
2015 
LAPKRITIS

Nr. 11
(65)

Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Nukelta į 2 p. 

Visais įmanomais būdais siunčiame 
Jums žinią, kad 2016 metų liepos 22-24 
dienomis kartu su Anykščių Miesto švente 
vyks Pasaulio anykštėnų VIII suvažiavimas 
„Po gimtinės laja“. Lai kiekvienas mūsų, 
ypač jaunimas, dar sykį pajunta, koks jau-
kus ir mielas mums Anykščių kraštas ir 
miestas, kad mūsų gimtinei reikalinga ne 
tik meilė, gražūs prisiminimai, bet ir nuo-
latinis dėmesys, rūpestis, globa, kad po jos 
šilų ir girių laja būtų malonu ne tik sugrįžti, 
prisiglausti, bet ir gyventi.

Suvažiavimo metu ne tik išgirsite Pasau-
lio anykštėnų bendrijos valdybos ataskaitą 
apie nuveiktus darbus anykštėnų labui, ne 
tik rinksime Pirmininką ir Valdybą, bet ir 
suteiksime progą dalyvauti patriotinėje 
akcijoje „Anykščių istorijos vartai“. Mūsų 
istorinės, aukščiausios Lietuvoje šv. Mato 

Lapkričio 13 d. Vilniuje, sutikta ir globojama anykštėno 
Rolando Tuskenio, posėdžiavo PAB valdyba, 11 narių 
iš 12-kos. Pirmininkaujant prof. A.Tylai, buvo tartasi dėl 
kitais metais įvyksiančio Pasaulio anykštėnų VIII suva-

Mieli Pasaulio anykštėnai ir visi, kuriems žodžiai 
„Anykščiai“, „Šventoji“, „Šilelis“, „Puntukas“ yra savi, malonūs ir brangūs!

žiavimo programos, savo viziją pateikė PAB pirmininko 
pavaduotoja Bronė Lukaitienė. Valdyba išrinko dar vieną 
PAB valdybos pirmininko pavaduotoją, juo tapo prof. T. 
Ladiga, priėmė Kreipimąsi į Pasaulio anykštėnus.

bažnyčios paradinės durys prašyte prašosi 
pakeičiamos naujomis. Mūsų nuomone, 
jos turėtų tapti ypatingomis, meniškai ver-
tingomis, simbolizuoti anykštėnų kūrybos 
dvasią, žemiškų ir dangiškų lūkesčių jungtį 
ir virstų monumentaliu meno kūriniu, kuris 
daugelį metų garsintų Anykščius. Tai būtų 
graži, kilni, nevienadienė dovana ne tik 
miestelėnams, mūsų krašto svečiams, bet ir 
mūsų ainiams. 

Tad Pasaulio anykštėnų suvažiavimo 
dienomis pasiūlysime jums įvairių būdų, 
kaip suteikti didesnę ar mažesnę paramą 
šio meno kūrinio įgyvendinimui, kad jis 
papuoštų bažnyčią ir Anykščius. 

Kviečiame į šventinius renginius, kurių 
detalią programą pranešime vėliau. Kol kas 
svarbiausia – sužinoti, ar ketinate atvykti į 
Anykščius ir dalyvauti  tris paras truksian-

čioje šventėje. Prašome informuoti apie tai 
žemiau pateiktais adresais bei telefonais, 
kartu pateikiant ir savo pageidavimus, ką 
norėtumėte pamatyti ar nuveikti švenčian-
čiuose Anykščiuose. 

Laukiame atsiliepimų, idėjų, pasiūlymų, 
pageidavimų, į kuriuos atsižvelgsime tiks-
lindami suvažiavimo programą. Kaip minė-
jome, ypač laukiami jaunieji anykštėnai, 
gyvenantys toli nuo tėvynės.

Iki, mielieji!

PAB valdyba

Mūsų kontaktai:
p.anykstenai@gmail.com
Vilniaus g. 36, Anykščiai LT-29145, Koplyčia-
Pasaulio anykštėnų kūrybos centras
Tel. 8 686 47096;  8-381 5-44-32

Anykštėnai kuždasi šilelyje ar prie Šventosios sutikę visų pasaulio 
žemynų viršukalnių nugalėtoją. Sklinda gandas, jog esate jau anykš-
tėnas. Kiek šituose ganduose tiesos? Ar ilgam atvykote į Anykščius?

Matyt, netrumpam. Jurzdike įsigijau sodybą. O kiek Anykščiuose 
būsiu, žino tik ten, viršuj...

