
Darbas 52022 m. gegužės 12 d. Nr. 53 (10344)

Asta BITINAITĖ

Tą dieną Pasvalio Šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčioje už J. Mikelinską 
ir jo artimuosius aukotos šv. Mišios. 
Kunigas Dainius Kaunietis taip pat 
pašventino atnaujintą Jono Mike-
linsko biblioteką. Tai – vienas gra-
žiausių simbolių, šiandien Pasvalyje 
įprasminančių rašytojo atminimą. 
Įkurta 2016 metais, o šįmet perkel-
ta į ketvirtame bibliotekos aukšte 
esančią Rašytojų erdvę ir atnaujinta. 
Joje saugomos J. Mikelinsko knygos, 
asmeniniai daiktai, juostos, o ran-
kraštyne – ir rankraščiai. Čia vyksta 
ekskursijos, su rašytojo palikimu 
supažindinami įvairaus amžiaus lan-
kytojai iš Pasvalio ir kitur.

Prisiminimus apie rašytoją 

Rašytojo Jono Mikelinsko šimtmetį minint
Gegužės 6-ąją suėjo šimtas metų, kai Žadeikėliuose 

gimė rašytojas, eseistas, prozininkas, Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatas, Pasvalio krašto garbės 
pilietis Jonas Mikelinskas (1922–2015). Ta proga Pasvalio 
Mariaus Katiliškio bibliotekoje surengta prisiminimų va-
landa „Išlikti savimi ne taip jau paprasta“. Atsiminimais, 
pasakojimais apie rašytoją, brolį, dėdę ir draugą dalijosi 
tądien į Pasvalį atvykę Jono Mikelinsko artimieji: sesuo 
Paulė Mikelinskaitė (ilgus metus ji dirbo bibliografe, 
o po rašytojo mirties dovanojo bibliotekai jo daiktų. 
Yra parengusi knygą „Jonas Mikelinskas. Bibliografija. 
1954–2017“), dukterėčia Angelė Mikelinskaitė, sūnėnai 
Kęstutis Petkevičius ir Julius Mikelinskas.

lydėjo muzika – kanklėmis grojo 
Pasvalio muzikos mokyklos auklė-
tinės (mokytoja Bronė Petrauskie-
nė). Dalyviai žvilgtelėjo į tikrąjį 
J. Mikelinsko sielos atvaizdą – jo 
kūrybą. Ištraukas skaitė Pasvalio 
kultūros centro vaikų ir jaunimo 
teatro studijos ,,Drãma“ aktoriai 
(režisierė Asta Simonaitė).

Rašytojo paveikslas liko ryškus 
ir pasvaliečių atmintyje. Bibliotekos 
direktorė Danguolė Abazoriuvienė 
prisiminė – kokie gi būdavo J. Mi-
kelinsko „parėjimai“, sugrįžimai į 
gimtąjį kraštą? Atmintyje liko ne tik 
jo knygos, bet ir išskirtiniai asmeny-
bės bruožai – jo duslus balsas, origi-
nali šokio maniera... (Kaip rašytojas 

smagiai šokdavo, grįžęs į Pasvalį!) 
Pokalbius su juo bei daugybę su-
sitikimų prisiminė ir rajono meras 
Gintautas Gegužinskas.

Rašytojo dukterėčia ir sūnėnai 
atskleidė daugelį nepažintų kraš-
tiečio rašytojo pusių... Jonas buvęs 
pincipingas, atkaklus, niekam nepa-
taikavo. Bet kartu – ir kupinas atjau-
tos, stengėsi kiekviename žmoguje 
įžvelgti gera. Tikėjo, kad net paties 
didžiausio nusikaltėlio širdyje yra 
gėrio...

