYVENIMĄ BE
MIESTO
Dalia Stabrauskaitė
Asmeninio archyvo nuotr.

Miestuose visaip stengiamasi didinti kultūros ir gamtos
balansą – kai kada tik kuriamas toks įspūdis ir pridaroma

daugiau žalos nei naudos, bet tikrai yra ir kuo pasidžiaugti.
Takas „Aplink Vilnių“ atveda į daugeliui dar neatrastas, tarp

daugiabučių pasislėpusias žalias oazes; atsiranda naujos

poilsio zonos, kaip antai Neries senvagės parkas, o kai kur net
vystomi bendruomeniniai daržai. Bet kai to nebeužtenka ir norisi
į miesto rėmus neįspraustos gamtos, kitokio buvimo su gamta
ir žmonėmis, kuris yra daugiau nei rekreacija, wwoofing’as yra
puikus pasirinkimas.
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Kas tas wwoofing’as?

priklausomai nuo mėnesio, kurį atvykstama. Popietes
leisdavau netolimame paplūdimyje arba tyrinėdama

WWOOF yra akronimas, reiškiantis savanoriavimo

aplinkinius kaimelius, o vakarus spalvindavo pokalbiai

galimybes ekologiniuose ūkiuose visame pasaulyje

su šeimininkais ir maisto gamyba su kitais savanoriais.

(angl. Worldwide Opportunities on Organic Farms). Tai
– pasaulinė bendruomenė, kurios internetinė platforma

Šią vasarą tokiai patirčiai išsiruošiau priešinga kryptim

(www.wwoof.net) padeda sujungti ekologinių ūkių

– į Norvegiją. Šįsyk jau buvau vedina ir rimtesnės

savininkus, kuriems reikia papildomų rankų, su tais,

motyvacijos daugiau sužinoti apie regeneracines,

kurie nori daugiau sužinoti apie tvarias ūkininkavimo

dirvos nealinančias, bet ją praturtinančias ūkininkavimo

praktikas arba tiesiog kuriam laikui panirti į gyvenimą

praktikas. Prastėjančios dirvožemio būklės (angl. soil

arčiau gamtos.

health) tema yra ne ką mažiau opi nei klimato kaita,
tačiau apie tai reikėtų atskiro straipsnio. Kalnų slėny

Ši iniciatyva užgimė Didžiojoje Britanijoje dar 1971 metais
kaip švietimo ir kultūrinių mainų programa, kad padėtų
keistis žiniomis tvaraus gyvenimo būdo ir ekologiško
žemės ūkio srityse, o kartu – telkti bendraminčius. Per
tuos 50 metų WWOOF stipriai išpopuliarėjo ir plečiasi
toliau – šiuo metu platformoje registruota apie 12 000
ūkių iš 130 šalių (keli yra ir Lietuvoje) ir apie 100 000
savanorių.
Labai svarbus šio formato principas – piniginių santykių
nebuvimas. Susimokėti reikia tik registruojantis šalies,
kurioje norima savanoriauti, svetainėje (aktyviausiai
programoje dalyvaujančios valstybės turi nacionaliniu
lygmeniu veikiančios organizacijos puslapį, kitas jungia
„WWOOF Independents“ paskyra). Metinis narystės
mokestis (vidutiniškai 25 eurai, bet skiriasi nuo šalies)
padeda išlaikyti administracinius sistemos poreikius.
Be to, tarp wwoofer’ių ir ūkininkų piniginių mainų nėra
– savanoris pusdienį padeda su ūkio darbais, mainais
gaudamas maistą, apgyvendinimą ir vertingą patirtį.
Veiklų ir patirčių įvairovė
Pirmąsyk

šią

platformą

išbandžiau

prieš

gerus

dešimt metų, po savo bakalauro studijų galvą
pravėdinti išvykusi į Portugaliją. Pasirinktame ūkyje
priešpietėmis skindavau figas, padėdavau gaminti
džemus, pilstydavau į butelaičius alyvuogių aliejų ir
kitus jų gamybos produktus. Įvairių rūšių vaismedžiais,
riešutmedžiais
beveik
tad

