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Jono Jablonskio patarimas epidemijos metu – kur nereikiant nesidaužykite

Tūkstančio metų senumo receptas nuo choleros ar nuo epidemijų saugantis dvigubas kryžius, stovintis Kretingoje. Tokiomis istorijomis virtualioje erdvėje šiuo metu
dalijasi karantino metu uždarytas Kretingos muziejus.
Kretingos muziejuje saugomas šiuo laikotarpiu tikrai itin
įdomus XIX a. pabaigos – XX
a. pradžios dokumentas – vaistų
nuo choleros receptas.
1817–1926 m. atkeliavusios iš
Azijos, daugelyje Afrikos, Amerikos ir Europos šalių siautė net šešios
pavojingos choleros epidemijos.
Penkios choleros pandemijos per
Afganistaną, Iraną, Rusiją, Lenkiją
buvo pasiekusios ir Lietuvą.
Lietuvoje buvo sergama vidurių ir dėmėtąja šiltinėmis, kuri
atėjo su besitraukiančia Napoleono kariuomene. Neretai kelios ligos siautėjo vienu metu,
pavyzdžiui: 1821 m. ir 1848 m.
buvo užfiksuotos dėmėtosios
šiltinės ir kruvinosios (dizenterijos) epidemijos, o 1855 m. ir
1856 m. prie jų prisidėjo dar ir
cholera.
1868 m. dėmėtosios šiltinės

Jono Jablonskio 1908 m. tautiečiams dalinti patarimai:
• „Pirkia (rūmas, gyvenamoji troba) reikia laikyti
tyri: purvų joje nereikia laikyti, visur turi būti švaru.
• kandys, musės ir kiti vabalėliai reikia beširdiškai
naikinti, pati troba – dažnai vėdinti.
• Žmonės turi dažnai vanoties pirtyse arba šiaip jau
maudyties.
• Jei liga pasirodytų kur kaimynijoje, reikia, kiek galint, neturėti su kaimynais jokių reikalų.
• Būtinai prireikus pasikalbėti, atlikite savo reikalus
ne kaimynų namuose ir ne savo šeimoje; pasirūpinkite
tatai padaryti ne gyvenamojoje troboje.
• Patys negirtuokliaukite.
• Rūpinkitės perdaug nenusidirbti.
• Naktimis miegokite.
• Kur nereikiant nesidaužykite.

Pasibaigus karantinui būtinai reikia užsukti į Kretingos muziejų ir savo
akimis pamatyti originalų vaistų nuo choleros receptą. Jolantos Klietkutės nuotr.

(Nukelta į 7 p.)

AKTUALIJOS

Vakar iš užsienio grįžo dar trys kretingiškiai

(Atkelta iš 3 p.)

Pasirašė sutikimą
Kretingiškiai, kaip ir visi į
Lietuvą šiuo metu grįžtantys
žmonės, izoliuotis savo pasirinktose patalpose galėjo tik
pasirašę sutikimą dėl keliamų
reikalavimų.
Pagal nustatytą tvarką tie,
kurie nesutinka pasirašyti, jog
laikysis izoliavimo reikalavimų, arba nėra Lietuvos piliečiai ar neturi saviizoliacijai
tinkamų patalpų, 14 dienų izoliaciją praleistų Savivaldybės
parengtose patalpose – „Ecohotel“, nes šiuo metu Nasrėnų
saviizoliacijos namai yra užpildyti.
Paskutiniais Lietuvos užsakomaisiais reisais grįžtantieji
iš užsienio gali izoliuotis namuose, jei turimos sąlygos
leidžia tai daryti saugiai ir be
kontakto su kitais asmenimis.
Tačiau ir esantiems izoliacijoje namuose, galioja griežtos
taisyklės, už kurių nepaisymą
gresia piniginės baudos arba
net kalėjimas.
Visus grįžtančius iš svetur
Kretingos rajono savivaldybė prašo iš anksto registruotis
el. paštu rasmina.beniusiene@
kretinga.lt arba telefonu 8 698
00234 ir nurodyti parvykimo į

Lietuvą datą, laiką ir vietą, taip
pat nurodyti savo kontaktus,
amžių bei suteikti žinių apie
sveikatos būklę.

