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DRAUGYSTĖ. TALENTO ŽAVESYS

Domicelė JUODŽIŪNAITĖ (g. 
1927 m. sausio 12 d.) – literatė poetė. 
Gimė Dirvonų kaime (Anykščių r.) 
siuvėjo ir staliaus Petro Juodžiūno 
(1881–1942) ir Pranciškos Strolaitės-
Juodžiūnienės (1895–1981)  penkių 
vaikų šeimoje, užaugo su seserimi 
Anele (1921–2003) ir broliais Kaziu 
(1923–2008), Vladu (1925–2009) ir 
Broniumi (1938–1970).

1934–1938 m. mokėsi Kurklelių 
pradžios mokykloje. Tėvui anksti 
mirus neturėdama pinigų toliau 
mokytis, D. Juodžiūnaitė liko gyventi 
gimtajame Dirvonų kaime, kartu su 
motina tvarkė 5 ha žemės turėjusios 
sodybos ūkį. Nuo 1951 m. ji tris 
dešimtmečius dirbo lauko darbininke 
tuometiniame „Nevėžio“ kolūkyje. 
Nuo 1975 m., kai jos tėviškės sodybą 
sunaikino melioracijos vykdytojai, ji 
įsikūrė gretimame Kališkų kaime, kur 
gyvena ir kuria iki šiol.

D. Juodžiūnaitė rašo prozos vaiz-
delius, bet dažniau eiliuoja. Anks-
tyvoji jos kūryba buvo spausdinama 
Aukštaitijos laikraščiuose, vėliau 
– Mildos Telksnytės ir Vygando Rač-
kaičio rengtame laikraštyje vaikams 
„Kregždutė“. 

Jos eilėraščiai artimi liaudies 
dainoms, ji rašo ir atsiminimus apie 
gimtinę ir jos žmones. 1996–2009 
m. buvo išleisti keturi jos kūrybos 
rinkiniai. Jos kūryba publikuojama ir 
Anykščių krašto literatų bei Lietuvos 
kaimo rašytojų kūrybos rinktinėse.

D. Juodžiūnaitė yra viena vyriau-
sių Anykščių rajono literatų klubo 
„Marčiupys“ narių, taip pat Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos narė. Vasa-
roms baigiantis jos sodyboje, iš kurios 
atsiveria Virintos slėnio panorama, 
XX a. pab. – XXI a. pr. vykdavo Anykš-
čių literatų kūrybos skaitymai „Ant 
Domutės kalnelio“.

Iš tos pačios versmės
Milda TELKSNYTĖ, Vygandas RAČKAITIS

Daug literatų kūrybos tekdavo perskaityti, kas mėnesį rengiant literatūrinį pus-
lapį rajono laikraščiui. Tie ant sąsiuvinio lapų netvirta rašysena parašyti ir „Ko-
lektyvinio darbo“ redakcijai atsiųsti Domicelės Juodžiūnaitės eilėraščiai atkreipė 
dėmesį savo paprastumu, nuoširdumu, skambumu ir emocine pagava, tuo, kas 
būdinga mūsų liaudies dainoms. Prieš daugiau kaip 40 metų su šia autore užsi-
mezgusi pažintis tęsiasi ligi šiol, mus suartino jos eilėraščiai, kur taip nesumeluotai 
išdainuojama meilė gimtajam kraštui, gamtos grožiui.

Domicelė Juodžiūnaitė – valstietė, kaip ir jos tėvai, seneliai, nuo pat mažų die-
nų susiejusi savo gyvenimą su kaimo buitimi, su žeme. Jos vaikystės dienų prisi-
minimuose spindi gimtinė – tarsi tasai ant M. K. Čiurlionio karalių delnų pakylėtas 
prieškario Lietuvos sodžius. O vėliau juose daugėja liūdnų prisiminimų – karas, 
okupantų smurtas, tremtys, skaudžios netektys, tylančios dainos...

Visos lietuvišką sodžių ištikusios lemtys ir tie kasdieniai kaimo moters darbai – 
tai ir Domicelės Juodžiūnaitės likimas. Toje kasdienybės tėkmėje būdavo akimirkų, 
kai Domicelei parūpdavo paimti nuo darbo sugrubusiais pirštais plunksną ir užra-
šyti, išdainuoti tai, ką sako širdis, sąžinė, gyvenimo patirtis. Kaimo aplinka, tai, kas 
artima, brangu, diktuoja eilėraščiams temas. Diktuoja jas ir metų laikai, nuolatinis 
ryšys su tėviške, Dievo ir Tėvynės meilė. Patriotizmas Domicelei Juodžiūnaitei yra 
viena iš krikščioniškų dorybių, žmogiškumo matas, kuris ne reklamuojamas, o 
grindžiamas sąžiningu darbu, pareiga, atsakomybe, pagarba protėvių atminimui.

Niekieno neraginama, neprašoma Domicelė Juodžiūnaitė tomis tragiškomis 
1991-ųjų sausio dienomis kelioms paroms paliko savo kaimą, atvažiavo į Vilnių 
budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. „Menka iš manęs gynėja, bet jeigu pri-
reiks, gal aš galėsiu pridengti už save jaunesnį, Lietuvai labiau reikalingą žmogų“, 
– vieną naktį sutikta prie laužo kalbėjo mums Domicelė.

Tėvynė Domicelei Juodžiūnaitei prasideda nuo gėlės, nuo miško, nuo paukščio 
balso, nuo banguojančio javų lauko ir gimtosios sodybos slenksčio... Jos posmuo-
se, apdainuojančiuose tėviškės gamtos grožį, lyrinis herojus į sielos lauką perkelia 
medį, vingrų upeliuką, dangaus žydrynę, lino žiedą... Autorė dažnai lokalizuoja 
savo mintis, jausmus gamtovaizdyje. Gimtinės gamta, padedanti išsakyti sielos 
būsenas, lietuviško sodžiaus likimus, meilė Dievui, Tėvynei daug kur persipina, 
susilieja į vieną skambesį kaip virš laukų plazdančio vieversio trelėje. Tai būdinga 
visai D. Juodžiūnaitės kūrybai: „Kur jūs, dainos?“ (1994 m.), „Ilgesio paukštis“ 
(1996 m.), „Takelis pievoje“ (2007 m.) ir „Vakaro žaros“ (2009 m.).

Pastaraisiais metais Domicelės Juodžiūnaitės kūryboje vis labiau akcentuo-
jami religiniai motyvai. Autorės gyvenimo patirtis bei nuostatos liudija, kad tik 
tikėjimas, malda suteikia dvasiai tvirtybę, kad tik Dievo apvaizda gali padėti tautai 
išbristi iš tamsos, nevilties, moralinio nuopuolio.

Slegiama metų naštos Domicelė Juodžiūnaitė retsykiais vis dar paima plunks-
ną ir užrašo posmus, iškylančius iš tos pačios versmės, iš kurios sėmėsi poezijos 
tie nežinomi mūsų liaudies dainų kūrėjai.

Skaitytojų dėmesiui pateikiame pluoštelį paskutiniųjų metų kaimo poetės Do-
micelės Juodžiūnaitės eilėraščių, paperkančių savo paprastumu ir nuoširdumu.

Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, aplankę Domicelę Juodžiūnaitę, jos sody-
bos kieme Kališkų kaime. Foto: Vytautas Visockas.
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Domicelė JUODŽIŪNAITĖ

Mes laukiame

Kai gėlės žydi, – džiaugiamės,
Bet jų nėra nevystančių.
Mes laukiam, nesulaukiame
Išėjusių, negrįžtančių...

Jie ten, kur nėra liūdesio
Ir ilgesio krūtinėj.
Dangaus šviesoj nubudusius
Lydės žvaigždžių galybė.

Mes lauksime, ilgėsimės,
Kol mus išeit pašauks.
Kas žino, gal ir mūsų
Kažkas ilgėsis, lauks.

Kažin ką atiduotum,
Kad jie sugrįžt galėtų
Pas mus keliu vingiuotu
Iš tų kapų smėlėtų.

                             2010 m. sausis

Tėvų palikimas

Mus visus tėvai išmokino
Dievą mylėt ir Tėvynę,
Rytą ir vakarą vadino
Kalbėti maldą kasdieninę.

Dora ir darbais puoštis mokė,
Mums kelią bažnyčion parodė.
Bitučių darbštumo išmokė,
Atvedę į žydintį sodą.

Kalbėjo, ką reiks iškęsti,
Pajusti gyvenimo rūstį,
Bet niekad vilties neprarasti,
Varge ir kančioj nepalūžti.

Iš kur taip viską žinojo
Mokyklose jie nesimokę?
Mums didelį turtą sukrovė,
Kurio neišvogs vagys jokie.
                        2010 m. sausis

Eikim į mišką

Eikim į mišką pasidairyti,
Čiulbančių paukščių pasiklausyti,
Pasigėrėti dangaus mėlyne.
Po kojom viržiai žali susipynę,

Kaukši genelis į stuobrį seną,
Ten drevėje voverytė gyvena,
Bėga stirnelė prie šaltinėlio,
Straksi kiškelis ant samanėlių.

