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,,Nuneštas Viešpaties vėjo“
(poeto Stasio Stacevičiaus gyvenimo istorija)

Agnė BALTULIONYTĖ 

Štai žiema, kai atrodo:
kiek saulės, 
tiek šiaurės.

Giedrėja,
ant suveidrodėjusio sniego 
prieš naktį
naktin saulės takas
nusidriekia.

Kartais į šiaurę,
dažniau – į šiaurelę.

Stasys Stacevičius

Taip prasideda vienas iš Stasio 
Stacevičiaus eilėraščių, parašytų 
prieš septynerius metus. Parašytas 
poeto, prieš šešerius metus nesą-
moningai, o gal ir sąmoningai pa-
sirinkusio saulės taką, nusidriekusį 
naktin į šiaurę. 2012 metais poetas 
dar spėjo išleisti paskutinę poezi-
jos knygą „Stiklinė“, tais pačiais 
metais šaltą gruodžio dieną, siau-
čiant pūgai, grįždamas po dėdės 
laidotuvių iš Merkinės (Varėnos 
r.), į namus, į Merkinės vienkiemį, 
turbūt paklydo ir mirtinai sušalo... 
Tokio tragiško likimo žmogus, iš-
skirtinio braižo poetas, žurnalistas 
ir publicistas, aštuonių poezijos ir 
vienos esė knygos ,,Milda supai-
sys“ autorius, 2001 metų ,,Poezi-
jos pavasario“ laureatas. Tokios 
informacijos randu „paguglinusi“ 
internete, surandu ir tai, kad kole-
gų atmintyse išliko kaip vienas iš 
įdomiausių žmonių, kurį teko pa-
žinoti. Draugų ir artimųjų poetas 
turėjęs nemažai, žinau, kad Val-
kininkuose gyvena jo sesuo, daug 
laiko jis praleisdavęs su keramiku 
Petru Pretkeliu, skulptoriumi Sau-
liumi Indrašiumi, įdomus buvo jo 
gyvenimas ir su buvusia žmona 
keramike Terese Jankauskaite, ku-
rią aš kaip tik ir pasirinkau pokal-

biui, kad kuo daugiau sužinočiau 
apie poetą. Dar apie jo vaikystę, 
jaunystę man daug papasakojo ir 
eseistinė knyga „Milda supaisys“, 
kuri pasirodė jau po poeto mirties, 
2013-ais metais.

Apie patį poetą aš beveik nieko 
nežinojau, tik girdėjau pasakojant 
kitus, jog toks žmogus kažkada 
gyveno, girdėjau istoriją apie rastą 
sušalusį žmogų visai netoli jo pa-
ties namų. Susipažinau artimiau su 
juo, tiksliau su jo kūryba, tik tada, 
kai mokytoja per lietuvių kalbos 
pamoką pasiūlė panagrinėti stiklo 
semantiką jo eilėraščių rinktinė-
je „Stiklinė“. Skaitydama tekstus 
supratau, o vėliau tą patvirtino ir 
poeto kūrybos tyrinėtojai, jog šioje 
knygoje jis tarsi numatė savo tra-
gišką baigtį. Perfrazuojant vieno 
eilėraščio žodžius, jis tapo ,,nuneš-
tas Viešpaties vėjo“. 

                                           
 <...>

Taigi jį rado tik po trijų savai-
čių visiškai sušalusį netoli savo 
gimtojo vienkiemio. Jame užau-
gęs, jis jautė ryšį su protėviais, o 
kūryboje vienkiemis buvo pagrin-
dinis įvykių centras. Pasirodo, jo 
paveldėta sodyba stūkso nuo 1909 
metų P. Stolypino žemės reformos 
laikų – nuo tos dienos, kai poeto 
tėvo senelis atsikėlęs čia pasodi-
no pirmąjį berželį. Tiesa, net ir šis 
berželis turi savo istoriją. ,,Mar-
tinaitis, berods, yra kalbėjęs, kad 
tie, kas lieka savo tėviškėje, lieka 
prilenkti prie žemės. Bet man taip 
neatrodo. Vis dėlto, yra tas ryšys 
su protėviais. Mano prosenelis 
atsikėlė 1909 metais iš Merki-
nės.<...> Dar tebeauga senelio so-
dintas beržas, tame berže yra daug 
stribų kulkų. Ten pasakojo, kad 
jie buvo pasistatę taikinį ir šaudė 
į tą beržą, beržas – labai kantrus, 
užaugo su tom kulkom.“ Taip kal-

