
 „Dzūkų lobiai”4 psl.

 Projektą „Dzūkų lobiai“ remia

2019 m. lapkričio 15 d.  

Stasys Stacevičius gimė 1959 
m. lapkričio 19 d. vienkiemyje 
prie Merkinės. Baigęs Merki-
nės vidurinę mokyklą, studijavo 
Vilniaus universitete. 1979-ųjų 
pavasarį buvo paimtas į kariuo-
menę. Grįžęs iš kariuomenės, 
dirbo korespondentu Varėnos, 
Šalčininkų ir Trakų rajonų lai-
kraščių redakcijose bei „Vals-
tiečių laikraščio“ korespondentu 
Dzūkijai. 

Būdamas vienuoliktoje klasė-
je tapo moksleivių poezijos kon-
kurso laureatu. 1977 m. debiuta-
vo „Moksleivyje“. Jo eilėraščius 
spausdino Varėnos, Trakų rajo-
nų laikraščiai, „Nemunas“ „Li-
teratūra ir menas“, „Pergalė“, 
„Poezijos pavasaris“ ir kiti res-
publikiniai leidiniai.

1990 m. išėjo pirmoji S. 
Stacevičiaus eilėraščių knyga 
„Vienkiemio valanda“. 1994 m. 
išleistas antrasis poezijos rinki-
nys „Juodvarnių žemė“, o 1997 
m. – trečioji lyrikos knyga „Per-
kūnės pasiilgę“. 1999 m. pasiro-
dė ketvirtoji poeto knyga „Toli 
kriokliai“.  

2001 m. Stasys Stacevičius 
Kaune buvo paskelbtas 37-uoju 
„Poezijos pavasario“ laureatu. Po-
etas buvo pagerbtas už savo eilė-
raščių knygą „Toli kriokliai“. Tais 
pačiais metais už nuopelnus Va-
rėnos krašto kultūrai ir literatūrai 
jis buvo apdovanotas „Sidabrinės 
bitės“ ženkleliu ir Varėnos rajono 
savivaldybės pinigine premija.  

2003 m. Lietuvos rašytojų są-
jungos leidykla išleido penktąją 
S. Stacevičiaus poezijos knygą 
„Luktels ūkaujančių Bedugnis“, o 
2005 m. pasirodė „Vagos“ išleista 
„Juodoji“ – vientisa knyga, panaši 
į eilėraščių romaną ir iliustruota 
keramikės Teresės Jankauskaitės 
darbų  atvaizdais. 2008 m. išleista 
septintoji lyrikos knyga „Ne ėriu-
kai nakty“, o 2012 m. - „Stiklinė“.

2006 m. S. Stacevičius gavo 
Lietuvos Respublikos Kultūros 
ministerijos premiją už ryškiau-
sias publikacijas kultūros temomis 
„Literatūroje ir mene“ bei kitoje 
spaudoje.

2012 m. už visuomeniškai ak-
tualią publicistiką S. Stacevičiui 
buvo įteiktas Lietuvos Respubli-
kos Seimo apdovanojimas – Ga-
brielės Petkevičaitės-Bitės atmini-
mo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 

Pūguotą ir šaltą 2012-ųjų metų 
gruodžio aštuonioliktosios vaka-
rą, grįždamas iš dėdės laidotuvių 
Merkinėje, S. Stacevičius savo 
namų atokiame viensėdyje nepa-
siekė. Jo kūnas buvo surastas lau-
kuose 2013 metų sausio dešimtą 
dieną . Poetas palaidotas Merkinės 

Savito braižo poetas ir publicistas
Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia spaudinių paroda, skirta poetui, eseistui 

Stasiui Stacevičiui, kuriam lapkričio 19 dieną būtų sukakę 60 metų

kapinėse. 
Praėjus metams po jo mirties, 

Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dykla išleido kūrėjo eseistikos 
knygą „Milda supaisys“ (2013). 
Tai pirmoji S. Stacevičiaus eseis-
tikos knyga, nors jo daugybė esė ir 
straipsnių  publikuota periodiniuo-
se leidiniuose. 

2013 m. festivalio „Poetinis 
Druskininkų ruduo“ komitetas, 
atiduodamas pagarbą ir už gyve-
nimo tekstus, suteikė Stasiui Sta-
cevičiui Jotvingio vardą. „Anot 
kalbą sakiusio Donato Petrošiaus, 
apdovanojimas deramas, nes juo 
įvertintas asmuo, gebėjęs nefor-
maliai ir įspūdingai atstovauti bal-
tiškajai prigimčiai“ (Butnoriūtė, 
Neringa Poezija Druskininkų lai-
ku. – Iliustr. // Nemunas. – 2013, 
spal. 10-16, p. 4). 