Iš kur esate kilęs? Ir kuo Jus suviliojo Anykščiai – gal žuvim, gal grybais?
Mano gimtinė – Viduklė, „koldūnų miestelis“. Vaikystėj visą laisvą 

laiką leidau prie Apusino – tas įteka į Šešuvį, Šešuvis – į Jūrą, Jūra – 
į Nemuną... Bet dideliu žveju savęs nelaikau, tik esu rankomis gaudęs 
aukšles, kilbukus – upeliuose, o „tikrą“ žuvį – tvenkiniuose. Upelis kelio-
se vietose užtvenktas, kai išleidžia iš kurio tvenkinio vandenį, karpiai 
plaukia srautu, nugara prie nugaros, tik spėk suspausti išskėstais delnais... 

Manau, kad savo grybus jau esu surinkęs. Važiuodavau į mišką 
dviračiu, eidavau pėsčiomis. Buvau azartiškas grybautojas! Patikdavo 
keltis anksti, ketvirtą valandą ryto, miške išsitraukti mamos įduotą lau-
knešėlį: duona su sviestu, raugintas agurkėlis – kokie skanėstai!  Pats 

Vladas Vitkauskas:
„Anykščiuose pailgėjo 
ir diena, ir naktis!“
Silvijos Mažeikytės interviu su garsiausiu šalies alpi-
nistu VLADU VITKAUSKU

rinkdavau, valydavau grybus, valgydavau. Vėliau – tik rinkdavau. Kas 
žino, gal ir vėl mielai pagrybausiu? 

Jei ne paslaptis, kodėl palikote Vilnių? 
1975 m. buvau jaunas specialistas – baigęs Kauno Politechnikos 

institutą, gavau mikroelektroniko diplomą. Tokių tada labai reikėjo, 
„užkibau“ „Žalgirio“ gamykloje, ji vienintelė SSRS gamino stakles su 
programiniu valdymu. Žadėjo aukso kalnus. Galvojau: pratempsiu 
mėnesį kitą, ir daugiau niekas nesulaikys. O išėjo kitaip. Gyvenau ir 

V. Vitkauskas sakosi pasirinkęs Anykščius kaip optimaliausią variantą 
ramiam darbui.
Nuotr. iš interneto
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Naujojoj Vilnioj, ir Vilniuj. Taip prabėgo 40 
metų, paskutinį dešimtmetį gyvenau Mar-
kučiuose. Tačiau didmiesčio gyvenimui aš 
netinku, jau koks tuzinas metų, kai supratau, 
kad iš jo turiu trauktis. Dabar, kad ir vienai 
dienai nuvažiavęs į Vilnių, galvoju, kur aš 
patekau? Dulkės, triukšmas, kamščiai. Porą 
kartų stovėjau kamščiuose iki nakties...

Grįžtu prie to paties klausimo: tad kuo gi Jus 
suviliojo Anykščiai?

Rimčiau dairytis ėmiau prieš porą metų. 
Jau galėjau iš Vilniaus ištrūkti, ieškojau vie-
tos maždaug 100 km spinduliu nuo Vilniaus. 
Norėjau, kad vieta būtų rami, nekenksminga, 
įskaitant ir kaimynus. Kad nereikėtų per daug 
statyti, remontuoti, griauti. Ir sklypo didelio 
man nereikia – ką aš jame veiksiu? Gavau 
visokių pasiūlymų, bet netrukus įsitikinau: ko 
man reikia, greitai nesurasiu. 

Anykščiai man krito į akį dar tada, kai pir-
mąsyk juose apsilankiau, o tai buvo 1999 
metais, atvežiau savo fotografijų parodą į Vie-
šąją biblioteką. Po to buvo renginių Koplyčio-
je, lankiausi Anykščiuose ne kartą ir ne du: 
konferencijos, susitikimai, parodos. Ir Pasau-
lio anykštėnų bendrija pernai mane pakvietė 
– skaičiau paskaitą „Anykščių akademijoje“. 
Ko gero, tai buvo lemtingas apsilankymas. 

Paskui sužinojau: parduodamas namas, 
medinis, kvėpuojantis... Lengvabūdiškai įsi-
gijau, net neklausinėjau daug, netikrinau. Kai 
susivežiau dėžes, pasijutau kaip savo namuo-
se. Anykščiuose esu jau nuo rugsėjo pabaigos 
ir galiu konstatuoti: dar niekada taip gerai nesi-
jaučiau, kaip čia. Pailgėjo ir diena, ir naktis...

Kokie buvo Jūsų, jau anykštėno, pirmieji 
žingsniai Anykščiuose? Kurlink pasukote – 
šilelio, Šventosios pusėn?

Gal kitą rytą išsimaudyti Šventojoj? Buvo, 
kaip sakiau, rugsėjo pabaiga, vanduo vėso-

Vladas Vitkauskas:
„Anykščiuose pailgėjo ir diena, ir naktis!“

Atkelta iš 1 p. 
kas, seniai nesimaudęs buvau. Tačiau dabar 
neturiu tokio tikslo – maudytis net ir žiemą. 

