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Jis teigia, jog kiekvienas nėrimas gilyn sulaikius kvėpavimą – tai lyg mažytė 

mirtis, kelių minučių pauzė, bekraštė tyla ir absoliutus įsiklausymas į save. 

Lietuvos rekordininkas, pasaulio laisvojo nėrimo į gylį užlaikius kvėpavimą (angl. 

freediving) elitui priklausantis lietuvis MINDAUGAS KREIVĖNAS įkvepia ir neria į 

mėlyną bedugnę. Tai – ne adrenalino paieškos, o galimybė patirti akimirkos gylį 

ir žavesį, sulėtinti tempą ir kasdien tobulėti. Mindaugas teigia, kad to pasiekti 

įmanoma tik atsiribojus nuo skeptikų ir įsiklausius, ką sako tavo kūnas.

APIE ŽMOGAUS 
GALIMYBIŲ 
BERIBIŠKUMĄ



3938 LAMŲ SLĖNISLAMŲ SLĖNIS

– Ar tave visada traukė vanduo, ar vis dėlto nėrimo į 
gylį sportu susidomėjai atsitiktinai?

– Man visą laiką patiko būti vandenyje. Mama pasakojo, 
kad būdamas mažas dažnai maudydamasis vonioje bandy-
davau užlaikyti kvėpavimą. Prašydavau, kad ji sėdėtų šalia 
su laikrodžiu ir fiksuotų laiką, o kartais pats šalia pasidėda-
vau žadintuvą – man buvo įdomu, kiek laiko galėčiau išbū-
ti po vandeniu. Kai pas močiutę kaime su vaikais žaisdavo-
me gaudynių upėje, dažniausiai laimėdavau, nes mokėjau 
ilgiau nei mano bendraamžiai išbūti po vandeniu nekvėpa-
vęs. O ir užaugau Klaipėdoje, šalia jūros. Tokia buvo mano 
vaikystė, kai dar nieko nežinojau apie nėrimo į gylį sportą. 

– Kas paskatino tapti profesionaliu nardytoju? 
– Tuo užsiiminėju dešimtus metus. Kartą, kai nuo nuo-

latinio bėgimo pasijutau atsidūręs ties visiško psichologinio 
ir fizinio išsekimo riba, nusprendžiau vienas išvažiuoti į 
Egiptą pailsėti ir panardyti su oro balionu. Išėjau apmoky-
mus, pabandžiau nardyti ir stipriai susižavėjau buvimo po 
vandeniu idėja. Deja, nardymo instruktorius pasakė, kad 
nesu tinkamas šiam užsiėmimui. Esu hiperaktyvus, tąkart 
nepaisiau nardymo taisyklių, po vandeniu išdarinėjau viso-
kius triukus...

Kiek vėliau kažkas man parodė vaizdo įrašą apie prancū-
zų nardymo čempioną Guillaume‘ą Néry, kaip jis nuo po-
vandeninio skardžio neria į Dyno žydrąją skylę – tiesiai į 
bedugnę! Žiūrėjau tą įrašą, o kūnu ėjo šiurpuliai. Supratau, 
kad ir aš labai norėčiau užsiimti šiuo sportu. Norėjau supras-
ti, kaip žmogus gali taip ilgai išbūti po vandeniu nekvėpuo-
damas. Tąkart išsikėliau sau tikslą vieną dieną ir pats paner-
ti į Dyno žydrąją skylę. Šį tikslą pasiekiau pernai, Bahamose 
dalyvaudamas nėrimo į gylį varžybose „Vertical Blue“, į ku-
rias kviečiami patys stipriausi pasaulio nardytojai, jie susiren-
ka iš viso pasaulio ir „skandinasi“ toje 202 metrų bedugnėje... 
Bendroje įskaitoje užėmiau penktą vietą – man tai buvo be 
galo didelis pasiekimas. Iki jo ėjau devynerius metus...

