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Turbūt poetą pažįstantiems 
žmonėms nesunku prisiminti bent 
po kelias Stasiuko išdaigas. Vieną 
jums papasakosiu, nes perskaičiau 
paskutinėje jo knygoje, kita isto-
rija buvo išgirsta iš Teresės Jan-
kauskaitės lūpų. „Druskininkuo-
se. „Poezijos ruduo“.  Draugauja 
vyras ir moteris. Sako, aš būsiu 
kunigas. Ir ką tu manai? Užsilipo 
ant stalo ir laimina. Nu, sugalvoja. 
Ateina barmenas, pamatė, kad Sta-
sys – viskas. Bet jis labai kultūrin-
gai, ne su batais, nusiavęs batus, 
užsilipęs ant stalo, ir laimina, kad 
jie būtų šventieji. Tai tokių visokių 
cirkų.“ Na, štai ir kita istorija: vie-
ną rytą prabudęs poetas sėdosi prie 
savo kompiuterio dirbti. Aišku, jo 
širdis labiau norėjo rašyti eilėraš-
čius, o ne dirbti laikraštyje ir rašyti 
straipsnius, tad nusprendė šiek tiek 
pakvailioti. Kadangi buvo balan-
džio 1-oji, jis sugalvojo savo dai-
lininkei, puodžiui, miestelio kul-
tūros centro direktorei, miestelio 
muziejaus direktorei parašyti, jog 
būtent šiandien po Dzūkiją važi-
nėja prezidentė ir gali užsukti pas 
juos. Bet nerimo poetuko širdis. 
Kas gi čia per melas? Ir nuspren-
dė iš savo kompiuterio išsiuntinėti 
draugams žinutes, kad jis numirė. 
Žinoma, ne savo vardu, o vis prisi-
dengdamas kitu. Tačiau šis melas 
greitai išaiškėjo. Nepaisant to, Sta-
cevičius sulaukė viešnių, su kurio-
mis atšventė savo „mirtį“.

                                        
 <...>

Įdomu ir tai, kad Stasys Stacevi-
čius — jotvingis. Iš istorinių šal-
tinių žinoma, jog nuo kryžiuočių 
jotvingiai traukėsi į Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės gilumą, į 
Gardino apylinkes. Iki šiol ten yra 
kaimų, kurie vadinasi Dainava, 
Dainavėlė arba Jacviez. Dėl dy-
gaus charakterio gudai jotvingius 
lygindavo su ežiais. Kiti jotvin-
giai, kurie patraukė į dabartinių 
dzūkų žemes, su jais susiliejo, bet 
retus jų pėdsakus galima įskaityti 

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

Dzūkijos vietovardžiuose (Ne-
dzingė, Alytus). Taigi, teoriškai 
kaip ir įmanoma poetą pavadinti 
jotvingiu – tamsaus gymio, dy-
gokas ir aštrialiežuvis, žemaūgis, 
užsipyręs žmogus, dažnai savo 
publicistikos straipsniuose kovo-
jęs už tiesą, kuri ne visiems, deja, 
jį gerai pažinojusiems, patikdavo. 
Manau, kad ne šiaip sau poetui po 
mirties „Poetiniame Druskinin-
kų rudenyje“ 2013 metais suteikė 
garbės Jotvingio vardą už viso gy-
venimo nuopelnus. 