Esate sveikuolis?
,,Sveikuolis“ – to žodžio vengiu, nes svei-

kuoliais dažniausiai tampama tada, kai jau 
beria, skauda, nebegalima paeiti... Taip, aš už 
sveiką gyvenimo būdą, sveikas mintis ir svei-
ką dvasią, bet, kaip sakoma, proto ribose. Jei 
įsinorėsiu, užkąsiu ir skilandžio...  

Ant Jūsų kambario sienos matau didžiulį 
paveikslą – žiedais apsipylusį medį... Ar jis 
Jums kuo nors ypatingas, kad iškart pasika-
binote?

Taip, paveikslo istorija mįslinga, gal net 
mistiška... Dar buvo toli iki Everesto, kai 
susapnavau žydinčią obelį. Graži, gyvybin-
ga – gyvybės triumfas! Nubudęs pagalvojau: 
tai ženklas, kad įveiksiu Everestą! Niekam 
apie tą supratimą per daug nepasakojau, tik 
sakydavau: susapnavau obelį iš Romualdo 
Rakausko fotografijų ciklo „Žydėjimas“...

Everestą įveikiau. Po to išleidau meninių 
fotografijų albumą, Kaune vyksta jo pristaty-
mas. Žiūriu, kas gi komentuoja? Romualdas 
Rakauskas! Toks sutapimas. O tame pristaty-
me dalyvavo ir dailininkas Virginijus Kašins-
kas, jis pasikvietė mane į Šančius, kur buvo 
jo dirbtuvės. Mums begurkšnojant arbatą su 
džiovintais obuoliukais, dailininkas klastin-
gai nusišypsojo ir ištraukė seniai nutapytą 
paveikslą „Žydinti obelis“. Apvertęs jį nuplėšė 
senąjį pavadinimą ir čia pat pakeitė jį nauju: 
„Everesto sapnas“. Pasijutau taip, lyg kažkas iš 
anksto būtų žinojęs ir nulėmęs mano kelią...     

Ar tai reiškia, kad esate prietaringas?
Ne. Aš tiesiog vardinu tuos sutapimus, 

kurie man atrodo lemtingi, pranašiški. Štai aš 
gimiau ir tais pačiais metais, ir tą patį mėne-
sį, kai pirmąkart po daugiau nei 30 metų 
trukusių nesėkmingų bandymų (pirmasis – 

1921 m.) Everesto viršukalnę pagaliau įvei-
kė 2 žmonės – šerpas Norgėjus Tensingas ir 
naujazelandietis  Edmundas Hilaris, o mano 
mama buvo gimusi tą pačią gegužės 29 die-
ną. Ar tai nieko nereiškia? Man – reiškia.

Kalnai – ne mano užgaida, hobis, o gyve-
nimo būdas, prasmė, tikslas. Dėl to teko 
nemažai ko atsisakyti, paaukoti. O kai esi 
maksimaliai susikaupęs viršukalnės 

šturmui, lemtinga gali būti kiekviena aki-
mirka, kiekviena mintis. Štai aš turėjau gali-
mybę įveikti Everestą savo 40-mečio dieną, 
bet sąmoningai atsisakiau jos: maniau ir tebe-
manau, jog bet kokia pašalinė mintis, asme-
ninė, egoistinė ambicija, puikybės siekimas 
amžiniems, didingiems ir atšiauriems kal-
nams gali pasirodyti nesuprantami, nepatikti 
Everestui. Ir į viršukalnę kopiau praėjus trim 
dienom po jubiliejaus.

Kalnai mane daug ko išmokė. Mano aki-
vaizdoje Elbruso šlaite žuvo bendražygis 
Aivaras Bojaras, buvau kritęs į juodą neviltį. 
Susitaikęs su bičiulio žūtimi, priėmiau ją ne tik 
kaip pamoką ar įspėjimą, bet ir kaip gražaus, 
prasmingo gyvenimo pavyzdį. Aivaras buvo 
nuostabus – gyvybingas, džiaugsmingas, per 
33 metus nuveikė tiek, kiek kitas nespėtų per 
100 metų. Svarbu ne kiek, o kaip gyveno – ir 
dėkoti likimui, kad pažinojau tokį žmogų.    

Kalnai atėmė iš manęs ir sūnų Vaidotą, dar 
jaunesnį. Šią auką priėmiau jau tikėdamas, 
kad ir jo gyvenimas buvo gražus, prasmingas.

Ką manote veikti Anykščiuose? Kokių turite 
sumanymų, užmojų?