Tolyn į mišką kai keli koją,
Jautiesi tartum Adomas rojuj.

Miško vargonais groja paukštyčiai.
Klaupkis ir melskis 
                  čia kaip bažnyčioj.

Žmogus protingas, 
                         bet neišmano,
Kaip skruzdėlytės 
                           statosi namą.
Be inžinierių, be patarėjų, –
Kaip sutvarkyta didžio Kūrėjo.

Eglės lyg našlės tyliai linguoja,
Pušys kaip žvakės 
                         ošia, siūbuoja.
Kokia daugybė miško gėrybių, 
Visokių uogų, riešutų, grybų!..

Prisiragauji uogų lig sočiai.
Pilnos puodynės, pilni ąsočiai.
Drugeliai plazda 
                    kvepiančiam ore,
Eiti iš miško dar nesinori.

2010 m. balandis

Gerasis piemuo

Avelės mes girioj pasiklydę.
Aplink plėšrūnai tyko mūs.
Takelio ieškome ar brydės
Išeit, tas miškas toks gūdus.

O Kristus gano mus ir saugo,
Vardais vadina mus visus.
Jo ganomi mes esam saugūs,
Plėšrūnas vilkas nebaisus.

Jis veda mus prie šaltinėlio,
Kur vandenėlis toks gaivus,
Vešlios žolės aplink prižėlę.
Jis pamaitins, pagirdys mus.

Parodo kelią Jis į tėvo dvarą,
Su meile ten palydi mus,
Kur taip saugu, ramu ir gera.
Jis atveria dangaus vartus.

Už tai Jis nieko nebereikalauja,
Tik eik Jo rodomu keliu.
Suklupusį pakels iš naujo,
Tu nesakyk: nenoriu, negaliu.

2010 m. balandis

Angelas Sargas

Vaikas bėga per lieptelį,
Angelas veda už rankelės,
Kad neįkristų į upelį,
Nesužeistų sau kojelių.

Vaikas stiebias, vaikas auga,
Angelas Sargas jį saugo.
Pataria tėvų klausyti
Ir gyvenime neklysti.

Kai jaunystė skleidžias, žydi,
Angelas Sargas vis palydi.
Doros kelią jis parodo,
Kad gyvent nebūt nuobodu.

Angelas Sargas globoja
Darbininką ir artoją.
Saugo jauną, saugo seną,
Lūšnoj ar dvare gyvena.

Su žmogum kasdieną vaikšto,
Nepailsta, nepavargsta.
Eit tiesiu keliu jis liepia –
Nepajuokia, nepašiepia.

Į bažnyčią rodo kelią,
Eik ir veskis ten vaikelį.
Kad palaimos išprašytum,
Melskis vakarą ir rytą.

Saugo angelas senelį,
Kuris vaikščiot jau negali,
Į žemelę lydi juodą,
Sielą Dievui atiduoda.

2010 m. liepa

Į Amžinybę išėjusių artimųjų portretai, lydintys vienišą Damutės senatvę. 
Foto: TK. VŽM .
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Prie Kryžiaus

Norėčiau eiti tuo keliu
Prie Kryžiaus, stovinčio palaukėj,
Ir pasodint maldos gėlių,
Prie šito Kryžiaus atsiklaupus.

Ir jo palaimos paprašyt
Ir sau, ir savajai Tėvynei,
Gražios dienos sulaukti ryt,
Man dar ne paskutinės...

Jis klausosi maldos vaikų, 
Paskendusių žemės varguos.
Tas Kryžiaus, aš tikrai tikiu,
Mane varge ir kančioje paguos.

2011 m. gegužė 

Tėviškėj

Čia pavasarį pražysta ievos,
Puošia paupį baltai baltai.
Čia takelis rangosi per pievas,
Vieškelis platus antai.

Rytmečiais čirena vyturėlis,
Vakarais lakštingala giedos.
Stiebiasi beržai padangės mėlin,
Rudenį takus jie auksu klos.

Nebeik ieškoti laimės niekur –
Kitur taip gera tau nebus.
Turėk čia savo duonos riekę,
Brangink gimtuosius namelius.

2011 m. gegužė

Ilgiuosi praeities

Ilgiuos aš gegužės saulėtos
Ir vakarų mojavos šventų.
Giesmių ir dainų, pakylėtų
Lig dangaus, lig žvaigždžių baltų.

Ilgiuosi tos vasaros auksinės  
Ir tų vakarų – svajingų, tylių.
Mielos man net obelys laukinės,
Aš ir jų vis pamiršt negaliu.

Pasiilgau labai aš žaliųjų lankų
Marguojančių įvairiausių žiedelių.
Pasiilgau skambių šienpjovių dainų
Ir piemenėlių aidžių dūdelių.

Aš ilgiuosi kaitrios šienapjūtės
Ir šieno kvapių pradalgių.
Ilgiuosi darbų rugiapjūtės,
Surikiuotų rugienoj gubų.

Ilgiuosi tų linksmų vakaronių,
Kaimo gryčioj armonikos garsų.
Linksmo juoko, jaunystės svajonių.
Polkų, valsų aidą, regis, girdžiu.

Ilgiuos aš gryčiutės pakrūmėj
Ir ilgųjų žiemos vakarų,
Vingiuojančių kamino dūmų,
Sesių, brolių ir savo tėvų.

Ilgiuosi netgi gaidžių giedorių,
Girgždančių svirčių prie šulinių.
Darbščių ir gerų gaspadorių,
Arklių ir žalmargių dosnių.

Bendraminčiai ir bendražygiai: Domicelė Juodžiūnaitė ir Algirdas 
Ražinskas. Foto: TK, VŽM.

Tai praeitis, to jau nebeturim,
Tik senoliai dar ją prisimins.
Šitai praeičiai nukelkim kepurę,
Juk niekas jos nebesugrąžins.

2011 m. birželis

Nedejuok

Nedejuok, nesiskųsk, kad sunku,
Nuo vargo nebėk – neišbėgsi.
Tu ne paukštė erdvių tolimų,
Tu už marių su ja neišlėksi.

Geriau ranką likimui paduok
Ir vargui – kelionės draugui.
Vargas taurina žmogų, žinok,
Nuo klystkelių tave apsaugo.

Juk gyvenimas daug ko išmoko,
Kančia ir vargais apdalina.
Reikia už tai tik dėkoti,
Didvyrius kančia išaugina.

2011 m. liepa

Lietuvos kariai

Kai žygiuoja karių pulkas –
Gėrisi praeiviai.
Kokie gražūs, kokie puikūs
Lietuvos kareiviai.

Kai žygiuoja koja kojon,
Dainą kai užtraukia,
Klausosi miškai ir kloniai,
Ir visa palaukė.

Šaunūs mūsų kareivėliai
Dobilėliais žydi,
Su gėlėm juos pasitinkam,
Šypsena palydim.

Jie be ginklo užkariauja
Širdis mergužėlių –
Audėjėlių, dainininkių,
Šieno grėbėjėlių...

Generolai, karininkai
Ir kareivių gretos,
Mūsų motinų auginti,
Dailūs jie kaip reta.

Tegu priešai nebedrįsta
Pulti mūs Tėvynės,
Juos kareiviai pasitiktų
Su kardais plieniniais.

2011 m. rugpjūtis
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Saulės darbas

Saulė anksti rytą kelias,
Kol dar miega miškas žalias.
O paskui, rasos pagėrus,
Kyla spindulius pažėrus.

Sparčiai kyla ji į aukštį,
Jau visi pabunda paukščiai.
Šiltai nužvelgtos saulytės
Jau pažadintos ir bitės.

Vis aukštyn saulužė kyla,
Visoj žemėj oras šyla.
Ten, prie ežero giliausio,
Saulė skaistų veidą prausia.

Nesiliauja per dien švietus,
Sirpdo žemuoges, avietes,
Visus augalus augina,
Šieną, dobilus džiovina.

Jau pabaigus visus darbus,
Vakare labai pavargus
Saulė žemę peržegnoja,
Raudonais gaisais užkloja.

2011 m. birželis

* * *

Kur aš nukeliausiu
Vakare pro uosius,
Kai klajonių vėjai
Telydės mane.
Kam aš pasiskųsiu,
Kam aš pasiguosiu,
Kai audra vakarė
Užgesins žvaigždes.

Kai dundės griaustinis
Ir taškysis lietūs,
Kai aplinkui niekur
Žiburys nešvies,
Kur tada nueisiu,
Viltim pasišvietus,
Kai likimo vėjas
Tarsi skiedrą svies...

2011 m. birželis

* * *

Naktis graži, mėnuo šviečia,
Pažiūrėt pro langą kviečia.
Mėlynoje dangaus pievoj
Žvaigždes gano jaunas mėnuo.