„Neabejoju, kad lyriko gyveni-
mas turi būti neilgas ir pilnas nuo-
tykių“, – taip perskaičiau Stasio 
Stacevičiaus esė knygoje. Iš tiesų, 
jis ir išpildė savo „neabejones“. 
Juk mirti 53 metų yra šiek tiek per 
anksti. O kas iš poeto pažįstamų 
galėtų pasakyti, kad jis gyveno be 
nuotykių? Turbūt niekas. Juk kie-
kviena eseisto išdaiga, kiekviena 
kelionė nudažydavo jo bei aplin-
kinių gyvenimą ryškesnėmis spal-
vomis. Nereikia pamiršti, kad per 
kiekvieną „Poetinį Druskininkų 
rudenį“ visiems būdavo linksma 
nuo Stacevičiaus pokštų. Tačiau  
bene svarbiausia vertybe jis laikė 
meilę. „Žmogus žino, kad mirs, 
ir todėl – kaip kompensacija už 
tą baugų žinojimą – jam duota 
meilė.“ Galbūt todėl jis savo esė 
knygą pavadino ,,Milda supaisys“. 
Juk Milda – meilės deivė. Ne san-
tuokos, o laisvos meilės. Ji globo-
ja meilę tokią, kokia ji yra. Bet ar 
nepanašią mintį išsako pats Sofo-
klis, žymiausias Atėnų tragedijos 
kūrėjas, klasikas, gyvenęs Periklio 
laikais – antikinės demokratijos ir 
didelių kūrybinių siekių amžiuje, 
pasakęs: „Vienas žodis atsveria 
gyvenimą ir jo kančias. Tas žodis 
– meilė“. 

O kaipgi meilė, mirtis ir Stace-
vičius sutarė kūryboje? Žmonėms, 
artimai pažinojusiems poetą, jo 
knygos buvo lyg asmeninis dieno-
raštis. Vadinasi, poetas buvo labai 
atviras savo knygose ir rašė tai, ką 
galvojo. Jo mintys neaplenkė nei 
meilės, nei mirties temos. Pasku-
tinėje poezijos knygoje Stacevi-

čius rašė: ,,Sapnuojamoj knygoj 
gal bus parašyta, / kad aš užšalau 
giliose pusnyse, / ne tau nešdamas 
vyną / speigomečio naktį.“ Teresė-
lė, bendraudama su manimi, karts 
nuo karto vis pripažindavo, jog jo 
poezijos knygose jeigu tik minima 
moteris, tai, žinoma, yra ji, jo vie-
nintelė buvusi žmona. Šiose eilutė-
se yra visi poetui būdingi motyvai: 
pusnys, speigas – susiję su šalčiu, 
nebūtim, kurlink suka paros metas 
naktis ir knygą apibūdinantis epi-
tetas „sapnuojama“, o rankoje ne-
šamas vynas – su kūryba siejamas 
svaiginimosi motyvas – nešamas 
ne tau, mylimoji, o kitai mylimai, 
mirčiai... Tiek meilė, tiek mirtis 
suteikia poetui galimybę savo kū-
ryboje gyventi amžinai. 

„...užšalau giliose pusnyse, / 
<...> / speigomečio naktį.“ Juk 
taip ir buvo! Jį rado pusnyje, ei-
nantį iš dėdės laidotuvių. Pasiro-
do, prieš dėdės mirtį abu Stacevi-
čiai (poetas ir dėdė) susitarė, kad 
kas pirmas mirs, kitas kalbą per 
laidotuves sakys. Kadangi tėvo 
brolis pasikorė, kalbą teko sakyti 
Stacevičiui. Po šių artimo žmo-
gaus laidotuvių Stasiukas nesku-
bėjo namo. Užlipo ant  Merkinės 
piliakalnio, susitiko su draugais, 
su kuriais kartu gerdavo, kitiems 
žmonėms tiesiog paskambino ir 
pasakė šiuos žodžius: ,,Rasit mane 
pavasarį.“ Nulipęs nuo piliakalnio, 
važiavo į Gudakiemio kaimą. Bet, 
ten paklydęs (ir visai tikėtina, kad 
tai padarė specialiai), nuėjo visai į 
kitą pusę. Jį rado po trijų savaičių, 
aptirpus sniegui. Netoli jo mylimo 
vienkiemio.  „Nuneštas Viešpa-
ties vėjo...“ Pusiaukelėj eidamas 
saulės taku į naktį, į savo šiaurę, 
šiaurelę, pasimatyti su pačiais arti-
miausiais, su mirusiais...

Apie autorę
Agnė Baltulionytė mokosi Mer-

kinės Vinco Krėvės gimnazijoje, II 
gimnazijos klasėje. Su darbu „Nu-
neštas viešpaties vėjo“ dalyvavo 
51-ajame Jaunųjų filologų konkur-
se Publicistikos sekcijoje. 