Daug kas ieško mano knygos apie  Everestą, 
galėčiau ją lengvai išleisti didesniu tiražu, bet 
man knieti prie jos dar padirbėti. Esu nuolat 
kviečiamas skaityti paskaitų, į įvairias konfe-
rencijas, susitikimus, rengiu parodas,  sveika-
tingumo seminarus, taigi nuobodžiauti nebus 
laiko. Traukia ir Anykščių apylinkės, norėčiau 
dviračiu pavažinėti, pakeliauti Šventosios 
pakrantėmis. Tikiu, kad puiki Anykščių gamta 
ir dvasia padės man ramiai nuveikti susikau-
pusius darbus, kurie būtų svarbūs, reikalingi 
žmonėms, o pirmiausia – anykštėnams. 

Visų PA skaitytojų, Pasaulio anykštėnų vardu 
kuo nuoširdžiausiai linkime Jums sėkmės!

Niūrią, tamsią , vėjuotą ir lietingą lapkričio 
20 dieną Avižienių sodyboje-Pasaulio anykš-
tėnų namuose pražydo spalvingos gėlės... Čia 
savo dailės darbų parodą atidarė anykštėnė, 
Jurzdiko ir tos pačios Vilniaus gatvės gyvento-
ja, III amžiaus universiteto studentė (taip auto-
rė norėjo būti pristatyta) Elvyra Gribulienė. 

Per 50 įvairia technika sukurtų paveikslų 
malonina akį: tai ir tapyba ant šilko, ir akvare-
lė, ir iš vilnos velti paveikslai. 

– Piešiu labai seniai ir labai tai mėgstu. Jei-
gu nebūtų buvę beveik 50 metų pertraukos, 
darbų būtų žymiai daugiau. Lengva ranka jų 
neišdalinu, su kiekvienu paveikslu labai gai-
la skirtis, nes dirbu savo malonumui ir įdedu 
daug širdies, – kalbėjo parodos „kaltininkė“. 

Jai suskubo paprieštarauti III amžiaus uni-
versiteto direktorė Nijolė Radušienė, saky-
dama, kad autorė labai daug darbų dosniai 
išdovanoja. 

Smagu buvo stebėti, kad Elvyros pasvei-
kinti atėjo didžiulė palaikymo komanda: kai-

Lapkričio aguonos, našlaitės, rugiagėlės...
mynai, bendramoksliai, buvę bendradarbiai. 
Daug šiltų žodžių išsakė Irena Petraitienė, 
prisimindama, kad nuo vaikystės žavisi Elvy-
ros stiliumi, pamena ją kaip pačią gražiausią 
moterį Anykščiuose, o kai teko kartu dirbti 
vaikų darželyje, apibūdino ją kaip nuošir-
džią, negailinčią patarimų kolegę.

PAB pirmininko pavaduotojas rašytojas 
Rimantas Vanagas, nusistebėjęs jurzdikiečių 
kūrybiškumu,  patikino autorę, kad dar tą 
patį vakarą žinia apie parodą bus paskleista 
ir už Atlanto, kur gyvena šių namų šeiminin-
kas, aktyvus PAB veiklos rėmėjas profesorius 
Algirdas Avižienis, ir Austrijoje gyvenantys 
Elvyros giminaičiai. 

Parodą aplankyti galima iki metų pabai-
gos. Maloniai kviečiame anykštėnus apsilan-
kyti ir raginame išdrįsti patiems parodyti savo 
sukauptas įvairias kolekcijas, atskleisti užslėp-
tus talentus.

Judita Skačkauskienė

Gėlės šypsojosi nuo sienų, parodos autorės 
Elvyros Gribulienės veide ir rankose...
Juditos Skačkauskienės nuotr.
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PAKELIUI Į SAGRADA FAMILIA

Ankstų rytą neišsimiegoję, bet kraipyda-
mi galvas kairėn dešinėn pėdiname iš savo 
kuklaus viešbutuko. Penkių kvadratų kam-
barėlis su vieninteliu baldu – lova – ima vis 
maloniau  šviesti: mat ją bala, tą skylę, svar-
bu, kad toji skylė – beveik pačiame Barselo-
nos centre! Iki išsvajotosios bažnyčios Sagra-
da Familia (Šventoji šeimyna) – gal tik 20 
minučių pėstute… 

Pakeliui smalsaudami užsukame į vieną, 
kitą kavinukę, neištvėrę užsisakome kavos. 
Hm, kava puiki! Nei per stipri, nei per skysta, 
nei per brangi – pusantro euro. Ir padavėjai 
bei padavėjos maloniai šypsosi – taip malo-
niai, kad vienos net paklausiu, kiek algos ji 
gauna? Pagaliau supratusi – anglų kalba čia 
sunkokai įkandama – pirštu parašo ant staltie-
sėlės keturženklį skaičių: 1250. Išeitų, Barse-
lona ne visiems bauginančiai brangi? 