– Koks tai sportas? Kokių savybių jam reikia?
– Mes neriame į gylį sulaikę kvėpavimą, be jokios papil-

domos įrangos, kuri leistų po vandeniu įkvėpti. Tad visų 
svarbiausia šiame sporte – balansas. Privalai įvertinęs atstu-
mą subalansuoti jėgų kiekį. Šis sportas labiau susijęs su 
žmogaus psichologija nei fizinėmis galiomis. Gali būti pui-
kiai pasirengęs fiziškai, bet jei po vandeniu nesugebėsi atsi-
palaiduoti ir sureguliuoti savo jėgų, niekaip neįveiksi užsi-
brėžtos distancijos. Dėl to po vandeniu gali prarasti sąmonę. 

– Ar tau pačiam po vandeniu yra taip nutikę?
– Be abejo! Ir ne kartą. Pradėjęs treniruotis varžydavau-

si baseine – nerdavau ne į gylį, bet į ilgį. Taip neriant su-
klysti yra kur kas lengviau. Nerti į gylį yra psichologiškai 
sunkiau, todėl priimame mažiau rizikingus sprendimus, o 
baseine, kur aplinka atrodo saugesnė, kartais užsispiri iš-
bandyti savo galimybių ribas ir apsiskaičiuoji... Iš tiesų są-
monės praradimas yra apsauginė mūsų kūno reakcija, kai 
organizmas tiesiog užmiega – mašina persijungia į taupymo 
režimą. Tačiau iki dramatiškų pasekmių dar turi praeiti šiek 
tiek laiko – 3–5 minutės. Žinoma, taip smarkiai rizikuoti 
nerekomenduojama, tai akcentuoju ir perduodamas savo 
žinias kitiems šio sporto entuziastams, savo mokiniams. 
Tačiau žvelgiant iš sportinės perspektyvos, anksčiau ar vė-
liau kiekvienas tai patiria. Tai neigti – lyg važinėti dviračiu 
tikintis, kad niekada nenukrisi. 

– Dėl šios priežasties nardytojai į gylį niekada nesitre-
niruoja vieni?

– Būtent. Tai viena iš kritinių šio sporto taisyklių – mes 
niekada nesitreniruojame po vieną, šalia visada yra partne-
ris, turintis reikiamų žinių ir prireikus galintis suteikti pir-
mąją pagalbą. 

Juokauju, kad nuo kvailumo vaistų nėra. Kiekviename 
sporte atsiranda keistuolių, kurie prisikuria savų taisyklių, 
susitraumuoja ir sukelia visai nereikalingų kritinių situacijų. 
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Per dešimt metų treniruočių mane patį tokia situacija ne-
riant gilyn ištiko tik kartą. Tąkart netekau sąmonės jau 
grįždamas į paviršių. Tuo metu buvau puikios formos ir 
ruošiausi pirmą kartą nunerti gilyn 100 metrų. Man, kaip 
ir daugeliui nardytojų į gylį, tai buvo didžiulis įvykis – ma-
giška riba, kurią kiekvienas naras stengiasi anksčiau ar vė-
liau pasiekti. Tuo metu treniravausi su labai žymiu treneriu, 
paskutinę minutę jis davė patarimą, kuris man pačiam ne-
atrodė pats tinkamiausias, tačiau nenorėdamas pasirodyti 
arogantiškas, paklausiau ir nerdamas pasielgiau kiek kitaip 
nei įprastai. Sąmonės netekimas ir buvo to pasekmė. Die-
ną pailsėjęs vėl grįžau prie sau įprastos praktikos ir įveikiau 
100 metrų distanciją. 

– Koks yra tavo oficialus ir neoficialus nėrimo rekordas?
– Treniruojuosi ir varžausi skirtingose disciplinose. Gi-

liausiai esu nunėręs 130 metrų – tai neoficialus mano pa-
siekimas rungtyje „No Limits“, kur neriama su specialiais 
svoriais, tave tiesiog nutempiančiais žemyn, o tada atsuki 
balioną, šis prisipučia vandens ir padeda grįžti į paviršių. 
Vienų varžybų metu neriant su monopeleku pavyko pa-
siekti 105 metrų gylį, deja, mano rezultato teisėjai neuž-
skaitė dėl nėrimo pradžioje padarytos nelabai reikšmingos 
klaidos. Todėl oficialus užskaitytas rekordas yra 101 metras, 
kurį įveikti užtrukau 2,52 sekundės. Palyginimui įsivaiz-
duokite tris vienas ant kito sustatytus devynaukščius namus 
– maždaug tiek tenka nerti gilyn. Ir dar tiek pat – atgal. 

