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TRUMPAS DOSJE 

 
Regina Biržinyt÷ gim÷ 1949 m. sausio 1 d. 

Anykščiuose, bet netrukus su t÷vais persik÷l÷ gyventi į 
Kelmę ir visą gyvenimą praleido čia. 1974 m. baig÷ Vilniaus 
universiteto filologijos fakultetą ir kurį laiką dirbo mokytoja 
Šilo Pav÷župio, Kupriškio mokyklose. Bet pedagoginį darbą 
nelabai m÷go, jai buvo sunkus nuolatinis šurmulys, buvimas 
dideliame būryje, tod÷l džiaug÷si, atsiradus galimybei 
įsidarbinti Kelm÷s centrin÷je bibliotekoje. Kurti eil÷raščius 
prad÷jo dar besimokydama vidurin÷je mokykloje. Greitai 
at÷jo pripažinimas – juos spausdino rajoninis laikraštis, 
respublikiniai periodiniai leidiniai, almanachai „ Poezijos 
pavasaris”. R. Biržinyt÷ ne kartą peln÷ įvairias premijas, 
išleido tris poezijos rinkinius „ Takas į vienkiemį“, „ Tenai už 
Kražant÷s“, „ Sutemų sl÷niai“. Mir÷ 1996 m. 
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TOKS LIKIMAS 

 
 

Bej÷giška vasaros saul÷, ir tik kvep÷jimas 
Beržų ir tuopų gelbsti nuo liūdesio. Bej÷giška 
Vasara – lyg pamesta moteris. Pievos jau nušienautos, 
Tik telkšo balos ant jų šiurkščių nugarų. Skraido 
Gandras žemai, peršlapęs lyg puolęs angelas. 
Up÷s vanduo nuo sunkių juodalksnių šeš÷lių tamsiai 
Žalias. Karv÷s lyg flamandiškam peizaže susilieja 
Su ūkanom. Lyja ir v÷lei lietus. Šaltas, nykus, lietuviškas. 
Tokia tad vasara, iš kurios tiek daug tik÷tasi. 
Toks tad likimas iki skausmo visa tai myl÷ti. 

 
 
 

 
 

„Tegul kalba jums mano poezija apie kančią ir neprilygstamą 
džiaugsmą, nes tai ir yra gyvenimas “. 

 

 
R .Biržinyt÷ 
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Regina Biržinyt÷ – Kelm÷s krašto poet÷. Gim÷ 

Anykščiuose, Aukštaitijoje. Ankstyvoji vaikyst÷ prab÷go 
b÷giojant Šventosios pakrant÷mis ir teškenantis švelniose jos 
vilnyse. Po to su t÷vais išsik÷l÷ į Šiaulius (čia gyveno tik 
pusmetį) ir galiausiai visam gyvenimui įsikūr÷ Kelm÷je, 
nedideliame miestelyje, apjuostame dviejų upių – Kražant÷s 
ir Vilb÷no. Šis miestelis su savo žavesiu, į kurį taip jautriai 
įsigilino poet÷s siela, jai tapo „ visų miestų miestu“, kuriame 
dilgyn÷s prilygintos rož÷mis, baltai, rausvai, violetiškai 
žydinčios bulv÷s- vos ne didžiausiu pasaulio stebuklu. 