Už pažeidimus gresia ir
kalėjimas

Esantiems privalomoje dviejų savaičių saviizoliacijoje eiti
į lauką draudžiama, jei tai gali
sukelti pavojų kitiems žmonėms.
Žmogus išeiti į lauką gali, jeigu jis tikrai gali užtikrinti, kad
jo buvimas lauke niekam nesukels pasekmių, pavyzdžiui, jis
išeis į savo balkoną, terasą, nuosavą kiemą, kuriame nesutiks
kitų žmonių.
Žmonėms, kurie dirba namuose nuotoliniu būdu ir vengia socialinių kontaktų, kad nesukeltų pavojaus savo sveikatai,
patariama buvimui lauke rinktis
tokias vietas, kuriose yra sąlygos išlaikyti saugų dviejų metrų
atstumą – pavyzdžiui, nuosavą
kiemą, mišką, parką.
Reikalavimų
nesilaikymas
baudžiamas teisės aktų numatyta tvarka.
Už saviizoliacijos reikalavimų
nepaisymo pobūdį ir žalos mastą gali grėsti sankcijos nuo piniginės baudos iki arešto ar laisvės
atėmimo iki trejų metų.

Izoliavimosi namuose taisyklės:
– nepriimti svečių (lankytojų) namuose;
– laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;
– maistu, vaistais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad
tuo pasirūpintų kiti žmonės (pavyzdžiui, šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos;
– kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;
– pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjus bent vienas iš šių simptomų: karščiavimui, kosuliui, pasunkėjus kvėpavimui), kreiptis telefonu 1808;
– žmogus turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t. y. su
atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;
– izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su šiuo žmogumi negali gyventi kiti sveiki žmonės;
– buitines atliekas mesti į atskirą (žymėtą) šiukšliadėžę;
– drabužius skalbti su įprastinėmis skalbimo priemonėmis 60–90 °C temperatūroje;
– indus plauti karštu vandeniu ir įprastiniais plovikliais arba naudotis indaplove;
– dažnai liečiamus paviršius dezinfekuoti alkoholiniu dezinfektantu, kurio koncentracija yra ne mažesnė kaip 70 proc., arba buitiniu balikliu, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc.;
– dažnai plauti rankas su muilu ir vandeniu. Nesant galimybės nusiplauti rankų, gali būti naudojamos
alkoholinės rankų dezinfekavimo priemonės (rankų alkoholiniai antiseptikai). Rankas būtina plauti prieš
ir po maisto ruošos, prieš valgant, pasinaudojus tualetu ir tada, kai rankos yra akivaizdžiai nešvarios.
– nusiplovus rankas su muilu ir vandeniu, jas nusausinti vienkartiniais popieriniais rankšluosčiais;
– siekiant sulaikyti kvėpavimo takų išskyras, rekomenduojama apsirūpinti medicininėmis kaukėmis.
– Kaukes dėvėti kiek įmanoma dažniau, ypač jei tenka bendrauti su kitais žmonėmis (pasiimant maistą, atvykus sveikatos priežiūros specialistui ar pan.).
– Jei žmogus negali toleruoti medicininės kaukės, turi laikytis kosėjimo–čiaudėjimo etiketo – užsidengti savo burną ir nosį servetėle, kai kosti ar čiaudi, ir išmesti panaudotą servetėlę į šiukšliadėžę. Neturint servetėlės, kosėjant ar čiaudint uždengti burną alkūne, o ne delnu;