– Ką tau šis sportas duoda? 
– Man tai – saviugdos įrankis. Vos pradėjęs nardyti supra-

tau, kad norėdamas tobulėti, privalėsiu vystyti tam tikrus sa-
vo gebėjimus. Kiekvienas pasirenka savo kelią, o aš pradėjau 
užsiiminėti joga, plaukimu, dviračiais, bėgimu, „crossfit“, me-
ditacija. Tai visas platus spektras skirtingų užsiėmimų ir prak-
tikų, padedančių vystyti reikiamus įgūdžius. Labai anksti su-
vokiau, kad visa tai man padės tobulėti ir kaip žmogui: augti, 
geriau suprasti save, savo santykį su gamta ir su kitais ‒ juk 
nesuprantant savęs sunku suprasti kitą. 



4342 LAMŲ SLĖNISLAMŲ SLĖNIS

– Yra žmonių, sakančių, kad toks nardymas – bepročių 
sportas, nes juo užsiimdamas nuolat balansuoji ant žmo-
gaus galimybių ribos. Sutiktum?

– Pasakysiu griežtokai: dažniausiai taip teigiantieji patys 
yra bepročiai... Pasaulis ir žmogus nuolat tobulėja. Vieni 
dalykai mums labiau priimtini ir suprantami, nes juos tie-
siog geriau išmanome, kiti – mažiau. Kvėpuoti – tai išgy-
venti. Būtent dėl to visa, kas susiję su kvapo sulaikymu, 
žmonėms automatiškai siejasi su mirtimi. Kodėl turėtume 
nekvėpuoti, jei galime kvėpuoti? 

Tačiau atsigręžkime į istoriją – juk kažkada žmonės 
nerdavo gilyn sulaikę kvėpavimą, nes norėjo išgyventi ir 
prasimaitinti: jie rinkdavo nuo jūros dugno kriaukles, kem-
pines, po vandeniu gaudydavo žuvis. Genetiniame lygme-
nyje visi turime užprogramuotą šį gebėjimą. Prieš pusę 
amžiaus medikai manė, kad žmogus negali nunerti giliau 
50 metrų, kad nunėręs giliau jis tiesiog ištykštų. Tačiau 
vienas nėrimo į gylį sporto pradininkų Jacques‘as Mayolis 
pirmasis nunėrė 100 metrų ir visam pasauliui įrodė, kad 
yra kitaip. Tuomet mokslininkai pradėjo įvairius tyrimus ir 
atrado žmogaus adaptacines funkcijas, kurios įsijungia, kai 
yra specialiai treniruojamos. Mes, žmonės, sulaikę kvėpa-
vimą galime išbūti ilgiau. Ir tai nėra jokia magija, mums 
net nereikia ilgai kankintis, kad išvystytume šį savo gebė-
jimą. Yra žmonių, kurie gali ilgai ir greitai bėgti ar atlikti 
kitus, atrodytų, fenomenalius triukus, taip pat yra žmonių, 
kurie gali ilgai nekvėpuoti po vandeniu, ‒ ir tik todėl, kad 
tikslingai šį savo gebėjimą treniruoja. 