Dar besimokydama vidurin÷je mokykloje Regina 
paraš÷ pirmąjį savo eil÷raštį. Jis buvo skirtas rusų poetui 
Sergejui Jeseninui, kurio lyrika ją žav÷jo visą gyvenimą. 1970 
metais, kai pirmuosius eil÷raščius išspausdino rajoninis 
laikraštis, Regina gavo daugiau pasitik÷jimo savimi ir 
netrukus jau dažname laikraštyje būdavo eil÷raščiai arba 
straipsniai. O baigdama vidurinę mokyklą suprato- poezija į 
jos gyvenimą at÷jo visam laikui, tod÷l įstojo į Vilniaus 
universitetą neakivaizdžiai studijuoti lietuvių kalbos ir 
literatūros. Tuo pačiu metu dirbo mokytoja kaimo 
mokyklose. Deja, šis darbas nebuvo prie širdies: vargino 
nuolatinis šurmulys, buvimas dideliame būryje, nepaklusnūs 
mokiniai, kurie ne visada nor÷davo klausytis ramaus, tylaus 
mokytojos balso. Didžiausią palaimą tuo metu teikdavo 
vaikščiojimas po Šilo Pav÷župio pušynus (kai dirbo ten 
buvusioje mokykloje) ar, parvykus į Kelmę, poilsis Kražant÷s 
vandenyse. 1976 metais R.Biržinyt÷ įsidarbino Kelm÷s 
centrin÷je bibliotekoje ir iškart pasijuto savo vietoje -  
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nuolatinis buvimas tarp knygų, bendravimas su kitais 
literatais, rajoninio laikraščio leid÷jų skatinimas, sudar÷ sąlygas 
kūrybai, kuri Reginai tapo didžiausiu gyvenimo tikslu. Ji labai 
daug skaitydavo, atsirinkdama tuos rašytojus, kurie buvo 
artimiausi jos sielai (Polis Eliuaras, Ana Achmatova, R. M. Rilk÷, 
Vladimiras Vysockis, (nors jo kūryba tuo metu buvo 
draudžiama),kiti rašytojai. Netrukus pasirod÷ R. Biržinyt÷s 
eil÷raščiai „ Švyturyje“, „ Nemune“, kituose respublikiniuose 
leidiniuose. 1978 m. ji išband÷ savo j÷gas ir kaip vert÷ja: tuo metu „ 
Literatūroje ir mene“ buvo paskelbtas Konstantino Balmonto 
eil÷raščio „ Miškų karalaitei – Lietuvai “ vertimo į lietuvių kalbą 
konkursas. Regina nusiunt÷ savo variantą ir buvo įvertinta, kaip 
išvertusi šį eil÷raštį tiksliausiai. Toliau sek÷ dar keli vertimai, bet 
galų gale ji nusprend÷ nesiblaškyti ir susitelkti prie savo 
originaliosios kūrybos. Dirbdama bibliotekoje R.Biržinyt÷ subūr÷ 
rajono literatų klubą „ Vievers÷lis “, kuriam eilę metų ir vadovavo. 
Organizuodavo literatūrines šventes, kurios ilgainiui buvo 
pavadintos poezijos pavasar÷liais, kitus renginius, išradingai juos 
pravesdavo. 

1990 metais J. Marcinkaus leidykla „ Eldija“ 
Klaip÷doje išleido pirmąją R.Biržinyt÷s eil÷raščių knygelę       
„ Takas į vienkiemį “. Tai buvo metai, kai daug kas buvo 
deficitu, tod÷l, nors finansiniais r÷m÷jais pasirūpino pats 
leid÷jas, popieriaus knygelei teko ieškoti pačiai Reginai. Jos 
kūrybos gerb÷jų d÷ka, popierius buvo gautas iš tuometin÷s 
Tytuv÷nų durpių įmon÷s, kiti draugai nuvež÷ į Klaip÷dą ir 
štai Reginos rankose - pirmoji knygel÷, kurios labai lauk÷ ji 
pati, jos bendradarb÷s ir visi kelmiškiai, m÷gstantys 
R.Biržinyt÷s kūrybą. Tai buvo išties didžiulis įvykis Kelm÷s 
kultūrin÷je padang÷je. Šis kuklus leidin÷lis tarsi apibendrino  

 
4 

 
Reginos talentą, siekius, nemigo naktis, veiklumą sau, net 
pasiaukojimą vienatvei. Jau rinkinio pradžioje R.Biržinyt÷ 
užsimin÷, kad ji „ Ain÷ tų aisčių, kur pasagas rankomis 
tiesino“. Daugelyje eil÷raščių ji patvirtino savo prieraišumą 
kaimui, žemei, gimtinei. Tokia jau gyvenimo taisykl÷: čia 
gyveni, čia dirbi, iš čia ir įspūdžius semi. Taip ir gim÷ 
eil÷raščiai apie Kražantę, Kelmę, Tytuv÷nus, knygas ir jų 
kūr÷jus. Poet÷ Regina Biržinyt÷ mat÷ susvetim÷jusį pasaulį ir 
labai pergyveno d÷l neapykantos, nepagarbos vienas kitam, 
d÷l melo, neištikimyb÷s. Visa tai atsispind÷jo jos kūryboje. 
Regina labai vertino dvasinį sugrįžimą į praeitį, kaimą, kur .: 
 