Mokinę konsultavusi mokytoja 
Rita Černiauskienė.

Šių metų lapkričio 10 d. 18.00 
val. įvyks nemokamas profe-
sionalių baleto šokėjų grupės 

ClassicArt pasirodymas, kuriame 
turėsite unikalią galimybę išvysti 
ištraukas iš garsiausių pasaulio 

baleto pasirodymų.
Kalbamės su baleto trupės 

vadove Vaida Šniurevičiūte. Ji – 
Lietuvos Nacionalinio operos ir 
baleto teatro šokėja, scenoje pra-
leidusi nei daug nei mažai – jau 
18 metų. Iš pradžių pati atlikusi 
garsiausius pasaulio baleto pasi-
rodymus, šiandien Vaida baleto 

žiūrovams pažįstama ir kaip 
talentinga choreografė, turinti 

nes kelias baleto studijas, ir kaip 
ClassicArt trupės vadovė. 

Vaida, vis dėlto baletas turbūt 
iki šiol atrodo kiek mistiška pro-
fesija, mažesniųjų balerinos pa-
lydima susižavėjimo šūksniais, o 
vyresniųjų – smalsiais žvilgsniais. 
Kaip jūsų gyvenime atsirado ba-
letas?

Paradoksalu, kad patį pirmą 
kartą žiūrėdama baletą, buvau 
maždaug devynerių. Išėjau vidu-
ryje pirmo veiksmo, nes man buvo 
labai nuobodu. Kiek pamenu, tai 
buvo „Spragtukas“. Būdama maža 
niekada nesvajojau tapti balerina 
ir šis menas man buvo visai nepa-
žįstamas. Aš tiesiog žinau, kad vi-
sada mėgau šokti ir tai pastebėjusi 
mama nuvedė mane į meno moky-
klą. Ten baleto buvo labai nedaug, 
daugiausia šokome tautinius šo-
kius. Meno mokykloje man labai 
patiko ir gerai sekėsi. Mokytoja 
Vaiva Aleksandravičienė, pama-
čiusi mano gabumus, pasiūlė stoti 
į baleto mokyklą Vilniuje. Man 
tai buvo absurdiška, nes tuo metu 
gyvenome Jonavoje ir apie jokį 
gyvenimą kitame mieste atskirai 
nuo mamos net nenorėjau galvoti. 
Tačiau mano mama vėlgi ėmėsi 
iniciatyvos ir po kelių dienų mes 
jau buvome Vilniuje, kur patikri-
nus mano gabumus iškart priėmė. 
Tik tada pirmą kartą ir pamačiau 
baleto pasaulį iš arti.

Pati dirbate ne tik LNOBT sce-
noje, bet ir mokote vaikus. Koks 
jų santykis su baletu?

Baleto studijose mano veikla yra 
visiškai kitokia nei šokis scenoje. 
Tai daugiau organizacinių, socia-
linių įgūdžių reikalaujantis darbas. 
Stengiuosi, kad vaikai pamiltų 
šokį, pažintų baleto žaviąsias pu-
ses ir nelaikytų jo nuobodžiu ar 
kankinančiu. Vaikai tikrai labai 
nuoširdžiai laukia pamokų, būna 
aktyvūs ir susidomėję. Kai papra-
šau šokti improvizuotai, ką nori 
patys, dažniausiai renkasi būti ba-
lerinomis, o ne kokiais šuniukais, 
undinėlėmis ar kitais personažais. 
Matau, kad jie žavisi baleto pasau-
liu.

O kaip gimė baleto trupės idė-
ja? Atrodo, kad baleto šokėjų 
grafikas pakankamai įtemptas – 
juk reikia nuolat repetuoti, atlikti 
pasirodymus scenoje, kodėl iš vis 
kilo mintis veiklą pratęsti ir už 
LNOBT scenos ribų?

