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Žolinukai kalba
„Atvažiavusi į Vilnių, visada eidavau prie 

Aušros vartų pasižiūrėti verbų. Pabandžiau 
būdama dar moksleivė, prisirinkusi žiemą 
visokių augalų, rišti jas pati. Žinoma, mano 
verbos buvo kitoniškos. Didžiausias nuotykis 
buvo, kai pardaviau 8 savo verbas už 8 rub- 
lius“, – pasakojo kūrybinį Giedražolės sla-
pyvardį pasirinkusi pašnekovė. 

Jau beveik 25 metus jos gyvenimas 
susietas su žolynais. Savo įkvėpėju, guru 
ji laiko žinomą šviesaus atminimo me-
nininką Gintautą Gavenavičių. Ir dabar 
sako dažnai pavartanti jo knygą „Lino 
mūka/Flaxen mysteries“. Žavisi Gintvi-
lė ir tautodailininkės Viktorijos Bitinai-
tės-Stankevičienės darbais. Ji pati jau ne 
vienam tapo sektinu pavyzdžiu, tačiau vien 
mėgdžiojantys, bandantys kopijuoti, anot  
G. Giedraitienės, sėkmės nesulaukia, mat 
turinčiųjų meninę gyslelę darbuose yra 
kažkas tokio, ko neįmanoma nukopijuoti.

Žolynuose  
paskendusi

Dar būdama moksleivė Gintvilė 
Giedraitienė žavėjosi verbomis. 
Vėliau ji žingsnis po žingsnio, 
vasara po vasaros ir pati buvo 
pavergta žolynų magijos.  
Talentingos moters kuriami 
darbai – išskirtiniai. Į juos 
Gintvilė įriša ne tik tai, kas auga 
pievose bei miškuose, bet ir 
savo pasaulio pajautimą, kuris 
neatsiejamas nuo gamtos. Šiuo 
savo pajautimu, kurį galima 
įprasminti per kūrybą, ji dalijasi 
vesdama mokymus. 

Nijolė BARONIENĖ

„Randu „pasiskolintas“ savo nuotraukas, 
matau mugėse panašius į mano dirbinius, 
tačiau jau seniai dėl to nesijaudinu“, – sakė 
nuolat mokymus vedanti Gintvilė. Pasak 
jos, iš kelių šimtų kasmet ateinančiųjų 
mokytis žolynų rišimo meno tik vienas kitas 
susidomi iš esmės, vėliau ieško savo kelio. 
Dauguma pabandžiusiųjų įsitikina, koks 
tai sunkus darbas, ir jei jau ką gražesnio 
pavyksta padaryti, sako, už jokius pinigus 
neparduosiantys. 

„Dažnai manęs klausia, kas užkoduota 
baltiškoje žolinukų ornamentikoje. Neturiu 
atsakymo. Viskas, ką darau, ateina ne iš 
proto, o iš jausmo. Sakyčiau, ką matai, tą 
ir reiškia. Vieniems – stiprybė, tikrumas, 
harmonija, jaukumas, šiluma, ilgesys, kai-
mo, senelių nostalgija, kitiems dar kažkas. 
Girdėjau, kad viena vienuolė, pamačiusi 
jai dovanojamą gyvybės medį, žiūrėjo į jį ir 
verkė. Nemanau, kad tai tik mano nuopelnas, 
tai žolės kalbėjimas žmogui“, – prisiminimais 
dalijosi anksčiau savo mintis į eilėraščius 
sudėdavusi Gintvilė. 

Dviejų kūryba
Kaip atrodo Gintvilės namai Kaune žie-

mą? Ogi taip, kaip nė pas vieną kitą. Nuo 
žolynų visame bute kvepia vasara. „Gyvenu 

kaip tvartelyje. Trūksta tik avelių. Esu 
prapuolusi, paskendusi žolynuose. Kito 
darbo neturiu, tad galiu susikaupti, skirti 
visą save tam, ką darau, – pasakojo paš-
nekovė. – Mano darbai nuo 1 m iki 10 cm.  
Didžiausias buvo 2 m skersmens. Be 
abejo, populiariausi – mažesni. Turiu 
gerbėjų, kurie kasmet mugėse susiranda 
mane ir vis ką nors įsigyja savo kaupiamai 
kolekcijai.“ 