visą

ir
laiką

savanoriams

alyvmedžiais
nuimamas
tenkantys

nuklotame

ūkyje

koks

nors

derlius,

darbai

vis

keičiasi,

Žuvis iš fjordo, pomidorai iš daržo, sūris iš
kaimyno, mediena iš ūkiui priklausančio
miško ruožo – pats tikriausias tvarumas, kai
beveik visa ko reikia – čia pat, ir imama tik
tiek, kiek tikrai reikalinga.
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prie fjordo įsitaisęs ūkis buvo visiškai kitoks, tačiau ne
ką mažiau nuostabus nei lankytas Portugalijoj. Žymiai
mažesnis, neorientuotas į didelius pardavimus, bet
pirmiausia į maisto sau patiems užsiauginimą. Kelios
avys, vištos ir gana nedidelis daržas, kuriame tikslingai
šalia susodintos skirtingos daržovių rūšys, augančios iš

medinis

namas

ūkyje,

menantis

esančių ūkių

daugybė skirtingų

po komposto ir žolės sluoksniais užklotos žemės.
Seniausias

Tarp platformoje

XIX

amžiaus vidurį, vasaros sekmadieniais virsta jaukiausia
kavine, kuri šeimininkų kepamais vafliais, kava ir
pokalbiais apie ekologiško maisto auginimą privilioja

pasaulių ir juose

laukiančių patirčių.
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Kos – vienas iš tiesiogiai neišverčiamų norvegiškų žodžių, reiškiančių malonų jausmą, patiriamą mėgaujantis paprastais dalykais. Šis
jausmas savanoriaujant lydėjo kasdien, pavyzdžiui, kai šiose dirbtuvėse kartu su kitu savanoriu išskaptavom pirmuosius savo medinius
šaukštelius.

vietos bendruomenę ir smalsesnius keliautojus. Už

Šiais aprašymais noriu parodyti, kad tarp platformoje

sienos – dirbtuvės, kuriose pardavimui gaminami

esančių ūkių daugybė skirtingų pasaulių ir juose

nedideli medžio dirbiniai arba kartais vedami jų

laukiančių

drožybos užsiėmimai (ir pačiai teko džiaugsmas

pagal jame vykdomas veiklas (pavyzdžiui, tikslingai

išmokti išskaptuoti šaukštelį). Šie šeimininkai išskirtinai

ieško tokio, kuriame gaminami sūriai), kiti – pagal

dosniai su mumis, savanoriais, dalinosi savo laisvu

jį supančias vietoves, ypač jei šią veiklą renkasi per

laiku – vežėsi į įvairias lankytinas vietas, žvejybą ir

atostogas. Taip pat yra tokių, kurie rimtai planuoja

kartu vakarodavo, atvirai dalindamiesi savo patirtimis

persikelti gyventi į kaimą ir wwoofindami praleidžia ne

ir pomėgiais. Kitu metu savarankiškai leisdavomės į

kelias savaites, o kelis mėnesius ar visus metus, kad

netoliese vingiuojančius kalnų takus, iš kurių nereikėjo

įgytų daugiau praktinių žinių ir įgūdžių.

skubėti grįžti, nes vasarą tose platumose dangus iki
galo nesutemsta.

patirčių.

Vieni

savanoriai

ūkį

renkasi

Abipusiai kuriama patirtis
Naivu būtų tikėtis, kad kiekviename iš tų tūkstančių
platformoje registruotų ūkių patirtis bus vienodai

GATVĖS GYVOS
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gera. Verta skirti laiko atidžiai pasiskaityti kiekvieno

žemės, auginamų gyvūnų priežiūros, o atvykstantys

aprašymą, kitų savanorių atsiliepimus, susirašyti su

žmonės į jų namus atneša dalelę skirtingų kraštų.

šeimininkais ir susitikrinti lūkesčius. Bet jeigu visgi taip
nutinka, kad pasijauti atvykęs į labai ne savo vietą

Man vertingiausia buvo galimybė iš arti stebėti

arba kažkas vyksta tau nepriimtinu būdu, gali bet

ir

kuriuo metu išvykti, nes jokia sutartis nepasirašoma.

kasdienybėje, mokytis tvirtumo iš jų charakterio

Lygiai kaip ir šeimininkai gali paprašyti savanorį

ir

išvykti, jei pajaučia, kad atvykėlis bijo išsitepti rankas ir

mėgavimosi paprastais dalykais, jokio skundimosi ir

wwoofing’ą mato tik kaip pigų keliavimo būdą.

