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Algimantas Jucevičius visada priekyje ir ten, kur sunkiausia

Į kalnus M.K.Čiurlionio vizijų įkvėpti

G

yva legenda tapęs 69-erių Keliautojų
sąjungos pirmininkas Algimantas
Jucevičius tai vienuose, tai kituose kalnuose
organizuoja Lietuvos turiadas. Ką tik
pasibaigė dar viena dvi savaites Kaukazo kalnuose
vykusi turiada, kurios dalyviai įkopė į Kazbeko (5033 m)
viršukalnę. Bet to negana... Antradienį Algimantas su
kita keliautojų grupe išvyksta į pietvakarių Pamyrą,
kuriame yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vardu
pavadinta viršukalnė. Šią ekspediciją keliautojai
skiria mūsų tautos genijaus atminimui, nes UNESCO
šiuos metus yra paskelbusi M.K.Čiurlionio metais.
Giedrė MILKEVIČIŪTĖ

Lietuvos vėliava Kazbeke
„Kalnai, kalnai! Kas jų grožį apsakyti gali...“ Šios populiarios keliautojų dainos žodžiai skambėjo
ir skamba daugiau kaip keturis dešimtmečius nuo to meto, kai turistinių kelionių po kalnus organizatorius buvo sumanęs išvežti į kalnus savo bendraminčius. Pirmoji ir
buvo Kaukaze, o vėliau Tianšanio,
Pamyro, Altajaus kalnuose ir kt.
Šią dainą poilsio valandėlių metu
traukė ir pastarosios Lietuvos turiados dalyviai - bemaž 100 įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų
kalnų kelionių entuziastų, tų, kurie
sapnuoja kalnus, o jų noras pasiekti didesnes ar mažesnes viršukalnes nenumaldomas ir visada pakylėtas, dažnai suromantintas ir net-

gi susijęs su mistika. Pasak kelionių
organizatoriaus A.Jucevičiaus,
šiųmetinei turiadai vieta Gruzijoje plytinčiuose Kaukazo kalnuose
pasirinkta neatsitiktinai, nes patogu iki ten nuvykti su visa turistine
manta. Mat iki Kazbeko priekalnės
važiuoti tenka garsiuoju Gruzinų
karo keliu, vietomis, kuriomis žavėjosi literatūros klasikas Antanas
Vienuolis, parašęs savo garsiuosius „Užkeiktuosius vienuolius“,
taip pat ir talentingasis muzikas ir
dailininkas M.K.Čiurlionis. „Džiaugiuosi, kad į kalnus panoro vykti
ne tik pavieniai entuziastai, prityrę
turistai, bet ir pradedantieji. Vyko
kelios šeimos. Štai vilnietis Sakalas Gorodeckis keliavo su žmona
ir trimis dukromis, iš jų jauniausia
dvylikametė Taida kartu su vyriausiu dalyviu 73-ejų Jurijumi Kozlovu ir pakėlė turiados vėliavą“. Tarp

panūdusių kopti į Kazbeką buvo
įvairių profesijų žmonių iš visos
Lietuvos: architektų, pedagogų,
muzikų, gydytojų. Vienas iš dalyvių - atostogaujantis Seimo narys
Arvydas Anušauskas.

Pažintinė misija
„Turiadų tikslas - ne aukštis, ne
pavojingas kopimas uolomis, ką
paprastai daro alpinistai, bet kalnų grožis, ypatingi saulėlydžiai, čia
pat uolos, ledynai, pasididžiavimo
jausmas, kai įveiki savo baimes,
kompleksus, užmiršti kasdienybę
ir rūpesčius, kurie kalnuose atrodo
nereikšmingi, pakyli virš debesų,
o vasarą pamatai sniegą. Tačiau
nevalia užmiršti, kad greta to grožio visada slypi ir pavojai“, - kalba
turizmo asas, apdovanotas keliais
valstybiniais apdovanojimais, pelnęs Lietuvos šviesuolio titulą ir šiemečiuose „Respublikos“ redakcijos
rengiamuose Lietuvos nacionalinių
vertybių rinkimuose pripažintas
vienu iš laureatų. Jo paties sudėtingus žygius į kalnus slidėmis, pėsčiomis sunku ir suskaičiuoti. Jau 50
metų, kai Algimantas pirmą kartą
keliavo po Altajaus kalnus. Šį žygį
su bičiuliais, kopdamas į Beluchos
viršukalnę, jis pakartojo pernai, o
štai dabar, pasak jo, vėl eina savo
pramintais kalnų keliais.
Žmonės A.Jucevičių myli už
nuoširdumą, neišsenkamą energiją, už tai, kad žiemą kiekvieną
savaitgalį organizuoja masinius
„Snaigės“ žygius, o pavasarį ir

M.K.Čiurlionio viršukalnė, į kurią ketina vykti
lietuvaičių grupė

vasarą pėsčiomis visiems norintiems aprodo gražiausias sostinės
apylinkes. Bet grįžkime į kalnus,
į turiadą, kurioje keliautojai taip
pat turėjo progos sugrįžti į žiemą.
„Viskas buvo gerai. Tik kelias paras prasėdėjome snieguose. Į Kazbeko viršūnę pakilo 68 žmonės,
tie, kurie buvo geriau pasirengę ir
fiziškai, ir psichologiškai. Kaip žinote, su kalnais juokauti nedera.
Labai didelių netikėtumų nebuvo,
nes žygiams buvo iš anksto pasiruošta“, - sakė vadovas.

Misija į Čiurlionio viršukalnę
Tadžikijos teritorijoje plytinčiame Pamyro Alajaus kalnyne
yra lietuviškais vardais pavadintų
viršukalnių virtinė.
1964 metais Lietuvos alpinistai
ten nuvykę surado kelias bevardes
Šachdaros kalnagūbryje esančias
viršukalnes ir pavadino jas Lietuvos, Donelaičio ir Čiurlionio vardais.
„Mūsų, trisdešimties lietuvių, misija - įkopti į bemaž 6 tūkstančius
metrų siekiančią labai gražią, bent
jau man, Čiurlionio viršukalnę, pasižiūrėti, ar tebėra mūsų anksčiau
ten paliktos kapsulės su lietuviška atributika, atvirukais, gintarais,
rašteliais, ir palikti naujų relikvijų iš
Lietuvos. Vežamės specialiai šiam
žygiui išleistą albumą su tekstais
lietuvių, anglų ir tadžikų kalbomis,
jį padovanosime Tadžikijos užsienio reikalų ministerijai ir kultūros
žmonėms“. Į ekspediciją, beje, entuziastai vyksta savo lėšomis.

Lietuvos kalnų turiados atidarymo momentas. Fone - gruzinų vienuolynas
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