
~ pratarme ~ 

Leiskite Jums papasakoti istorij^ apie jur^, bangas ir vej^. Sakmf apie kunigaikstj is Lietu

vos, { svetimus krastus isvykusj ieskoti slaptingosios isminties. Kartu tai istorija apie entuzias-

tingus ir aktyvius zmones ir Vilniaus buriuotojij iniciatyv^, pavadint^ „Gold of Lithuania". 

2009 metais prasidejo pirmoji is triJ4 jiiriniij ekspedicijq, skirtij atkartoti pries 430 metij 

vykusi^ Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes ( L D K ) didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos 

Naslaiteho (1549-1616) kelion^ j Svent^^ zemf. Tris buriavimo sezonus su pertraukomis 

tfsesi projektas „Gold of Lithuania". Jo metu buriuotojai iskele milzinisk^ 40 kvadratinii; 

metrq Lietuvos veliav^ 60-yje svarbiausiq Vidurzemio jiiros uostij. Sitaip simboliskai buvo 

pamineti musq valstybei reiksmingi istoriniai ir kulturiniai jvykiai. 

„Tos istorines keliones tikslas - pranesti Europos idejiniams centrams apie europietiskus 

musi} salies istorijos ir kulturos fenomenus", - taip keliones svarb^ pagrinde Vilniaus 

universiteto istorijos profesorius dr. Alfredas Bumblauskas. Pasak jo, j visus M . K . Radvilos 

Naslaitelio vardo ekspedicijos uostus galima plaukti su rimta misija: „Lietuva j Europe jzenge 

paskutine, taciau nera paskutine su aktualiais Europos idejos apm^stymais" 

Tie, kas sako, jog X X I amziuje piligrimyste nebemadinga, tikrai klysta. Susiformavo 

iniciatyvinis branduolys, jgula, j i gave Vilniaus miesto skiriamuosius rastus, jpareigojancius 

skelbti zini^ apie Lietuv^ ir garbing^ jos sostin^. Jureiviai patys pasisiudino veliav^, patikejo, kad 

ji gali buti naudinga uzmezgant ir vystant Lietuvos diplomatinius, ekonominius ir kultiirinius 

rysius. Ir svajone tapo realybe. 

Is ekspedicijos metrascio: 

2009-2011 metais nuplaukeme 7000jUrmyliij,, juroje praleidome 95 paras. Plaukiojome 

septyniosejitroseiAdrijos, Balearic, Egejojonijos, LigHrijos, Tireni{ ir Vidurzemio. Pabuvojome 13 

saliif: Albanijoje, Egipte, Gibraltare, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Izraelyje, Kipre, Kroatijoje, 

Maltoje, Monake, Prancuzijoje, Turkijoje. Aplankeme 60 uosttf, krante ivyko 45 diplomatiniai 

susitikimai su amhasadoriais ir konsulais, vietos savivaldos, visuomeniniij. ir verslo organizacijij. 

nariais, iseivii{ bendruomenemis. Is viso ekspedicijq organizavo ir joje dalyvavo apie 100 jaunij. 

zmoniif is Lietuvos. Istorine rekonstrukcine kelione „Gold of Lithuania" sulauke didelio Lietuvos 

ir tarptautines ziniasklaidos demesio. 

Kaip atsirado knyga „Vejij valdovas"? Taip susikloste, kad as, bocmanas ir rasytojas, sedejau 

laivugalyje, kokpite, visos keliones metu. Pro akis praslinko ne viena desimtis laivij ir miestij, 

pazinau daugyb^ nuostabiq zmoniij, patyriau jvairiausiij emocijij. Kodel nusprendziau tai 

aprasyti? Matyt, esu issaugojfs to svento idealizmo, kuzdancio, kad zmonems vis dar patinka 

skaityti apie jiirinius nuotykius. Antroji priezastis - visi mes megstame keliauti. Na, o trecia -

per trejus metus pernelyg daug kam jsipareigojau parasyti si^ knyg^: fiziskai ir dvasiskai. O 

jureiviai veltui pazadij nedalija. 