Apie brolį iš širdies pasakojo 
sesuo P. Mikelinskaitė. Prisiminė-
me – kaip Jonas rašydavo klėtelėje 
Ratkūnuose (čia gausi Mikelinskų 
šeima persikėlė iš Žadeikėlių). „Ža-

deikėliai, mano gimtinė – gražiausia 
pasaulyje vieta“ – sakydavo. Namai 
jį įkvėpdavo, tėviškė rašytojui buvo 
labai svarbi. Beje, sesuo bibliotekai 

dovanojo paveikslą, tapytą Jono duk-
terėčios Aldonos, – jame vaizduoja-
ma būtent Ratkūnų klėtelė.

Savo kūryba jis gynė ir Lietu-
vą – sovietmečiu nevengė ironijos, 
rašė opiomis temomis – apie kaltę, 
atsakomybę, sąžinę, rezistenciją... 
Už tariamą tikrovės juodinimą vaiz-
duojant atšilimo laikotarpį kelerius 
metus nebuvo spausdinamas. Dėl 
tikroviškai vaizduojamo pokario ne-
leista skelbti romano „Juodųjų eglių 
šalis“ (parašytas 1962–1967 m., 
išleistas 1988 m.) Tačiau ne viską 

tarybinė cenzūra suprato. Jonas rašė 
perkeltine prasme, aplenkdamas 
sovietmečio diktatą ir pasiekdamas 
žmogų – kalbėjo sūnėnas Kęstutis.

Buvo tokių momentų, kai nemo-
kėjau be jo net gyventi... – virpančiu 
balsu prasitarė sesuo Paulė. Jai brolis 
buvo labai artimas, ypač jo gyve-
nimo saulėlydyje, abiem gyvenant 
Vilniuje. Todėl šįmet, kai minime jo 
gimimo šimtmetį, seseriai nerimsta 
širdgėla – kodėl J. Mikelinsko atmi-
nimas Lietuvoje šiandien nevertina-
mas? „Jis neparašė paskutinio savo 
kūrinio – buvo sumanęs parengti 
„Kur lygūs laukai“ trilogiją. Kai 
lietuviai buvo apšaukti žydšau-
džių tauta, to pakęsti negalėjo... 
Surinko daug medžiagos, apgynė 
Lietuvos vardą. Atsiliepimai apie 
rankraštį – nuostabūs. Poetų Vytauto 
Bložės, Bernardo Brazdžionio... Bet 
atsirado ir tokių, kurie žiūrėjo prie-
šiškai“, – atviravo Paulė. Ir šiandien 
lietuvių nuomonės J. Mikelinsko at-
žvilgiu – išsiskiria. Ar pasieksime 
sutarimą? Pokalbį apie jo kūrybos 
atgarsius bei rašytojo gyvenimą pra-
tęsėme neformalioje aplinkoje su 
gausiu J. Mikelinsko artimųjų būriu.

„Darbo“ inf.
Aidos GARASTAITĖS

nuotr.

– Nuo vaikystės buvau svajoto-
ja, gyvenau savo susikurtame pa-
saulyje. Vaikystė, jaunystė prabėgo 
nuostabiame rojaus kampelyje, – 
Valerija užaugo Saločių miestelio 
Bauskės gatvėje, prie Mūšos upės 
ir parko. – Labai patiko klausytis 
vėjo ir medžių ošimo, klaidžioti rūke. 
Visa tai, manau, prisidėjo prie mano 
poetinės dvasios augimo.

Knygos autorė prisimena kurti 
pradėjusi dar Saločių vidurinėje:

– Turėjau meniškos sielos lite-
ratūros mokytoją Vladą Giedraitį, 
kuris mane pastebėjo ir paskatino. 
Neišsaugojau savo vaikiškos kūry-
bos, o ir apskritai daug jos kažkur 
nusimėtė, tiesiog nesureikšminau. 
Visuomet rašiau tik sau, nes lengviau 

