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Neblėstantys prisiminimai apie 
poetą Stasį StacevičiųAtkelta iš 1 p.

Živilė PuiDokaitienė

Stasio Stacevičiaus artimie-
ji, bičiuliai, kiti jį prisimenantys 
pirmiausiai aplankė poeto kapą 
Merkinės miestelio kapinėse, o 
vėliau skubėjo į jo seserų Marytės 
ir Onutės bei Merkinės kultūros 
centro surengtą prisiminimų vaka-
rą Merkinės kultūros centro salėje. 
Susirinko nemažas būrys poeto 
gerbėjų, jo kūrybos mylėtojų.

S. Stacevičiaus sesuo Marytė ne 
tik papasakojo apie savo ir brolio 
ypatingą, stiprų ryšį, bet tą įro-
dė ir savo nuostabiaisiais rankų 
darbo paveikslais. Išsiuvinėtuose 
paveiksluose, kuriais tą prisimini-
mų vakarą galėjo pasigrožėti visi 
atvykusieji, atsispindi S. Stacevi-
čiaus kūrybos fragmentai. Marytė 
papasakojo apie Stasiuko, kaip 
visi jį mėgo vadinti, vadina ir iki 
šiol, vaikystę, jaunystę, apie jo 
išdaigas, kurios tęsėsi nuo pat vai-
kystės. „Labai dažnai mintimis 
kalbuosi su broliu, galvoju, ar vis-
ką pasakei, ar viską parašei? Kodėl 
taip anksti išėjai? Jei šiandien bū-
tum šalia, sodinčiau į minkščiausią 
krėslą, įduočiau į rankas plunksną 
stebuklingą. Bet ne... Jei šiandien 
būtum šalia, tiesiog paklausčiau, 
kaip sekasi, kaip gyveni...?“ – 
graudinosi sesuo Marytė.

Kas besidalijo tą vakarą prisimi-
nimais, visi iki vieno pabrėžė nea-
bejotinas šio neeilinio mūsų krašto 
poeto savybes – jautrumą, tyrumą 
ir begalinę meilę žmonėms.

Stasiuko balsą susirinkusieji ga-
lėjo išgirsti Jono Bilinsko paruoš-
tame video montaže, kuriame jis 
įamžino nepakartojamas akimir-
kas ir leido dar kartelį pažvelgti į 
poetą, dar kartą prisiminti jo hu-
moro jausmą.

dėmesio S. Stacevi-
čiaus kūrybai, galė-
tų būti daugiau rašoma ir dėstoma: 
„Viskas pas mus yra priblausę, už-
temdyta šiuolaikinio triukšmo, o 
Stasys Stacevičius yra nusipelnęs 
didesnio dėmesio, nes jo kūryba ir 
tekstai yra unikalūs. Man jis tarsi 
šios vietinės dvasios įsikūnijimas, 
paženklintas Vinco Krėvės dvasia, 
kovinga, karinga dvasia. S. Stace-
vičius buvo kovotojas, jis garbino 
tai, kas buvo stipru, natūralu“.

Stasio Stacevičiaus žmona, ke-
ramikė Teresė Jankauskaitė per-
skaitė keletą poeto eilėraščių.

Prisiminimais apie Stasį Sta-
cevičių pasidalijo poetas, eseis-
tas Donatas Petrošius, laikraščio 
„Giružis“, kuriame Stasys dirbo 
paskutiniuosius metus, redaktorė 
Romana Vaičkutė-Skliutienė, Ne-
dzingėje gyvenanti mokytoja Van-
da Mockevičienė, poeto bičiulė 
Rita Makselytė.

Stasio Stacevičiaus prisiminimų 
vakare dainas apie Merkinę daina-
vo Merkinės kultūros centro fol-
kloro kolektyvas „Kukalis“. 

apdovanojimai
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“. 

Šaltą 2012-ųjų metų gruodžio 
18-osios vakarą, grįždamas iš 
dėdės laidotuvių Merkinėje, S. 
Stacevičius savo namų atokiame 
viensėdyje nepasiekė. Jo kūnas 
buvo surastas laukuose 2013 metų 
sausio 10 dieną. 

