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Pirmoji skirta mokytojams, ne-
formalaus ugdymo pedagogams, 
būrelių vadovams. Antrojoje – 
Varėnos krašte dirbusių ir dirban-
čių gydytojų biografijos, interviu, 
nuotraukos, poezijos, dailės dar-
bai. Trečioji – kaip rašoma ano-
tacijoje – „išsamių interviu, foto-
grafijų, ir įkvepiančių biografinių 
pasakojimų rinkinys apie talen-
tingus kūrėjus, kultūros bei meno 
srities veikėjus, sugebėjusius su-
burti, įkvėpti ir vesti paskui save 
kitus. Šiame apybraižų rinkinyje 
smulkmeniškai pateikiami bei ap-
rašomi tų žmonių nuopelnai ir ap-
dovanojimai. Interviu metu autorė 
su ypatingu jautrumu atskleidžia 
kiekvieno jų individualią istori-
ją, pasakojančią apie pašaukimą, 
siekius, viltis, santykius su kolek-
tyvais bei darbo specifiką. Neabe-
jotinai ši knyga – tarsi metraštis 
ar palikimas mums bei ateinan-
čioms kartoms, o taip pat padėka 
ir dar vienas labai gražus šių švie-
sių žmonių veiklos įvertinimas“. 
(Agnė Dekerė)

Knygos autorė Joana Grigaitie-
nė pasakojo, kad rašymą supranta 
kaip savo misiją. O bendraujant su 
žmonėmis, jai neteko nieko malo-
niau patirti, kaip klausyti jų išgy-
venimų, susijusių su laime daryti 
tai, kas jiems patinka. Rašyti apie 
tuos, kurie keliauja paskui pašau-
kimo balsą yra džiuginantis, tačiau 
nelengvas procesas – reikalingas 
nuolatinis dvasinis budėjimas, ar 
nenukrypta nuo dorinių orienty-
rų. Pacitavusi knygos herojaus 
Mariaus Galinio mintį apie mūsų 
tautos situaciją: „Susluoksniuota 
mūsų bendruomenė, sutrūkinėju-
sios pamatinių vertybių jungtys. 
Į žmogų žiūrima kaip į vartotoją, 
dažniausiai vertinama perkamoji 
galia. Pamirštamas svarbiausias 
dalykas, kuris gali vienyti, – tai 
dvasingumas. Kolektyvai, kuriuos 
vienija bendruomenės sąmonė, 
tėra lyg oazės...“, Joana pateikė 
savo įžvalgą: „Tos oazės yra su-
jungtos, susijungusios neregimais 
saitais, bet juntamos intelektualiai, 
emociškai, moraliai tradicijose, 
papročiuose, kūrybiniuose proce-
suose. Suteikus tiems ryšiams gra-
finį pavidalą, atrodytų nelyginant 
milžiniškas voratinklis. Įdomu tai, 
kad jis susiklostęs tiek vertikaliai, 
tiek horizontaliai. Tad jį pažeidus, 
suveikia tautinė intuicija – porei-
kis sustiprinti tas gijas, tuos takus 
ir pratakus, kuriais persiduoda kū-
rybinė energija, pati įvairiausia pa-
tirtis ir patys naujausi sprendimai. 
Kūrybinės veiklos akcentai (visai 
nesvarbu jų skirtingos formos ir 
funkcijos) – tartum akmenėliai, 
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pianti spaustuvės dažais ir niekieno neperskaityta, bet labai laukta – trečioji 
Joanos Grigaitienės apybraižų knyga „Svajonės pašaukti“.

mesti į ramius vandenis, – sukelia 
juntamus ir regimus ratilus, kurie 
sklisdami pasiekia vieni kitus. Ir 
koks gražus mainymasis, mirgė-
jimas, kokie gražūs jų atspindžiai 
dvasingumo šviesoje! Dėl to pa-
traukia kitus suartėti, dalintis tuo 
spindinčiu gėriu ir grožiu, vie-
nytis bei skatinti, uždegti ir kitus 
panašiam ar dar ryškesniam, drą-
sesniam skrydžiui. Platus, erdvus 
bendruomenės kultūrinis laukas, 
kuriame vietos pakanka ir indivi-
dualioms įkvėpimo paraiškoms, 
ir grupiniams užsiėmimams“. O 
Dzūkijos žemė išaugino ir tebe-
augina nuostabius žmones, kurie 
jaučia jos svarbą mūsų būtyje, vi-
suose mūsų darbuose. Apie juos 
ir norėjau kalbėti. „Ačiū visiems, 
kurie įsileidote mane į savo gyve-
nimus“, – dėkojo Joana.