Labai daug Gintvilės saulučių, gy-
vybės medžių, paukštelių ir kitų darbų 
iškeliavo į svečias šalis. Ilgai emigracijoje 
gyvenantieji atsiunčia jai ašarą spau-
džiančių padėkų. Tai, ką Gintvilė kuria, 
jiems primena toli esančią Tėvynę, jos 
pievų kvapą, miško ošimą. Australijoje 
gyvenanti menininkė Gintvilei parašė, 
kad toks menas galėjo būti tuomet, kai 
nebuvo jokio meno ir amatų, kad tai, ką 
daro Gintvilė, – kažkas pirmapradžio. 

„Negaliu dirbti pasidėjusi ant stalo eskizą. 
Viskas, ką rišu, – mano ir gamtos kūryba. 
Žolei neįsakysi. Reikia įsiklausyti, pajusti, 
koks jos charakteris, kokia forma augalas 
nori kalbėti. Beje, tinkamai laikomi mano 
darbai džiugins labai ilgai“, – sakė G. Gied- 
raitienė. Anot jos, Lietuvos pievų žolinukai 
gyvens ilgiau nei namų, kuriuos jie puošia, 
praturtina dvasiškai, šeimininkai.  

Nuo A iki Z
O dabar apie vasarą. Regis, šis metų laikas 

Gintvilei turėtų būti smagiausias. „Ir taip, ir 
ne, – tarstelėjo pašnekovė. – Visos mano va-
saros – sodyboje. Esu gamtos vaikas, tad jei tik 
galėčiau, į miestą negrįžčiau. Sodyboje galiu 
giliai, laisvai, pilna krūtine išsikvėpuoti ir rasti 
įkvėpimo. Mano vedami mokymai, pasak į juos 
atvykstančių moterų, jaunimo, tarsi terapijos 
seansai. Tokie pastebėjimai mane džiugina, nes 
norint kurti būtina vidinė ramybė, harmonijos 
pajautimas. Skubėti negalima.“ 

Smagiausias metas Gintvilei, kai kartu 
su edukacijų dalyviais keliauja rinkti 
žolynų. Tik tuomet galima nuo A iki Z 
suprasti, kaip gimsta Gintvilės darbai. 
Žolynams rinkti skirtas laikas – trumpas. 
Renkami jie prieš Jonines, kol dar nebūna 
sužydėję. Tuomet augalų stiebai – tinkamo 
lankstumo, rišami mažiau lūžinėja. 

Ieškodama tinkamų augalų moteris gali 
važiuoti ir į tolimiausią Lietuvos kraštą. „Kartą 
man pasakė, kur galiu rasti kiškio ašarėlių. Taip 
vadinasi varpinės žolės, kurių man reikia gana 
daug. Važiavau jų rinkti labai karštą dieną, 
apsiginklavusi, kaip visada, tik peiliu. Sodo 
žirklės ar kas kita netinka. Tuomet kiškio aša-
rėlių radau visą lauką“, – prisiminė Gintvilė. 

Anot jos, klysta manantieji, kad tinka bet 
kokios žolės. Ji renka tik laukines varpines 
žoles ir smilgas. Iš kultūrinių augalų jai tinka- 
miausi linai. Tarkim, šermukšnių uogų kekės 
praverčia, kai reikia raudonos spalvos. 

Visa, kas surinkta birželį, moteris neša į 
sandėliuką ir džiovina, nuolat vartydama, 
kad neimtų pelyti. Vėliau perrenka ir veža na- 
mo. „Kartais naudoju pagaliukus, žieves, 
akmenėlius ar dar ką nors iš gamtos, bet ga-
liausiai lieku su žole“, – tikino lengvai bendrą 
kalbą su žolynais randanti G. Giedraitienė. 
Naujuosius metus ji pasitinka ramiai. Gruodis 
Gintvilei buvo tas metas, kai galėjo pabūti su 
savimi, įsiklausyti į save ir atverti dar vienas 
duris naujiems sumanymams. 
Gintvilės Giedraitienės  
ir Arvydo Liorančo nuotraukos
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