– ne mažiau kaip du–tris kartus per dieną vėdinti patalpas – 10 minučių plačiai atverti langus arba
kelioms minutėms patalpose padaryti skersvėjį. Tokiu būdu vėdinant patalpas jose neturi būti žmonių;
– naudoti atskirą patalynę, valgymo įrankius ir kt. Juos plauti muilu ir vandeniu;
– kasdien valyti ir dezinfekuoti dažnai naudojamus paviršius kambaryje, pvz., naktinius stalelius, lovų
rėmus ir kitus miegamojo baldus. Valymui turi būti naudojamas įprastas muilas ar ploviklis. Po valymo
atliekama dezinfekcija, pvz., naudojant buitinį baliklį, kuriame chloro koncentracija yra 0,5 proc., (skiedžiama 1:50 santykiu) arba alkoholio pagrindu pagamintą dezinfekcinį skystį;
– mažiausiai kartą per dieną valyti ir dezinfekuoti vonios kambario ir tualeto paviršius;
– pasibaigus saviizoliacijai, pirmiausia dezinfekuoti patalpas, prieš į jas įleidžiant kitus žmones.
– Izoliavimo patalpose vengti daiktų minkštu porėtu paviršiumi, kuriuos sunku dezinfekuoti: kilimų,
minkštų baldų.
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Karavykas – kryžius, saugojęs nuo maro
Kretingos bažnyčios šventoriuje, netoli centrinių vartų stovi medinis dviejų kryžmų kryžius, vadinamasis „karavykas“. Karavykas – patriarcho tipo kryžius su dviem
kryžmomis, kurio viršutinis skersinis yra trumpesnis negu žemutinis, o ant liemens ir
skersinių būdavo išraižomi ženklai ar simboliai. Buvo tikima, kad tą vietą, kur stovi
karavyko kryžiai, Dievas apsaugo nuo maro, choleros, dizenterijos ir kitų užkrečiamų ligų protrūkio, nuo audros, perkūnijos ar krušos pasekmių. Lietuvoje liaudiškai
šie kryžiai tebevadinami „pavietrės“ ar „maro“ kryžiais.
1935 m. pranciškonų vienuolyno stalių dirbtuvėse pagamintas
karavyko kryžius pastatytas priešais bažnyčią esančio skverelio
pietiniame pakraštyje, priešais buvusią parapijos prieglaudą (manoma, vietoje seniau čia stovėjusio
ir sunykusio). Po 1940 m. okupacijos parapijiečiai kryžių perkėlė į
saugesnę vietą – į bažnyčios šventorių. Jis stovėjo šiaurės rytiniame
šventoriaus pakraštyje, į vakarus
nuo bažnyčios (netoli Kankinių
koplyčios), pagrindiniu fasadu atsuktas į pietvakarių pusę.
1980 m. klebonas Bronislovas
Burneikis šventoriaus šiaurinėje
pusėje pradėjo naujų, mūrinių parapijos namų statybas. Tikriausiai
tuomet karavyko kryžiui parinkta
nauja vieta šventoriaus pietrytinėje pusėje netoli centrinių vartų.
Kadangi senasis kryžius jau buvo
sutrešęs, kretingiškis Zigmas Krakauskas jo vietoje pagamino naują: prie viršutinės kryžmos pritvirtinta trikampė Apvaizdos akis, o
prie apatinės – koplytėlė dvišlaičiu
stogeliu ir ornamentuotu trikampiu frontonėliu (viduje – lieto
metalo Nukryžiuotojo figūra). Po
koplytėle prie kryžiaus liemens
pritvirtintas masyvus, kiauraraštis, stilizuotos gėlės žiedas.
1868 m. nuo dizenterijos (dėmėtosios šiltinės) išmirus daugeliui miestelio gyventojų, kretingiškiai šalia bažnyčios, greta
pradžios mokyklos, pastatė aukštą
ornamentuotą kryžių su dviem
kryžmomis, Nukryžiuotojo ir šv.
Benedikto skulptūromis, skirtą
visų mirusiųjų atminimui. 1875
m. didžiulis ornamentuotas kry-