„ Sutūpę mediniai namai tarp beržynų 
Iš kamino-dūmas ir t÷višk÷ kvepia. 
Ir  keista- tą tolimą laiką atsimenu, 
Kaip apsnigtos egl÷s švyt÷jo lyg didel÷s žvak÷s“ 
 

( „Sugrįžimai“) 
 

Išleidusi pirmąją knygelę, Regina Biržinyt÷ 
nenurimo – ją ir toliau kankino kūrybinis alkis, ji troško 
rašyti dar geriau, arba, kaip sak÷ pati „ lyg būtų galima 
prad÷ti viską iš pradžių“. 

Po trijų metų, 1993-aisiais, Regina džiaug÷si antrąja 
poezijos knygele „ Tenai už Kražant÷s“. Iš tikrųjų, ši knygel÷ 
tur÷jo būti pirmoji, bet per visas leidyklų reorganizacijas 
pasikeitus šalies politinei santvarkai, net keletą metų gul÷jo 
leidyklos stalčiuose ir, Regina man÷, kad dienos šviesos ji 
nebeišvys. Bet ir v÷lei kūrybos gerb÷jų ir gera linkinčių daug- 

 
5 



 

 
bičiulių d÷ka, knygel÷ pasirod÷. Apie ją A.Šlepikas                   
„ Literatūroje ir mene “ išspausdino labai palankią recenziją, 
kuri nustebino net pačią autorę. Joje - ne Reginos Biržinyt÷s 
liaupsinimas, o gilus jos kūrinių esm÷s suvokimas.  Tada 
įsikniaubusi draugei į petį, Regina ištar÷ „ Dabar gal÷čiau ir 
numirti…“ Netrukus Regina gavo Juozo Alnio Jūragio iš 
Australijos laišką, kuriame jis raš÷: „ Vis labiau manyje 
stipr÷ja nuojauta, kad poezijoje Jūs esate dvasin÷ Oskaro 
Vladislovo  Milašiaus dvyn÷“. Poet÷ R.Biržinyt÷ tiesiog duso 
nuo minčių, skub÷dama jas išreikšti žodžiais popieriaus lape. 
Jos eil÷s – tapybiškos, ilgais sakiniais, tarsi vis negalinčiais 
užbaigti  besitęsiančios minties, banguoja filosofiniais 
vingiais, natūralistiniu peizažu susiliejusiu su autor÷s 
pojūčiais. Regina buvo gilaus mąstymo kūr÷ja- ji nem÷go 
l÷kštų temų, skubotų sprendimų, kvailoko humoro. 

Trečioji R.Biržinyt÷s knyga „ Sutemų sl÷niai“ buvo 
išleista per rekordiškai trumpą laiką  - tuo pasirūpino 
tuometinis Lietuvos Kultūros fondo Šiaulių krašto tarybos 
pirmininkas Hubertas Smilgys ir leidyklos „ Saul÷s delta“ 
ved÷ja Jadvyga Kauneckien÷. Reik÷jo skub÷ti, nes visi mat÷: 
poet÷ žem÷je- tik trumpalaik÷ viešnia… 

„ Sutemų sl÷niuose“  daug autentiškų išgyvenimų, 
pakyl÷tų apmąstymų. Šiame rinkinyje jos eil÷s dvelkia tikra 
autobiografine patirtimi. Visi tekstai pinasi į mažo miestelio 
paveikslą su tamsiu tvenkiniu, kapin÷mis, bažnyčios bokštu ir 
buvusio dvaro rūmų siluetu (nostalgišką minutę Regina buvo 
prasitarusi „Gal kada nors ir mano siela pro rūmų langą 
liūdnai žvelgs į Vilb÷no tvenkinį“). R.Biržinyt÷s poezijoje,  
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rodos, neegzistuoja daiktai, jie čia nieko nereiškia („ Esu 
laiminga/kaip žiogas nieko netur÷dama“), svarbi t÷ra sielos 
erdv÷, dvasin÷ būsena, ÷jimas į save. Graži „ Sutemų 
sl÷niuose“ mirties, nebuvimo, iš÷jimo poetizacija: „ Ir  lengva 
bus išeiti…); „ Būti sunkiau yra iš visko išsivadavimas“ . 
Tačiau kartais suskamba pesimistin÷ žmogaus bej÷giškumo, 
menkumo bei svetimumo gyvenimui gaida- ir tai natūralu, 
žinant, koks buvo  poet÷s R.Biržinyt÷s gyvenimo tikslas, kiek 
pasiekta ir kiek dar nor÷josi padaryti… 