Varėnos rajono meras Algis Ka-
šėta Joaną Grigaitienę pavadino 
Varėnos krašto metraštininke, per 
apybraižas, biografijas atspindin-
čią krašto istoriją. O visus kultū-
ros ir meno šviesos nešėjus: tiek 
pasauly pripažintas asmenybes, 
tiek Varėnos krašto kaimuose 
unikalias dzūkų kultūros vertybes 
puoselėjančius žmones, palygi-
no su darbščiomis bitelėmis, ne-
šančiomis neįkainojamą kūrybinį 
indėlį į Varėnos krašto kultūrinį 
avilį. „Kultūros darbuotojų dėka 
kultūrinis gyvenimas Varėnos 
krašte virte verda, o Varėnos 
krašto vardas pagarbiai „įpintas“ 
į margaspalvį, tūkstantmetį skai-
čiuojančios Lietuvos Kultūros vai-
niką ir užima jame ypatingą vertę 
ir vietą“, – sakė meras. Palinkėjo, 
kad kultūros žmonių triūsas būtų 
visų ir visada įvertintas, kad jiems 
nestigtų originalių idėjų ir kūrybi-
nių minčių. „Linkiu daug Meilės – 
Žmogui, Žodžiui, Darbui, Kūrybai 
ir Gyvenimui!“

Varėnos rajono savivaldybės 
Kultūros ir sporto skyriaus patarė-
ja Regina Svirskienė atkreipė dė-
mesį į tai, kad kultūros darbuotojai 
dažniausiai yra kuklūs, nepratę 
prie didelio dėmesio. Dėmesį rodo 

kitiems, rūpinasi kitų laisvalaikiu, 
nuolat galvoja, kaip jį organizuoti, 
pamišdami darbo valandas, savait-
galius, šeimas. Tokį kelią jie pasi-
rinko. „Ši knyga – kultūros istorija 
ateities kartoms. Esu joje, už tai 
dėkinga“, – sakė Regina.  

Viešosios bibliotekos direkto-
rius Eitaras Kazimieras Krupo-
vičius džiaugėsi, kad prieš metus 
kartu su Joana tapo Varėnos kultū-
ros ir meno tarybos įsteigto apdo-
vanojimo už nuopelnus rajono kul-
tūrai „Sidabrinė bitė“ laureatais, o 
šiandien jų keliai vėl susikirto: jis 
ir keturiolika bibliotekininkų tapo 
naujos Joanos knygos herojais.

Pasveikinti Joanos Grigaitienės, 
pasidžiaugti jos sėkme, kūrybi-
nėmis idėjomis, padėkoti susirin-
ko didelis būrys autorės kolegų, 
bičiulių, mokinių, knygų herojų. 
Gražių žodžių negailėjo Zofija 
Bliujienė, Irena Čeplikienė, Rena-
ta Skamarakaitė, Valerija Dringe-
lienė, Regina Lukoševičienė, Irena 
Naujūnienė, Elena Savukynaitė, 
Asta Kašėtienė, Gražina Kuodie-
nė, Irena Stoškienė, Zita Varana-
vičienė, Judita Jakubavičiūtė-Ika-
salienė ir kt.

Tomas Balkelis, humanitarinių 
mokslų daktaras, Lietuvos isto-
rijos instituto vyresnysis mokslo 
darbuotojas, buvęs Joanos Gri-
gaitienės mokinys, pasakojo, kad 
mokytoja buvusi griežta, reikli, 
pareiginga ir labai mylinti savo 
darbą, puiki režisierė, su jų klase 
pastačiusi Kazio Binkio „Atžaly-
ną“. „Mokytoja, jei ateity pritrūktų 
kūrybinių minčių, siūlau parašyti 
apie knygą apie mokinius. Jų – di-
delis būrys“, – palinkėjo Tomas.

Muzikos kūrinius atliko Varė-
nos Jadvygos Čiurlionytės menų 
mokyklos mokiniai Karolina Mak-
selytė ir Eivilė Bruzgytė, Flomena 
Krikščiūnaitė, Kamila Antanevi-
čiūtė; jų mokytojai – Aušra Ka-
šėtienė, Nijolė Dzingelevičienė, 
Kęstutis Breidokas.
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Pasirodo, poetas, lankė tą pačią 