Vieni žmonės geba lengviau atsipalaiduoti ir taip yra 
dėl jų patirties bei įvairių gyvenimiškų aplinkybių. Kiti la-
biau užsispaudę, jų raumenys surambėję, tad ir nerdami jie 
sunaudoja daugiau deguonies ir negali taip ilgai išbūti 
nekvėpavę. Taip pat yra žmonių, turinčių įvairių baimių ir 
fobijų. Žinoma, jie negalėtų nerti gilyn. Nors statistiškai 
nardymas yra kur kas mažiau pavojingas žmogaus sveika-
tai nei važinėjimas dviračiu ar automobiliu ir net bėgimas. 
Yra buvę tik pavienių tragiškai pasibaigusių nėrimo į gylį 
atvejų. Maratono bėgikai nuo patiriamų per didelių širdies 
apkrovų miršta kur kas dažniau. 
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Žinoma, kaip jau minėjau, žmogaus kvailumas neturi ribų 
ir jei žmogus bet kokia kaina sieks padaryti daugiau, nei lei-
džia jo galimybės, tai, tikėtina, jį ištiks nelaimė. Bet jei šiuo 
sportu užsiimi gerbdamas save ir kitus, suprasdamas riziką, jei 
treniruojiesi su patirties turinčiais žmonėmis, tau nieko baisaus 
nutikti negali. Dažniausiai bijome to, ko nesuprantame. 

– Vis dėlto tai sportas, suteikiantis labai daug adrenali-
no, tiesa?

– Ne! Tai turbūt vienintelis sportas, veikiantis visiškai 
priešingu principu: čia adrenalino turi būti kuo mažiau. Adre-
nalinas daro labai didelę įtaką mūsų gebėjimui sulaikyti kvė-
pavimą. Panėrus, po tam tikro laiko ar pasiekus tam tikrą 
gylį, organizmas ima adaptuotis. Vienas šių procesų – kai iš 
didžiojo kraujo apytakos rato įvyksta persijungimas į mažąjį 
kraujo apytakos ratą, kraujagyslės galūnėse susiaurėja, daugiau 
kraujo suteka į gyvybiškai svarbius organus, sulėtėja širdies 
darbas, suaktyvėja parasimpatinė nervų sistema. Bet jei ne-
riant išsiskiria adrenalino, kraujas vėl suteka į didįjį apytakos 
ratą, suaktyvėja organizmo metaboliniai procesai ir nekvė-
puoti ilgesnį laiką tampa sudėtinga. 

Šiaip adrenalinas užplūsta jau vėliau, išnėrus į vandens pa-
viršių ‒ tada patiri be galo daug džiaugsmo ir euforijos. Aps-
kritai sakoma, kad kiekvienas nėrimas yra mažytė mirtis. Tai 
iš tiesų galima prilyginti savotiškai pauzei. Neriant labai giliai 
įvyksta didžiulė jausminė koncentracija. Privalai jausti savo 
kūną ir aplinką, kurioje esi, apskaičiuoti ir taupyti energiją, 
nuolat išlaikyti balansą. Ir visa tai galima panaudoti gyvenime. 
Juk mes per jį judame siekdami kuo greičiau įveikti vieną ar 
kitą distanciją – uždirbti daug pinigų, pasistatyti namą, su-
kurti šeimą... Dažnai taip bėgdami perdegame, nes taip iš-
vargstame, kad energijos visai nebelieka, nebepajėgiame su-
kontroliuoti savo emocijų, nebeturime kantrybės. Ir priešingai, 
jei jaučiamės gerai, jei išsimiegame, turime ir daugiau energi-
jos, esame pakantesni aplinkiniams, ne taip jautriai reaguoja-
me į artimiausių žmonių replikas. Man tai ir patinka – kad 
nardymo įgūdžius galima lengvai perkelti į kasdienį gyvenimą. 

Tik pradėjęs nardyti supratau, kaip smarkiai stengiausi 
bėgti per gyvenimą ir kartu dariau viską, kad tik man tai ne-

pavyktų. Savotiškai žlugdžiau save. Norėjau uždirbti pinigų, 
bet juos labai greitai išleisdavau, stengiausi dirbti kuo daugiau 
valandų, bet taip išsunkdavau save, kad protas nebegalėdavo 
susikaupti, nuolat trūko kūrybiškumo, entuziazmo, motyva-
cijos, pradėdavau klysti, patirdavau daug nusivylimų. Bėgant 
laikui visko tiek prisikaupia, kad pats nebesupranti, kodėl nie-
ko nebegali. Padaryti gyvybiškai svarbią pauzę mane išmokė 
nardymas. Iki jos ėjau žingsnis po žingsnio, spręsdamas išsi-
keltus uždavinius, lavindamas tam tikrus įgūdžius, kad vėliau 
galėčiau jais pasinaudoti. Man tai padeda judėti į priekį ir 
džiaugtis kiekviena sekunde, kurią praleidžiu šioje planetoje. 