žius su koplytėle tebestovėjo skverelyje bažnyčios, ties banko pastatu (galbūt jo vietoje ir 1935 m.
buvo pastatytas aukščiau minėtas
kryžius).
1924 m. Adomas Varnas Kretingos parapijos senosiose kapinėse
nufotografavo dar vieną karavyką,
taip pat statytą 1868 m.
Manoma, kad karavyko kryžiaus pavadinimas atėjo iš Ispanijos miestelio Caravaca (Karavaka)
– Karavacho, kuriame buvo 1229
m. iš Jeruzalės per kryžiaus karus
atvežta dviejų kryžmų kryžiaus
formos Šv. Kryžiaus relikvija. Ją
gyventojai labai gerbė ir tikėjo,
jog ji saugo miestelį nuo potvynių,
audrų, ligų ir kitų nelaimių. 1545–
1563 m. Tridento mieste vyko
didysis Bažnyčios susirinkimas.
1546 m., kilus maro epidemijai,
vienas susirinkimo narys ispanas
prisiminė Karavacho kryžių ir
kreipėsi į Dievą apsaugos. Niekas
iš Susirinkimo narių nemirė. Tuomet šis kryžius ėmė garsėti, kaip
apsauga nuo maro. Šiuo metu Ispanijoje saugoma kryžiaus kopija,
nes relikvija 1934 m. dingo.
Karavykas vadintas Šv. Zacharijo, Šv. Roko arba šv. Benedikto
kryžiumi todėl, kad šie šventieji
taip pat susiję su maru – į juos užtarimo buvo kreipiamasi prašant
gelbėti nuo šios ligos.
Manoma, kad karavykai į Lietuvą atkeliavo XVI a. pab. – XVII
a. pr. Tuo laikotarpiu lenkų piligrimai, saugodamiesi nuo ligų,
nužiūrėjimų ar kerų ant kaklo
arba įsisegę į drabužius nešiojo
relikvijorius, kurie buvo nedidelio
dvigubo kryžiaus formos ir taip

pat vadinami karavykais. 1975 m.
Vilniaus projektavimo ir restauravimo institutas (vad. Albertas
Lisanka) tyrinėjo Stripinių I kapinyną (Stripinių kaimo II senosios
kapinės), Ylakių apyl., Skuodo r.,
abipus kelio Mažeikiai–Skuodas.
Tyrimų metu buvo rastas XVI–
XVII a. alavinis dviejų kryžmų
kryželis, nešiojamas ant kaklo.
Atsidėkojant Dievui už apsaugą nuo ligų arba pasveikus nuo
mirtinos ligos, bažnyčioms būdavo aukojami karavyko formos
votai. Karavyko formos relikvijoriai buvo tvirtinami ir prie namų
durų.
Mediniai karavyko kryžiai Lietuvoje imti statyti XVII–XVIII a.
Žmonės manė, kad marą atveža
iš kitur atvykstantys asmenys arba
maras būdavo suasmeninamas.
Tad tos rūšies labai aukšti kryžiai
statyti kryžkelėse, aukštesnėse
vietose, kaimo viduryje, sodybose, dažnai papuošti XVIII a.
Lietuvoje buvo labai populiaraus
šventojo – šv. Roko – skulptūrėlėmis, kad bekeliaudamas maras iš
tolo pamatytų apsauginį ženklą ir
aplenktų kaimą. Dažnai statydavo
ne vieną, o keturis – iš visų keturių
kaimo pusių.
Pavadinimas „karavykas“ Lietuvoje dar buvo suprantamas kaip
vyrų kryžius (karas + vadas ar karas + vykti). Pats žodis tarsi rodo
šio kryžiaus militarinę prasmę.
Daug karavykų Lietuvoje pastatyta 1848 m. per dėmėtosios šiltinės ir kruvinosios (dizenterijos)
epidemijas, 1893 m. – siaučiant
dizenterijos epidemijai, 1913–
1919 m. – plintant choleros ligai.

Dvigubas kryžius, vadinamas karavykas, tikėta, kad saugo nuo bado,
maro ir kitokių epidemijų. Jolantos Klietkutės nuotr.