Classic Art trupės idėja gimė 
vieną bemiegę naktį. Tiesiog su-
vokiau, kad mano giminės iš kitų 
miestų nematė manęs šokančios, 
nors tai darau jau daugiau nei 
pusę gyvenimo. Norėjau sugalvoti 
būdą, kaip baleto meną padary-
ti lengviau prieinamu žmonėms, 
gyvenantiems ne sostinėje. Juk 

Baleto šventė Varėnoje
Profesionalūs šokėjai pristato garsiausius

pasaulio baleto pasirodymus

profesionalų baletą dažniausiai 
galima pamatyti tik Vilniuje. Taip 
pat norėjau suteikti galimybę ko-
legoms ir sau šokti mylimiausius 
šokius, tobulėti, išpildyti svajo-
nes atlikti vaidmenis, kurių galbūt 
nėra ir niekada nebus galimybės 
sušokti didžiojoje scenoje. Taip 
visą naktį nemiegojusi ir sukūriau 
planą, kaip galima šalies regionų 
kultūros centruose atvežti suma-
žintą baleto spektaklių versiją. 
Kitą rytą be galo užsidegusi nuė-
jau į teatrą, pasidalinau šia idėja 
su kolegomis ir jie man sakė – da-
ryk. Taip ir pradėjau. Jau po ke-
lių mėnesių šokome savo pirmąjį 
koncertą Utenoje. Tikrai jaučiau 
euforiją, nes ir šokėjai, ir žiūrovai, 
ir užsakovai buvo labai laimingi ir 
patenkinti. Nuo to laiko jau praėjo 
2 metai, o mūsų pasirodymų vis 
daugėja. Tai tikrai labai džiugina.

Kokie žmonės šoka jūsų trupė-
je? Ar tai LNOBT scenos kole-
gos?

Visi Classic Art šokėjų koman-
dos nariai yra profesionalūs baleto 
artistai. Visi šoko arba vis dar šoka 
teatre. Renkantis žmones man vi-
sada svarbiausia ne tik gabumai, 
bet ir noras bendradarbiauti, pasi-
tikėjimas, meilė šokiui. Nemėgstu 
dirbti su tais, kurie šoka tik dėl 
pinigų. Mūsų repeticijose visa-
da gera atmosfera ir tai yra mano 
tikslas – mes kuriame gerą emo-
ciją repetuodami, kad vėliau tokią 
pačią emociją  galėtume perduoti 
žiūrovams. Man tai labai svarbu. 
Viską daryti su meile.

Kokį pasirodymą atliksite Va-
rėnoje?

Varėnoje atliksime iš tiesų įspū-
dingą pasirodymą kuriuo labai 
didžiuojuosi. Tai bus klasikiniai, 
charakteriniai, šiuolaikiniai ir pa-
čių kurti šokiai. Tai gyva, kontras-
tinga programa, kuri tikrai neleis 
nuobodžiauti. Į šį darbą visi įdeda 
labai daug širdies ir darbo, todėl 
neabejoju, kad gerų emocijų žiū-
rovai tikrai pasikraus. Tikiuosi, 
sulauksime ir žiūrovų, kuriems 
baletas atrodė neįdomus ir pase-
nęs menas, nes šventai tikiu, kad 
šį požiūrį pakeisime. Taip pat su 
pasirodymu bus galima pamatyti 
ir labai įdomią Lietuvos literatūros 
ir meno archyvo paruoštą parodą 
apie baleto istoriją. Visa tai bus 
nemokama dėka Lietuvos kultūros 
tarybos, kuri jau ne pirmą kartą re-
mia šią mūsų veiklą. Labai laukia-
me pasirodymo ir tikimės sulaukti 
pilnos salės žiūrovų, kuriems do-
vanosime pačias šviesiausias emo-
cijas ir tikrą baleto šventę.

Dėl ribotų vietų skaičiaus į 
renginį bus galima patekti tik su 
kvietimais. Juos atsiimti galima 
Varėnos kultūros centre (J. Ba-
sanavičiaus g. 2) bilietų kasoje.Pabaiga. Pradžia Nr. 41