Varėnos rajono savivaldybės 
meras Algis Kašėta teigė, kad tik 
paviršutiniškai pažinojo visų ger-
biamą poetą Stasį, bet tekdavo 
sutikti renginiuose, visuomet tokį 
kuklų ir besistengiantį niekam ne-
užkliūti, bet, anot rajono vadovo, 
tuo pačiu matyti, kad jis turėjo jo-
tvingio dvasios.

Spalio mėnesį laikraštis „Giru-

žis“ išspausdino Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazijos mokinės Agnės 
Baltulionytės kūrybinį darbą „Nu-
neštas viešpaties vėjo“ apie Stasį 
Stacevičių. Su šiuo darbu ji daly-
vavo 51-ajame jaunųjų filologų 
konkurse. Prisiminimų vakare taip 
pat nuskambėjo A. Baltulionytės 
ištraukos iš šio darbo.

Lietuvos teatro ir kino aktorė, 
režisierė Olita Dautartaitė per-
skaitė Almanache „Poezijos pa-
vasaris-2019“ (Vilnius: Rašytojų 
sąjungos fondas, 2019) savo išdės-
tytus prisiminimus apie anksti ir 
netikėtai mirusio poeto S. Stacevi-
čiaus 60-metį.

Poetas, režisierius, aktorius, 
scenaristas Alvydas Šlepikas pati-
kino, kad labai sunku įsisąmonin-
ti, jog Stasio nebėra: „Dažniausiai 
susitikdavom per poetines šventes. 
Šiaip sekdavom vienas kito kūry-
bą. Nuostabu, kad kas ketveri me-
tai pasirodydavo po naują Stasio 
knygą. Kuo toliau, tuo jis rašė lais-
viau, atviriau. Stasys buvo gerai 
įvaldęs eilėraščio formą. Tą darė 
galinga jėga. Liūdniausia, kad Sta-
sys išėjo pačiu savo kūrybos žydė-
jimo metu. Būtų gražu iš aštuonių 
jo poezijos knygų išleisti rinktinę, 
kad Stasio kūryba sugultų į pora 
didelių tomų“.

Literatūrologas, Vilniaus uni-
versiteto dėstytojas Regimantas 
Tamošaitis prisiminė, kad prie Sta-
siuko jį lyg koks magnetas traukė, 
žavėjo jo asmenybės paprastumas, 
pritraukė gerumas. R. Tamošaitis 
poetą sulygino su gyvsidabriu – 
šokinėjantis, degantis, spurdantis. 
Literatūrologas pripažino, kad 
šiais laikais per mažai yra skiriama 

Pristatymas buvo labai jautrus, 
nes prisimintas ir nelengvas Vinco 
gyvenimas. Skaudūs pasakojimai 
apie autoriaus gyvenimo sunku-
mus ir begalinį norą kurti tamso-
je užgavo jautriausią sielos stygą 
turbūt visiems ten dalyvavusiems. 
Bet pristatydamas savo knygą, 
Vincas Baublys šypsojosi ir sakė: 
„Niekuomet nelaidokim patys sa-
vęs pirma laiko, kaip aš save bu-
vau palaidojęs. Mano širdyje dabar 
šviesu“. Kiekvienas, kalbėjęs apie 
knygos autorių, nepamiršo pridur-
ti, jog Vincas labai nuoširdus, op-
timistiškas ir geraširdis žmogus. Ir 
jis pats, pasakodamas, kaip gyvena 
ir kuria, kalbėjo su optimizmo gai-
dele balse.

Apysaka „Šventa sala“ pasako-
ja apie sovietinėje armijoje tarna-
vusio, buvusio Afganistano karo 
dalyvio, jauno žmogaus bandymus 
įsitvirtinti Lietuvoje dvidešimtojo 
amžiaus pabaigoje. Detektyvinių 
prieskonių turintis kūrinys intri-
guoja herojaus minčių srautu, at-
minties blyksniais iš jo praeities. 
Autobiografinių elementų nesto-
kojanti knyga persmelkta artėjan-
čios nelaimės nuojautos, tik jos 
priežastys ir detalės išaiškėja isto-
rijos pabaigoje.