Viena žvaigždė atsiskyrė,
Krito žemėn – žmogus mirė.
Mirties niekas neišvengia.
Negrįš žvaigždė į padangę.

2012 m. liepa

Dar nenusibodo

Nuo pat gimimo lig mirties
Vis lauki šviesios ateities.
Ir taip kasdien, kol gyveni,
Vis dar į ateitį eini.

Vis skubi, bėgi, nors žinai,
Kad negyvensi amžinai.
Veidrodin jau nežiūri visai,
Nes ten senatvę pamatai.

Rodos, visai dar neseniai
Mažas buvai, žąsis ganei.
Jau dirba karstą, kasa duobę,
Nors tau gyventi dar nenusibodo.

2011 m. liepa

Ąžuolas

Nusiautėjo audros,
Nušvilpavo vėjai,
O tu kaip kareivis
Sargyboj stovėjai.

Prie vieškelio pilko,
Prie krūmo, prie upės,
O paukščiai giedoriai
Šakose tavo supos.

Rugiai nužydėję
Prinokę bolavo,
Jau laukė pjovėjai
Lyg artimo savo.

Kai tavo pavėsy
Pjovėjai susės,
Pavargę po darbo
Ramiai pailsės.

Džiaugies, ąžuolėli,
Suteikęs pavėsį.
Pavargusiam žmogui
Tu lapais šnarėsi.

2012 m. rugpjūtis

Medžiai

Eina ruduo per pakriūtę,
Nešasi dažų dėžutę,
Ten, kur medžiai žali, gražūs,
Geltonai lapus jų dažo.

Medžiai tie ilgai nesvarstę
Geltonus lapus nubarstė.
Šitos jie spalvos nemėgsta –
Tegul žemėj lapai drėgsta.

Žiemą kęs jie šaltį baisų,
Nurengti nuogai, bevaisiai,
Bet viltis gyventi kviečia,
Kai saulutė tik pašviečia.

2011 m. spalis

* * *

Nebebąla soduos drobės,
Niekas nebeaudžia.
Tyla gryčios apsigobę,
Staklės nebegaudžia.

Kur tos mūsų audėjėlės,
Kur darbščios verpėjos?
Jau tie kaimo artojėliai
Linų nebesėja...

Jau dainų nebesigirdi
Apie lino žiedą.
Liūdesys suspaudžia širdį,
Ašara nurieda.

2012 m. rugsėjis

Suoleliai ant Damutės kalnelio mena, kai čia užkopdavo „Marčiupio“ literatai. 
Nuo jo atsiveria Virintos slėnio panoramos. Foto: TK, VŽM.
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Ferdinandas Pranas JAKŠYS (g. 
1937 m. gegužės 20 d.) – aktorius, tea-
tro režisierius, teatrologas. Gimė ir augo 
Svėdasuose (Anykščių r.) miestelio bat-
siuvio šeimoje su jaunesniąja seserimi 
pedagoge ir verslininke Žaneta Jakšyte-
Kibickiene (g. 1946 m.). 1950 m. baigė 
penkių klasių Svėdasų pradinę mokyklą, 
1950–1952 m. toliau mokėsi Duokiš-
kio (Rokiškio r.) vidurinėje mokykloje, 
1952–1954 m. – Kamajų (Rokiškio r.) 
vidurinėje mokykloje, 1954–1956 m. 
baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą 
(dabar – Utenos Rapolo Šaltenio pagrin-
dinė mokykla). 1956–1957 m. mokėsi 
Utenos medicinos mokykloje, 1957–
1961 m. studijavo Lietuvos konservato-
rijoje, įgijo aktoriaus išsilavinimą. 

1961–1965 m. F. Jakšys dirbo Šiaulių 
dramos teatre aktoriumi. 1964–1969 m. 
jis neakivaizdžiai tęsė studijas Maskvos 
(Rusija) valstybiniame Anatolijaus Luna-
čarskio teatro meno institute (GITIS), kur 
studijavo teatrologiją.

DRAUGYSTĖ. TALENTO ŽAVESYS

Su aktorium Ferdinandu JAKŠIU kalbasi kraštietis bibliografas ir kraš-
totyrininkas Vytautas RIMŠA.

– Gerbiamas aktoriau, praėjusią vasarą kartu su bendražygiais, Vilniaus 
anykštėnais ir kitais Jūsų kūrybos bei talento gerbėjais iš kelių sėlių krašto 
rajonų šventėte gražų savo jubiliejų. Rudenį su spektakliu „Vaižgantas“ lan-
kėtės Londone, lietuvių bendruomenėje. Tuo metu Lietuvoje, Maleišiuose, 
Jums buvo paskirta Svėdasų seniūnijos Mažoji Vaižganto premija. Apie Jūsų 
gyvenimą ir kūrybą spaudoje pasirodė daug straipsnių, tarp jų – ir itin išsamių. 
Juose gausu kūrybinės veiklos įvykių, faktų, vertinimų. Jie suteikė skaitytojams 
išsamų Jūsų atliktų darbų vaizdą.

Todėl šį kartą gal mudu laisviau, be statistikos ar kitos faktografijos, pasi-
kalbėkime apie asmeninį Jūsų santykį su kūryba, žiūrovais ir kolegomis. Įvairių 
išgyvenimų ir patirčių per ilgus darbo metus tikriausiai daug susikaupė?

– Iš tiesų daug. Visą laiką gyvenau tarp žmonių, o neretai – ir tarp labai man 
artimų bei mielų žmonių... Už tai esu dėkingas jiems ir likimui. O kadangi 
daug gyventa ir nudirbta, tai ir tų įspūdžių yra įvairiausių...

– Ar menate, kada pirmąjį kartą pajutote norą vaidinti? Ar greit po to 
kopėte ant scenos?

– Mano pažintis su teatru ir vaidyba prasidėjo pokario metais. Tai buvo 
1946–1947 m., kai su šeima atsidūrėme Šiauliuose. Tuo metu mūsų kaimy-
nai dirbo kasininkais ir rūbininkais teatre, tad galėjau ten lankytis nemokamai 
ir kada panorėjęs... Teatro pastatas tuo metu buvo atstatomas, bet jame jau 
dirbo daug patyrusių senosios kartos aktorių: Kazimieras Simaška, aktorius ir 
režisierius Kazys Juršys, Elena Bindokaitė, Potencija Pinkauskaitė, dailininkas 
Gerardas Bagdonavičius ir kiti. Nuo trečiosios klasės vaikščiojau į šį teatrą ir 
mačiau visą jo repertuarą – „Pelenę“, Žemaitės „Marčią“, Konstantino Simono-
vo „Po Prahos kaštonais“ ir daug kitų spektaklių. Šiaulių teatro aktorių vaidyba, 
spektakliai ir dekoracijos vaikystėje mane ne tik sužavėjo, bet ir užbūrė... Liki-
mas lėmė, kad greit po to – dar būdamas vaikas – ir pats pirmąjį kartą pakilau 
į sceną.

– Esate rašęs, kad „mokykloje buvo išvaidinta visa Žemaitė“. Ar tai buvo 
Jūsų gimtųjų Svėdasų mokykloje – dabar Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje?

– Deja, ne. Tai įvyko tada, kai su šeima persikėlėme gyventi į Duokiškį, ten 
pradėjau lankyti septynmetę mokyklą. Joje buvo statomi maži spektakliukai, ir ma-
ne, kaip naujoką, taip pat pakvietė juose dalyvauti, ėmė skirti vaidmenis. Vaidinti 
sekėsi, nes prisižiūrėjęs Šiaulių teatre spektaklių, prieš kaimo berniukus turėjau tam 
tikrų privalumų – buvau įgijęs šiokių tokių teatrinio gyvenimo ir vaidybos žinių... 
Mokykloje vaidinome daug – per savaitę parengdavome po vieną spektakliuką. 
Tad pirmoji mano scena ir pirmasis vaidmuo buvo Duokiškio mokykloje. Ten man 
prasidėjo ir Žemaitė, ir kiti to meto lietuvių literatūros klasikai...

– O kas Jus paskatino šalia aktoriaus profesijos įsigyti dar ir antrą – teatro-
logo specialybę?

– Į teatrologiją mano kelias nebuvo trumpas. Bai-
gęs konservatoriją Vilniuje ir atvykęs dirbti į Šiaulius, 
iš pradžių neketinau toliau mokytis, tad apie režisūrą 
ir nesvajojau. Vėliau su draugu Valdu Lencevičium 
susiruošėm pasimokyti daugiau: kartu ketinom stu-
dijuoti režisūrą, kartu nuvykom į Leningradą (dabar 
Sankt Peterburgas). Deja, atsitiko taip, kad jis įstojo, 
o aš vedžiau ir savo studijas atidėjau. Bet noras mo-
kytis tai liko... To noro vedinas po kiek laiko ir atsi-
dūriau Maskvoje – įstojau į Valstybinio Anatolijaus 
Lunačiarskio Teatro meno instituto (GITIS) Teatrolo-
gijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, kur pasirinkau 
teatrologiją. Pagrindinis motyvas ten studijuoti bu-
vo siekis įgyti daugiau žinių iš teatrologijos srities, 
ypač – iš pasaulio teatrų istorijos... Ir neapsirikau. 
Prasidėjo paskaitos pasaulinio garso muziejuose, 
Maskvoje gastroliuojančių užsienio teatrų spektaklių 
lankymas, jų aptarimai... Visa tai paskui man suteikė 
daug naujų žinių ir patirties.