ba poetas 2009 metais darytame 
lrt.lt įraše radijo laidoje „Po lyros 
ženklu“. Na, o Rimvydui Stanke-
vičiui, ,,Respublikos“ žurnalistui, 
Stacevičius prisipažįsta jaučiąs 
tos sodybos aurą, kuri jį globoja 
ir jungia su protėviais. „Man net 
laikinai, net trumpam yra sunku iš 
ten išvažiuoti. Ten – mano sielos 
dalis,“ – tvirtina poetas. Pasirodo, 
giminėms buvo siūloma pelnin-
gai parduoti sodybą, bet Stasiukas 
griežtai pasipriešinęs ir prigrasi-
nęs artimuosius, jog, iškraustytas į 
miestą, butą nusipirks kuo arčiau 
karčemos, kad jam toli vaikščioti 
nereikėtų, tad visą likusį gyveni-
mą gerdamas apraudosiąs tėviškę, 
kuri jam, beje, siejosi su patrio-
tizmu. ,,Meilė tėviškei – pats pa-
tikimiausias patriotizmo skiepas, 
nes atitrūkus nuo tėviškės vieni 
niekai atitrūkti ir nuo Tėvynės,“ 
– sakė Stacevičius. Taigi, jam itin 
svarbūs buvo namai, tas nuošalus 
vienkiemis vien dėl ten sukurtos 
auros bei savitos istorijos. Kas be 
ko, o taurelę Stasiukas irgi mėgęs, 
galbūt toji pati „stiklinė“ ir kal-
ta dėl jo tokios tragiškos mirties, 
vedusios link namų, bet palikusios 
šalia jų pusnyje.

Kai perskaičiau poeto eseisti-
nę knygą „Milda supaisys“, arti-
miau susipažinau ir su jo tėvais, 
vaikystės potyriais. Mane labai 
sudomino tai, kad Stacevičiaus 
tėvas Merkinės lentpjūvėj šalia 
to, kad meistravo duris ir langus, 
dažniausiai kaldavo ir dailindavo 
aukščiausios rūšies grabus. Merki-
nės tarybiniame ūkyje dirbo ir jo 
mama, su kuria jis jautė itin glaudų 
ryšį, nors augo didelėje, septynių 
asmenų šeimoje. Beje, buvo pats 
jauniausias, o, kaip pats sakė lai-
dos „Po lyros ženklu“ įraše, būtent 
mama ir ugdė iš jo poetą, nes dar 
gulėdamas lopšyje, girdėjo gra-
žiai dainuojamas lopšines, pusiau 
liaudies, pusiau mamos kurtas, o 
būdamas šešerių, iš mamos lūpų 
išgirdo ,,Tautišką giesmę“. Be to, 
minėjo, jog mama buvo poetiškos 
prigimties, bet neturėjo laiko nei 
skaityt, nei kurt, juk valdiškas dar-
bas ūkyje ir penki vaikai šeimoje 
atimdavo visą laisvalaikį. O tas 
ryšys su mama, kaip pastebėjo Te-
resė Jankauskaitė, nebuvo išgal-
votas. Pasak jos, Stasiukas labai 
mylėjo, gerbė savo motiną, nors 
abu jie, beje, buvo itin nepraktiški 
ir nuo kasdieninės buities nutolę 
žmonės.