Gyvenimo poeziją sudėjo į knygą
Salotietė Valerija Pele-

grimaitė-Jurgilienė Saločių 
kultūros namų salėje pri-
statė savo pirmąją poezijos 
knygą „Užauginta Mūšos ir 
žalių lankų“. Be pačios au-
torės, eilėraščius skaitė Sa-
ločių bibliotekininkės Daiva 
Jonėnaitė (ji ir knygos re-
daktorė) bei Diana Krap-
tavičienė. Valeriją sveikino 
vaikai, giminaičiai, bičiuliai, 
kaimynai, bendruomenė, 
kultūros namų ir bibliote-
kos darbuotojai… Dainavo 
Raubonių moterų vokalinis 
ansamblis „Radasta“ (va-
dovė Lidija Zagorskienė), 
o viena iš ansambliečių 
Gražina Petrauskaitė-Paš-
kevičienė – buvusi Valerijos 
klasės draugė… Taip jaukiai 
prie kavos puoduko ir įspū-
dingo torto – tarsi išleistos 
knygos kopijos rutuliojosi 
šeštadienio popietė.

išsiliedavau popieriuje.
Beje, tai atėjo iš vaikystės, kuo-

met suprato, kad popieriaus lapas 
tikrai nepasijuoks, tereikia jį gerai 
paslėpti.

– Mano visos eilės išjaustos, įdė-
ta dalelė širdies. Kartais jos gimsta iš 
nuoskaudos, kartais iš džiaugsmo, – 

prisipažįsta Valerija. – Gyvenime esu 
labiau stebėtoja. Mėgstu stebėti viską 
aplinkui – gamtą ir žmones, mąstau 
apie gyvenimo prasmę. Gyvenime 
man nesuvokiami du dalykai – Vi-
satos begalybė ir žmonių godumas…

Salotietė atskleidžia, jog ši kny-
ga – dalelė jos sielos:

– Kai pirmą sykį paėmiau į ran-
kas, užplūdo keistas jausmas. Ši 
knyga – tarsi mano gyvenimo įrė-
minimas.

Valerija nuoširdžiai padėkojo 
visiems ją įkvėpusiems, paskatinu-
siems, palaikiusiems ir atskleidu-
siems.

– Kas galėtų pagalvoti, kad Salo-
čių parduotuvėje dirbanti Valerija, ši 
draugiška čiauškutė, mielai patarian-
ti, kuri silkė gardesnė, slepia savo 
jautrią sielą ir rašo tokias jausmingas 
eiles, – nustemba dažnas.

Tarp kasdienybės darbų ir rūpes-
čių Valerija vis rasdavo ir randa laiko 
poezijos švystelėjimams. Jai teko ir 
Rygoje picas kepti, ir ūkininkauti, 
ir senukus prižiūrėti, ir savo vaikus 
auginti, o dabar džiaugiasi, kai ir 

anūkai suvažiuoja.
– Man šeima – brangiausia, 

vyras, vaikai, neįsivaizduoju be jų 
gyvenimo. Bet kartais vyro papra-
šau: eik į savo dirbtuves. Noriu bent 
porą valandų pabūti viena – skaityti, 
rašyti. O jis nemėgsta vienatvės, – 
šypsosi Valerija.

Tačiau Vigantas Jurgilas – me-
džio drožėjas, taigi turi ir veiklos, 
ir kūrybos.

Daiva Jonėnaitė pristatė filmuką 
„Svečiuojamės pas Jurgilus“.

Aidos GARASTAITĖS
nuotraukos

„Rinkau Valerijos eilėraščius. Kartais sėdu susierzinusi, supykusi, 
o rinkdama nusiraminu. Tos eilės – kaip relaksacija“, – pastebi Salo-
čių bibliotekininkė Daiva Jonėnaitė (kairėje), šalia – autorė Valerija 
Pelegrimaitė-Jurgilienė.

Valgomą knygą-tortą padovanojo vaikai iš Marijampolės.
Valerija dirba Saločių parduotuvėje, prie kurios priėjimas irgi 

meniškas…

Paulė Mikelinskaitė prisiminė brolio rašytojo gyvenimą, jo kūrybos 
atgarsius.