Neketinau skaitytojij apstulbinti geografijos ziniomis, ismokyti gyvenimo tiesij ar atskleisti 

s^mokslo teorijq., todel sioje knygoje nera net uzuominos, kaip privalu gyventi ar elgtis - tai jau 

dvelktij arogancija. Labiausiai man rQpi papasakoti, k^ patyre sauni jgula, k^ j i suzinojo ir ko 

ismoko. Tai yra miisij patirtis, taigi priimkite knyg^ kaip dovan^, kuri^ su siokiu tokiu nerimu 

ir nekantrumu atiduodame j Jiisij rankas. 

Prisipazjstu, kaip rasytojas norejau imtis graziij spalvij, taciau kaip bocmanas, kurj visada 

stebi kapitonas, esu priverstas piesti gyvenim^ tokj, koks jis yra, - vyrisk^ ir nepadailint^. Todel 

pasakoju apie svaigij siiibavim^ jachtoje, nejtiketino grozio salas, stebuklingus uostus ir tuo 

pat metu - apie paprast^ jiireivio kasdienyb^. Apie kauges neplautij indij, apsemtus triumus ir 

netvarkq kajutese. Genialias mintis, kurias dovanoja naktis po buremis, romantiskus poezijos 

posmus ir beprasmius nesvankius anekdotus per naktinj budejim^... 

Tureciau perspeti - nors ketinau parasyti knyg^ apie jiir^, vis delto tai knyga apie istorija 

ir zmogij. Rekonstruojama M . K . Radvilos Naslaitelio kelione vyko baroko epochoje, 

todel nenustebkite aptikf baroko teatro elementq, visas pasaulis - scena, viskas sicia tikra: 

besikeiciancios jgulos, zmones ant kranto, architekttiros paminklai, istorijos, personazai. 

{domiausias elementas - banguojantis judejimas, dekoracijos kinta pagal jachtos, plaukiancios 

Vidurzemio jura, marsrut^. 

Per pastaruosius kelerius metus nuosirdziai pamegau buriuoti. Labiausiai del to, kad 

buriuodamas gali pazinti ir gamt^, ir zmogq. Dziaugiuosi is sios keliones parsivez^s suvokim^, 

koks kintamas ir nepastovus miisij pasaulis. Kaip issiblaskf vejai, kurie sukasi aplink Zemes 

rutulj, vadovaujami mitinio Vejij valdovo, zinancio atsakymus j visus klausimus. O jiir^ pamilau 

uz tai, kad ismoke nevertinti, kas kinta ir nyksta, ir siekti to, kas nekintama, amzina. 

Galetumete paklausti: kam siais laikais dar jdomi ismintis ? Jauniems zmonems, turintiems 

svajoniq ir nor^ aptikti gyvenimo tiksl^. Galbut tiems, kuriems patinka neisgalvoti nuotykiai, 

istorines ir literaturines pinkies, t. y. lituanistams, istorikams, diplomatams, politikams, o gal ir 

verslininkams. Jeigu knyga dar pades buriuotojams ir keliautojams planuoti savo klajoniij po 

Vidurzemio jCir^ marsrutus, biisiu dvigubai laimingesnis. 

Vidurzemio karalysteje viespatauja trys svarbiausi vejai: bora, meltemis ir mistralis. fvairios 

kultiiros jiems suteike skirtingus semantinius vaidmenis, bet visi trys pucia is siaures, todel vejij 

vaizdinys ar gramatine lytis neturi prasmes. O svelnusis sirokas - tai vejas, kuriam priesintis 

nereikia. Jis nesa silum^, kuria, tikiu, ir spinduliuoja si knyga. 