Reginos Biržinyt÷s gyvenimas nebuvo lengvas – tai 
buvo tragiško likimo poet÷. Labai myl÷jo gyvenimą, pasaulį 
aplink, neįsivaizdavo savęs be Kražant÷s vandenų, 
sekmadieninių pasivaikščiojimų po miškelius ir laukus, be 
pasilabinimo su saule, skub÷jo kuo daugiau pamatyti, kuo 
daugiau sukurti – lyg žinodama, kad likimas nedaug metų 
jai paskyr÷. Reginos asmenyje sugyveno dvi priešingyb÷s: 
trapumas ir dvasios stipryb÷. Ji buityje buvo visai 
nesavarankiška, nesugeb÷davo be draugių pagalbos išspręsti 
paprasčiausių problemų, jai kasdien reik÷jo pad÷j÷jo ir 
patar÷jo. Ir kartu, užklupus klastingai ligai, visi pamat÷, 
kokia Regina stipri. Tos stipryb÷s jai teik÷ būtent kūryba, 
tik÷jimas savo darbo prasmingumu, išliekamumu. Nors ji 
nebuvo  „kompanijų siela “, nem÷gdavo triukšmingų 
pobūvių, bet kažkokia vidine j÷ga traukdavo kitus. Ji tur÷jo 
draugių būrelį, kuriomis gal÷jo pasikliauti bet kur ir bet 
kada. O susirgus sunkia liga, Reginai pad÷jo daug visai 
mažai pažįstamų žmonių. 

Regina žinojo, kuo serga, puikiai suvok÷ savo likimą  
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ir steng÷si iš likusio gyvenimo išpl÷šti kuo daugiau. Kiek 
gal÷dama, eidavo pasivaikščioti, steb÷davo gamtą, lyg iš 
naujo pamatydama jos grožį. Ir raš÷, raš÷…Žem÷ gali atimti 
žmogaus kūną, tačiau ji niekada neužtvers kelio šaltiniui, 
ištryškusiam iš kenčiančios kūr÷jo širdies. Tą patvirtina ir 
Reginos Biržinyt÷s knygų puslapiai. 

Pagerbiant Kelm÷s krašto poet÷s Reginos Biržinyt÷s 
atminimą, rajono savivaldyb÷s kultūros ir sporto skyrius 
įsteig÷ kasmetinę literatūrinę 1000 Lt premiją rajono literatui 
už geriausią pra÷jusių metų knygą. Ji įteikiama geguž÷s 
m÷nesį Poezijos pavasar÷lio metu. 

 

 
Poezijos šviesa  

 
Kaip tolimas vandens šnar÷jimas per kaitrą 
Gaivina  širdį sąskambiai kalbos garsų, 
Pripildo jis mane kaip tolimas vandens šnar÷jimas ir aitrina- 
Taip sultim vaisius nokdamas apsunksta, 
N÷ra, n÷ra kitos kančios ir kito džiaugsmo, 
Tik nuolatin÷ dvikova su nebūtim- 
Į ją žodžius beviltiškai meti, 
Kaip tolimi pasauliai šauksmą: 
Mes esame, mes čia, mes kupini 
Gyvyb÷s ir šviesos, ir g÷rio ! 
Bet v÷l į sieną sudūžta jų signalai, 
Praryja juos bedugn÷s atsiv÷rę, 
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Ir nežinia užkloja mums akis. 
Ir aš širdies dejonę jums siunčiu visais kanalais, 
Į jūsų tylą braunuos it vagis, 
Tik nežinia, ar mano žodžiai jumyse prigis, 
Ar vys kaip g÷l÷s, mirtinai nualinę. 
Tačiau skverbiuos vis vien į tolimą vandens šnar÷jimą 
Pro akmenis, pro dilg÷les, eršk÷čius, 
Ir pateka virš popieriaus nežinoma žvaigžd÷, ir šviečia 
Lyg rugio amžina šviesa po pjautuvu valstiečio. 