XVIII a. pr. Joniškio tarėjo Kazimiero Jarolavičiaus sūnus Jonas,
po tėvo mirties išpardavęs savąją
dalį namų, miškų, žemių ir kitokio turto, 1705 m. tapo pranciškonų tretininku. Rūpinosi naujos
špitolės statyba netoli Vilniaus
pilies. 1709 m. prasidėjus maro
epidemijai, Jonas su savo sekėjas
rūpinosi miniomis vargšų, bado
ir nepriteklių genamų į Vilnių,
laidojo vežimais už miesto gabenamas epidemijos aukas. 1713 m.
Vilniaus vyskupas Konstantinas
Kazimieras Bžostovskis įsteigė
rokitų vienuoliją, kad ji rūpintųsi
sergančiaisiais maru. 1886 m. caro

valdžiai likvidavus Kęstaičių invalidų namus, ten dirbę 4 vienuoliai
rokitai, drauge su jų globojamais
dieceziniais kunigais, liepos 10 d.
buvo perkelti į Kretingos bernardinų vienuolyną.
XX a. pasibaigus ligų epidemijoms, karavykų kryžių statybos
nutrūksta (nebent atstatomi senieji ar atkuriami sunykę). Tačiau jų
aktualumas retkarčiais vis dar prisimenamas: pav. 1990 m. Plungės
šventoriuje pastatytas karavyko
kryžius, ant kurio užrašyta: „Nuo
karo, bado ir maro, nuo AIDS ligos
gelbėk mus, Viešpatie“.
Jolanta KLIETKUTĖ

Jono Jablonskio patarimas epidemijos metu – kur nereikiant nesidaužykite
(Atkelta iš 4 p.)

epidemijos metu sirgo tūkstančiai žmonių.
Tad jau nuo XIX a. pab. vyriausybė rūpinosi šviesti liaudį,
ugdyti sanitarijos, švaros, higienos įgūdžius ir kartkartėmis
išleisdavo šviečiamojo turinio
informacines brošiūras.
1919 m. balandžio 12 d. Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamentas Kaune
išleido iš Kretingos krašto kilusio Vlado Mongirdo ir Česlovo
Jeronimo Budrevičiaus mokomąjį leidinį „Apie vidurių šiltinę, kruvinąją ir kolerą. Trumpi
praktiški patarimai dezinfekatoriams“.

1908 m. Jono Jablonskio
(Rygiškių Jono) slapyvardžiu
išleistoje knygelėje „Kolera
artinas – pasisaugokite!“ surašyti patarimai aktualūs ir
šioms dienoms, Lietuvoje paskelbus koronaviruso epidemiją.
Kretingos muziejus ragina
prisiminti šiuos žymiojo visuomenininko patarimus ir palyginti su šių dienų specialistų
patarimais.
Jolanta KLIETKUTĖ,
Istorinių dokumentų tekstus
šifravo ir į lietuvių kalbą vertė
Audrius MATULAITIS

Vaistai nuo choleros.

Baklanovas pagamino nuo jos vaistus pavadintus Baklanovo vaistais iš sekančių liaudiškų priemonių.
Į štofą kvortos įpilti 2 stiklines vyno stipraus acto, valgomąjį šaukštą aštrios degtinės, 1
šaukštelį baltos naftos, 1 šaukštelį balto terpentino, įdėti 2 zolotnikus (mato vnt.) amoniako, 1 zolotniką kamparo, 2 šaukštus lengvai sugrūstų apvalių pipirų, ir įpilti štofą
paprastos degtinės.
Pasirodžius pirmiesiems choleros požymiams jis (Baklanovas) liepia kiekvienam ligoniui duoti šiuos vaistus pagal tokią proporciją: 1/4 dalį vyno taurės papildyti paprasta
degtine.
Tai išgėręs ligonis turi vaikščioti kol išprakaituos, tada atsigulti, apsikloti ir miegoti.
Bet jei jau prasidėjo traukuliai ir viduriavimas, tai pilti jam degtinę, o jei liga užleista,
jog ligonis išbertas, tai mirštančiajam į burną pilti pilną puodelį.
Po tokių priemonių ligonis kietai užmiega ir atsibudęs būna visiškai sveikas.