Bus daugiau

Trečioji Joanos Grigaitienės knyga „Sva-
jonės pašaukti“ – tai išsamių interviu, fo-
tografijų ir įkvepiančių biografinių pasa-
kojimų rinkinys apie talentingus kūrėjus, 
kultūros bei meno srities veikėjus, sugebė-
jusius suburti, įkvėpti ir vesti paskui save 
kitus.

Šiame apybraižų rinkinyje smulkme-
niškai pateikiami bei aprašomi tų žmonių 
nuopelnai ir apdovanojimai. Interviu metu 
autorė su ypatingu jautrumu atskleidžia 
kiekvieno jų individualią istoriją, pasako-
jančią apie pašaukimą, siekius, viltis, san-

Trečioji „Svajonės pašaukti“ knyga
Spalio 21 d. (pirmadienį) 17 val. 
Varėnos viešojoje bibliotekoje 

vyks trečiosios Joanos Grigaitie-
nės knygos „Svajonės pašaukti“

 pristatymas.

tykius su kolektyvais bei darbo specifiką.
Neabejotinai ši knyga – tarsi metraštis ar palikimas mums bei 

ateinančioms kartoms, o taip pat padėka ir dar vienas labai gra-
žus šių šviesių žmonių veiklos įvertinimas.

Ruduo 
eilėraštį pašaukė

Amžiaus brandoje nebelieka 
besąlygiško džiaugsmo, bet ly-
rinė-romantinė stilistika pakylė-
ja vaizdus iki dangaus. Gilėjanti 
asmenybės brendimo raida, eg-
zistencinė būtis, sąlygota naujos 
aplinkos ir kultūros terpės Ame-
rikoje bei gimtojo krašto Lietuvos 
istorinio kismo, socialinių-politi-
nių permainų. Išlaikytas artimas 
ryšys su gimtuoju kraštu, artimais 
žmonėmis skatino atmintį, dvasi-
nę akistatą su savimi ir globaliuoju 
pasauliu, iš rinkinio į rinkinį tęsėsi 
įvairiomis variacijomis (platyn ir 
gilyn)(...) nepamirštama dalis gy-
venimo – tai tolstantys praeities 
vaizdai, žadinantys nerimą, ilgesį 
ir kitus sudėtingus išgyvenimus. 
Lietuvos gamtos detalės leidžia 
giliau nusileisti į sielos gelmes, 
atodūsiu kasdienybę sudrumsčia 
ar nuvalo nuo kasdienybės dul-
kių. Beveik kiekviename eilėraš-
tyje blyksteli kaip brangakmenis 
eilutė, iš pasąmonės išplaukianti 
sielos šūksniu(...) Prasmingas su-
sitikimas su Stacy Lee (Stasės Pi-
liūtės) naujuoju eilėraščių tomeliu. 
Dėkodami už jos kūrybinį kraitį, 
tikimės, jog ryšys su mumis nenu-
trūks, jog įžengimas į naują laiką 
pažers naujų posmų ir kūrybinių 
atradimų. Ieškodami dvasiai peno, 
su didžiausiu jauduliu skaitysime 
gerbiamos poetės Stacy Lee eilė-
raščius – juk kiekvienas gavome 
po tomelį dovanų. Su eilėraščiu 
„Linkėjimai“, (skirtu skaityto-
jams, bet tinkančiu ir pačiai Sta-
cy) mes siunčiame labų dienų, 
laiminame jos kūrybinį susikau-
pimą, prasmingus dienų siekius ir 
poetinį polėkį“. Stacy sveikinimą 
ir padėką skaitytojams perdavė jos 
sesuo Elena Glavickienė.