Apie save, žiūrovus ir dar kai ką...

Anykščių miesto šventėje F. Jakšys išsirinko piemenuko (Jono Eima-
navičiaus) sukurtą švilpynę. 2005 m. liepa. Foto: TK.
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– Ar menate, kada parašėte pirmąjį teatrologo straipsnį, kokia tam buvo 
paskata?

– Pirmuosius savo straipsnius parašiau Maskvoje, dar studijuodamas teatro-
logiją. Diplominiam darbui (vadovas G. Gojanas) institute buvau pasirinkęs 
temą apie Lietuvos nacionalinį dramos teatrą. Tad baigdamas institutą Mas-
kvoje, apie šį teatrą ir aktorę Oną Juodytę paskelbiau du straipsnius. Vadovas 
jais buvo patenkintas, net pasiūlė stoti į aspirantūrą. Beveik tuo pačiu metu 
parašiau straipsnį apie Lietuvos jaunimo teatrą, kuris turėjo būti išspausdintas 
leidinio „TSRS tautų istorija“ 16-ame tome. Tokia buvo mano, kaip teatrologo, 
profesinė pradžia.

– Kurie iš sukurtų ir suvaidintų vaidmenų teatruose, kine, televizijose iki 
šiol Jums yra patys artimiausi, įsimintini ir mieliausi?

– Dauguma jų giliai įsirėžė atmintyje. Vis dėlto ryškiausiai iki šiol menu to-
kius skirtingo socialinio, psichologinio ir meninio plano savo vaidmenis, kaip 
pertekęs žiaurumu politinis diktatorius Drakonas Jevgenijaus Švarco pjesėje 
„Drakonas“, intelektualusis karalius Karolis Ž. Anujo (Jeano Anouilh) pjesėje 
„Žana / Vyturys“, linksmas komedijos personažas Argantas Moljero pjesėje 
„Skapeno klastos“, literatūrinis, filosofinis ir socialinis personažas Vaižgantas 
Kosto Ostrausko monodramoje „Vaižgantas“... 

Nors visi minėti personažai itin skirtingi ar tiesiog kontrastingi, visi jie buvo 
giliai pajausti ir išgyventi scenoje...

– O kaip su režisūra? Kuriuos iš sukurtų spektaklių laikote geriausiai pasi-
sekusiais?

– Manau, kad tai buvo keletas spektaklių, kadaise statytų ir suvaidintų Vil-
niaus senjorų teatre. Visų pirma reiktų prisiminti ten inscenizuotus rašytojo 
Kosto Ostrausko kūrinius: „Balys iš Baibokų“ apie rašytoją Balį Sruogą ir „Šalt-
kalvis“ apie rašytoją Vincą Kudirką, taip pat Juozo Petrulio pjesę „Prieš srovę“ 
apie poetą Antaną Strazdelį. Kai kurie šių spektaklių už režisūrą konkursuose 
yra pelnę aukščiausias vietas.

– Dar nesate minėjęs, kaip ir kada užsimezgė Jūsų ilgai trukusi kūrybinė 
draugystė su JAV gyvenusiu dramaturgu, monodramos „Vaižgantas“ autorium 
Kostu Ostrausku...

– Geras tarpininkas mūsų pažinčiai, o paskui ir draugystei su Kostu Ostraus-
ku buvo žinomas lietuvių literatūros klasikas, rašytojas ir visuomenės veikė-
jas kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas. Jo kūryba domėjausi nuo mažens. 
Gimiau ir augau Svėdasuose, paskui gyvenau Duokiškyje. Tas pats Vaižganto 
kraštas, jo gyvenimo būdas ir filosofija, iš prigimties ta pati kalba ir tarmė... Tai 
mane imponavo. Visuomet galvojau apie jį ir svajojau kažką suvaidinti.

Pasitaikė neeilinė proga. Svėdasai ruošėsi švęsti rašytojo gimimo 125-ąsias 
metines, o žurnale „Metai“ kaip tik pasirodė Kosto Ostrausko monodrama. Ją 
griebte pasigriebiau. Parašiau autoriui į Ameriką, pranešiau, kad tiesiog nagais 
įsikibau į jo kūrinį. Viskas, ką norėjau apie Vaižgantą pasakyti, buvo čia jau 
surašyta. Įterpiau tik kai ką iš Vaižganto paskaitų apie lietuvių rašytojus, tris 
Antanus: Strazdą, Baranauską ir Vienažindį. Dramaturgas dėl to neprieštaravo, 
o sumanymą statyti spektaklį scenoje sutiko su džiaugsmu. 

Nuo to ir prasidėjo mūsų draugystė – intensyvus kūrybinis bendradarbia-
vimas, susirašinėjimas, paskui – spektaklis ir viešnagė pas jį Amerikoje... Su 
rašytoju Kostu Ostrausku susirašinėjom kone kas antrą dieną, dažnai kalbėda-

Aktoriaus F. Jakšio žodis tėviškėnams gimtuosiuose Svėdasuo-
se 2009 m. birželį, atidengiant paminklą kovojusiems ir žuvu-
siems už laisvę. Foto: Vytautas Bagdonas.

1965–1995 m. jis buvo naujai 
įkurto Vilniaus Jaunimo teatro aktorius 
ir režisierius. 1980–1984 m. jis dirbo ir 
Lietuvos konservatorijos Aktoriaus meis-
triškumo katedros dėstytoju. 1994–2011 
m. F. Jakšys buvo Vilniaus senjorų teatro 
režisierius ir meno vadovas, vaidino ir 
kitų teatro trupių pastatymuose, dabar 
rengia autorines programas. 

Dirbdamas su įvairiais teatro reži-
sieriais, 1961–1965 m. Šiauliuose F. 
Jakšys sukūrė per 15 personažų, kuriuos 
suvaidino beveik šimtą kartų. Persikėlęs 
į Vilnių, 1965–1995 m. jis sukūrė dar 
dvi dešimtis sceninių personažų, kuriuos 
suvaidino per šimtą kartų.

Šalia darbo teatre 1957–1981 m. 
F. Jakšys sukūrė septynis vaidmenis 
televizijos spektakliuose, o 1984–2013 
m. suvaidino keletą ryškių, dažniausia 
liaudiškai šmaikščių ir įsimenančių per-
sonažų televizijos serialuose „Sveika, 
Irena“ (1984–1985 m.), „Mudu abudu“ 
(1992–1993 m.), „Dapkai ir Butkai“ 
(2002–2005 m.), „Lietuviškas tranzitas“ 
(2003 m.), „Širdys paklydėlės“ (2010 
m.) „Naisių vasara“ (2011–2012 m.), 
„Motina ir sūnus“ (2013 m.). Ne mažiau 
ryškų pėdsaką jis paliko Lietuvos, Estijos 
ir kitų šalių studijų 1967–2011 m. kino 
juostose, kuriose sukūrė apie dešimtį 
įvairiausių personažų: vargonininką, 
kunigą, senjorą, prekiją, kareivį, kamin-
krėtį, tarną, senelį ir kitus. Paskutiniais 
metais jis vaidino jaunųjų kino kūrėjų 
trumpo metražo vaidybiniuose filmuose 
„Ostija“ (2006 m.), „Krautuvėlė“ (2006 
m.), „Lernavan“ (2009 m.), suteikdamas 
profesionalų postūmį naujajai lietuviško 
vaidybinio kino kūrėjų kartai.

Iš viso scenoje, televizijoje ir kine jis 
sukūrė kelis šimtus vaidmenų. F. Jakšio 
vaidybai būdingas humoras, grotesko 
atspalviai, akcentuotos detalės. 

Aktorius F. Jakšys yra Lietuvos teatro 
sąjungos narys. Jis paskelbė straipsnių 
apie Lietuvos teatro istoriją, rašo straips-
nius apie aktorius nuo 2001 m. leidžia-
mai „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“.

Vilniaus anykštėnai Antanas Stackevičius, Ferdinandas 
Jakšys ir Juozas Lapienis Vaižgantinėse Maleišiuose. 2011 
m. rugsėjis. Foto: TK, VŽM.
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vomės telefonu. Tai truko iki pat jo mirties... O 140-osioms didžiojo rašytojo 
J. Tumo-Vaižganto gimimo metinėms, talkinant anykštėnams ir svėdasiškiams, 
išleidom kompaktinę plokštelę su Kosto Ostrausko monodramos „Vaižgantas“ 
garso įrašu.

