
Muziejus, kurio 
negalėjo nebūti
Iškilios knygininkės Marijos Šlapelienės 140-asis
gimtadienis, pažymėtas Vilniuje karantino sąly-
gomis, leido giliau prisiliesti prie šios asmenybės
ir prisiminti, kokiomis neįtikėtinomis aplinkybėmis
buvo išsaugotas jos palikimas.           – 10 psl.

Lietuvos Respublikos ambasado-
je Washingtone – atsisveikinimo
nuotaikos. LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Rolandas Kriščiūnas bei
jo komanda, pabaigę penkerių
metų kadenciją, grįžta į Lietuvą.
Netrukus naujai atvykusieji diplo-
matai perims estafetę ir istorinė-
je mūsų šalies ambasadoje tęs
savo kolegų pradėtus darbus. Juk
be tęstinumo nebūtų tiek daug
nuveikta, kuriant ir nuolat stipri-
nant Lietuvos ir Amerikos ryšius.
Gero kelio ir prasmingų tolimesnių
darbų išvykstantiems!   – 3 psl.
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PERIODICALS

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

90-metė Marquette Parko gyventoja Danutė Varaneckienė, atvykusi į Balzeko lietuvių kultūros muzie-
juje veikiančią parodą ,,No Home To Go To”, pasijuto tarsi laiko mašina grįžusi į praeitį, kur vėl tapo pen-
kiolikmete paaugle ir susitiko su savo dar jauna mama.                                                                  – 4 psl.

90-metė parodoje 
apkabino savo motiną

Atsisveikindami taria ačiū!
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ilgas�„užstrigimas”�Lietuvos�sostinėje�šį�pavasarį�pa-
dovanojo�ir�unikalių,�malonių�akimirkų�bei�patirčių.
Viena�tokių�–�mielos�draugės,�Marijos�ir�Jurgio�Šlapelių
memoralinio�muziejaus�direktorės�Jolantos�Paškevi-
čienės�kvietimas�atšvęsti�Lietuvos�knygininkės,�Vilniaus
visuomenės�veikėjos,�pirmosios�lietuviškosios�operos
„Birutės”�atlikėjos�Marijos�Piaseckaitės�(1880.06.05–
1977.04.04)�140-ąjį�jubiliejų.

Padėti Šlapelienei „užpūsti” 140 žvakučių man
buvo ypatinga garbė, juolab, kaip renginyje pa-
stebėjo Jolanta, esu vienas iš nedaugelio gy-

vųjų, kuris bendravo su Piaseckaite „akis į akį”. To-
dėl prieš pradedant pokalbį su šios unikalios kultū-
rinės salelės direktore, leiskite man paklajoti (ir jus
pakviesti kartu) po savo atminties labirintus. 

Back in the USSR…

…You don’t know how lucky you are, boy… – pri-
siminiau legendinės britų roko grupės „The Beatles”
1968 m. „hitą”. Po kelių nesėkmingų bandymų apsi-
lankyti savo tėvų  žemėje, niūrią ir šaltą 1976 m. sau-
sio 2 d. pavakarę atskridęs su Tarybų Lietuvos avia-
linijos (būta kadaise ir tokių!) lėktuvu iš Leningra-
do, nutūpiau Vilniaus oro uoste. „Sugrįžau…” –
kuždėjo sąmonėje.

Marija�ir�Jurgis�Šlapeliai�praėjus�savaitei�po�vestuvių.�1905
m.�rugsėjo�12�d.������������Fotografas�Aleksandras�Jurašaitis�

Marijos�ir�Jurgio�Šlapelių�knygyne�Dominikonų�gatvėje.�Antras�iš�k.�–�Jurgis�Šlapelis,�ša�-
lia�sėdi�Marija,�toliau�–�jų�sūnus�Skaistutis.�1931�m.

Minint�knygyno�25�metų�sukaktį.�Tarpduryje�–� �Marija�Šlapelienė�(d.)� ir�knygyno�dar-
buotoja�Adelė�Klišytė.�1931�m.���������Memorialinio�Šlapelių�muziejaus�archyvo�nuotraukos

Muziejus, kurio negalėjo nebūti
Iškilus gimtadienis pandemijos šviesoje

nių laikų sofutės pasnausti.
Tą vasarą Šlapelienės balso jau nebegirdėjau.

Šiandien nebėra ir mielos jos slaugės Apolonijos. Liko
tik ta sena sofutė ir brangūs prisiminimai…

Ir vėl tuo pačiu keliu

Gorkio gatvė man buvo pirma aplankyta gatvė
pirmojo vizito į Lietuvą metu. Gal keista, bet taip man
ji ir liks – ne Didžioji, ne Pilies ir ne Zamkowos…

Taigi šiemet, po daugiau kaip 4 dešimtmečių, vėl
žingsniavau į Gorkio Nr 40. Į Marijos Piaseckaitės-
Šlapelienės jubiliejų buvo pakviesta nedaug žmonių
(karantinas!), bet kalbų ir muzikos netrūko. Pro lan-
gą sklido alto garsai. Pagrindinėje muziejaus salėje
buvo surengta Šlapelių gyvenimo kelią atspindinti pa-
roda, rodomas dokumentinis filmas. Šis jubiliejus
tapo ir gera proga pakalbėti su muziejaus direktore
Jolanta Paškevičiene ne tik apie šių namų savi-
ninkus, bet ir apie žmones, kurie buvo šalia bei apie
tai, kaip buvo kuriamas šis kalbininko ir knyginin-
kės paveldo paminklas – Marijos ir Jurgio Šlapelių
memorialinis muziejus.