nuolatinis mokymasis – ne akademiniams laipsniams

dalyvauti
gyvenimo

mane
būdo.

priėmusios

norvegų

Kasdienybėje,

kurioje

poros
daug

ar žinių kaupimui, o praktiniam pritaikymui čia pat
Labiausiai patyrimą nulemia santykiai, kaip ir bet

vietoj. Ir nesibaigiantys pokalbiai, kurie stipriai praplėtė

kurioje kitoje srityje. Priimantiems šeimininkams tai

supratimą apie vieni kitų šalis ir kultūrą. Tai puikus lėto

ne tik pagalba su darbais, kurių sąrašas bet kuriame

keliavimo būdas, kurio procese neišvengiamai kažką

ūkyje nesibaigiantis, bet ir būdas patiems pakeliauti

naujo atrandi ir savyje.

nepaliekant savo namų. Ūkininkai pririšti prie savo
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PAPASAKOTI VAIKAMS
ŠIANDIEN SVARBIAS
ISTORIJAS
Šių laikų kontekste ypač svarbu su vaikais kalbėtis apie laisvę, drąsą kovoti už savo
vertybes, kartu ugdant kritinį santykį su praeitimi ir dabarties pasauliu. Gyvose miesto
erdvėse – dalyvaujant ekskursijose, orientaciniuose žaidimuose – sudėtingos karo,

bendro tautų sugyvenimo temos prabyla unikaliomis ir įtraukiančiomis istorijomis.
Dalijamės „Gatvės gyvos vaikams“ edukaciniu penketuku, kviečiančiu vaikus

pasivaikščioti (ar pabėgioti!) ir susipažinti su šiandien svarbiais faktais ir vertybėmis.
Kultūros šalia mūsų

Pažintis su istorijos narsuoliais

Vilnius ir Kaunas – miestai, kuriuose nuo seno gyvena

Šalies istoriją kuria laisvi, drąsūs ir kūrybingi žmonės

ir susitinka daug tautų ir kultūrų. Kokie skirtingų tautų

– kokių įkvepiančių pavyzdžių galime surasti Vilniaus

ženklai išliko gatvėse? Kokios kitų kultūrų asmenybės

senamiesčio

gyveno, kūrė ir prisidėjo prie miesto istorijos? Kur jie

žaidimų metu ekskursijoje susipažinsime su žymiomis

meldėsi, kuo prekiavo, ką valgė? Visų atsakymų ieškoti

sostinės ir visos šalies istorijos asmenybėmis. Sekdami

kviečiame leidžiantis į gyvą, įtraukiantį pasivaikščiojimą

bastūno Radvilos Našlaitėlio, Vilniaus miesto globėjo

– ieškant kelio iki objektų, pasakojančių daugiakultūrio
miesto istorijas, atliekant įvairias užduotis, randant
atsakymus į klausimus. Reaguodami į dabarties
aktualijas,

orientacinius

žaidimus

papildėme

ir

naujomis stotelėmis. Pavyzdžiui, Vilniuje nuo šiol
moksleiviai žaidimo metu gali „pakalbinti“ ir Tarasą
Ševčenką – ukrainiečių dailininką, rašytoją, mąstytoją,
Ukrainos nepriklausomybės ir laisvės pranašą.
Orientacinis žaidimas „Vilniaus tautos: istorijos
detektyvas“ Vilniuje, vaikams nuo 11 metų.
Orientacinis žaidimas „Kauno tautos: istorijos
detektyvas“ Kaune, jaunimui nuo 13 metų.

Ekskursijose ar orientaciniuose
žaidimuose pasitelkiant įvairias
užduotis vaikai raginami
patys miesto erdvėse ieškoti
atsakymų į istorijos klausimus.

gatvelėse?

Kūrybiškų

užduočių

ir
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Istorinių permainų ženklai Gedimino prospekte

Pelėdos pėdomis, semsimės drąsos saviems žygiams
– įkvėpimo kurti, būti savimi, užstoti silpnuosius, leistis į

XX a. Vilniaus istoriją žymėjo daug radikalių pokyčių

nežinomus kraštus!

– miestas priklausė skirtingoms valdžioms, savoms
ir

svetimoms,

autoritarinėms,

totalitarinėms,

Ekskursija „Istorijos narsuoliai“ Vilniuje, 6–10 metų

demokratinėms – kiekvieną kartą naujieji miesto

vaikams.