 
 
 
 

Nuotrauka 
 

 
 
 
 
 

 
 

R. Biržinyt÷ (trečia iš dešin÷s) 1989 m. Poezijos pavasar÷lio metu 
 

PRISIMENAME… 
 

Žmogus gyvas tol, kol jį kas nors prisimena, nors ir 
yra nubr÷žta riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Regina Biržinyt÷ 
gyvena ją pažinojusių širdyse, nes savo talentu, kabinimusi į 
gyvenimą ji gal÷jo būti pavyzdžiu daugeliui. Tokią ją 
prisimena buvusios bendradarb÷s: 
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Monika Myniotien÷. Regina gyveno kitiems- 

bendradarb÷ms, draug÷ms, bičiuliams, kitiems artimiesiems. 
Ji visą  save atidav÷ žmon÷ms, iš jų reikalaudama tik 
minimumo. Gal tod÷l taip greitai išseko jos j÷gos ir 
Aukščiausiasis ją pasikviet÷. O darbe Regina buvo bibliotekos 
siela- liūdnesnių ar linksmesnių datų pamin÷jimai be jos 
neapseidavo. Kiekvienai surasdavo ji labai taiklų ir tinkantį 
pasveikinimą , gerą žodį. Gal tod÷l, atsitikus nelaimei, visos 
skub÷davome ir jai pad÷ti. 

Nijol÷ Kančauskien÷. Su Regina buvome ne tik 
bendradarb÷s- teko pas ją gyventi (ji mus dvi tik prad÷jusias 
dirbti bibliotekoje, pri÷m÷ gyventi pas save), teko drauge 
keliauti, tod÷l tie prisiminimai – ryškiausi. 

Danguol÷ Šemetulskyt÷ ir Albina Šemetulskien÷. 
Dažniausiai būdavo taip lengva ir gera pliuškenti nuleistomis 
į tvenkinį kojomis, o eršk÷čių ir šermukšnių uogos buvo 
saldžios ir gaivino. Ji traukdavo eršk÷čių kvapą ir vis 
sakydavo: kaip gerai sugalvojote juos čia pasodinti, viena 
šakel÷ dar žydi, o kita jau vaisių subrandinus. 

Liko patys gražiausi prisiminimai, nors neužbaigti 
mūsų pokalbiai apie literatūrą, mezginius, apie tokius 
svarbius gyvenime dalykus, kaip žmogaus gerumas. 

Idalija Stankien÷. Jeigu ne Regina, nežinau, ar 
būčiau bibliotekoje išvis užsilikusi šitiek metų, nes iš pradžių, 
kai prad÷jau dirbti, darbas labai nepatiko. Teorinių žinių 
pakako, bet praktikos trūko- tai reik÷jo kompensuoti 
kruopščiu darbu. Būtent kruopštumo, darbštumo Regina ir 
mok÷ ne tik žodžiais, bet ir savo asmeniniu pavyzdžiu.  
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Būnant šalia jos, tiesiog neįmanoma buvo atmestinai dirbti. 
Regina buvo nepaprastai jautri-reik÷davo parinkti žodžius 
su ja kalbant, nes tai, į ką mes, kitos bendradarb÷s, 
nekreipdavome d÷mesio, Reginą neretai įžeisdavo. 

Nijol÷ Stamburien÷. Regina man labiausiai artima 
buvo turbūt d÷l meil÷s gamtai. Kai gyvenau Kukečiuose, mes 
kartu daug apleistų sodybų, brūzgynų išvaikščiojom, 
Kražant÷s pakrant÷se g÷r÷davom÷s žolynais , medžiais. 
Atrodo, tai, ką aš jausdavau, bet nemok÷davau išreikšti, 
Regina garsiai pasakydavo savo eil÷raščiuose. Jai buvo tik 
vienas malonumas iš Kukečių į Kelmę pareiti p÷stute. 