– Jūsų pasisakymuose ir kūryboje nesunku įžvelgti susidomėjimą istorine 
mūsų tautos praeitimi ir žymiomis asmenybėmis: Vaižgantu, Antanu Bara-
nausku, Antanu Vienažindžiu, Simonu Daukantu ir kitais. Iš kur čia toks 
dėmesys praeities garsenybėms?

– Šie ir kiti žymūs visuomenės veikėjai man yra seniai įdomūs daugeliu as-
pektų, bet pirmiausia – savo tvirtomis dorovinėmis, moralinėmis, tautinėmis 
ir patriotinėmis nuostatomis. Juk iš jų sklido visa mūsų tautos krikščioniškoji 
dorybė. Imponuoja jie ir savo liaudiškumu, sodžiaus gyvenimo tradicijomis 
ir būdu, kaimiškuoju mentalitetu, pagaliau savita aukštaitiška kalba ir ausiai 
miela tarme... Jie iki šiol išliko mūsų tautos grynuoliais ir šviesuliais, tikrosios 
kultūros puoselėtojais. 

Man rodos, tai itin svarbu dabar, kai bandoma perkainuoti ir nupiginti 
visuomenėje tikrąsias dvasines vertybes.

– Ar teko sutikti aktorių ir režisierių, turėjusių įtakos Jūsų kūrybai? Kas 
jie?

–Teko... Ir nemažai. Iš aktorių pirmiausia norėčiau paminėti Juozą Zubė-
ną (Šiauliai), Joną Kavaliauską, Rolandą Butkevičių, talentingąjį improvizato-
rių Rimgaudą Karvelį, Regimantą Adoma  itį, Kazimierą Kymantaitę... Teko 
dirbti su įsimintinais teatro režisieriais. Romualdas Juknevičius žavėjo ypač 
režisūros sampratos srityje, Mamertas Karklelis patraukė savo žmogiškumu, 
o su Eimuntu Nekrošiumi pusė „svieto“ apvažiuota kartu... Iš visų buvo ko 
pasimokyti...

– Ne kartą esu pastebėjęs, kad Jūsų ryšys su kolegomis ir žiūrovais yra be 
galo draugišks, šiltas. Kaip tai Jums vis pavyksta?

– Tai savotiškas bendravimo menas, kuriam daug kas turi įtakos. Visų pir-
ma – tai tavo paties požiūris į kolegą, į žiūrovą, jų supratimas ir deramas 
įvertinimas. Aš net nuo scenos bendrauju su jais kaip su labai išprususiais 
ir gerai išmanančiais teatrą bei gyvenimą žmonėmis. Iš čia visuomet matau 
visą salę ir netgi stebiu paskutinę jos eilę – ar ten žiūrovas irgi mane girdi ir 
supranta? Jei šį kontaktą pamesi, ryšys su žiūrovu iš karto nutrūks...

Kita vertus, aktoriaus kalba ir mintys, visuomet turi perteikti autentiškas 
dramaturgo mintis, o ne vien tekstą. Kolegos ir žiūrovai tai supranta ir vertina. 
Štai kodėl vienas iš svarbiausių mano darbo principų – pirmiausia teisingai 
pačiam išsiaiškinti ir suvokti teksto prasmę, o jau paskui įtaigiai ją perduoti 
žiūrovui...

Pagaliau – koks gi bendravimas be nuoširdumo? Jei esi kolegos ar žiūrovo 
atžvilgiu nusiteikęs nors kiek arogantiškai, geriau prie jo ir neik... Nuoširdaus 

bendravimo nebus... Tik taip!
– Prisiminkite nors keletą įdomesnių profesinio 

bendravimo atvejų...
– O, jų būta daug ir įvairių!.. Šį kartą gal papasa-

kosiu keletą nutikimų, statant spektaklį „Vaižgantas“.
Kartą, viešėdamas Los Andžele, dalyvavau Ber-

nardo Brazdžionio jubiliejuje, surengtame Zigmo 
Brinkio namuose. Tuo metu ten svečiavosi ir rašyto-
jas bei dramaturgas Kazys Saja. Ten jis prisipažino, 
kad pasižiūrėjęs mano spektaklį apie Vaižgantą, iš 
pradžių buvęs labai skeptiškas, netgi parašė pjesės 
autoriui laišką, kad – prastai! O paskui jo nuomonė 
apvirto „aukštyn kojom“... Matot, koks apgaulingas 
kartais būna pirmasis įspūdis!..

Sumanęs spektaklį ir pradėjęs ieškoti autentiškų 
pjesės „Vaižgantas“ veikėjų balsų, užsukau į Rašyto-
jų sąjungą: „Ką turite?“ klausiu. Rašytojas Rimantas 
Šavelis ne juokais nustebo: „Tu vaidinsi Vaižgantą?! 
Kad nepanašus! Tau Strazdelį reikia vaidinti, ne Vaiž-
gantą“. O aš jam ir sakau: „Argi panašumas – esmė? 
Svarbu, kad mentalitetas būtų savas, dvasia aukštaitiš-
ka“. Iki šiol nežinau, ar jis tuo patikėjo...

Kartais pasitaikydavo ir nerimo, net baimės... 
Pakvietė mane į vieną Vilniaus rusų mokyklą. Su-
glumau. Sakau: „Čia toks literatūros kūrinys, bus 

Lietuvoje ir užsienyje jis žinomas ir 
kaip savarankiškų kūrybinių programų 
autorius bei atlikėjas. F. Jakšys parengė 
ir vaidina monospektaklius „Tada aš 
laimingas“, „Vaižgantas“, rengia ir skaito 
lietuvių autorių poezijos programas. 
Išleistos kompaktinės plokštelės „Pasakos 
apie princus ir princeses“ (2005 m.) bei 
K. Ostrausko monodrama „Vaižgantas“ 
(2009 m.) su F. Jakšio skaitomais teks-
tais. Jis sudarė ir išleido rinkinį „Indraja 
– saulės duktė“ (2001 m.) apie žiniuonę 
Eugeniją Šimkūnaitę.

F. Jakšiui suteiktas Lietuvos nusipel-
niusio artisto garbės vardas (1987 m.). 
Jis apdovanotas Svėdasų seniūnijos 
Mažąja Vaižganto premija už kūrybi-
nius nuopelnus Svėdasų kraštui (2012 
m.), Kamajų (Rokiškio r.) seniūnijos 
ordinu „Už nuopelnus Kamajų respu-
blikai“ (2012 m.). Už Vaižganto vai-
dmenį K. Ostrausko monospektaklyje 
„Vaižgantas“ F. Jakšys laimėjo geriausio 
lietuvių dramaturgijos pastatymo kon-
kursą (1995 m.).

2004–2007 m. F. Jakšys buvo Pasau-
lio anykštėnų bendrijos valdybos narys. 
Jis yra Anykščių rajono Svėdasų Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos ir Utenos 
Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos 
Garbės galerijų narys (nuo 2006 m.).

Laisvalaikį praleidžia gamtoje, 
mėgsta keliones po Lietuvą. Su žmona 
gydytoja anesteziologe reanimatologe 
Marija Rože (g. 1939 m.) užaugino duk-
terį teatro režisierė Eglę Jakšytę-Rama-
nauskienę (g. 1965 m.).

F. Jakšio 75-mečio proga išleistas 
jubiliejinis leidinys „Aktorius ir režisie-
rius Ferdinandas Jakšys“ (sudarė Vida 
Navikienė, 2012 m.). 

Du Vilniaus anykštėnai aktoriai Dalia Michelevičiūtė ir Ferdinan-
das Jakšys susitiko Pasaulio anykštėnų bendrijos surengtame „Atsi-
vėrimų“ vakare tuomet dar veikusiuose Anykščių poilsio namuose 
„Šilelis“. Šalia Dalios – tuomet dar dukters talentu besidžiaugusi 
jos mama gydytoja Emilija Michelevičienė (1930–2009). 2006 m. 
sausis, Anykščiai. Foto: TK.
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spektaklyje jums nežinomų dalykų... Gal pasi-
rinkite ką nors linksmesnio...“. „Nebijok“, – už-
tikrino mane mokytojas. Ir tikrai, atėjo mokiniai 
pasiruošę, su užrašais, salėje buvo mirtina tyla, o 
paskui – klausimų srautas... Tas pats – ir Trakuose! 
Kultūros rūmai, salė didžiulė, o joje – lenkų, ru-
sų ir lietuvių mokyklų mokiniai. Išeinu, direktorė 
pristato, ir staiga pradeda tie vaikai švilpti, trypti. 
Galvoju: „Ferdinandai, tau jau „Auf wiederse-
hen!“ (vok.: „Iki pasimatymo!“ – V. R.) greit bus, 
jei tokia pradžia...“ Ir ką jūsmanote? Vos pradėjau, 
visa salė nuščiuvo, įsivyravo tyla ir ramybė... Kaip 
kiti žiūrovai! 