Pėdinam toliau. Krautuvėlių – kaip žirnių 
ankšty! Drabužių, avalynės, žaislų, maisto... 
Tai truputį šokiruoja, ypač atvažiavus iš Lietu-
vos, kur parduotuvė miestely – antras pastatas 
po bažnyčios... Įėjęs jautiesi kaip namie: vis-
kas čia pat, viename ar poroj kambarių. Kom-
paktiška, jauku, patogu, vis kitoks interjeras, 
kiti pardavėjų veidai. Pasijunti laukiamas! 

Nejučia prisimenu savo mielus mažuly-
čius Anykščius: pačiame centre aplink „Mak-
simą“ besikraipantys automobiliai visiems 
eismo dalyviams nekelia nei patogumo, nei 
saugumo jausmo. Galime tik pasvajoti, ar 
sulauksime tokių istorinių laikų, kai kurorti-
nės vietovės centras bus atiduotas vien dvira-
tininkams ir pėstiesiems? 

O Anykščių senamiestis ir dar pusė mies-
telio galėtų kvepėti – kaip prieškary – riestai-
niais, šviežia duona ir dar daug kuo, turistus 
atlapom durim galėtų pasitikti suvenyrų, kny-
gų, antikvarinės krautuvėlės ir begalė užeigų 
užeigėlių, kurių savininkai išmaitintų šeimas 
savo pačių namuose, betgi mūsiškėj prekyboj 
„smulkios žuvelės“ jau kadai išgaudytos, liku-
si vos viena kita… 

STEBUKLŲ AKIVAIZDOJE

Ir štai iš už kampo atsiveria ji, Sagrada Fami-
lia! Ne bokštas ar du, o bokštų giraitė... Keis-
tų, neįprastų, kerinčių bokštų – lyg nukrėsti 
iš molio, lyg egzotiški džiunglių augalai, lyg 
iš pasakų knygos išnirusios iliustracijos... 
Dievaž, nieko panašaus margam pasauly dar 
nebuvom regėję! Statoma jau šimtą metų, 
bažnyčia viltingai stiebiasi ir į dangų, ir į atei-
tį: didysis bokštas, kurį ketinama baigti  2026 
metais, bus 170 metrų aukščio, taigi, visu 100 
metrų aukštesnis už Anykščių bažnyčią!

O kai pateksime vidun ir mus nutvieks 
nežemiška šviesa, besiskverbianti lyg iš kos-
moso, lyg iš širdies... Kai kas sukrėstas stovės 
be amo, kai kas šluostysis ašaras, o kai kas ir 
nesišluostys – nes šioje vizijų oazėje ne gėda 
ir apsiverkti... Aštuntasis pasaulio stebuklas, jei 
ne pats pirmasis! Kūrėjo vaizduotė buvo tokia 

Hola, Barcelona!
Rimantas Vanagas

Pabaiga. Pradžia – PA Nr.10

galinga, kad sukūrė stebuklą, kurį pamačius, 
sunku netikėti antgamtiškomis galiomis... 

Ir tada pagalvoji... Anais laikais mus mokė, 
kad vienas žmogus nepajėgus pasukti istorijos 
rato, kad visa jėga – kolektyvas! Ypač tas, kuris 
skaito tuos pačius laikraščius ir košę kabina tais 
pačiais aliuminiais šaukštais. Bet štai atsirado 
nuostabios architektūros pastatais garsėjan-
čioje Katalonijoje toks architektų architektas 
Antonijas Gaudi (beje, ligotas – visą gyvenimą 
jį kamavo sąnariai) ir pasakė: mano bažnyčia 
išgarsins Barseloną, jos pažiūrėti plauks žmo-
nės iš viso pasaulio! Ir iš tiesų taip įvyko! 

Gaudi kūrybos didybė ir paslaptis mezga 
kitą mintį: kiek vis dėlto daug pajėgia vie-
nas žmogus! Ir panašių pavyzdžių istorijoje 
– daugybė. Kai sutiktų kataloniečių klausi-
nėjom apie Lietuvą, jie nelabai ką suprato 
ar atsiminė, bet kai paminėdavom Arvydą 
Sabonį – dažnas iškart imdavo šypsotis, link-
čioti galva. Sabonis – patikimiausias raktas 
į Lietuvą! Ko gero, vienas žmogus išgarsino 
Lietuvos vardą labiau nei milijonus kainavu-
sios garsinimo programos, parodų paviljonai, 
reklaminiai leidiniai ar filmai. 