„šeimininkai“ siekė užvaldyti miesto kultūrinę erdvę,

Išskirtinė istorijos pamoka Šaltojo karo slėptuvėje
Nusileidimas į kelis metrus po žeme esančią autentišką
praėjusio

amžiaus

slėptuvę

–

unikali

patirtis,

atskleidžianti totalitarinio režimo istoriją ir realybę.
Ekskursijos slėptuvėje metu moksleiviai susipažįsta
su pokario politiniu ir kultūriniu kontekstu, tyrinėja ir
išbando išlikusią autentišką įrangą, oro pumpavimo
mechanizmų veikimą, pasimatuoja dujokaukes, savo
rankomis atveria kelis šimtus kilogramų sveriančias
hermetiškas duris... Galimybė viską išvysti savo akimis,

palikdami ten savo ženklus. Keičiantis laikams ir
santvarkoms Gedimino prospektas tapo savotišku
pergamentu – ar pavyks pastebėti čia nugulusias
iškalbingas istorijos detales pastatų sienose, gatvių
grindinyje, kiemuose ir skersgatviuose? Moksleiviai
atras, kad gatvės pavadinimas ne kartą keitėsi,
atpažins, kur, kas ir kodėl statė pačius svarbiausius
pastatus, aikštes ir skulptūras. Suvokę prospekto
istoriją ir nuolatinę kaitą, moksleiviai bus raginami
kūrybiškai apmąstyti jo ateitį – ką jie darytų, jei būtų
miesto vadovai?

paliesti autentiškus daiktus, išgirsti apie pavojų

Orientacinis žaidimas „Didelio prospekto mažos

pranešančią sireną tampa gyva ir įsimenančia

detalės“ Vilniuje, jaunimui nuo 13 metų.

istorijos pamoka.
Ekskursija

Šaltojo

vaikams nuo 11 metų.

karo

slėptuvėje,

Vilniuje,

Pasinaudodami

„Kultūros

pasu“

moksleiviai

ekskursijose ir orientaciniuose žaidimuose Vilniuje,
Kaune ir Klaipėdoje gali dalyvauti nemokamai.
Daugiau informacijos – www.gatvesgyvos.lt/vaikams.

Autentiškoje
Šaltojo karo
laikų slėptuvėje
moksleivių
laukia gyva
istorijos pamoka:
autentiški
eksponatai,
galimybė viską
išbandyti ir patirti
patiems.
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PATIRČIŲ KALĖDOS
KŪRYBIŠKOS EKSKURSIJOS,
ORIENTACINIAI ŽAIDIMAI IR
DIRBTUVĖLĖS VAIKAMS
Kalėdos – šventė, kurioje telpa begalė įdomių tradicijų, istorijų, skonių

ir kvapų… Ką daryti, kad gruodis taptų ne tik dovanų laukimo metu,
bet ir praturtintų prasmingomis veiklomis ir atradimais? Visą šventinį
mėnesį vaikų klases, šeimas kviečiame susitikti „Gatvės gyvos

vaikams“ ekskursijose, orientaciniuose žaidimuose ir dirbtuvėse –
tegul gražiausia dovana tampa kokybiškas laikas drauge, naujos
patirtys ir žinios!

Šventinėje ekskursijoje ar orientaciniame žaidime vaikų laukia Kalėdų istorijos paslaptys. Ar žinote, kaip atrodė
pirmieji stikliniai eglutės žaisliukai, kas ir kur juos išrado?
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Kalėdų paslaptys kūrybiškoje ekskursijoje

Atradimai ir patirtys orientaciniame žaidime

Kviečiame leistis į Kalėdų paslapčių kelionę net po

Mūsų tikslas – šventės, pilnos patyrimų ir naujų

trijų didžiųjų miestų senamiesčius – žiemos švenčių

įspūdžių. Išnaršę slapčiausius senamiesčio kiemelius

tradicijas Vilniuje pažinsime ieškodami pasislėpusio

ir gražiausiai pasipuošusias gatveles, paruošėme

Šv. Mikalojaus lobio, Kaune dalyvaudami didikų puotoje,

žaismingą

Kalėdų

Klaipėdoje – sekdami karalienės Luizės pėdsakais.