Miela Jolanta, dievobaimingoji Marijos Šlapelienės tar-
naitė Apolonija Keperšaitė nuolat ramindavo, prisiekdama,
jog niekada savo šeimininkės neapleis. „Mirsiu kada rei-
kės”, – buvo jos žodžiai. Po Šlapelienės mirties tarnaitė ir
toliau liko dviejų kambarėlių butelyje tuometinėje Gorkio
g. 40, o koridoriuje gyveno Kauno antikvariato darbuoto-
jas Petras Matkevičius. Apolonija Anapilin iškeliavo 1991-
aisiais. Kas įvyko po to?

Šie Apolonijos žodžiai, tarsi priesaika apleisti Šla-
pelių namus tik tuomet, kai bus saugu, kai ateis lai-
kas, man yra vienas iš kelių stebuklų, apvainikuo-

Atsisėdęs į taksi nuvažiavau tiesiai į Gorkio Nr
40 Senamiesčio širdyje. Vos pakeliami lagaminai buvo
pilni „kontrabandinės” literatūros. Daugiausiai ve-
žiau Lietuvių katalikų mokslo akademijos Romoje iš-
leistų rimtų mokslinių knygų. Laikyti jas „Gintaro”

viešbutyje būtų pražūtinga.
Itin siaurais laiptais pakilęs į antrą aukštą pa-

mačiau besišypsančią čikagietę Gražutę Sirutienę.
Keistas jausmas. Vos prieš porą mėnesių lankiausi
jų bute Marquette Parke, kur Gražutės vyras Aloy-
zas laužyta lenkų kalba mokė mane „naudingų išsi-
reiškimų” (gal prireiks susitikus su lenkiškai kal-
bančiais jų giminėmis), o štai susitinkame toli toli,
už „geležinės uždangos”… Svečių Gorkio gatvėje būta
ir daugiau. Čia manęs laukė žymus kalbininkas
prof. Zigmas Zinkevičius ir žemaitis bibliofilas Juo-
zas Šimkus. Prie stalo sėdėjo kambarėlio gyventojos
– smulkutė Apolonija Keperšaitė ir ne ką didesnė Ma-
rija Šlapelienė. Sudėjimu gal mažutė, bet iškart pa-
jutau, kokią jėgą ji savyje turėjo. Vilnietės knygi-
ninkės akivaizdoje atvežtos knygos buvo padovano-
tos mokslininkui ir bibliofilui.

Kartu su vyru kalbininku Jurgiu Šlapelienė
1906 m. vasario 6 d. įsteigė knygyną, kuris netrukus
tapo ir lietuvybės skleidimo židiniu. Verslo „ašis”
buvo pati Marija. Tais pačiais metais ji išgarsėjo ir
kaip pagrindinio vaidmens atlikėja Miko Petrausko
operoje „Birutė”.

Nuo pirmosios akimirkos pajutau, šalia kokios
legendinės moters aš sėdžiu. Mus siejo meilė spaus-
dintam lietuviškam žodžiui. Per lietuviškąją knygą
turėjau progos pažinti ir pačią Šlapelienę, ir Čikagoje
gyvenančią jos dukrą Gražutę Sirutienę.

Š. m. balandį buvo sukurtas 25 min. trukmės do-
kumentinis filmas apie Mariją Piaseckaitę-Šlapelienę.

Juostoje buvo užfiksuoti
ir mano atsiminimai apie
knygininkę. Gimusi ir
augusi miestiečių šeimo-
je, ji buvo tikras „buldo-
zeris”. Tik tokia tvirta
moteris galėjo atlaikyti
visas tas kratas, kurias
Šlapeliams teko patirti
savo knygyne per visas
okupacijas, kol 1949 m.
Lietuvos TSR valdžia
knygyną nacionalizavo.

Po pusantrų metų
nuo istorinio susitikimo
vėl turėjau galimybės su-
grįžti į Gorkio  Nr 40.  Tą
vasarą, studijuodamas
lietuvių kalbos kursuose
užsienio lietuviams Vil-
niaus universitete, kone
kasdien per pertrauką
užbėgdavau į tą butą, ku-
riame tuo metu jau gy-
veno tik viena Apolonija.
Atrodo, kad stipriai silps-
tant jos regėjimui, jai bū-

davo džiaugsmas klausytis jaunojo Amerikos lietu-
vio pasakojimų. Viskas Apolonijai buvo įdomu. O
mane ji palepindavo kaimiška duona su skilandžiu
bei „šaltanosiais” su mėlynėmis. Po tokių vaišių kaip
kačiukas susiriesdavau ant senos, ko gero, dar cari-

Šlapelių�šeima�savo�namų�svetainėje.�Iš�k.:�sėdi�dukra�Gražutė,�Marija�Šlapelienė,�Jurgis
Šlapelis,�dukra�Laimutė,�jiems�prie�kojų�–�sūnus�Skaistutis.�1929�m.�

Fotografas�I.�Fridberg���������
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Po�daugiau�nei�20�metų�nežinios�–�pirma-
sis� motinos� ir� dukters� Gražutės� susitiki-
mas�Vilniuje.�1965�m.