Visuomet Jiisq -

Tomas Staniulis, 

„Gold of Lithuania" bocmanas 







~ Idejij Europa, arba Kaip viskas prasidejo ~ 

- Zmogau, tu nepatikesi! - suktelejo j ragelj Donatas. 

Net sumustinis burnoje jstrigo. Pieti | pertrauka darbe - sventas dalykas. Ant stalo isdriektas 

siandienos laikrastis, nyku, nors pasikark. Sausio l6-yc^ jvyko riauses prie Seimo - du menesius 

visa ziniasklaida loja. Ekonomika kihliais verciasi zemyn, profesines s^jungos piketuoja, 

reformos slubuoja, o impotentiskos T V galvos tik stebi ir diskutuoja pacios su savimi. A r gali 

kas labiau pradziuginti uz draugo skambutj ? 

- Zmogau, zmogeli, zmogeliuk! Mes plaukiame jachta! 

- Kas tie - mes? - zagtelejau. 

- Na, as, tu, Ricardas ir visi miisij draugai. Viskas jau nusprfsta! 

Taip skambejo daug lemusio pokalbio pradzia. Zinojau, kad Donatas pradejo buriuoti ir 

pamiso del jachtq, bet rimtai j tai neziiirejau. Geda prisipazinti, taciau sumustinis man t^kart 

riipejo labiau. Trumpai tariant, didelio entuziazmo neparodziau. 

- As tau sakau, zmogau, plaukiam! - pakartojo Donatas. - Visk^ jau sugalvojau: 

issinuomojam jacht^, surenkam jgul^ ir pirmyn. 

- Gal, sakau, ne siandien? - bandziau pajuokauti. 

- Ne, zinoma, - vasar^! As suskaiciavau, kad kelione mums kainuos apie 800 euri]. 

- C i a su viskuo ? - kazkodel susidomejau. - Brangoka. 

- Galima paieskoti pigiau, - skubiai pridure jis. - Bet nuo to labai priklausys komfortas. 

- Nesusirinks zmoniij, - pagalvojf s pridiiriau. 

- K o d e l ? 

- Kodel? - perklausiau. - Todel, kad neturime jokios misijos. Reikia, kad biitq tikslas ir 

prasme plaukti. 

- Aaa, - sumurmejo jis, - misija. 

Tuo kartu pokalbis ir baigesi. 

Esu pastebejf s, kad nemazai zmoniij nesupranta zodzio „misija". Kartais net sekmes sulauk^ 

verslininkai ar prasmatnus konsultantai paluzta isgird^ sj zodj. Taciau savo misija puikiai zino 

kiekvienas berniukstis, dienas leidziantis kompiuteriniij zaidimi^ salone. Visuose zaidimuose 

j i pateikta vienu sakiniu: „Saugiai pasiekti vokieciq bazf ir j ^ uzminuoti!' Arba: „Isvystyti 

civilizacij^ iki graikij pasiekto lygio!' Ir nekyla jokiq nesusipratimij, nes misija - susitarimo 

jrankis, instrumentas, garantuojantis, kad zaidimo taisykles visiems priimtinos ir suderintos. 

T i k tada galima jzvelgti koki^ nors prasm^. 

M^stant pragmatiskai. Donate poreikiai man visiskai aiskiis. Jis mokosi buriuoti, vadinasi, 

jam reikia jurines praktikos. Pagal Lietuvos jstatymus, norint laikyti pirmosios vairininko 

kategorijos egzamin^, buriuoti reikia ne maziau kaip du sezonus, jachtoje isbiiti ne maziau 

kaip 30 parq ir jveikti ne maziau kaip 200 juirmyliij. „Reikalavimai gal ir keisti, bet kuo as 

cia detas? - svarsciau. - Kaip siuolaildnis, m^stantis dvidesimt pirmojo amziaus individas as 

privalau biiti asmeniskai motyvuotas", - net murktelejau is pasiputimo. 