Daugiau informacijos apie poe-
tą S. Stacevičių galima rasti šiuo 
metu bibliotekoje veikiančioje 
spaudinių ekspozicijoje. Paroda 
supažindina su kūrėjo biografija. 
Pristatomos poeto ir publicisto 
išleistos knygos. Eksponuojami 
straipsniai apie S. Stacevičiaus 
vainikavimą „Poezijos pavasario“ 
laureatu bei už nuopelnus Varė-
nos kraštui apdovanojimą „Sida-
brinės bitės“ ženkleliu ir premija. 
Pateikiami ir kiti spaudoje skelbti 
straipsniai: Onutės Bradūnienės 
„Keletas stabtelėjimų prie savojo 
krašto poeto“ (Šiaurės Atėnai. – 
2019, spal. 25, p. 15), Jono Sta-
liulionio „Iš šito krašto gal jau ne-
išeisiu“ (Merkio kraštas. – 2013, 

vas. 26, p. 5), Romanos Vaičku-
tės-Skliutienės „Pasiklydęs pūgo-
je“ (Giružis. – 2013, saus. 11, p. 
1), Rimvydo Stankevičiaus „Išėjęs 
į pūgą“ (Respublika. – 2013, saus. 
11, p. 4), Mildos Kičaitės „Išleista 
paskutinė Stasio Stacevičiaus kū-
rybos knyga“ ( Merkio kraštas. – 
2014, vas. 11, p. 3). Pateiktas JAV, 
Floridoje gyvenančios, iš Varėnos 
krašto kilusios poetės Stacy Lee 
(Stasės Piliūtės) eilėraštis „Mano 
tolimajam poetui“, skirtas Stasiui 
Stacevičiui ir jo poezijos knygai 
„Stiklinė“.  

Parodą papildo S. Stacevičiaus 
rankraštinė kraštotyros medžiaga 
– apybraižos: „Darom traukinį“, 
„Vokiečių kalnas“, „Skersvėjai 
Merkinėje“, „Mokytojas ir Bulo-
nas“ (apie Petrą Žėką, kilusį iš Gu-
dakiemio, mokytojavusį Merkinės 
vidurinėje mokykloje), „Varteliai 
Bedugnyje“ (apie dailininkę Te-
resę Jankauskaitę, jos aplinką ir 
senuosius puodžius), „Sudužusi 
poetų bangelė“ (apie literatų ban-
gą, kilusią Merkinės apylinkėse 
1975-1978 m.), „Žiema sename 
dvarelyje“ (apie Marytę Skerniš-
kytę, buvusią Gudakiemio kaimo 
bibliotekininkę). Taip pat ekspo-
nuojami straipsnių kopijų segtuvai 
„Stasio Stacevičiaus kūryba peri-
odinėje spaudoje“ bei „Literatūra 
apie Stasio Stacevičiaus gyvenimą 
ir kūrybą“. 

Elena GlavickiEnė
varėnos viešosios bibliotekos 
Bibliografijos, informacijos ir 

kraštotyros skyriaus vedėja

Ji kukli, atrodo, niekuo 
neišsiskirianti iš kitų, gera 
žmona, rūpestinga, mylin-
ti mama ir močiutė... Kas 
ji? Susipažinkime: tai – 
Eugenija Strazdienė, Val-
kininkų krašto šviesuolė, 
kūrybinga asmenybė. Pa-
grindinė jos veiklos sritis 
– miškininkystė. Baigusi 
Kauno žemės ūkio akade-
miją, kur įgijo miškinin-
kės-inžinierės specialybę, 
ji ilgus metus dirbo Val-
kininkų miškų urėdijoje, 
padėdama įstaigai siekti 
gerų rezultatų, taip pat 
straipsniais ir knygomis 
pristatydama ją plačiajai 
visuomenei.

Turtingas, gilus šios moters vi-
dinis pasaulis, platus akiratis. Eu-
genija – menininkė, kūrėja. Nors 
pagrindinė jos veikla susijusi su 
miškininkyste, bet kūrybinė pri-
gimtis vertė (ir dabar verčia) šią 
moterį ieškoti kitų saviraiškos 
būdų. Eugenija Strazdienė – poe-
tė, prozininkė, dailininkė, piešianti 
įvairia technika, drožėja iš medžio, 
juostų pynėja, lietuviškų sodų vė-
rėja, dainininkė, giesmininkė (dai-
nuoja moterų ansamblyje „Santa-
ka“, gieda Valkininkų bažnyčioje), 
etninės kultūros puoselėtoja... Ti-
kriausiai ne viską išvardinau. Sun-
ku surasti, ko ji nemoka, atrodo, 
visi moteriški darbai jai lengvai 
paklūsta: ji siuva, mezga, neria va-
šeliu, kepa naminę duoną, skanius 
pyragus, renka žolynus ir žino ne-
mažai gydymo žolėmis paslapčių. 
„Tai tikriausiai paveldėta, – teigia 
Eugenija, – mano prosenelė buvo 
kaimo žiniuonė, ji mokėjo užkalbė-
ti gyvatės įkandimą, gydė žmones 
žolėmis, pagelbėjo gimdyvėms“.