– Ar kartais tau pasitaiko patekti į psichologinę duobę, 
kai vėl pasidaro sunku, kai niekas nesiseka? 

– Gal nuskambės juokingai, bet man to nėra tekę patirti. 
Jaučiu, kaip kasmet tobulėju. Ir vienintelė to priežastis – kad 
anksti supratau visą šią filosofiją ir pačioje karjeros pradžio-
je patekau pas puikų italų trenerį. Jis man perdavė daug es-
minių žinių, kurias iki šiol naudoju ir kurios man leidžia 
tobulėti. 

O ir kas yra ta duobė? Jei jaučiu, kad nebepasiekiu tikslų, 
kuriuos užsibrėžiau, žengiu kelis žingsnius atgal ir vėl prade-
du iš naujo – planuoju, kuriu struktūras ir taktikas, svarstau, 
ką reikėtų padaryti, kad nunerčiau dar giliau. Yra daugybė 
tikslo siekti padedančių savybių: tai jėga, ištvermė, balansas, 
koordinacija, strategija, taktika, atsipalaidavimas, susikaupi-
mas. Ir daugybė įrankių, kurie padeda šias savybes treniruo-
ti. Ko gero, daugiausiai keblumų kelia finansinis aspektas. 

– Ar nardymas brangus sportas?
– Viskas priklauso nuo to, kokie tavo tikslai. Yra šalių, 

kuriose lengviau užsiimti šiuo sportu, nes jos prie jūros, ten 
tinkamas vandens gylis, tam tikra temperatūra – puikios 
sąlygos. Tačiau jei gyveni, kur tokių sąlygų nėra, turi nuolat 
skraidyti, o tai brangu. Turiu didelių ambicijų, jaučiuosi 
įkvėptas ir noriu pasiekti pačių aukščiausių rezultatų, po-
puliarinti Lietuvos vardą ir įrodyti, kad ne tik Italijoje, Grai-
kijoje ar Rusijoje, bet ir tokioje mažoje šalyje kaip Lietuva 
yra puikių nėrimo į gylį atletų. 
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Kad galėčiau to siekti, man teko daug ką paaukoti. 
Šiandien man 35-eri, Lietuvoje negyvenu nuo 21-erių. 
Aštuonerius metus gyvenau Anglijoje, šešerius – Egipte, 
šiuo metu gyvenu Rusijoje, Sankt Peterburge, į Lietuvą 
kasmet grįžtu porai mėnesių ‒ pailsėti po varžybų sezono, 
nurimti, susikaupti. 

Jei ne Egiptas, vargu ar būčiau pasiekęs to, ką pasiekiau. 
Ten gyvenau šalia jūros ir turėjau idealias sąlygas treniruo-
tis, tai ženkliai sumažino mano išlaidas. Žinoma, nardyti 
galima ir baseine ar tiesiog laisvalaikiu, galima įgyti bazinių 
žinių, atsikratyti įvairių baimių – tai visapusiškai naudinga, 
nes, kaip jau minėjau, leidžia į daugelį dalykų pažvelgti ki-
tu kampu. Iš tiesų viskas priklauso nuo to, kokių tikslų sau 
išsikeli. Mano tikslai šiuo metu – patys aukščiausi. 

– Kokie jie, kaip giliai norėtum nunerti?
– Giliau nei visi kiti... Norėčiau nors vienoje iš discipli-

nų tapti pasaulio čempionu. Ir jaučiu, kad galėčiau to pa-
siekti, turiu fizinį potencialą, tereikia įdėti reikiamą kiekį 
darbo, energijos ir treniruočių. 