Jo vizija - saldainiukas. Laiminga seima ilsisi hamakuose, nuosavoje jachtoje, kur nors 
Seiseliij salose. Arba Maldyvuose. Nelygu, kokia nuotaika. Puiku. Blogiau tam zmogui, 
kuris visai neturi vizijos. Tam, kuris nesvajoja ir nezino, kuri is migloje skendinciq salq yra 
jo. Del to, kad vizija - tai tolimas vaizdinys, dovanojantis mums palaim^. O ir suteikiantis 
energijos jos siekti. 

Tokios mintys pasisukiojo ir dingo, taciau bemaz po poros savaiciij Donatas - tas gyvasis 
sidabras - atbildejo pas mane j svecius nesinas buteliu romo; sakesi virsi^s „tobuliausi^ g^og^ 
pasaulyje". Vien is liguisto akiij spindesio buvo matyti, kad zmogus skendi euforijoje. Tarskejo 
neuzsiciaupdamas, matyt, kazkas buvo j j ne juokais jaudrin^s. Ilgai laukti ir nereikejo. 

- Skaityk! - atkiso popieriaus lap^. 

Vilnius ir Lietuva gali pranesti Europai savo Tiikstantmecio proga? 

Siulyciau keliones pagrindu imti Lietuvos didiko 1582-1584 m. M. K. Radvilos Naslaitelio 

(labiausiai isgarsejo kaip pirmojo tikslaus 1613 m. LDK zemelapio uzsakovas) keliones / Sventqji} 

zemf marsrutq.. Si istorine asmenybeyra svarbi ir dargilesniupoziuriu - tuojpo keliones 1586m. 

jisfundavo ankstyvojo baroko Nesvyziausjezuittf. baznycic^, statytq pagal 1583 m. Ramos II Gesu 

baznycios pavyzd}. Sis faktas reiskia, kad vakarietiskos Europos kulturos reiskiniai pirmq sykj. / 

Lietuvq ir LDKfzenge neveluodami. Taigi sis faktas gali buti giliai konceptualizuojamas, jame 

matant Lietuvos tapsmi} tikrai integralia Europos dalimijau XVI amziuje [...]. 

Prof. dr. A. Bumblauskas (Is „Gold of Lithuania" istorinio pagrindimo) 

Perskaitfs teksto pradzi^, kurj laik^ sedejau issiziojfs. Perverciau dar kelet^ lapq - juose 
Vilniaus universiteto profesorius istoriskai pagrinde vis^ numatom^ marsrut^: nuo Nesvyziaus, 
kuriame gyveno Mikalojus Kristupas Radvila Naslaitelis, ik i Venecijos. Toliau - Splitas ir 
Dubrovnikas, Duresis, Atenai, Tivolis, Haifa ir Jeruzale, Aleksandrija ir Roma... 

- T u isprotejai, - pritrukau zodziij. 
- Ir tu tuoj isprotesi, zmogau! - siiktelejo draugas. 

Kaip tik tuo metu jis nusisukf s kaitino ant mano virykles „tobuliausi^ grog^"- Jutau, kad 
nuo cinamono kvapo kyla apetitas. 

- Kick, tavo skaiciavimais, uztruks si kelione ? - skaitydamas ilgij ilgiausi^ miestij s^ras^ 
raukiau kakt^. 

- Tris menesius, - Donatas atsisuko ir atkiso man garuojantj stikl^. 

- Tikrai? - suabejojau. 

Dar Rene Dekartas {Rene Descartes) rase, kad bent kart^ gyvenime zmogus turi suabejoti 
viskuo. O kaip nesuabejosi sturmanu, pirm^ kart^ sudarinejanciu marsrut^ per jtiras? Juk 
vejij nei jis, nei as nepazjstam, apie siaures rytij pasatus tik knygose skait^. Geda kam sakyti, 
nesvarbu, kad esu nuo jiiros, taciau nord-ten-west arba ziuid-ziuid-east man ligi tol skambejo 
labiau kaip burtazodziai nei komandos. 