Beje, visada prašau, kad salėje paliktų šviesą, – 
noriu matyti žiūrovų akis, bendrauti su jais...

Panašiai buvo ir Amerikoje. Ten „Vaižgantą“ 
rodžiau ne vien lietuviams, bet ir Sietlo universi-
teto salėje. Į jį susirinko Teatro fakulteto studentai 
amerikoniukai. Pjesės anotaciją angliškai jiems 
parašė pats dramaturgas Kostas Ostrauskas. Pradė-
jau nelabai drąsiai, bet žiūriu – jiems labai patiko 
lietuvių kalba. Paskui ėmė klausinėti apie scenos 
kalbą, artikuliaciją, teatro pedagogiką Lietuvoje 
– pats tai esu dėstęs mūsų Konservatorijoje. Pa-
sirodo, kas nori, gali meno kūrinį ir su anotacija 
suprasti – net nemokėdami kalbos. Beveik kaip 
muzikos kūrinį... 

Po kelerių metų tai man patvirtino ir Visagino 
monospektaklių festivalis, kuriame su spektakliu 
„Vaižgantas“ tapau laureatu ir buvau apdovano-
tas. Nors publika ten buvo rusakalbė, labai gražiai 
reagavo, rodos, viską puikiai suprato...

Pasitaikė ir kitokių kuriozų. Štai Maskvoje sė-
kmingai baigiau teatrologijos studijas, parašiau 
pirmuosius straipsnius apie Lietuvos teatro gyveni-
mą ir teatrus, juos išspausdino Rusijos ir Lietuvos 
profesiniai leidiniai, o Lietuvos teatro draugija į 
teatrologų sekciją manęs nepriėmė... Gal netikėjo, 
kad kažką gero šioje srityje teatro labui nuveik-
siu... Nepaisydamas to, straipsnius rašiau ir toliau. 
Apie teatrus, spektaklius ir aktorius jų parašiau 
nemažai... Nors šiaip esu rambus, mane vis reikia 
paraginti...

Arba vėl. Pernai rugsėjį savaitės viešnagė Lon-
done. Kai lietuvių išeivijos bendruomenė pažiūrė-
jo mano spektaklį „Vaižgantas“, skirtą pjesės au-
toriui Kostui Ostrauskui atminti, priėjo prie manęs 
keletas jų ir sako: „Pasilikite pas mus dirbti. Lietu-
vių Šv. Kazimiero bažnyčiai labai trūksta antrojo 
kunigo, o jūs taip puikiai Vaižgantą vaidinote, ir 
rūbus kunigo gi jau turite...“. „Sutaną tai aš iš tiesų 
turiu. Ją man padovanojo monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas... – apstulbęs aiškinu jiems. – Be to, 
viešnagės metu visą savaitę gyvenau bažnyčioje ir 
netgi gulėjau palaimintojo vyskupo Jurgio Matu-
laičio lovoje...“. „Tai ir pasilikite, – neatlyžta jie. 
– Sekmadieniais mūsų bažnyčioje aukojamos net 
trejos Šv. Mišios, sunku vienam kunigui...“. „Na, 
jeigu įšventintumėte, gal ir likčiau“, – sakau jiems 
ir kartu matau, kaip tvirtai jie įtikėjo mano sukurtu 
Vaižgantu, kokią didelę įtaigą žiūrovui daro tikras 
menas...

Prisiminimų per gyvenimą susikaupė daug – vi-
sų iškart neišpasakosi!

– Iš tiesų... Ačiū už skirtą laiką ir nuoširdžius 
atsakymus.

Apie save, žiūrovus ir dar kai ką...

Ištikimiausias Vilniaus anykštėnų sambūrio renginių dalyvis F. Jak-
šys (centre) tarp kraštiečių Romualdo Vytauto Rimšos, Juozo La-
pienio ir Janinos Baublienės. 2011 m. balandis, Vilnius. Foto: TK, 
VŽM. 

Tradicinio Vilniaus anykštėnų sambūrio Atvelykio programos da-
lyvis F. Jakšys su Sambūrio pirmininke Rita Virbaliene ir mokytoju 
Jonu Bagdonu. 2012 m. balandis, Vilnius. Foto: TK, VŽM.

75-erių sulaukęs aktorius F. Jakšys – scenoje ir ekranuose. 2012 m. 
gegužė, Vilnius. Foto: Vilius Naujikas.
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Alfas PAKĖNAS (g. 1953 m. balan-
džio 20 d.) – poetas ir publicistas, kul-
tūros organizatorius, visuomenininkas. 
Gimęs ir užaugęs Ukmergės rajone, 
Deltuvos apylinkės Trainių kaime, bai-
gęs lituanistikos studijas Vilniaus peda-
goginiame institute, lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojas dirbo Širvintų ir 
Ukmergės rajonų mokyklose, buvo 
rajono laikraščių „Gimtoji žemė“ ir 
„Ukmergės diena“ žurnalistas. Dabar 
A. Pakėnas gyvena Kaune, nuo 2005 
m. iki šiol yra Maironio lietuvių litera-
tūros muziejaus Juozo Tumo-Vaižganto 
memorialinio buto-muziejaus vedėjas. 
Jis yra J. Tumo-Vaižganto vardo Lietu-
vai pagražinti draugijos Kauno skyriaus 
pirmininkas.

A. Pakėnas išleido eilėraščių rin-
kinį „Vilnonė provincija“ (2004 m.), 
yra kelių publicistikos ir kraštotyros 
knygų sudarytojas. Jo eilėraščiai, esė, 
publicistiniai tekstai spausdinami 
Kauno kultūros ir meno savaitraštyje 
„Nemunas“, laikraštyje „XXI amžius“, 
kultūros gyvenimo žurnale „Naujoji 
Romuva“ ir kituose leidiniuose. Jis yra 
Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ 
redakcinės kolegijos narys.

A. Pakėnas pelnė geriausio publi-
cisto vardą Rytų Lietuvos literatų kūry-
bos konkurse (1997 m.), buvo apdo-
vanotas Ukmergės rajono Vlado Šlaito 
literatūrine premija (2006 m.).

DRAUGYSTĖ. TALENTO ŽAVESYS

Alfas PAKĖNAS

Malaišiai
senas gatvinis sodžius
žolėtas apluokas su daržine
klojimas ir žardai toliau
švari aukštaitiška gryčia 
lyg belaukiant kunigo
šulinys ir kelias pakalnėn
visa apylinkė 
persunkta žiedų kvepalais
moterys nuodėmiauja uodimu
pasigėrėdamos traukia nosimis
net miestietė tokių parfumų neturi
tai tavo tėviškė Vaižgantai

***
tada Vaižgantas klebonavo
Vienužio kapo parapijoj – 
Laižuvoj
tenai riteriškai žavėjosi 
karalaite gamta
pavasaris jį svaiginte svaigino
sodas kvepėjo į pat nosį
saulė švietė į pat dantis
jo plaukai buvo 
lyg baltieji pavenčių dobiliukai
iš kurių medų rinko 
klebonijos bitės

Mano Vaižgantas

***
pasiilgimas anų dienų Kauno
kur gyveno derlingas vyras
Vaižgantas
prasidėjęs iš Vaizgantės ir mėnulio
praėjęs rudeninę lino kančią
linmarkose jaujose ir mintuvuose
vis prisikeldamas lino žydėjimuos
gavęs švento Juozapo vardą
balintas vasaros pievose
baltas baltas tarsi
kanauninkas Tumas
gimęs būti Vaižgantu

***
laimingas tada buvo Vaižgantas
Dievo Kūno procesijoj
aplink Vytautinę bažnyčią
ką tik grįžęs iš Romos
baltai apsitaisiusios mergaitės
jam bėrė po kojom gėles
o širdis ir galva
buvo pilnos kažko 
ką būtina tuoj užrašyti
kas turi pavirsti 
                   purslojančia beletristika
aukščiausia aukštaičių poezija

Alfas Pakėnas (dešinėje) su draugais Pagulbio atlaiduose Kazi-
miero Jakučio sodyboje 2011 m. vasarą. Foto: TK, VŽM.