Pirmosios knygos sutiktuvės 
vyko patiems artimiausiems žmo-
nėms globos namuose, kur knyga 
ir buvo parašyta.

Merkinėje pristatyta Vinco Baublio 
knyga „Šventa sala“

Merkinės lankytojų centro „Šalcinio“ svetainėje pristatyta merkiniškio Vinco 
Baublio knyga „Šventa sala“. Šios knygos gimimas yra ypatingas, nes autorius 

ją parašė jau praradęs regėjimą ir gyvendamas Merkinės globos namuose.

Renginį vedęs Dzūkijos nacio-
nalinio parko ir Čepkelių valstybi-
nio gamtinio rezervato direkcijos 
Lankytojų aptarnavimo skyriaus 
visuomenės informavimo speci-
alistas Algimantas Černiauskas 
pažymėjo, kad Vincas Baublys yra 
labai geras pavyzdys, jog niekada 
nereikia pasiduoti gyvenimo sun-
kumams.

Merkinės globos namų direktorė 
Rasa Žukauskienė sakė, kad Vin-
co sėkme džiaugiasi visas globos 
namų kolektyvas. „Kai Vincas ap-
sigyveno globos namuose, pama-
tėm, kiek daug gali padaryt žmo-
gus nematydamas. Jis daug dirba 
kompiuteriu, skaito elektronines 
knygas. Kad ši knyga išvystų die-
nos šviesą, prisidėjo daug žmonių. 
Globos namų kolektyvo vardu dė-
kojam jiems visiems. Ir dar svar-
bu pasakyti, kad globos namuose 
gyvena tikrai ne atstumti artimų-
jų, o tie žmonės, kuriems reikia 
kvalifikuotos pagalbos, ko negali 
padaryti žmogaus artimieji. Vin-
cas – puikus pavyzdys, kad globos 
namuose ne tik gyvenama, bet ir 
kuriama“.

Knygos redaktorė, Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazijos moky-
toja Rita Černiauskienė prisipaži-
no, kad buvo labai įdomu skaityti 
rankraštį, kurį parašė neregintis 
žmogus. „Suvokiau, kad tai ne-
matančio žmogaus tekstas, bet 

parašytas kaip matančio. Knyga 
spinduliuoja šviesą, kuri yra auto-
riaus viduje. Žaviuosi, kaip veikia 
jo atmintis, nes aprašyti Vilniaus 
vaizdai, kokie jie buvo Atgimimo 
pradžioje, labai tikslūs. Džiugu, 
kad prisiliečiau prie žmogaus, ma-
tančio vidumi, kūrybos“, – kalbėjo 
knygos redaktorė.

Merkinės globos namų darbuo-
toja Birutė Janickienė, kuri Vincą 
globoja, sakė: „Vincui noriu padė-
kot, kad jis yra toks bendraujantis. 
Visi gyventojai aplink jį buriasi, 
jis – mūsų akių ir širdžių šviesa“.

Vinco Baublio tekstus gyrė ra-
šytojas ir žurnalistas Henrikas Gu-
davičius: „Skaitydamas galvojau, 
kad Vincas Baublys yra senyvo 
amžiaus, nes taip vaizdingai ap-
rašyti senovinio dzūkų gyvenimo 
būdo vaizdai! Vincas turi Dievo 
dovaną kurti, džiaugiuos, kad tu-
rėjo galimybę rasti kelią į viešą 
žodį“.