Istorijos vėjai nesirenka žmonių 
ir vardų, apnešdami laiko dulkė-
mis. Yra asmenybių, kurių darbai, 
veikla, išlieka svarbūs, reikšmin-
gi ateinančioms kartoms. Šviesią 
asmenybę, kraštietį iš Liškiavos 
– filosofą, pedagogą, profesorių, 
poetą Joną Balčių ir jo darbus pri-
statė VB bibliografė Laimutė Ci-
bulskienė: „J. Balčius yra išleidęs 
keletą monografijų, parašė apie 50 
mokslinių, eseistinių ir publicisti-
nių straipsnių. Buvo plataus akira-
čio mokslininkas, tačiau pagrin-
dinis mokslinių tyrinėjimų laukas 
–savo tautos dorovinis identitetas. 
Knyga „Spalio danguos“ api-
ma visą jo kūrybą nuo jaunystės 
posmų iki paskutinių publikacijų 
(2017 m. spalį). Jam rūpi Tėvynės, 

tautos, gimtosios kalbos likimas, 
žmogaus būtis, meilė pagoniškajai 
mūsų kultūrai. Juntamas filosofo 
troškimas perprasti, aprėpti pasau-
lį ir pasaulius, žemę, visatą, žmo-
gaus laikinumą ir nemirtingumą. 
Ryškios poetinio pasaulėvaizdžio 
sąsajos su antika. Daug dedikacijų 
rašytojams, intelektualams, drau-
gams“. Savo naują knygą pristatė 
„Tėkmės“ klubo pirmininkė Emi-
lija Lukšytė-Krušinienė. Romanas 
„Spygliuotu keliu“ – kelių kartų 
Grikienių šeimos istorija, prasi-
dėjusi nepriklausomoje Lietuvoje, 
pergyvenusi Pasaulinius karus, 
tremtį, partizanines kovas, kolek-
tyvizaciją ir sulaukusi Tautos atgi-
mimo. Gyvybingas pasakojimas, 
turtinga meninė išraiška, netikėti 
palyginimai įtrauks skaitytoją į 
naujo romano veiksmą.

Tradicinius skaitymus tęsė tradi-
ciniai skaitymai. Regina Rasimie-
nė „žavėjosi gyvenimu“; Danutė 
Volungevičienė deklamavo apie 
meilę ir ilgesį gimtam kraštui; Eu-
genija Strazdienė kalbėjo apie liū-
dną rudenį, tėviškės žemę; Stasys 
Šukys savo eilėraštį skyrė Baltijos 
kelio 30-mečiui; Janina Buzūnaitė 
koketavo moteriškomis aistromis; 
Irena Malmygienė rugsėjo pieši-
nius, širdies plakimą skyrė moki-
niams; Lidija Cichockienė pamąs-
tymais tarsi klausė, kodėl blaškos 
širdis kaip paukštis; posmus apie 
knygą skaitė Laimutė Jezepčikai-
tė; Ramutė Kašėtienė žavėjosi ru-
deniškomis Lietuvos spalvomis; 
„Gelbėkime gamtą!“ – su nerimu 
ir rūpesčiu kalba Vincenta Lebe-
dzevičienė; nors į „pasimatymą 
atėjo per anksti“, Joana Grigai-
tienė džiaugėsi rudens simfonija 
grožiu; prisminimų takais braidė 
Jonas Staliulionis; Petras Miliūnas 
susižavėjo antika – skaitė poemos 
„Helados aidas“ ištrauką iš naujos 
poezijos knygelės „Saulėlydžio 
varsos“.

Poetinio polėkio ir ilgiausių 
metų linkėjome jubiliatams – 
Stacy Lee, Joanai Grigaitienei, 
Liusiai Gaidukevičienei, Juliui 
Vaicekauskui ir Julijai Jaunutai 
Kavaliauskienei.

„Poezija – visų pirma svajonė, 
jausmas ir muzika“ (P. Širvys). 
Šiandien žodis ir muzika sueina į 
vieną kelią – svajingomis akorde-
ono melodijomis juo vedė Tomas 
Glavickas ir Valentinas Taraila.

Renata ČESNULEVIČIENĖ