Merkinės vidurinę mokyklą, kurią 
ir aš lankau, ko gero, mokėsi ir tame 
pačiame lietuvių kalbos kabinete kaip 
ir aš kad sėdžiu. Tik jo laikais ji vadi-
nosi Rojaus Mizaros vardu, o dabar – 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija. Ją 
pabaigęs, logiška, jog įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti lietuvių kalbos 
ir literatūros. Tačiau VU studijavo tik 
vienus metus, nes buvo paimtas į ka-
riuomenę. Tiesa, kariuomenė paliko 
didelę žymę poeto gyvenime. Jam teko 
mokytis šaudyti iš tanko smėlynuose 
prie Gaujos upės Latvijoje, vėliau – 
Karaliaučiuje, Gumbinėje, Tepliavoje. 
Kaip pats sako: ,,Ypatingų traumų iš-
vengiau, o karinių apdovanojimų ne-
gavau“. S.Stacevičius tiesiog nenorėjo 
tarnauti. Visą gyvenimą buvęs smul-
kus ir mažo svorio, prieš kariuomenę 
dar labiau sulieknėjo, galvodamas, jog 
dėl mažo svorio nepateks į kariškių 
gretas. Bet klydo. Grįžęs iš kariuo-
menės, ilgai blaškėsi, tačiau į univer-
sitetą nebegrįžo. Kaip sakė jo žmona, 
tai buvo be proto apsiskaitęs, smalsus 
žmogus, todėl jam rūpėjo labiau kiti 
dalykai nei mokslas universitete. Be 
to, armija (jo buvusios žmonos nuo-
mone) išvedė Stacevičių iš doros kelio, 
nes būtent ten jis ėmė rūkyt, gert bei 
keiktis. Taigi, grįžęs į ,,laisvę“, niekaip 
negalėjo rasti tinkamo darbo ir visur 
blaškėsi, kol 1983 m. netikėtai buvo 
priimtas į Varėnos rajono „Raudono-
sios vėliavos“ redakciją, kur smagiai 
gyveno tik dvejus metus, o vėliau net 
tris mėnesius dirbo kroviku Varėnos 
plunksnų ir pūkų gaminių fabrikėlyje. 
Po trejų metų savanoriškai išvažiavo į 
nedidelę tremtį, į Šalčininkus, kur „Le-
nino priesakų“ redakcija buvo savotiš-
ka perauklėjimo įstaiga nusidėjusiems 
žurnalistams. Vėliau gyvenimo vėjas 
jį nupūtė į Trakuose esančią „Galvės“ 
redakciją. Tačiau 1986 metais teko at-
sisveikinti su Trakais ir grįžti atgal į 
savo vienkiemį prie Merkinės ir tapti 
„Valstiečių laikraščio“ korespondentu 
Dzūkijai. Manau, kad Stacevičius dėl 
šio sprendimo nesigailėjo, nes vienkie-
myje gyveno jo brangiausioji mama, 
kuri publicistui buvo labai svarbi. Pa-
skutinis laikraštis, kuriame jis dirbo, 
buvo Varėnos rajono laikraštis ,,Giru-
žis“. Esu girdėjusi, jog kai kurie žmo-
nės šį laikraštį pirkdavo vien dėl poeto 
straipsnių. Esą jie išsiskirdavo iš kitų, 
turėjo užburiančių savybių, kitaip ta-
riant, jis negalėjo rašyt taip, kaip visi. 
Būtent S.Stacevičiaus straipsnis, tiks-
liau, recenzija, sužavėjo ir jo būsimąją 
nuotaką, dailininkę bei keramikę Tere-
sę Jankauskaitę.

,,Gyvenimas toks: Laimutė atva-
žiuoja su Stasiuku, mašinike, galvoju, 
kas čia per toks baisus tipas be dantų? 
Negalėjau net žiūrėt. Jis vėl po biškį 
klausinėja ir pasižymi kažkokiais kry-
žiukais. Ne tai, kad rašydavo, bet kaž-
ką pasižymi. Nu ir buvo mano paroda 
Merkinėj, skaitau tą straipsnį laikrašty 
ir apsiverkiu. Koks gražus straipsnis! 
Jis parašė recenziją apie mano parodą. 
Galvojau, kaip jam atsidėkot, nu, o ką 
daryt?“, – savo pažinties istoriją su bū-
simu vyru vieną 2018 metų rudens rytą 
man pradeda pasakoti Teresė. Mažy-
tis medinis keramikės namelis miškų 
glūdumoje, paslaptingame Pelekiškių 
kaime, ant sienų lentynose daug jos 

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

pačios dirbinių, paveikslų, molio ruo-
šinių, ant medinio stalo guli juodosios 
keramikos degta knyga „Juodoji“, į 
kurią surišti Stasiuko rašyti eilėraščiai, 
kurią šiuo metu Teresė naudoja kaip 
svečių knygą. Tad pasirašau ir aš. O 
Teresėlė toliau pasakoja. 