Knygos autorius, kukliai pasa-
kodamas apie save ir sunkumus, 
kuriuos jam teko savo gyveni-
me patirti ir išgyventi, braukė 
skruostu riedančią ašarą ir dėko-
jo visiems, kurie atėjo į knygos 
pristatymą, kurie jam padėjo ją 
išleisti ir prisideda, kad jo kasdie-
nybė būtų šviesesnė ir džiugesnė. 
Vincas neregys ne nuo gimimo. 
Taip jau gyvenime susiklostė, kad 
apako būdamas trisdešimt sep-

tynerių. Prisipažino, jog tuomet 
buvo labai sunku psichologiškai. 
Tačiau džiaugiasi, kad ilgainiui 
susitaikė, nugalėjo savo negalią. 
Išmoko naudotis kompiuteriu, dik-
tofonu, įrašinėjo tekstus. „Labai 
džiaugiuosi savo išleista knyga. 
Ją rašiau ilgai, su pertraukomis, 
maždaug devynis metus. Matan-
tis kompiuteriu nesinaudojau, kai 
pradėjau mokytis, buvo baisu, kad 
nepasiseks. Paskui pusantrų metų 
„Žvejo svetainėje“ pagal autorinę 
sutartį dirbau, kūriau tekstus. Jei 
žmogus turi noro, jis tikrai daug 
pasieks. Reikia norėti. Nes jei ne-
norėsi, gulėsi, sutrūnysi“, – opti-
mistiškai apibendrino.

Knygos autorių pasveikino Va-
rėnos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Alvydas 
Verbickas. „Su Vincu susipaži-
nau ir apie jo polinkį rašyti suži-
nojau prieš keletą metų. Malonu, 
kad Varėnos rajono savivaldybės 
administracija rėmė jo knygos lei-
dybą. Linkiu Vincui sveikatos, sti-
prybės ir gražių kūrybinių minčių. 
Ši knyga – mažas, bet labai reika-
lingas indėlis žmonėms, kurie su-
siduria su gyvenimo sunkumais“. 
Dovanų direktorius jam įteikė au-
sines ir gėlių.

Seimo narys Juozas Baublys, 
įteikdamas simbolinę dovanėlę, 
kalbėjo: „Džiaugiuosi, kas paga-
liau pavyko išpildyti vieną iš savo 
svajonių, į kurią kantriai ir ilgai 
žengėte. Labai svarbu pradėti nuo 
savęs. Esate pavyzdys kiekvie-
nam, nes daugiau padarot nei kiti 
sveikesni. Linkiu ir kitų svajonių 
išsipildymo“.

Vincas Baublys gimė netoli 
Perlojos gyvenvietės šiuo metu 

jau išnykusiame Paperlojo kaime. 
Iki mokyklos augo pas senelius, 
vėliau mokėsi Merkinės internati-
nėje mokykloje, Daugų techniku-
me mokėsi agronomijos. Baigęs 
technikumą buvo iškart pakvies-
tas tarnauti sovietinėje armijoje. 
Tarnavo Pamaskvio kosmodrome, 
ginkluotame branduoliniu ginklu. 
Visa tai skausmingai atsiliepė 
po daugelio metų. Tapęs neįga-
liu aklu žmogumi, Vincas pradė-
jo savo kūrybinį kelią, apie kurį 
dažnai pagalvodavo vaikystėje. 
Knyga „Šventa sala“ 2016 metais 
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių są-
jungos literatų konkurse laimėjo 
antrą vietą.

Vincas Baublys yra aktyvus 
Merkinės FB bendruomenės na-
rys. Kiekvieną rytą ir vakarą jis 
džiugina gražiais ir nuoširdžiais 
palinkėjimais: „Labas rytas. Gra-
žios ir geros Jums dienos“, „Lai-
mingo ir gražaus vakarojimo“ ir 
daugybė kitų.

Jo jau neregint parašyta knyga 
žavi labiausiai – kiek gali žmo-
gaus stiprybė, optimizmas ir vi-
dinis priesakas: „Aš galiu!“. Tai 
labai motyvuoja. Knygos „Šventa 
sala“ sutiktuvėse autoriui kiekvie-
nas atėjęs negailėjo gražių žodžių, 
o merkiniškis mokytojas Kęstutis 
Breidokas su savo mokine Rugile 
skyrė muzikinę dovaną – gražias 
dainas.
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