Vaižganto kapo ieškojimas
                               

aš ieškau Donelaičio kapo –
                              jis turi būti čia – o rasti negaliu...
                                                  Kazys BRADūNAS
iš pradžių delsėme eiti toliau
tunelis ėjo iš rytų į vakarus
raudonplytės bažnyčios rūsiuos
prietemoj matėsi mažos nišos
žibintai rodė mums kelią
skaisčiai apšviestas
įėjimas į didžiąją kriptą
kur palaidotas Vaižgantas
staiga apėmė nykus vienumos jausmas
tunelis išnyko vandens gelmėse
keletas žemų pakopų vedė į vandenį
ėjome iki pat tamsaus vandens
šoniniame tunelyje kažkada būta laiptų
ten matėsi užmūryta anga į požemio kambarį
gal ten stovi Vaižganto karstas
paskui viskas išnyko tarsi migloj
jaučiausi lyg būdamas savo kape
laukdamas kada užpils žemėmis
viskas priminė kelionę požemio karalystėj
Stikso upę tylųjį keltininką Charoną
...ieškojome Vaižganto kapo
jis turi būti čia...
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***
akvarelėmis tapyta 
aukštaičių buitis
ištisa kasykla 
kaimo buities deimančiukų
jų ieškodavo 
grįždamas į vaikystės dienas
ir vaikiškas šypsojimasis 
nenueidavo nuo jo lūpų
pragiedrulius tapyti 
tegalėjo valstietis
kaimo dalyvis 
nutvėręs lietuvio dvasią
ir norėjęs ją išskrosti
daugybė vaizdų
pagautų iš Malaišių
žodžiautojams – 
popilnis maišas aukso

Davatkėlės 
Pilytės Sapinskaitės 
laiškas Vaižgantui

dvasiškas Tėveli
neužpykit
aš čia turiu Jums pranešti
ką girdėjau
praeitą sekmadienį Svėdasuos
mat Kaune negeri žmonės šneka
(pati nemačiau ale girdėjau)
būk tai kunigas vaikščiojot
su kokia ponia ar pana 
Linksmakalny už parankės
vaikščiojot ir sėdėjot vienudu
ligšiol aukštoj pagarboj buvot
pasisaugokit
kad nenustotumėt
kunigiškos garbės
bučiuoju rankelę

Kauno ir Anykščių anykštėnai, pagerbiantys Vaižganto atminimą prie Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios. Alfas Pakėnas – 
pirmasis iš dešinės. 2011 m. balandis. Foto: TK, VŽM. 

Juozas TUMAS-VAIŽGANTAS 
(1869–1933) – kunigas kanauninkas, 
rašytojas prozininkas ir publicistas, 
literatūros istorikas ir kritikas, visuo-
menininkas. Gimęs ir užaugęs Malei-
šių kaime netoli Svėdasų (Anykščių 
r.), 1893 m. baigęs Kauno Žemaičių 
kunigų seminariją ir įšventintas kunigu, 
XIX a. pab. – XX a. pr. buvo vienas ryš-
kiausių ir aktyviausių Lietuvos valsty-
bingumo atkūrimo veikėjų-dvasininkų.  
Nuo 1920 m. Vaižgantas gyveno, 
dirbo ir kūrė Kaune, iki 1932 m. buvo 
Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. 
Gausiame jo kūrybiniame palikime ryš-
kiausi yra apysaka „Dėdės ir dėdienės“ 
(1929 m.) bei romanas „Pragiedruliai“ 
(1918–1920 m.). Mirė 1933 m. balan-
džio 29 d. Kaune ir buvo palaidotas 
Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, 
vėlesnio perlaidojimo vieta nežinoma.

Vaižgantas skaito paskaitą
 

katedroj 
užtekančio ir daug žadančio 
mėnulio veidas – 
tarsi Rubenso angelėlis
Vaižgantas
papurto šviesių kudulių
pavydėtino įspūdžio galvą
valandėlę pasitampo
patrauko pečiais
tarsi paukštis
įsismagindamas skristi
pradeda kalbėti
jokių užrašų 
nei popieriaus lapų
žodžiai traškūs sultingi
gyvosios kalbos aidai
iš pačios Aukštaitijos
glūdumos

Vaižganto kapavietės memorialinė len-
ta prie Vytauto Didžiojo bažnyčios. 
Foto: TK, VŽM.
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Prieš septynis dešimtmečius Svėdasuose (Anykščių r.) policijos parei-
gūno Petro Pakšto (1916–2009) ir mokytojos Apolonijos Gliaudelytės-
Pakštienės (1914–1990) šeimoje gimusi Jaunutė Benedikta PAKŠTAITĖ 
savo gyvenimo rudens metus skaičiuoja ir juos spalvingomis fotomozai-
komis puošia Druskininkuose.

„Nebėra tiek laiko, kad galėčiau išpasakoti visa tai, ką per 70 metų 
patyriau“, – prisipažino moteris ją aplankiusiam giminaičiui ir Gliau-
delių giminės istorijos tyrėjui Remigijui BIMBAI. Pirmą kartą publi-
kuojamas jos savitas fotografijas – iš vieno kadro kuriamas kompozi-
cijas – lydi talentingos Gliaudelių giminės atstovės minčių mozaika.

***
Visiškai neprisimenu, kada mane tėvai pradėjo vis ilgiau ir ilgiau palikti pas 

tėvo tetą – jo motinos jauniausią seserį. Siuvėja, prieš karą Kaune puošusi suknio-
mis pačią prezidentienę Sofiją Smetonienę, iš Kapčiuškių kaimo kilusi Elžbieta 
Vanagaitė-Nakienė ir jos vyras geležinkelininkas Petras Nakas per karą buvo per-
sikėlę gyventi į ištuštėjusius Nakų giminės namus Duokiškyje, Rokiškio krašte. Jie 
bevaikiai buvo, o Petrui labai rūpėjo, kad šeimoje nors viena atžala užaugtų...

Duokišky buvau ir tuo metu, kai 1947 metų gruodžio pabaigoje iš Svėdasų į 
Sibirą išvežė mano mamą su kitais vaikais. Manęs irgi ieškojo. Atsirado žmonių, 
kurie išdavė, kur mane galima surasti, tai užgriuvo ginkluoti milicininkai ir pas 
Nakus. Petras Nakas, gerai rusiškai kalbėjęs, pirmiausia svečiams butelį ant stalo 
pastatė, vaišių padėjo, tai tie tą vakarą net ir užmiršo, ko į tuos namus buvo atėję.

Užtat rytą namuose kilo karas: prasiblaivę ir nubudę kareiviai apsižiūrėjo, kad 
visi jie ne tik kad nuginkluoti, bet ir iš uniformų visi skiriamieji ženklai išrankioti! 
Puolė ieškoti, šeimininką prie sienos remti, kol įžiūrėjo kažką duonkepėj krosny, 
už pečiadangtės, blizgant. O tenai – aš, šešerių metų mergaitė, miegu, šalia visus 
šautuvus pasidėjusi, krūvą blizgančių geležiukų susikrovusi... Užuot pylos davę, 
vyrai, savo amuniciją taip laimingai atgavę, tik juokėsi iš Nakų vaiko išdaigų ir nė 
nebegalvojo, kad aš – tai ta pati Pakštaitė, kurios jie atėjo į Sibirą vežti...

Vis dėlto paskui privertė mano mamą, jau Sibire laikomą, pasakyti, kur gi dar 
viena jos duktė yra, ji ir nurodė Nakus. Kai dar kartą manęs važiavo ieškoti – glo-
bėjai mane apmūturiavo drapanom ir į sniegą užkasė, taip ir pralaukiau tą kratą 
namuose, antrą kartą likau neatrasta. Daugiau, matyt, ir nebeieškojo...

Bet netrukus mano laimė baigėsi: 1948 metais kažkokio svaigalo pas kaimy-
nus išgėręs, Petras Nakas sudegė iš vidaus – liko visas mėlynas ir iškart mirė, dar 
nė penkiasdešimties metų nesulaukęs. Likau su jo žmona gyventi, o jai, tuo metu 
kolūkio kasininkei, buvau tik papildomas ir visiškai nereikalingas rūpestis – ne tik 
kolūkio pinigus, bet dar ir mane saugok, valgydink...

Kada mane vaikystėje karvė labai smarkiai subadė, sulaužė, jau atrodė, kad tas 
vaikas tikrai nebeišgyvens, bet aš vis dėlto užaugau...

„Nenorėjo, kad aš užaugčiau...“

Jaunoji motociklininkė Benedikta Duokiškyje apie 1960 
m.

Benedikta Čižauskienė – Kalvių kaimo klubo-skaityklos ve-
dėja, 1962 m. vasaris. 

„Reginos serbentai“.

„Ievos atsisveikinimas“.
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***  
Kas aš buvau?.. Kol mokiausi mokykloje, buvau vadina-

ma Nakaite. Duokišky mane vadino banditų vaiku. Penkioli-
kos metų būdama, mokytis nustojau ir pradėjau dirbti kaimo 
klube-skaitykloj – iš pradžių Duokišky, paskui ėmiau vaikš-
čioti 6 kilometrus iki Kalvių. Ten bent jau nebebuvau banditų 
vaikas – vietiniai mane žinojo kaip Petro Pakšto, kuris per 
karą Kalviuose žmones nuo pražūties gelbėjo, dukterį. Iki 
šiol jaučiuosi dėkinga tų laikų Kamajų apylinkės pirmininkui 
Viliui Juozelskiui. Tai jis tada nuo bado mirties mane išgelbė-
jo, davęs darbo ir galimybę gauti 36 rublių algą – vienintelį 
pragyvenimo šaltinį.