M.�Šlapelienė�prie�nacionalizuoto�savo�namo�Pilies�g.�(sovietmečiu�–�M.�Gorkio�g.)�40�su
vyro�dukterėčia�Alma�Gudonyte,�kuri�globojo�Mariją,�o�šeimai�atgavus�namą,�buvo�pir-
moji�muziejaus�direktorė.�1961�m.

Pirmosios�Gražutės�Šlapelytės-Sirutienės�viešnagės�Lietuvoje�metu.�Prie� tetos�Elenos
Klišeikienės�namelių�Saracėnų�g.�12.�1965�m.

M.�Šlapelienės�gimtadienis�su�savo�artimiausiomis.�Dešinėje�–�tarnaitė�Apolonija�Keper�-
šaitė,�kairėje�–�Aloyzo�Siručio�sesuo�Konstancija�Akelaitienė�ir�duktė�Gražutė.�1970�m.

jančių neįtikėtiną muziejaus atsira-
dimo istoriją. Galėčiau tai įvardyti
kaip iš besąlygiško tikėjimo kylantį ne-
ginčijamą žinojimą. Juk negalėjo Apo-
lonija nuspėti, kad, praėjus 13-kai
metų po Marijos Šlapelienės mirties,
Lietuva vėl taps ne-priklausoma vals-
tybe ir nacionalizuotas turtas bus grą-
žinamas savininkams. Likusi viena ji
ištikimai saugojo jai šventą šeiminin-
kų atminimą ir palikimą, būdama ir
prieglobsčiu Šlapelių šeimos drau-

senų laikų liudininkai. Tačiau nei jo li-
kimo, nei palaidojimo vietos nežinome.
Laukia rimta Matkevičiaus ir Šlape-
lienės susirašinėjimo studija – mu-
ziejaus fonduose turime didžiausią
dėžę dar netyrinėtų jų laiškų.

Bet Šlapelienės knygynas juk buvo ki-
tur – Dominikonų gatvėje? Ar jiems priklausė
visas pastatas, paženklintas Zamkowa 40,
ar tik butas jame?

Knygyną Šlapeliai atidarė 1906
m. vasario 6 d., išsinuomoję patalpas
tuometinėje Šv. Jono g. 13 (dabar Do-
minikonų g. 11). Šeima 20 metų gyve-
no Marijos tėvo pastatytame name
Carycino (dabar Saracėnų) gatvėje –
gerokas kelio galas iki knygyno. Ten
gimė ir užaugo visi Šlapelių vaikai.
Namą, kuriame dabar yra memoria-
linis muziejus, šeima įsigijo tik 1926 m.
Tuo metu tai buvo Wielka (Didžiojoje)
gatvėje Nr. 44 (vėliau numeracija ir gat-
vės pavadinimas keitėsi). Pradinį įna-
šą sudarė už vekselius gauti 2 tūks-
tančiai Amerikos dolerių. Apie tai
1956 m. atsiminimuose „Laiškas vai-
kams” Šlapelienė rašė: „Kaip žinot –
gyvenom savo nameliuose, Vilniuje, Di-
džioji g. buvo vadinama, o namų nr. 16.
Nedideli tie nameliai – gyvenamo plo-
to buvo apie 220 mtr. Mes su a. a. Jūsų
Tėveliu nusipirkom iš santaupų, ne-
gėrėm degtinės, nerūkėm tabako, ne-
sipuošėm, abu dirbom, puotų nekėlėm
ir susitaupę nusipirkom”.

Pirmąjį namo aukštą Šlapeliai vi-
sada nuomojo, jame buvo bandelių
kepyklėlė, pieninė, parduotuvė ir pan.
Gyveno tik antrame aukšte. Tai buvo
nedidelis, kukliai įrengtas keturių
pereinamų kambarių butas su erdvia
svetaine, puošniais kokliniais pečiais,
virtuvėje stovėjo didžiulė krosnis, vie-
nas iš mažiausių kambarių – sūnaus
Skaistučio – atitvertas nuo Šlapelių
miegamojo. Iš tų laikų išlikusių baldų
nėra daug, dauguma jų pagaminti lie-
tuvių baldininkų (apie viską smul-
kiai Šlapelienės aprašyta ant prisegtų
ar užkištų popieriaus skiautelių arba
įbrėžta rašalu tiesiog ant baldo mažai
matomoje vietoje). Tai Karelijos beržu
faneruota drabužių spinta su facetuo-
tu ovaliniu veidrodžiu, lietuvių meist-
rų pagaminti kosmetinis stalelis su
veidrodžiu, unikalus arbatos stalelis,
apkaltas vario skarda, ant kurios iš-
raižytos tarpukariu Lietuvoje kulti-
vuotos sporto šakos, transformuoja-
mas žaidimų stalelis, muštas žaliu ak-
somu ir turintis slaptavietę, art déco
stiliaus spintelė su trimis veidrodžiais,
inkrustuoto medžio ornamentais, taip
pat XIX a. pabaigoje Sankt Peterburge
pagamintas garsusis „pasoginis” Ma-
rijos „F. Muhlbach” firmos pianinas ir
daugybė kitų vertybių. 

