Akmenligės pasekmė – unikali migmatitų kolekcija
„Meskite į mane akmenį…“ jeigu kam nepatinka akmenys. Akmenligė – tai ne kokia Covid
pandemija nežinia iš kur atsiradusi ir nežinia kur pranyksianti, tai neišvengiamas virusas beveik
kiekvienam. Akmenligė lietuvius apniko turbūt jau poledymetyje, kai tik akmenys išsivadavo iš
ledyno gniaužtų ir išniro saulės švieson, prie jų jau skubėjo žmonės tai ugnelę susikurti, tai kokį
ženklą iškalti, ar nuo negandų už jų pasislėpti.
Akmenys, seniau buvę arba šventais arba prakeiktais, arba statybine medžiaga arba kliuviniais
ariamuose laukuose, dabar tampa aplinkos tvarkybos būtinu daiktu. Žmonėms šalia akmenų gyventi
yra geriau, todėl akmenys akmenėliai sparčiai juda į sodybas. Įdirbant akmeningus laukus, kasant
vandens telkinius akmenų randama vis daugiau ir didesnių, o ir senos palaukių akmenų šūsnys jau
nebelieka be dėmesio.
Antanas Bezaras, tikras žemaitis, pripažindamas diagnozę: visiška akmenligė, ir jai nesipriešindamas
jau kelis dešimtmečius nuoširdžiai ir pagarbiai rikiavo akmenis savo sodyboje. Bet nutiko taip, kad
Antaną akmenys taip užbūrė, kad jis pradėjo kaupti tik ypatingus – su raštais, ir kuo keistesniais, tarsi
norėdamas perskaityti nepaprastas jų istorijas.
Geologiškai kalbant, akmenys su su
raštais – tai metamorfinės uolienos,
daugiausia migmatitai. Taigi, gavosi taip,
kad Antano Bezaro akmenų rinkinys tapo
turbūt didžiausia Lietuvoje metamorfinių
uolienų ir jų tekstūrų kolekcija.
Pagrindinės tekstūros – įvairių spalvų
mineralų sudarytos šešėlinės, sluoksniuotos,
gyslinės.
Iš kur atkeliavo į Antano laukus tokie
keistuoliai? Ogi, iš Pietvakarių Suomijoje
esančios Svekofeniškos granito-migmatito
juostos, susidariusios aukštos temperatūros
ir žemo slėgio sąlygomis prieš 1,8 mlrd.
metų. Patyrinėję, smulkiuose šių uolienų
kristaluose tikriausiai rastumėme nemažai
įdomių cheminių elementų: titano, cirkonio,
bario, niobio ar galio.
Kita „ženklinių“ akmenų grupė –
keisčiausiais pavidalais išdūlėjęs gneisas,
magminė brekčija. Vėlgi, galime grožėtis
išpreparuota, išminkyta juostuota tekstūra,
ar iš aštriabriaunių gabalėlių sudėliota
brekčiškos tekstūros mozaika.
Beje, tokio tipo uolienų yra ir Lietuvos
kristaliniame pamate, tačiau jos slūgso giliai
ir pasiekiamos tik gręžiniais. O ledynų iš
Suomijos atgabentas akmeninio meno
galerijas galima pamatyti tik tokių
akmenligės
paveiktų
žmonių,
kaip
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