Kur visa tai pasisuks ateityje, kiek ilgai man tai bus ak-
tualu – nežinau. Kol jaučiu teigiamą nardymo poveikį savo 
kūnui ir protui, kol man norisi tuo užsiimti, kol tobulėju 
kaip žmogus, man tai įdomu. Bet jei pradėsiu jausti, kad 
man tai ima kenkti, kad nebelieka motyvacijos ar įkvėpimo, 
– nardyti nustosiu. Kol kas varžybos tiesiog leidžia pati-
krinti, kiek toli esu nuėjęs, kiek įdėjau darbo ir kokių re-
zultatų galiu pasiekti. O tikslaus skaičiaus, konkretaus tiks-
lo, kaip giliai norėčiau nunerti, aš neturiu. 

– Kaip ruošiesi varžyboms, kokia tavo dienotvarkė?
– Stengiuosi anksčiau užmigti, nes kuo smarkiau treni-

ruojiesi, tuo daugiau privalai ilsėtis. Tas pats ir gyvenime 
‒ jei nebūsi pailsėjęs, nepasieksi ir užsibrėžtų rezultatų. 
Nubudęs ryte darau kvėpavimo pratimus, užsiimu joga, taip 
paruošiu savo kūną nardymui, tada pusryčiauju ir važiuoju 
į treniruotę. Panardžius laukia trumpa kardiotreniruotė, dar 
prisideda bendrasis fizinis lavinimasis. 

Jei varžybos vyksta kitoje šalyje, aš ten keliauju gerokai 
anksčiau, prieš mėnesį, nes turiu aklimatizuotis, apsiprasti 
su tenykštėmis sąlygomis, vandens temperatūra, suprasti 
logistiką – visa tai užima nemažai laiko. 

– Kokią reikšmę nardymui turi mityba?
– Tai labai plati tema. Ir ji be galo svarbi. Ryte labiausiai 

mėgstu valgyti dribsnius ir šiek tiek vaisių. O po treniruočių 
stengiuosi, kad maistas būtų kuo įvairesnis, tad nuolat kei-
čiu produktus. Naro mityboje turi būti pakankamai baltymų, 
angliavandenių, riebalų, įvairių vitaminų ir mikroelementų. 

Apskritai mityba priklauso nuo psichologinės žmogaus 
būsenos. Dirbdamas su sportininkais pastebiu, kad vieniems 
tenka laikytis labai griežtos dietos, o kitiems, pavyzdžiui, 
pasaulio čempionui Aleksejui Molčanovui iš Rusijos, ga-
lima valgyti bet ką. Juokauju, kad jis – vaikščiojanti šiukš-
lių dėžė... Iki varžybų starto likus kelioms valandoms gali 
sukirsti lėkštę makaronų ir nerti į vandenį. Žinoma, tai 
nereiškia, kad jis kasdien minta „McDonalds“ mėsainiais, 
bet suvalgyti ledų vidurnaktį tikrai sau leidžia. Esu matęs, 
kaip italų čempionas Andreas Zuccaris prieš vienas varžy-
bas neteko kantrybės, užsisakė didžiausią pyrago gabalą ir 
puodelį kavos, ‒ nors visi žino, kad kava smarkiai suakty-
vina širdies darbą. O jis suvalgė savo pyragą, išgėrė kavą ir 
nunėrė į rekordinį gylį! 

– Kaip manai, ar vis dėlto egzistuoja žmogaus galimy-
bių ribos?

– Šį klausimą man uždavė viename olimpinio komi-
teto seminare. Atsakiau, kad jokių ribų nėra, o viena psi-
chologė bandė užginčyti šią mano mintį, teigdama, kad 
anksčiau ar vėliau ribų bus prieita. Aš manau, kad ribos 
buvo peržengtos dar prieš 50 metų, kai mano minėtasis 
J. Mayolis pirmą kartą nunėrė 100 metrų. Jis nepaklausė 
skeptikų, bet įsiklausė, ką sakė jo kūnas, nes jautė, kad tai 
– daug svarbiau.


