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LAIKAS BE IR SU EDUARDU VODZINSKU
2008 m., Eduardo jubiliejiniai 80-èio metai,
praëjo be jo. Nors jau geras laiko tarpas, kai
fiziðkai nejauèiame Eduardo tvirtos ir ðiltos rankos, bet jo alkûnës jausmas vis tas pats, daugeliu visai atsitiktiniø smulkmenø primenantis
jo gyvenimo skoná. Gera vis dar jausti jo buvimà greta, kartu su draugais prisiminti, kà jis
tuo ar kitu atveju pasakytø, kaip pasielgtø. Gal
todël gera, kad Edvardas  taip ji vadino draugai  kaþkaip ypatingai mylëjo gyvenimà ir mokëjo, net ne mokëjo, o tiesiog stichiðkai juo
dþiaugësi, lyg nematomoje skrynioje uþdarydamas nemalonius ar skaudþius dalykus ir savo gyvenimui visuomenëje pasilikdamas visa,
kas ádomu, kas sukuria gyvenimo pilnatvæ, kuo
galima pasidalinti su kitais ir mainais ið kitø pasiimti. Tikrieji vertybiø mainai  kai tu spinduliuoji savo energijà ir dvasinius turtus, ir kartu
turtëji pats, paþindamas vis naujus þmones,
ávykius ar nutikimus.
Apie Edvardo moksliniø tyrimø rezultatus ir
juodo, bûtino tiems rezultatams pasiekti darbo didþiulæ apimtá teko raðyti anksèiau, minint jubiliejines datas. Dolomitas, ið jo susidaranti antrinë klintis arba dedolomitas, Nemunëlio atodangose kartu aptinkami dolomitiniai miltai ir silicito kepalai,
gipso ir dolomito tirpsmas, karstiniai reiðkiniai bei
jø pasekmës, Stipinø svitos dolomito ávairovë, apraðyta Petraðiûnø karjere ir Skaliø kalne, visas devono franio aukðto dolomitinis pjûvis, matomas
ðiaurës Lietuvos atodangose ar lauþyklose,  tai
buvo Edvardo ir tiesioginis mokslinis darbas, ir
dþiaugsmà teikæs paðaukimas. Paðaukimo objektø  piliø geologija ir jø sandaros, istorijos atkûrimas, viso pasaulio kraðtø ir rûðiø smëlio pavyzdþiø kaupimas, universalios sedimentø ir nuosëdiniø uolienø klasifikacijos kûrimas ar lietuviðkø
geologijos terminø iðgryninimas ir daryba  buvo
per akis. Apie viskà buvo apraðyta, daugiausia 
Geografijos metraðèio tomuose. Lietuviø kalbos
pritaikymas, vartojimas profesiniame geologø þodyne visada rûpëjo Edvardui. Neatsitiktinai jis buvo vienas pirmøjø, ëmæsis tæsti Vytauto Gudelio
lietuviðkø geologijos terminø kûrybos darbà. Tai
taip pat buvo paðaukimas, ilgai neátrauktas á teminiø darbø planà, paprasèiausiai  profesinë ir
pilietinë pareiga, auka, atiduota bendram Lietuvos geologijos labui.

Prisimindamas, kiek laiko ir jëgø atëmë darbas kaupiant faktinæ medþiagà ruoðiamiems
devono litologiniamspaleogeografiniams þemëlapiams, turëèiau apgailestauti, kad, suplanavæs ir prisiëmæs vykdyti ðá ilgametá projektà,
atitraukiau ir Edvardà nuo jo darbø. Galëèiau
ne tik apgailestauti, bet ir jausti sàþinës grauþimà, jeigu ir pats nebûèiau devono uolienø sudëties geocheminiø bei petrografiniø tyrimø perspektyvà paaukojæs paleogeografinëms rekonstrukcijoms. Tos rekonstrukcijos ir jø grafinë iðraiðka þemëlapiuose  apvainikavimas darbø etapo, tyrimø brandos atspindys, prestiþo
reikalas. Taèiau tikrasis atradimo dþiaugsmas ir
gyvoji mintis gimsta èiupinëjant ir tiriant paèià uolienà, tà ið gelmiø iðkeltà kerno gabalà.
Taèiau ir faktinio duomenø kaupimo darbe
Edvardas iðliko savimi. Jo potraukis, prieraiðumas detalei, objektyviai tiksliam faktø ir iðvadø
fiksavimui, jø nerûðiuojant ir nekvestionuojant,
buvo nepralenkiamas ir nepalenkiamas. Ðá jo
bruoþà kaþkada prilyginau miðko apraðymui,
kur kiekvienas apraðytas medis yra svarbiau ir
uþ patá miðkà. Bendras vaizdas, apibendrinimai,
interpretacijos laikui bëgant vis labiau atrodo
vienadieniais subjektyviais dalykais, o paèià tikràjà gamtotyrinio darbo vertæ sudaro detalë,
konkretus objektyviai fiksuotas faktas.
Kelintà kartà atsiverèiu E. Vodzinsko iðtikimosios gyvenimo draugës þmonos Aldonos ir
kolegës Vitos Rastenienës pastangomis iðleistos prisiminimø knygos puslapius ir gëriuosi jo
vaikystës bei paauglystës metraðèiu, raðytu iki
treèiojo studijø kurso Vilniaus universiteto Gamtos mokslø fakultete.
Reiðkiniø ir mokslo objektø stebëjimas bei
sugebëjimas visà tai preciziðkai apraðyti  jo
prigimtyje. Gal dël to taip ádomu ir tiek daug
informacijos gauni skaitydamas jo prisiminimus knygoje Toks tas gyvenimas . Bûtent 
toks, su visais nuotykiais, sutiktø þmoniø, vaikø, mokiniø ir suaugusiøjø, portretais, o svarbiausia  nenustygstanèio savo kailyje, viskà
matanèio, sugerianèio á save, sumaniai apsukraus ir kartu sàþiningo, darbðtaus, ið Raudondvario vaikø namø, Kauno Brazilkos iðdygusio, lyg
gyvastingas augalas iðsiskleidusio berniuko
paveikslas. To paveikslo nenupasakosi taip,
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Eduardas (kairëje) su Motina ir broliu Vaclovu 1943 m.
spalio 12 d. prieð iðlydint brolá darbams á Vokietijà.
Eduardas (left) with his mother and brother Vaclovas on
12 October 1943 seeing off the brother to forced works in
Germany.