Ir gimtuosius Anykščius anksčiau visame 
pasaulyje garsino žymiausias mūsų krašto 
sportininkas, krepšininkas Sergejus Jovaiša, 
dabar – plaukikas Giedrius Titenis. O kaip 
elgiamės mes? Gerbdami, remdami savo 
talentus, mes remtume savo kraštą ir visą 
Lietuvą, tai būtų pati pelningiausia investici-
ja ateičiai. Bet... Ar bent žinome, kaip laikosi 
po pasaulį pažirę mūsų jaunieji čiurlioniai, 
marcinkevičiai ir jovaišos, ar palaikome su 
jais ryšį, remiame visais įmanomais būdais – 
jeigu norime, kad jie sugrįžtų namo? 

Visokių minčių kyla besidairant po Barse-
loną... 

NEPRIKLAUSOMI GALIM 
BŪTI TIK MES?           

Būna akimirkų ir valandų, kurios pasau-
lį tarsi apverčia aukštyn kojom. Pavargę po 
dienos žygių ir įspūdžių, vėlų sekmadienio 
vakarą tik prisiversdami nukėblinome iki 
Ispanijos aikštės. Abipus gal kilometrinės alė-
jos krištolinėm žvakėm kilo fontanai, vedan-

tys prie milžiniško žiedo formos įrenginio, už 
kurio ant Montžuiko (Montjuic) kalvos tvies-
kė Nacionaliniai rūmai, nuo jų kaskadomis 
krito vanduo... Iš visų pusių sruvo žmonės, 
netrukus jų prisirinko tiek, kad net ant estra-
dos laiptų neliko vietos. 

Ir tada prasidėjo! Nuskardėjus pirmajam 
žinomos dainos apie Barseloną akordui (ja 
Monserat Kabaljė ir Fredis Merkuris atida-
rė 1992 metų olimpines žaidynes), į dangų 
pliūptelėjo spalvotos vandens čiurkšlės, krito 
ir leidosi, mainė spalvas ir formas, vėl su nauja 
jėga išsiskleisdavo – ir vėl keitė formas, spal-
vas... Reginys buvo toks magiškas, užburian-
tis, kad, atrodė, valandų valandas žiūrėtum 
ir džiaugtumeis. Nuovargį nupūtė it pienės 
pūką, pasijutom laisvi, lengvi, įkvėpti! O kai 
fontanas sutvisko Katalonijos nacionalinėm – 
oranžine ir geltona – spalvom, minia pratrūko 
ovacijom, sugaudė tūkstančiais balsų...

Katalonija! Ispanijos perlas, bandąs 
nutrūkti nuo Ispanijos karūnos. Mes kaip 
sykis buvome atvažiavę tuoj po referendumo, 
kuriame dauguma katalonų pritarė atsiskyri-
mui, ant daugybės balkonų tebekabojo Kata-
lonijos vėliavos. Globalizacijos apsėstiesiems 
apmaudu, kad kažkokia tautelė (7, 5 mln. 
gyventojų, teritorija perpus mažesnė už Lie-
tuvą) nori ardyti vieningą Ispaniją ir Europą, 
bet... demokratija yra demokratija! 

Tikrovės nenuneigsi, net jeigu ji kam nors 
nemaloni. Pasaulyje dar daugybė didesnių 
ar mažesnių tautų, siekiančių visiškos nepri-
klausomybės, norinčių – ir turinčių teisę! – 
išsisakyti savo balsu, sau priimtinausiu būdu. 
2013 metų rugsėjo 11-ąją katalonai minėjo 
300 metų sukaktį nuo tos dienos, kai Ispa-
nijos karaliaus Filipo V kariuomenė užėmė 
Barseloną, ir Katalonija neteko autonomijos. 
Tądien 1,5 milijono katalonų pakartojo Bal-
tijos kelią –  rankų grandinė nusidriekė 400 
km nuo Pirėnų iki Valensijos. Taigi tie, kurie 
nuolat kartoja, kad globalizacija neišvengia-
ma, kad ji anksčiau ar vėliau nušluos etnines 
sanklodas, ir mes visi tapsime „europiukais“, 
mato tik viena akimi...

ALTORIAUS CENTRE – 
TAVO VEIDAS...

Jeigu jūsų širdį užlies liūdesys, pradės 
kamuoti nemiga, o dienos šviesą temdys 
neviltis ir tikslo nebeturėjimas, važiuokite į 
kalnus! Tai sakau aš, iš Anykščių atsibeldęs 
pensininkas, stovėdamas ant Montserato 
(Montserrat) kalno ir žiūrėdamas į plačiai 
kaip jūra išsiliejusį slėnį. Barselona dunkso 
kažkur už 50 kilometrų, žvilgsnis nardo po 
laukinį peizažą – ir niekaip jo neaprėpia...   