Buvau tik 16-os, kai ištekėjau, svetimu lopiniuotu paltu 
vilkėdama, – tuo metu man buvo svarbiausia, kad atsirado 
žmogus, kuris man suteikė pastogę ir net pavardę! Mus su 
Petru Čižausku iš pradžių tik kunigas sutuokė, o savo san-
tuoką užregistravom, kai man aštuoniolika sukako, bet nuo 
to laiko aš jau buvau nebe viena: vyras, netrukus – ir sūnus 
Dangiras.

Čia, Lietuvos kaime, tuo metu buvo žiauriau gyventi, nei 
ištremtiems Sibire. Mes patys nė paragauti neturėjome tų 
lašinių, kuriuos siųsdavome ištremtiems artimiesiems. Kaip 
išlikome gyvi? Dabar nebeįsivaizduoju... Užtat toks gyveni-
mas išmokė tylėti – nesiskųsti, nebandyti ieškoti kažkokios 
teisybės, tiesiog kabintis į gyvenimą, ieškant savyje prigim-
tinių gabumų...

Buvau nutrūktgalvė – metus jodinėdavau į darbą ant ku-
melės Gegutės, tuo pačiu dar ir paštą išnešiodavau, tai kartą 
kaip šokau su ja per pusnį, tai kūliais nusiritau žemėn... „Liep-
siu kolūkio pirmininkui iš tavęs Gegutę atimti, nes kitąkart be 
savo „aparatūros“ namo grįši“, – tik prasitarė mano Petras, o 
netrukus taip ir padarė – vėl pėsčiai teko vaikščioti...

Užtat paskui įsitaisiau motociklą JAWA, važinėjau su juo, 
pasiekdavau greitį iki 70 kilometrų per valandą, kol karvė 
su lenciūgu prie kelio pasitaikė... Patraukė lenciūgą, pakėlė „Skausmas“.

„Šviečiantys“. „Puokštė gydytojai“.
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mane su visa JAWA į orą ir nusviedė į pievą... Paskui vyrai po pievą motociklo 
detales rinko, viską rado, tik spidometro – niekur... Likau gyva – kai kas iki šiol 
mane „nemirtingąja“ tuos kraštuos dar pavadina.

***
Kokia didžiausia mano gyvenimo avantiūra? Gal tada, kai vyrui nežinant su-

gebėjau Leningrade aukštąjį baigti?.. Užtat paskui, kai sužinojo apie tai gal po 
dvejų metų, mane iškart iš namų išvarė – visam laikui...

O man vis rūpėjo ko nors daugiau siekti – negi apsiribosiu Rokiškio kultūros 
mokyklos išduotu bibliotekininkės pažymėjimu?.. Tais laikais, apie 1970-uosius, 
studijuoti kino režisūrą iš Lietuvos į Valstybinio teatro meno instituto aukštuosius 
kursus Leningrade siųsdavo tik kelis atrinktus jaunuolius. Aš gi, niekam nieko ne-
sakius, palikus namie du mažus vaikus, išdrįsau pati nuvažiuoti tiesiai į tų kursų 
priėmimo komisiją ir pareikšti: noriu kurti filmus! Siuntimo – jokio, supratimo – 
tiek, kiek turėjau, kaimo kino salėse kiną rodydama. Bet užtat aš labai noriu, labai 
gerai moku organizuoti dainų šventes!

Man atrodo, kad iš pradžių sugluminau rusus, bet, matyt, savo nuoširdžiu už-
sidegimu sužavėjau, kad nusprendė priimti, paklausė pavardės. Pasakiau išgalvo-
tą, pagal tėvavardį, kad paskui pati nepamirščiau, – „Benedikta Petrovič“. Mat vis 
bijojau, kad išsiaiškins, jog esu tremtinių vaikas, tada tai garantuotai išmes lauk. 
„Taigi tu lietuvė, gal Petravičienė?“ – dar perklausė manęs. „Rašykite, kaip jums 
patogiau...“ – argi ten galėjo suprasti, kad man visai buvo nesvarbus diplomas, 
man visai jo nereikėjo, mane tik naujos žinios tenai viliojo!..

Ir mokiausi kelis metus neakivaizdžiai, ir baigiau svetima pavarde, man sutei-
kė kino režisierės ir operatorės kvalifikaciją – kas iš to dabar, kam aš tą svetimą 
diplomą parodyti galėčiau? Bet man buvo ir tiek gana, o Čižauskienei Kauno 
proftechninėje buvo išduotas kino mechanikės pažymėjimas...

Kažkuriais metais pagal kino filmų lankomumą Lietuvoj tarp visų kaimų lai-
mėjau pirmą vietą – mokėjau pačių geriausių filmų iš Vilniaus į Rokiškio rajoną 
parsivežti, mokėjau žmones sukviesti. Už tai turėjau gauti pagrindinį prizą – ke-
lionę į Čekoslovakiją. Bet kai sužinojo, kad tas prizas – man, tremtinių vaikui, tai 
iškart pakeitė – vietoj kelionės kažkokį medalį man verčiau užkabino.

Buvau aš tų medalių gavusi, Maskvoj net Socialistinio darbo didvyrio žvaigž-
dę man segė, bet dabar kažkur visus tuos raudonus apdovanojimus giliai įgrūdau, 
kad komunistinio raugo nė kvapo nebejausčiau...

***
Net ir be paso, tik su tuo svetimu diplomu išvaryta iš Rokiškio rajono kaimo, 

1978 m. atsidūriau Šiauliuose. Užteko trijų valandų, kad jau dirbčiau miesto kul-
tūros namų kultmasinių renginių organizatore – paskambino iš Kultūros skyriaus 
į Rokiškio rajoną, pasiklausė, kas čia per Benedikta Čižauskienė – ir nebeleido 
išeiti pro duris...

Kai dabar pagalvoju – jau mano mama buvo viskam gabi, mokėjo visus rank-
darbius daryti, bet aš jaučiuosi už ją gabesnė: ar kaime, ar mieste dirbau vienu 
metu per keturis darbus, visur tarp žmonių, vis prie meno... Mano renginiai būda-
vo perkrauti menu: pati piešdavau bet ką, bet kokio dydžio, pati rūbus siūdavau „Pelėda“.

„Nostalgija“.

„Ateiviai“. 
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Jaunutės Pakštaitės gyvenimas – vis šalia scenos ir tarp gė-
lių. Foto: J. Pakštaitės archyvas.

„Dangaus vartai“.

„Laikrodis“. Jaunutės Pakštaitės fotomozaikos.

vaidinimams, pati scenarijus rašydavau. O savaitgaliais 
– tai svočia kažkieno vestuvėse, tai su antruoju vyru Vy-
tautu Pakalniu, kompozitoriaus Juozo Pakalnio sūnėnu, 
– vestuvių muzikantai.

Pinigų vis reikėjo – pirmiausia sergančiai dukrelei 
nors ant kojų pastatyti, kad ji nuolat negriuvinėtų. Bet 
man pavyko: jeigu mano dukra, nuo gimimo turinti 
cerebrinį paralyžių, galėjo net archyvo vedėja dirbti, – 
vadinasi, padariau, ką buvo įmanoma padaryti.

***
Mūsų giminėje nėra genijų, dauguma tokie, kaip ir 

aš, – pilkos pelytės, kurios nieko daugiau ir neveikia, tik 
stengiasi prasimušti, ką nors gražesnio padaryti.

Ir man vis rūpėjo ką naujo, nematyto, gražaus su-
kurti... Turėjau tokių labai gražių drožinėtų rėmelių pri-
dariusi – tai per antras skyrybas vyras visus susirinko ir 
išsinešė – matyt, patiko... Per tas skyrybas daug ko man 
nebeliko – kai skiriesi su artimu žmogum ir bėgi, ne 
viskas, kas brangu ir rūpėtų išsaugoti, išlieka...

Žmogus žmogui nelygus: va, mano sesuo, gyvenimo 
džiaugsmą praradusi ir jo vis stikliuko dugne bandanti 
ieškoti, o brolis – visas sutrupintas, vien tik varžtais į 
vieną daiktą surinktas, o gyvenimo džiaugsmu trykšte 
trykšta, anekdotai iš burnos kaip spanguolės rieda! Kam 
gyventi geriau, a?..

Turiu iš aš savo virvelę blogiausiam atvejui pasidė-
jusi – neleisiu skausmui savęs taip kamuoti, kad sena-
tvėje jo nebegalėčiau ištverti. Bet ir vėl pagalvoju: kaip 
negražiai atrodyčiau kilpoj, tokią mane paskui visi ir 
atsimintų, kam to reikia?..

Ir iš kur aš tokia išauklėta: visą gyvenimą negeriu, 
nesiginčiju ir nesimušu, o juk galėčiau...

„Nenorėjo, kad aš užaugčiau...“

n