orientacinį

žaidimą

Lankysime gražiausiai išpuoštas aikštes, grožėsimės

užduotys,

šviesomis,

senamiesčio

šventinio orientacinio žaidimo metu – į rankas čiupę

gatveles ir pasitelkę kvapus, skonius bei įtraukiančius

patirčių maišelius, pilnus įvairiausių Kalėdų istorijas

žaidimus pažinsime netikėčiausias Kalėdų istorijas! Kas

pasakojančių daiktų, leisitės į senojo miesto tyrinėjimus.

išrado Kalėdų eglutę? Kokį žaidimą per žiemos šventes

Ką apie Kalėdas pasakoja auksinės monetos? Kam

žaidžia žydų vaikai? Ką per Kalėdas skanaudavo LDK

gali prireikti metro ar vaškinės žvakutės? Orientacinis

didikai?

žaidimas padovanos galimybę kūrybiškai ir gyvai

tyrinėsime

slapčiausias

paslapčių

atradimo

–

ir

skoniai,

patirčių
kvapai,

džiaugsmas...

Viską

kupiną
smagios
patirsite

pažinti Kalėdų istorijas.
Ekskursija „Kalėdų paslapčių dienoraštis“ Vilniaus,
Kauno ir Klaipėdos senamiesčiuose, 5–12 metų

Orientacinis žaidimas „Kalėdų pėdsakais“ Vilniaus

vaikams, šeimoms.

senamiestyje, vaikams nuo 12 metų, šeimoms.

Po pasivaikščiojimo (ar pabėgiojimo!) mieste kviečiame vaikus pratęsti šventę kepant pačius gardžiausius, savomis rankomis dekoruotus
sausainius! „Unsplash“ nuotr.
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Lino raižinio atviručių dirbtuvėse vaikų laukia įtraukiantis
procesas, kuriame pinasi dažai, voleliai ir kūryba! Agnės
Katmandu nuotr.

Kūrybinis iššūkis atvirlaiškių dirbtuvėse
Lino

raižinys

seniau

plačiai

naudotas

įvairioms

medžiagoms marginti, meno darbams kurti. „Išraižius
vieną raižinį, galima ji atspausti neribotą kiekį kartų,
Šventiniai skoniai ir kvapai sausainių dirbtuvėlėse
Kalėdos, kaip žinoma, kvepia aromatingu karšto
šokolado

puodeliu,

mišku

dvelkiančia

žaliaskare,

mandarinais... Bet visų smaližių mėgstamiausias
– medumi, gvazdikėliais ir cinamonu kvepiantis
gardumynas – šventinis sausainis! Susibūrę prie vieno
stalo ir pasiraitoję rankoves, vaikai ners į kalėdinius
kulinarinius nuotykius – kočios tešlą, gamins ir dekoruos
savo šventėmis kvepiančius sausainėlius, kurie vėliau
galės tapti puikiausia Kalėdų eglės puošmena ar
širdinga dovana artimajam! Sausainiai, žinoma, bus ir
patys skaniausi, nes kūrybingos vaikų rankos pripildys
juos gražiausių linkėjimų ir šilumos. Tikimės, kad bendra

o kiekvienas atspaudas – unikalus ir skirtingas. Tai
įtraukianti ir gana nesudėtinga technika, leidžianti
eksperimentuoti ir patirti kūrybinį džiaugsmą“, – sako
dirbtuvėlių vedėja, knygų vaikams iliustratorė Vilija. Su
vaikais prisiminsime šią primirštą senovinę techniką
ir apžvelgę šios technikos istoriją bei susipažinę
su

gamybos

technologija

imsimės

smagiausios

dalies – kiekvienas dirbtuvėlių dalyvis išraižys savo
unikalų atspaudą, komponuos atviruko dizainą ir
įtraukiančiame procese su dažais ir voleliu kurs savo
atvirlaiškius!
Lino

raižinio

atviručių

dirbtuvės

Vilniaus

senamiestyje, vaikams nuo 7 metų.

kūrybinė veikla ir pasidalytas arbatos puodelis taps
gražia klasės tradicija, padėsiančia stiprinti mokinių
ryšį.

Kalėdinės veiklos rengiamos pagal individualius
Kalėdinių

sausainių

dirbtuvėlės

senamiestyje, vaikams nuo 8 metų.

Vilniaus

grupių

užsakymus.

Platesnė

informacija

apie

kalėdinę programą – www.gatvesgyvos.lt/vaikams.
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