Pastogė, visada kvepėjusi 
muziejumi

Iš savo pirmo apsilankymo prisimenu,
kad bute viskas dvelkė praeitimi. Atrodo, Šla-
pelienė neišmesdavo nė vaistinės recepto.
Prisimenu, kai užeidavau pas Apoloniją, sei-
les varvindavau, pamatęs kokią seną kar-
toninę batų dėžę… Kurti memorialinį mu-
ziejų turbūt buvo palanki dirva – kokia jo
atsiradimo istorija?

Remiantis šia istorija būtų galima
Hollywoode pastatyti filmą apie tikė-
jimo idėjos svarbumu jėgą. Apie išsi-
pildžiusią daugybę metų puoselėtą
svajonę, gal greičiau – utopiją. 

Šlapelienės vizija sukurti šiame
name muziejų buvo tokia galinga (jos
įrašai ant kiekvieno menkiausio daik-
telio, jos begalybė sąsiuvinių su užra-
šais apie visus ir viską, jos tikėjimas,
kad okupantai ateina ir išeina, o mes
darome savo darbus, galiausiai jos tes-
tamentas), kad neįvykdyti jos paliepi-
mų buvo tiesiog neįmanoma. Ir Mirtis
Apolonijos palaukė, pakentėjo, ir rei-
kalingi žmonės atsirado reikiamu lai-
ku reikiamose vietose, ir Seimo priimti
nuosavybės grąžinimo įstatymai ne-
pavėlavo, ir visos aplinkybės susi-
klostė taip, kad dukrai Gražutei buvo
grąžinta Šlapelių šeimos nuosavybė,
kurią miesto meras Alis Vydūnas priė-
mė kaip dovaną Vilniui, pasirašydamas
dokumentą, jog šis namas per amžius
bus memorialinis muziejus, vieta, kur
žmonės ateis „pasisemti kultūrinės
atgaivos” (kaip iškalta ant marmurinės
lentos muziejaus kiemelyje).

Ar Šlapelių muziejus panašus į kitus
memorialinius muziejus Lietuvoje? 

Ir taip, ir ne. Nė vienas memoria-
linis muziejus neturi tiek daug „auto-
rinės” autentikos – kalbu apie pačios
Šlapelienės aprašytus daiktus su vi-
somis istorijomis ir kontekstu. O ir
mūsų muziejaus eksponatai išsiski-
ria – ne tik kiekiu (dabar turime per 30
tūkst. eksponatų), bet ir jų istoriniu tur-
tingumu. Daug eksponatų „pakelia-
vo” po pasaulį, kol nugulė muziejaus
fonduose. Pvz., iš Lietuvos kelis de-
šimtmečius Šlapelienės vaikams siųs-
ti leidiniai, nuotraukos ir įvairūs daik-
tai po Gražutės mirties iš JAV sugrįžo
į Vilnių.

Dabar muziejaus antrasis aukš-
tas, kuriame gyveno Šlapelių šeima,
yra tarsi sakrali erdvė. Visi čia vyks-
tantys kameriniai renginiai turi būti
ypatingi – savo artumu giminės isto-
rijai, pasaulėžiūrai, jų laikmečiui. Taip
pat traktuojame ir pirmo aukšto me-
morialinę erdvę – knygynėlį, kuris at-
kurtas iš autentiškų M. Šlapelienės lie-
tuvių knygyno daiktų – išsaugotų lei-
dinių, plakatų, dokumentų, kancelia-
rinių prekių, kuriomis prekiauta.

Gotikiniai namo rūsiai ir pirmasis
aukštas, kur Šlapeliai niekada negy-
veno, tik nuomojo, skirti viešai erdvei,
kultūros renginiams, keičiamoms
meno parodoms, koncertams, vakaro-
nėms ir spektakliams. Tai vieta, kur
kviečiame burtis, susitikti, pasidalin-
ti savo kūryba – vilniečius, ir ne tik. 

Bus daugiau

gams, ir svetinga šeimininke iš toli at-
vykusiems giminėms. Tai, kad Apolo-
nija buvo registruota Gorkio g. 40–4 (va-
dinamoje „komunalkoje”, t.y. bute su
bendra virtuve ir tualetu) ir jokiais bū-
dais nesutiko būti iškeldinta į naują at-
skirą butą, išgelbėjo visą namą nuo pri-
vatizavimo ir virtimo prabangiu Se-
namiesčio viešbučiu su restoranu go-
tikiniuose rūsiuose. Yra daug palankiai
susiklosčiusių aplinkybių, kartais net
ir sunkiai paaiškinamų, kurios ir lėmė
šio namo likimą. Daugybės inteligen-
tų pastangos ir biurokratinės batalijos,
o ir pačios Marijos Šlapelienės kate-
goriškas testamentas (sovietmečiu at-
rodęs absoliučia utopija) tarsi užbūrė,
užprogramavo įvykių eigą. Ir kai 1991
m. šviesioji Apolonija iškeliavo Ana-
pilin, jau buvo užsuktas namo grąži-
nimo teisėtai paveldėtojai Gražutei
Šlapelytei-Sirutienei procesas ir už-
kardyta jo privatizavimo galimybė.