Štai kokia Eugenija! „Kūryboje 
tiesiog atsigauna mano siela, čia ji 
pailsi nuo kasdieninių rūpesčių ir 
darbų“, – sako moteris. Jos gyve-
nime būta įvairių potyrių: džiugių, 
šviesių, skausmingų, širdį draskan-
čių. Be šių potyrių nebūtų meno, 
nebūtų poezijos. Nebūtų, anot 
Marcelijaus Martinaičio, „kritimo 
per visą gyvenimą iš neapsakomo 
aukščio“. Nebūtų ir 11-osios rašy-
tojos knygos „Atmintis“. Ši knyga 
vizualiai graži (viršelį puošia auto-
rės piešinys), turinys įdomus, ver-
tingas.

Knygą sudaro 4 savarankiškos 
dalys: „Giminės istorija“, „Auroros 
dienoraštis“, „Tavo eilučių vyną 
geriu“ bei eseistinė novelė „Nega-
liu pamiršti“. Žanrų ir stilių įvai-
rovė, dalykinis, epinis bei lyrinis 
kalbėjimas neleidžia nuobodžiauti, 
skatina skaitytoją domėtis knyga. 

„Giminės istorija“. Kas tai? Tai 
dalykinis pasakojimas apie savo ša-
knų, savo kilmės paieškas. Giminės 
istorija – tai istorija žmonių, kilusių 
iš vidurio Lietuvos, Šventybrasčio 
– Dotnuvos apylinkių. Skaitytojui 
gali būti įdomu ne tik LDK laikai, 
bet ir pokario šio krašto žmonių bū-
tis ir buitis, jų gebėjimas nepalūžti, 
nepasiduoti gyvenimo negandoms, 

Kūryboje atsigauna 
mano siela

bet, aukštai iškėlus moralinių ver-
tybių vėliavą, eiti pirmyn, gyventi. 
Prie giminės istorijos glaudžiasi 
įdomiai papasakoti girdėti atsitiki-
mai ir sakmės. Šie tekstai padeda 
geriau pažinti anų laikų dvarų dva-
sią: žmonių tarpusavio santykius, 
bendravimo kultūrą, pasaulėjautą.

Antroji knygos dalis „Auroros 
dienoraštis“ – tai apysaka, kurios 
turinį pagardina autorės biografi-
jos faktai. Tai įdomus jaudinantis 
kūrinys, suteikiantis skaitytojui ga-
limybę pabendrauti su „keista mer-
gaite“, kuri išaugusi į dar keistesnę 
panelę ir moterį. Moterį – kūrėją, 
apdovanotą aukščiausiojo kūrybos 
dovana, kurią aplinkiniai ne visada 
vertina, supranta ir priima. Dėl to 
kūrinio herojė kenčia, bet kančia 
gimdo poeziją, kiek minorinę, nos-
talgišką, apsivalymą ir peną sielai.

Trečioji knygos dalis poetišku 
pavadinimu „Tavo eilučių vyną 
geriu...“ Tai poezijos pluoštelis: 
26 įvairios tematikos eilėraščiai. Jų 
lyrinis herojus džiaugiasi Vasario 
16-osios Laisvės aktu, gėrisi savo 
šalies gamta, didžiuojasi tautos 
tūkstantmete kultūra, sielojasi dėl 
įsigalinčio kosmopolitizmo. 

Knygą užbaigia eseistinė novelė 
„Negaliu pamiršti“. Jos pasakotoja 
labai sunerimusi dėl jaunų Lietu-
vos žmonių emigracijos. Tai labai 
skaudi tema mums visiems. Mūsų 
vaikai, išvykę ieškoti geresnio gy-
venimo svetur, praranda tapatumą 
– mankurtėja. „Nukerta šaknis net 
nesusimąstydami, kad jų vaikai jau 
nebešnekės protėvių kalba“.

Pristačiau autorę, trumpai ap-
žvelgiau knygos turinį. Manau, kas 
skaitys šį straipsnelį, gal susidomės 
autorės knygomis ar darbais, pano-
rės su ja susitikti ar pabendrauti. 
Varėnos rajone yra nemažai bibli-
otekų – advento laikotarpis tai me-
tas, kai lauko darbai nudirbti, gali-
ma pakalbėti, pamąstyti ar susitikti 
su įdomiu žmogumi. Manau, kad 
mes per mažai vertiname gyvus kū-
rėjus, susigriebiame tik tada, kai jie 
iškeliauja anapilin. Nelaukime tos 
dienos, kvieskime, bendraukime, 
juk toks džiaugsmas dalintis kūry-
bos dovanomis su visais.

Marija ŠokaitiEnė,
Filologė