kaip já nupasakojo pats Edvardas  su gausybe epizodø ið paèio sunkiausio Lietuvai karo
ir pokario laiko, matyto smalsios paauglystës
akimis. Ir visur  globojanti, rengianti ir maitinanti ranka motinos, kurios paveikslas  vienas ryðkiausiø ir graþiausiø.
Edvardo prisiminimai  tai nepakartojamo
individualaus gyvenimo ataskaita, tarsi savotiðka kempinë, sugërusi autentiðkas ir esmines
tokio lemtingo tautai etapo spalvas. Ið istorijos, savo patirties ar tëvø pasakojimø þinome,
kas ir kaip vyko, kai du kartus ëjo frontas, ëjo
vokieèiø ir rusø kareiviai á vienà ir kità pusæ,
bûtinai pereidami ir Kaunà. Þinome, o daugelis prisimename dar ir prieðkará. Bet kokia tø
esminiø etapø ir ávykiø kasdienybë, kokios tikrosios buvo tø dienø spalvos? Daugelio atmintyje tai liko tik nespalvotos nebylios fotografijos pavidalu, o Edvardo prisiminimuose tos
spalvos tokios ryðkios, jog atrodo, kad kartu
su juo bûtum gyvenæs, praëjæs tais jo gyvenimo keliais ir matæs, kaip jis prisitaiko prie
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besikeièianèiø aplinkybiø, kaip sukasi neprarasdamas savo ágimto vitaliðkumo, sugebëjimo viskà matyti, pajausti ir prisiminti. Prasmingas ir labai tikras knygos pavadinimas Toks tas gyvenimas . Toks,
koká teko gyventi ir gyvenant matyti kitø
gyvenimus, prisiminti sutiktø þmoniø pavardes, juos iðtikusius nuotykius ir dar paraðyti, kada kuris mirë ir kur palaidotas.
Tas dëmesys savo gyvenimo pakeleiviams ir jø matymas tiesiog fantastiðkas.
Jau nuo maþø dienø jis jautë ne vien save ir savo bûtá, bet akylai fiksavo viskà,
kas sukosi aplink. Ir vëliau tuo matymu
mielai dalijosi, pasakodamas draugams
ir artimiesiems, graþiai iðsakydavæs jiems
skirtuose eilëraðèiuose.
Visko neiðvardysi. Reikia skaityti tuos
prisiminimus ar apie Rojaus sodà ir prieglaudà Raudondvaryje (kartu su informacija apie Tiðkevièiø rûmus ir visà jø ðeimà),
pirmuosius karo metus, mokymàsi Kauno
amatø mokykloje, mokyklos draugo Henriko Kurausko laikraðèiø pardavëjo vaidmená Dramos teatre, ásimintà visam laikui,
apie butus ir krautuves plëðianèius sovietø kareivius, jo gyvenimui lemtingus 1945 metus  saugumo kamerà, naujus darbo ágûdþius
Vorkutos ðachtoje, gráþimà á Kaunà nesudarius
bylos, mokslo siekimà suaugusiøjø gimnazijoje, gyvenimo tæsinio pasirinkimà ir galiausiai
apie geologijos skyriø Vilniaus universiteto
Gamtos mokslø fakultete. Ir visuose kelio vingiuose  þmonës, jø bruoþai ir papildoma informacija apie juos (kaip apie kameros vienbutá
Juozà Keliuotá, po tardymø daþnai kartojusá savo prieþodá tak skazala karoleva). Ta papildoma informacija  vieni ádomiausiø Edvardo
knygos puslapiø, liudijanèiø jo þingeidumà, per
visà gyvenimà neiðblësusá smagumà paþinti vis
kà nors naujo ir apie tai papasakoti.
Smalsumas, noras kuo daugiau patirti ir pasiimti, pasimokyti ið to, kas paþinta,  tai spinduliuoja ið visø knygos puslapiø.
Uþverti knygà ir dar ilgai norisi groþëtis knygos virðeliu  spalvingomis þmoniø figûromis
ant Edvardo numylëtos dolomito arkos virð
Kruojos upës. Virðelá sukûræs mûsø kolega Mykolas Kaminskas jautriai pagavo prisiminimø
dvasià  gyvenimas nesustoja, ir tegul juo dþiaugiasi visi, kas kaip moka. Taip, kaip mokëjo Eduardas Vodzinskas.

Vytautas Narbutas