Apie Petrą Matkevičių dažnai gir-
dime įvairių istorijų ir legendų – jomis
mielai dalijasi muziejuje apsilankantys



Šaltojo karo žurnalistė

Prieštaringos reputacijos Salomėja Narkeliūnaitė šeštajame dešimtmetyje buvo ,,Draugo”
korespondentė Jungtinėse Tautose. Ji taip pat viena pirmųjų apsilankė okupuotoje Lietu-
voje. Tačiau S. Narkeliūnaitės nuveikti darbai byloja – tautiškumas ir asmens laisvė jai buvo
pagrindinės vertybės.                                                                                                – 4 psl.

PERIODICALS

N
EW
SP
A
PE
R�
-�D
O
�N
O
T
�D
E
L
A
Y
-�D
at
e�
M
ai
le
d�

07
-2

7-
20

20

LITHUANIAN�WORLD-WIDE�NEWS

DRAUGAS
ANTRADIENIS–TUESDAY, LIEPOS – JULY 28, 2020 • Vol. CXI NR. 89 Kaina 1.50 dol.

laikraštis lietuviams
leidžiamas nuo 1909 metų

Audronė V. Škiudaitė prisimena seną gerą
žanrą – sovietinį anekdotą. Daugeliui tais laikais
gyvenusių tai buvo savotiška iškrovos priemo-
nė. Žinovai teigia, kad sovietiniais anekdotais
domėjosi net Amerikos žvalgyba, kuri iš jų spręs-
davo apie liaudies nuotaikas. 

– 3 psl.

Žmogiškajam
orumui palaikyti

Tikrasis žmogaus gyvenimas – tai gyvenimas, kurio jis negyveno – Oscar Wilde

Memorialiniame M. ir J. Šlapelių muziejuje Vilniuje paminėtas garsios knygyninkės ir pirmosios Biru-
tės operos scenoje Marijos Šlapelienės 140-asis gimtadienis. 

Tuo tarpu Klaipėdoje surengta reportažiniu stiliumi sukurtų valstybės vadovų portretų paroda. Jos
autorius – spaudos fotografas Ramūnas Danisevičius. – 6 ir 9 psl. 

Mūsų žymieji
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Tęsinys. Pradžia – liepos 25 d. laidoje

Kratos�tarsi�pandemija�lydėjo�vieną�pirmųjų�(ir
ilgiausiai�veikusį)�Vilniuje�lietuvišką�Marijos�ir
Jurgio�Šlapelių�knygyną�per�visas�okupacijas.

Knygynas�buvo�įkurtas�1906�metais,�vos�porai�metų
tepraėjus�nuo�spaudos�draudimo�panaikinimo,�na-
cionalizuotas�sovietų�valdžios�1949�m.��M.�Šlapelie-
nė�iki�savo�mirties�1977�m.�gyveno�netoliese,�dvie-
jų�kambarėlių�butelyje,�tvirtai�tikėdama,�kad�viskas,
ką�ji�per�gyvenimą�surinko�ir�išsaugojo,�kada�nors�taps
jos�laikmečio�liudytoju�ateities�kartoms.�Tęsiame�šeš-
ta�dienio�laidoje�pradėtą�pokalbį�su�M.�ir�J.�Šlapelių
memorialinio�muziejaus,�kuriame�šį�pavasarį�buvo�pa-
minėtas�garsiosios�knygininkės�140-asis�jubiliejus,�di-
rektore�Jolanta�Paškevičiene.

Muziejus, kurio negalėjo nebūti (2)
Iškilus gimtadienis pandemijos šviesoje

Miela Jolanta, Jūs pasakojote apie nuostabiai susi-
klosčiusias aplinkybes, ir aš pagalvojau – kažin, ar dvie-
jų aukštų namas pačiame senamiesčio centre mūsų die-
nomis taip lengvai būtų perduotas muziejui? Beje, ar iš kar-
to buvo atgautas visas namas, ar tik tas dviejų kambarė-
lių butelis?

Taip, teko kelioms moterėlėms įsitvėrus to „dvie-
jų kambarių butelio” steigti muziejų… Nekūrena-
mose patalpose apsitūlojus paltais kurti ekspozici-
ją ir laukti, kol visi buvusieji „komunalkos” gy-
ventojai bus iškeldinti į naujus butus. Almai Gudo-
nytei (Jurgio Šlapelio sesers dukrai) ne vieną pūdą

jausmą, dvasią, aurą. Kaip prisiliesti prie istorijos,
ją suprasti ir suvokti savo vietą istorijos tėkmėje. 

Ar Tau asmeniškai teko bendrauti su Gražute, Laimute,
jų vyrais bei vaikais?