Danut÷  Raubien÷. Regina buvo man mokytoja, nes 
ji bibliotekoje prad÷jo dirbti sausio 16 –ąją, o aš – tų pačių 
metų rugs÷jį. Jos d÷ka greitai viską supratau, pam÷gau šį 
darbą. 

Vita Adomaitien÷. Su Regina  dirbdamos kartu lyg 
ir nejaut÷me, kad ji ypatingas žmogus, bet Regina savo noru 
gyventi, savo tvirta valia, begaline kantrybe gal÷jo būti 
pavyzdžiu mums visoms. Kai ji susirgo, žinant jos kančias, 
g÷da būdavo dejuoti d÷l savo kur kas mažesnių b÷dų. 

Aldona Butkien÷. Mane žav÷davo Reginos stipryb÷, 
kantrumas. Daug visokių b÷dų ir ligų teko patirti savo 
gyvenime, bet pagalvojus apie Reginą, visos negandos, 
atrodo buvo pakeliamos žymiai lengviau. 

Irena Bružien÷. Man labiausiai įstrigo tai, kad 
Regina išties buvo protingiausia už mus visas, tur÷jo 
daugiausiai žinių, bet tuo nesididžiavo. Buvo labai kukli, tyli.  
Su ja gal÷jai bendrauti ir tyl÷damas. Atsiminimų  
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- kaip ji plaukydavo Vilb÷no tvenkinyje, o aš s÷d÷davau ant 
palinkusio gluosnio ir gail÷davausi, kad nesu dailinink÷ ir 
negaliu nupiešti tokio puikaus vaizdo. 

 
Pro memoria Reginai Biržinytei 

 
**** 

 
Kai atnešiau baltų lelijų iš Dubysos, 
Lyg sutrikai, paskui susimastei ilgam. 
O prabilai, sakydama, kad  sau įgrisus 
Esi, kaip šimtamet÷ pramot÷ vaikam… 
 
Nor÷jau žvakę smilkstančią užpūsti- 
Prib÷gus dagtį apgobei delnais… 
Valia tava. Neraginau paklusti… 
Ar sutur÷si mintį, vydamas kalnais ? 
 
Kai duona maitinau  tave iš rankos, 
Sakei, kad sielos ir pati turi per daug… 
Tokia ji įtempta, kaip šūviui lankas… 
Prašiau ir maldavau- dabar nešauk !… 
 

**** 
Sakei, jog išdidi esi ir, laimei, laisvaman÷. 
Dvasia, sakei ,- šventa, lyg žem÷ ir vanduo. 
Abu žinojom, - taip aukšti dievai suman÷, 
Kad gyslom nutek÷tų neramus ruduo… 
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Sakei- lemtis tokia gera, kaip šuo namie 
Ir kad papartis išrinktiesiems žydi… 
Pavirsk nakty dvasia ir pavyd÷s anie, 
Bijoję su tavim pakilt į paskutinį skrydį… 
 

**** 
 
Ar pameni, tavęs paklausiau vardo ? 
Nusišypsojus atsakei, - Žalia egluž÷ 
Arba – Žuvis, kuri Kražant÷j nardo… 
O gal geriau- Liūtis, kuri ūmai praūžia?… 
 
… Ir iš÷jai… Netarusi daugiau n÷ žodžio. 
Palikusi mane iš proto varančioj geguž÷j. 
Sekiau žvilgsniu ilgai, ilgai ir godžiai, 
Įsiklausydamas, ką susirinkę v÷jai už÷… 
 

**** 
Nebūtis – lyg gyvenimo naujo pradžia, 
Lyg nuo nulio skaičiuojamas laikas… 
Tu –anapus, bičiuliai dar truputį- čia, 
Įsikibę būtin, arogantiškai laikos… 
 
Šiurpios naktys kikena apuoko balsu, 
Pilnatis Kražant÷je rūbus mazgoja… 
Ar ne tu – jos gelm÷, kurios šitaip baisu,- 
Atbridai per dvasias ir eini basakoj÷ ?… 
 

Vytautas Šimkūnas 
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