Šiomis akimirkomis manyje susilieja du 
antipodai: savo fizinio menkumo, laikinumo 
supratimas – ir  Katalonijoje nuolat prasiver-
žiantis žmogaus dvasios didybės pojūtis. Nes 
nuodėmingas ir silpnas žmogutis, įkvėptas ir 
sustiprintas tikėjimo, sugebėjo debesyse sumū-
ryti didingą vienuolyną ir bažnyčią; dabar gre-
ta telpa ir biblioteka, ir muziejus, ir dar daugel 
kas. Antai virš mūsų galvų, kaip paties Kūrėjo 
nulietos statulos, kybo uolos, uola prie uolos, 
raumuo prie raumens, ir visos byloja, jog turė-
jo paklusti žmogaus valiai ir galiai...

Turistiniai bukletai skelbia: čia – švenčiau-
sia Ispanijos ir Katalonijos vieta. Ir šiuokart aš 

Nukelta į 4 p. 

Bažnyčia Sagrada Familia byloja apie nepa-
prastą žmogaus vaizduotės ir dvasios galią.
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Gruodis

tuo šventai tikiu! Ne tik aš: kasmet Montserato vienuolyną aplanko 
apie 2 mln. žmonių! Taigi kas ką bečiulbėtų apie technologinius XXI 
amžiaus stebuklus, civilizacijos laimėjimus, kylantį gerbūvį ar žmo-
gaus teises, viskas yra tik žaidimai palyginti su amžinu žmonijos verži-
musi prie šviesos ir tiesos. Ir profesoriai, ir namų auklės, ir studentai, ir 
kitų tikėjimų žmonės nepraleidžia progos atsidurti kalnų ir Apvaizdos 
karalystėje, prisiliesti prie Dievo Motinos, arba Juodosios Madonos.

Stovėdami Švenčiausiosios Marijos bažnyčioje, netyčia atkreipė-
me dėmesį į centrinį altorių: labai aukštai, kur paprastai kabo Nukry-
žiuotasis, atsivėrusi lyg kiaurymė, lyg langelis, ir jame kažkas nuolat 
sujuda, sušmėžuoja… Kas tai? Pagaliau supratome: anapus altoriaus 
praeinančių žmonių galvos. Nupėdiname tuo siauru akmeniniu tune-
liu ir mes. Turistų eilė vos vos juda – manoma, kad palietus statulėlę 
išsipildo norai ir svajonės, tad kiekvienas nori stabtelti ties ja. 

Juodoji Madona buvo atrasta kalnuose XII amžiuje, vėliau įkelta į 
bažnyčios altorių ir popiežiaus paskelbta Katalonijos globėja. Keistas 
jausmas apima iš arti pažvelgus į šventąją relikviją, o taip pat įsivaiz-
davus, jog šią akimirką žiūrintiems iš bažnyčios tavo galva – pačioje 
švenčiausioje altoriaus vietoje… Argi tai – ne dar vienas stebuklas?  

BARSELONETĖ

Pasaulis didelis – pasaulis mažas. Vos mudu su žmona įžengiame 
į Barselonetės pliažą, prie mūsų bemat prilinguoja augalotas juoda-
odis, toks tamsus, kad net mėlynas. Plačiai šypsodamasis – dantys, 
mano tėvo pasakymu, kaip vargonai – siūlo patiesalą su oranžiniais 
drambliais. Mes iš tiesų neturim ko pasitiesti, tad prasideda derybos 
– nuo 20 eurų. Į jas bemat įsijungia italas, gyvenantis su šeima Šveica-
rijoje, ir vokiečių pora. 

– Iš kur jūs? – klausiu pardavėjo.
– Iš Senegalo, – ne lūpomis, o dantimis atsako tas.
– Very good location (labai gera vieta, angl.), – linksmai pastebi italas.
Kaimynai juokiasi. Senegalietis irgi dar plačiau šypsosi, prisėda prie 

mūsų. 
– O jūs iš kur? – klausia manęs.
– Jubiliados from Trinidados (pensininkas iš Trinidado, isp.-angl), – 

nė nemirktelėjęs išpyškinu.  
Senegalietis humorą supranta, italas taip pat kiknoja: pliaže be juo-

ko liūdna, nuobodu!
– Amigos (drauge – isp.), – vėl kalbina pardavėją italas, – jeigu 

pirksiu iš aš, ar nuleisi man su Trinidadu po penkis eurus?
Senegalietis pasižiūri į dangų, paskui į horizontą – ir linkteli galva. 

Tada susigundo ir vokiečiai. Nusideram dar daugiau. Netrukus visi 
mes jau turime po patiesalą, sumokėję po 13 eurų.

– Šitiek pardavei! Tu padarei labai gerą biznį! – neatlyžta linksmuo-
lis italas.

Hola, Barcelona!
Atkelta iš 3 p. 

Vėl visi juokiamės, o labiausiai – senegalietis... Smagu pliaže, kai 
jame sugulę pusė pasaulio! Ir visi – amigos!  