Muziejuje dirbti pradėjau 2010 m. rudenį – Gra-
žutė jau prieš gerus metus buvo išėjusi Anapilin. Lai-
mutė Šlapelytė-Graužinienė ir abiejų seserų vyrai
dar seniau paliko šią „ašarų pakalnę”. Tačiau teko
kelis kartus Lietuvoje susitikti su Laimutės dukra
Regina Graužinyte. Paskutinį kartą į Vilnių ji buvo
atvykusi prieš ketverius metus, 2016 m. rugpjūtį, kar-
tu su vyru Charles. Iki šiol prisimenu, kaip smagiai
vakarojome muziejuje, kaip juokėmės ir dainavome,
Charles pritariant lūpine armonikėle. Tąkart Regi-
na, nors ir silpnos sveikatos, buvo visai kitokia, nei
viešėdama anksčiau – linksma, rami, sąmojinga, at-
sipalaidavusi. Gal tokia ji visuomet būdavo šalia savo
vyro? Atrodė, kad galėsime džiaugtis draugyste
kiekvieną vasarą, su Charles net juokais ketinome
drauge įrašyti kokią vieną kitą dainą. Tačiau po ke-
lerių metų mus pasiekė žinia, jog Reginos nebėra…

Susirašinėjame su Milda Graužinyte ir Skais-
tučio Šlapelio dukra Rasa. Labai kviečiame jas abi
į Vilnių, vis tikimės, kad noras apsilankyti senelių

druskos teko suvalgyti, kol muziejus įgavo savo
tikrąjį statusą. Teko jai muziejuje ne vieną naktį tarp
plytų nuolaužų pasistačius sulankstomą lovelę nak-
voti su pistoletu po pagalve, saugoti namo rekonst-
rukcijai suvežtas statybines medžiagas ir prižiūrė-
ti statybininkų darbą.

Iškart po nepriklausomybės atkūrimo pagal testamentą
atsiėmusi  tėvų namą, Marijos Šlapelienės dukra Gražu-
tė Sirutienė padovanojo jį Vilniaus miestui. Būdama pa-
veldėtoja Gražutė pati daug investavo į remontą, ekspo-
zicijos įrengimą. O ar ženkliai prisidėjo miesto savivaldy-
bė?

Tuo metu (1992–1994 m.) nebuvo galima net pa-
svajoti, kad Savivaldybė rastų savo biudžete pinigų
rekonstrukcijos projektams ir darbams, archeolo-
giniams tyrimams ar muziejaus įrengimui. Visos di-
džiulės sumos buvo apmokamos iš Gražutės Šlape-
lytės-Sirutienės sąskaitos. Ji iš Santa Monicos va-
dovavo muziejaus kūrimui – laiškais, telefoniniais
pokalbiais, žinutėmis per atvykstančius žmones. Ne-
girdėjau, kad kas nors kada būtų suskaičiavęs, kiek
pinigų į mamos svajonę Pilies g. 40-ajame name ati-
daryti muziejų investavo Gražutė. Ko gero, tai skai-
čiai su šešiais nuliais.

Šlapelių dinastija šiuolaikinėje šviesoje

Jolanta, nuo kada Tu pati dirbi muziejuje? Kokį radai
atėjusi?

Po pirmosios muziejaus direktorė Almos Gudo-
nytės mirties 2010 m. rudenį Vilniaus miesto savi-
valdybė (muziejus yra Savivaldybės kultūros įstai-
ga) paskelbė konkursą direktoriaus pareigybei už-
imti. Konkursą laimėjau aš. 

Muziejus, niekada nerenovuotas ir neremon-
tuotas, visiškai neatitiko mano vizijos, koks turėtų
būti memorialinis muziejus. Laikas čia buvo susto-
jęs kelis dešimtmečius ir gerokai kvepėjo soviet-
mečiu. Tačiau čia dirbo moterys, kurios betarpiškai
dalyvavo muziejaus gimimo istorijoje. Ir joms teko
laimė bendrauti su Gražute, kuri išnaudodavo kiek-
vieną progą atvykti į Vilnių. Galima suprasti, kad
muziejus Gražutei buvo kaip jos kūdikis – pagim-
dytas, paaugintas ir paleistas į pasaulį. Lygiai tokius
pat motiniškus jausmus yra ne kartą deklaravusi Ma-
rija Šlapelienė – apie knygyną, kaip apie savo šven-
tovę, ji yra ne kartą rašiusi atsiminimuose.

O kaip dabar atrodo muziejus ir jo edukacinės prog-
ramos?

Kolektyvas nuo mano atėjimo mažai tepasikei-
tė, beveik visi tie patys žmonės tebedirba. Pavyko iš
savivaldybės „išpešti” dar kelis etatus. Tai gyvy-
biškai reikalingas projektų vadovas ir muziejinin-
kai dirbti su archyvais, skaitmeninimo bei viešini-
mo projektais. Edukacijas keičiame kartu su mu-
ziejaus politika – nieko neslėpti spintose po stiklais,
o rasti kelius ir būdus, kaip lankytojui, mokinukui
ar smalsiam pensininkui leisti pajusti daiktų gyvastį,

Marija�Piaseckaitė-Šlapelienė�–�pagrindinio�vaidmens�at-
likėja�pirmojoje�lietuviškoje�operoje�–�Miko�Petrausko�„Bi-
rutė”,�1906�m. 
Marijos�ir�Jurgio�Šlapelių�namo-muziejaus�archyvo�nuotr.

Atminimo�papuošalas�Marijos�jubiliejui�–�unikalus�plaukų
juvelyrikos�kūrinys.

Dominikonų�gatvės�vaizdas�–�dabar�ir�po�restauracijos.�Šiame�pastate�buvo�įsikūręs�Šlapelių�knygynas.�������������������������������������������������� Ugnelės�Šilėnas�nuotr./DO architects vizualizacija
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namuose nugalės laiko stygių ir pri-
duos sveikatos bei ryžto skristi per At-
lantą.