Kitą kartą jie susimatė, kai pas mo-
terį, į jos vienkiemį, užklydo trys vy-
rai: Petras, vyras su ūsais ir Stasiukas. 
Pasak keramikės, Stasys buvo labai 
bailus, pasislėpęs už kitų vyrų traukė 
cigaretę. „Vėliau „Valstiečių laikraš-
čio“ vyriausias redaktorius pasakė: 
„Stasy, gal kada nors apsiženysi? Ką 
tu čia dabar?“ Nu, ir jis atsiklaupęs 
ant dviejų kelių čia va, prie to lango: 
„Terese, ženykimės! Aš imu tave į 
žmonas“. Labai man nepatiko. Nu, 
bet sako, aš pažadėjau savo viršinin-
kui. Nu ir gerai! Aš jau buvau ženota. 
Sutikau. Tai va, trylika metų išgyve-
nom.“ Keistokos piršlybos, iš tiesų, 
ką čia bepridursi... Vestuvės taip pat 
buvo neeilinės. Mes visi įpratę matyti 
jaunikį, nešantį nuotaką per tiltą. Bet 
Stasiukas sugalvojo originaliau – už-
nešti savo moterį ant piliakalnio. Taigi, 
1999 metais, būdamas keturiasdešim-
ties, Stasiukas veda. ,,Mama sugrubu-
siomis rankomis ištiesia mums juodą 
medinį kryželį, žiūri taip, lyg regėtų ne 
tik mus, o kažką daugiau, sužiba aša-
ra jos lyg ir laimingose, bet neramiose 
akyse, mes atsiklaupiam, pabučiuojam 
tą kryželį, išvažiuojame tuoktis... Jau 
po civilinių ir bažnytinių apeigų, jau 
ne vienoj vietoj po taurelę išlenkę, 
jau atsispindėję veidrodiniame akme-
nyje ant mano tėvo kapo, pasiekiame 
ir piliakalnį. Dar ankstyvoj jaunystėj 
pagalvojau: jeigu kada nors bus mano 
vestuvės, tai būtinai užnešiu nuotaką į 
šitą aukštoką ir statų piliakalnį, ant ku-
rio ne viena pilis stovėjo ir degė, liejos 
midus, kūnai papėdėn ritosi, mainėsi 
žmonių kartos ir jų tikėjimai... Mirgu-
liuoja akyse rugsėjo vakaras, piliakal-
nis darosi vis aukštesnis, kvėpuoju vis 
garsiau, nuotaka glėbyje vis sunkesnė, 
pagalvoju, kad jau ne pirma jaunystė 
mano, gal ir ne antra, o ir prisirūkęs. 
Tik šešių pakopėlių iki viršūnės man 
pritrūksta. Nesupyksta nuotaka, bet...“ 
(,,Milda supaisys“, esė ,,Susikryžia-
vimai“) Tie šeši laipteliai vis kama-
vo poetą. ,,Bet? Dabar, dabar... Atėjo 
mano toks dabar, kai savo brangiau-
siai pasakiau, ką gali reikšti tie šeši 
laipteliai, kurių man pritrūko nuotakai 
užnešti iki pat piliakalnio viršūnės. 
,,Tikriausiai, – mintijau, – vienam iš 
mūsų mirus, kitas dar gyvens šešerius 
metus.“ Po kiek laiko įvyko skyrybos. 
Stasiukas dažnokai kilnojo taurelę, kas 
nelabai tiko jo žmonai. ,,Ilgąjį žiemos 
vakarą iš sidabro spalvos telefono iš-
girdau nuosprendį, pasakytą mylimos 
moters balsu, gražiu, tačiau kerštin-
gu... O mūsų abiejų jaunatviška nuo-
trauka iš rėmelių tyloje šaukė, jog tai 
neįmanoma. Aplinkui atokią sodybą 
matėsi vien sniegynai ir vienatvė, vi-
duryje buvau aš. Pilnuose laiko ženklų 
ir neatsiminimų namuose skambėjo 
gal mano vidiniai vargonai.“ Skaudžią 
išsiskyrimo patirtį aprašo jautrus poe-
tas savo esė „Milda supaisys“, o toje 
patirtyje jau minimo taip mėgstami 
motyvai sniegynai ir vienatvė. Tarsi 
santuokos griūtis būtų tolygi išėjimui į 
pūgą... Nors ir išsiskyrę, Teresė ir Sta-
sys nenutolo vienas nuo kito. Aplinki-
niai juos matė visada kartu, jie ir toliau 
gerai sutarė, bendravo, prie jų dažnai 
prisėsdavo dar du menininkai – Sau-
lius ir Petras. 

Bus daugiau