Ilgainiui pasidaro nebe taip juokinga. Vaikščiojantys prekijai ir 
masažuotojai nuolat siūlo savo paslaugas: alus, ledai, koka kola, 
supjaustytas kokosas, kebabai. Prisimename Paulinos Dūmanaitės 
žodžius: „Turistų vis daugiau, kartais mes jau nebežinome, ar Barselo-
na tarnauja turistams, ar turistai – Barselonai. O kai atvažiuoja masės 
pinigingų žmonių, kainos nuolat kyla...“ 

Prisimenu ir prieš penkerius metus darytą interviu su Paulina. Dvi-
dešimtmetė anykštėnė tuomet karštai tikino: „Reikia gelbėt muziką – 
ir Lietuvą!” Dabar ji kalbėjo gerokai santūriau:           

„Atvažiavau į Barseloną visai jaunutė. Išmokau ispaniškai, jau kal-
bu ir rašau kataloniškai. Dabar mano draugai jau čia...“ Ją nesunku 
suprasti, bet galvoj vis tiek šmėkšteli mintis: „Ispanijos gyventojų tik 
daugėja, o Lietuvos – tik mažėja. Ir dažnai išvažiuoja patys geriausi, 
gabiausi, – kodėl?“  

Nebeaitrinkime žaizdos nei sau, nei Paulinai. Pasaulis neprogno-
zuojamas, gyvenimas vingiuotas, – maža kas gali nutikti? Štai kur 
beeidami ar bevažiuodami, visur matėme jaunuolių, palinkusių prie 
kompiuteriukų – gatvės pakraštyje, metro, kavinėje. Kiti laikai, kiti 
papročiai? Žinoma. Bet ar jie turi kada pagalvoti, tie internetiniai fana-
tikai? Kurlink jie skuba, ką atranda, laimi? 

Ant vieno balkono Barselonoje netoli Žironos stotelės puikavosi užra-
šas: „We are the new slaves“ („Mes esame naujieji vergai“) – nesunku 
numanyti, ką tuo norėta pasakyti. Bet tikriausiai tarp tų jaunuolių netrūks-
ta ir romantikų, idealistų – kažkas juk metro stotelėje didelėmis raidėmis 
užrašė: „Idealista“. Ir ką čia slėpti – šitas žodis man didžiai patiko!

4 d. Sukanka 85 metai, kai Narbūčiuose 
gimė mokslininkė pedagogė ir muziejinin-
kė Alma GUDONYTĖ. Mirė 2010 m. Nar-
bučiuose.

8 d. Sukanka 120 metų, kai Svėdasuose 
gimė vaikų rašytoja ir dramaturgė Bronė 
BUIVYDAITĖ. Mirė 1984 m. Anykščiuose.

– Sukanka 105 metai, kai  Andrioniškyje 
gimė pedagogas ir dramaturgas Juozas PAŠ-
KEVIČIUS. Mirė 1996 m. Pitsburge (JAV).

14 d. Sukanka 105 metai, kai  Sankt 
Peterburge (Rusija) gimė, paskui Anykš-
čiuose užaugo kino operatorius ir režisie-
rius, vienas iš Lietuvos kinematografijos 
pradininkų Stepas UZDONAS. Mirė 1990 
m. Vilniuje.

15 d. Sukanka 80 metų, kai Klaidūnuose 
gimė agronomas, žemės ūkio veiklos orga-
nizatorius ir vadovas Antanas ABRAŠKEVI-
ČIUS. Gyvena Viešintose.

16 d. Sukanka 100 metų, kai Traupyje 
gimė vargonininkas ir chorvedys Pranas 
SLIŽYS. Mirė 2004 m. Vilniuje.

17 d. Sukanka 55 metai, kai  Kaune gimė 
kultūros organizatorius, teatro režisierius 

Vytautas GERMANAVIČIUS. Gyveno ir 
dirbo Viešintose, Anykščiuose, mirė 2013 
m.,  palaidotas Viešintų kapinėse.

19 d. Sukanka 155 metai, kai Bylėnuo-
se gimė knygnešys Kostas NARKEVIČIUS. 
Mirė 1946 m. Kamajuose (Rokiškio r.).

– Sukanka 135 metai, kai Klenuvko-
je gimė vaistininkas ir švietėjas Steponas 
ŽVIRBLIS. Mirė 1971 m. Anykščiuose.

21 d. Sukanka 105 metai, kai Čekony-
se gimė žurnalistas, publicistas ir vertėjas 
Balys DUNDULIS. Mirė 1994 m. Čikagoje 
(JAV).

Debesyse skendintis Montserato vienuolynas dar kartą primena: tikin-
čiam žmogui viskas įmanoma!
Silvijos Mažeikytės nuotr.