Man neduoda ramybės klausimas, ko-
dėl Gražutė, nesekdama mamos kolekcio-
nieriška dvasia, dar tarybiniais laikais „iš-
ardė” Šlapelių archyvą ir tėvo vardų karto-
teką perleido Vilniaus universitetui…

Po Marijos Šlapelienės mirties 1977
m., o tai buvo pats gūdžiausias soviet-
metis Lietuvoje, Gražutė puolė gelbėti
tėvų atminimą. Apie tai, kad „išauš
laisvės diena”, nebuvo galima nė pa-
svajoti. Jai teko savo akimis pamatyti,
kaip toje santvarkoje gali būti susido-
rojama su „netinkamais” ar nepagei-
daujamais istorijos faktais, juos tiesiog
sunaikinant, pradanginant, ištrinant.
Sunkiai įsivaizduoju, kaip kitaip ji, ne
sovietų Lietuvos pilietė, galėjo apgin-
ti ir apsaugoti tėvų knygas, dokumen-
tus, nuotraukas. Manyčiau, kad Gra-
žutė pasielgė labai apdairiai (ko gero,
turėjo gerų patarėjų), išslapstydama
svarbiausius artefaktus po skirtingas
įstaigas, kuriose dirbo daug šviesių as-
menybių, ne tik sovietams lojalūs funk-
cionieriai. Buvo įsteigtas specialus
Šlapelių fondas Vilniaus universiteto
Mokslinėje bibliotekoje, kuriame nuo
sunaikinimo paslėpta daug dokumen-
tų, spaudinių ir nuotraukų, Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos institutui per-
duotos Jurgio Šlapelio visą gyvenimą
rinktos žodžių kartotekos, panaudotos
leidžiant Didįjį lietuvių kalbos žodyną.
Marijos rankomis pasisiūtas pirmosios
„Birutės” kostiumas ir Jurgio Šlapelio
karinė uniforma perduota saugoti Na-
cionaliniam muziejui. Suprantu despe -
ratiškas Gražutės pastangas išslapstyti
kuo daugiau atminties liudijimų. Juk
svarbiausia buvo viską kuo saugiau
„įtaisyti” bei paslėpti, apsaugoti nuo
sunaikinimo. 

Ar įmanoma tą archyvo dalį „atgauti”
ir sugrąžinti į Šlapelių muziejų?

Tai yra juridiškai neįmanoma,
nėra jokio teisės akto, leidžiančio tai pa-
daryti. Tų fondų eksponatus galime bet
kada apžiūrėti, tyrinėti, galime daryti
kopijas, skolintis. Pvz., 2016 m. minė-
dami Šlapelienės knygyno, pirmosios
lietuviškos operos ir muziejaus įkūri-
mo jubiliejus, gerą pusmetį muziejuje
eksponavome iš Lietuvos nacionali-
nio muziejaus pasiskolintus „savo”
daiktus.

Šviesa tunelio gale…

Ar Šlapelienės palikimas visiškai in-
ventorizuotas? Ar muziejus pasipildo nau-
jais eksponatais – gal ne tik šlapeliana?

Šio proceso pabaigos dar nematyti,
jeigu kalbėtume apie tūkstančius eks-
ponatų, pasiekusių muziejų po Gražu-

ziejuje, pastato būklė buvo apgailėtina.
Nerimą kėlė kiauras stogas, pro kurį
po kiekvieno lietaus tekantį vandenį
„gaudydavome” kibirais ir dubenimis,
kad nepermerktų eksponatų. Sutrū-
kinėjusios stogo čerpės čiuožė ant pra-
eivių galvų, tinkas nuo lubų gabalais
krisdavo ant darbo stalų ir pan. Rašė-
me projektus įvairiems ES fondams ir
prašymus remonto finansavimui gau-
ti, tačiau veltui. Albino Markevičiaus
rūpesčiu Gražutės Sirutienės fondas
ėmėsi globoti muziejų. Per septynerius
metus buvo atlikti svarbiausieji gel-
bėjimo darbai – pakeistos stogo gegnės
ir paklotos naujos čerpės, perklotas kie-
melio grindinys, suremontuotas fasa-
das, visos muziejaus patalpos ir naujai
įrengti sanitariniai mazgai (senieji
lankytojams kėlė siaubą). Vėliau buvo
restauruotas istorinis parketas, durys
ir langai, pakeistos antrojo aukšto
įstiklinimo konstrukcijos ir atstatyti
sovietmečiu užmūryti langai. Ir tai
ne viskas. Muziejus tapo „sveiko kūno”
ir „gražaus veido”. Manau, kad net Ma-
rijos Šlapelienės svajonėse pastatas
nebuvo taip iščiustytas.  

Apie Šlapelius nemažai yra rašęs prof.
Vladas Žukas. Ar galima tvirtinti, jog apie
šią iškilią vilniečių šeimą jau žinome viską?

Profesoriaus Vlado Žuko knygos
muziejaus darbuotojams yra tarsi en-
ciklopedijos, be jų sunkiai įsivaizduo-
čiau mūsų veiklą. Tačiau sunku pati-
kėti, kiek dar daug yra netirtų sričių,
kiek neperžiūrėta fondų, archyvų, bib-
liotekų. Muziejaus istorikė, archyvų
specialistė Vida Girininkienė jau keleri
metai tyrinėja Maskvos, Sankt Peter-
burgo, Rygos, Revelio archyvus ir ran-
da nemažai prieš daugiau nei šimtą
metų užvestų bylų, kurių dar niekas iki
šiol nevartė. Taigi nekeista, kad atsi-
randa visiškai naujų faktų. Jų pagrin -
du istorikė rengia leidinį, kuris savo

fundamentalumu, manau, nenusileis
prof. V.  Žuko opusams. Ketiname Jur-
gio Šlapelio 150-osioms gimimo meti-
nėms (2026 m.) parengti monografiją
apie šį tikrai nepakankamai įvertintą
didžiavyrį.

Koks iki šiol buvo maloniausias atra-
dimas ar susitikimas Šlapelių muziejuje?

Kuo giliau į mišką, tuo daugiau me-
džių… Kuo daugiau randame naujos
medžiagos apie Šlapelius, tuo ryškiau
matau, kiek dar daug baltų dėmių,
kiek daug nežinome apie šios šeimos
narius. Sunku būtų palyginti atradi-
mus – vieni jų reikšmingesni istoriniu
požiūriu, kiti – emociniu. Labai džiau-
giamės, kai muziejuje apsilanko žmo-
nės, pažinoję ir bendravę su Šlape-
liais. Tik jų gretos vis retėja, kartais
taip ir nespėji pasikalbėti ir išklausi-
nėti. 

Graži Šlapelienės gimtadienio dovana
– sukurtas dokumentinis filmas. Ar galime
tikėtis dar ko nors daugiau?

Videosiužetą jubiliejaus proga pa-
rengėme „iš reikalo” – dėl karantino
apribojimų negalėdami susikviesti
visų svečių į iškilmes muziejuje nuta-
rėme bent virtualioje erdvėje suburti
platesnį ratą ir papasakoti apie Mari-
ją Šlapelienę. Didžiausia gimtadienio
dovana įvardinčiau šiais metais pra-
dedamą festivalį „SALVE!”, kurį teko
nukelti į rugsėjo 18–20 dienas. Kaip
įspūdingiausią dovaną įvardinčiau ho-
mage Marijai Šlapelienei – meninį at-
minties papuošalą iš jos plaukų.

Pabaigai – kaip muziejus turėtų atrodyti
ateityje?

Muziejus, kuriame galima pajusti
dvasią ir nuotaiką. Tų laikų, tų žmonių
gyvenimo. 

Ačiū už pokalbį!

iškilmių�organizatoriai�(iš�k.):�renginio�režisierė�Eglė�Tulevičiūtė,�menininkė�Lina�Krasnovaitė-
Siparienė,�projekto�vadovas�Kristijonas�Siparis�ir�muziejaus�direktorė�Jolanta�Paškevičienė.

Linos�Krasnovaitės-Siparienės�apranga�atkartojo�Marijos�Piaseckaitės�kostiumą�opero-
je�,,Birutė”.�

Kiekvienas�daiktas�muziejuje�–�kalbanti�istorija.

Papuošalas�Marijos�atminimui.

tės mirties. Jau vien kaugės dukters ir
motinos susirašinėjimo laiškų ir at-
virlaiškių – ne vienerių metų prireiks
juos išstudijuoti. Pastaruoju metu fon-
dai pildosi ir Graužinių (Šlapelių duk-
ra Laimutė ištekėjo už diplomato Ka-
zimiero Graužinio) giminės ekspona-
tais. Artimieji Lietuvoje atneša į mu-
ziejų laiškų, nuotraukų, asmeninių
daiktų. Pernai rudenį iš šios giminės
gavome ypatingą dovaną – JAV miru-
si Regina Graužinytė testamentu pa-
liko Jono Rimšos tapytą savo mamos
portretą, kurį į Lietuvą atgabeno ir
mums įteikė Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys.

Muziejus turėjo, o gal ir tebeturi, rėmėjų
iš JAV – pvz., prieš kiek laiko miręs Anta-
nas Dundzila…

Antanas Dundzila buvo muziejui
neįkainojamas informacinis ir dvasi-
nis rėmėjas – tarsi tiltas tarp Lietuvos
ir JAV. Šis intelektualas muziejui labai
padėjo, palaikė jį, ypač susidarius tuš-
tumai po Gražutės išėjimo. Turėjome
planų, kaip aktualizuoti išeivijos kul-
tūrinį palikimą muziejuje ir Lietuvo-
je, laukėme gerb. Antano atvykstant,
tačiau pasiekė tik liūdna žinia, kad jo
nebėra…Tačiau galiu drąsiai pasaky-

ti, kad jeigu ne vienas užjūrio lietuvis
– Albinas Markevičius – ir jo laiku mes-
tas „gelbėjimo ratas”, šiandien mu-
ziejus tikrai nebūtų toks, koks yra da-
bar.  

Papasakokite plačiau apie A. Marke-
vičiaus rūpesčiu Santa Monicoje įsteigtą Gra-
žutės Šlapelytės-Sirutienės vardo fondą. Ar
jo tikslas – finansiškai remti muziejų? 

Kuomet prieš septynerius metus
Albinas Markevičius apsilankė mu-


