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„Bent po vieną knygą – savo gyvenimą – nuo pirmojo jo 

atokvėpio ligi paskutiniojo atodūsio rašome kiekvienas. Kartais 

talentingai, stilingai, išmintingai, o sykiais ir visai paikai. Kartais 

mums net neleidžiama tos knygos parašyti iki galo. Likimo ar žmogaus 

valia.“ 

Vladas Šimkus 

 

 

Jeigu kas Vlado Šimkaus paklausdavo, kur jo gimtinė, poetas nurodydavo 

tris miestus: Kražiai–Vaiguva–Kelmė. Į Kražius važiuodavo per Švento Roko 
atlaidus, Vaiguvos bažnyčioje buvo pakrikštytas, ėjo Pirmosios Komunijos, 
miestelio kapinėse palaidoti abu tėvai. Kelmėje baigė vidurinę mokyklą, čia 

prasidėjo poeto kūrybinis kelias.  

Ne mažiau svarbus ir jo gyvenimo miestas Vilnius, kur baigtas 

universitetas ir pasilikta gyventi jau visam laikui. „Jeigu ko gaila, tai – kad vis 
rečiau galiu aplankyti savo kraštus, kur tiek giminių ir draugų“ [8, p. 67]. 

Šis kraštotyros darbas apie kraštietį poetą, vertėją Vladą Šimkų parašytas 
naudojant straipsnius iš laikraščių, žurnalų, interneto, remiantis knygomis, 
informaciniais leidiniais, Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės (dabar – pagrindinė) 

mokyklos mokinių ir mokytojų surinkta medžiaga.  

 

 VAIKYSTĖ 

 

Vladas Šimkus gimė 1936 m. spalio 15 d. Jucių kaime, netoli Vaiguvos. 
Vėliau, tėvams nusipirkus žemės Daustoriuose ir pasistačius sodybą, ten ir 

užaugo. Žemė ten buvo prasta, vien pelkynai ir krūmai. Kol tėvas kasė griovius ir 
rovė kelmus, kad prasivalytų dirbamos žemės, Vlado pagrindinis užsiėmimas 

buvo ganyti bandą. „Labai neblogas užsiėmimas – pažinti krūmą ir vabalą, žinoti 
kur auga grybas ar noksta koks riešutas“ [8, p. 67].  

Kaimo vaikai, susiginę gyvulius į krūvą, prisigalvodavo visokių žaidimų, o 

kartais, radę po karo užsilikusį, ir kokį šovinį pakrapštydavo. Laimė, kad tokie 
žaidimai laimingai baigėsi. „Jeigu po karo pakrūmėj liko gulėti granata – kažkas 

ją vis tiek atras. Jei ne tu, tai kaimynų vaikai“ [13, p. 626]. 

Pakėvio pradžios mokyklą būsimasis poetas pradėjo lankyti po karo, 

eidavo apie penketą kilometrų laukų takeliais per Jucių kaimą, arba pravažinėtu 
keliu per Šiliukus. Baigus pirmą klasę susirgo, todėl teko mokslą nutraukti [18, 
p. 53]. Paskui pradžios mokyklą baigė per dvejus metus (antrą ir ketvirtą skyrių), 

„mat buvo kiek vyresnis <...> ir smarkiai apsiskaitęs“ [7, p. 67], tik norėjęs 
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išmokti rašyti. O ir gabumų turėjo užtektinai, mat tėvas buvo gabus matematikai, 

labai mėgo knygas, motina – pasakorė, mokėjusi labai vaizdingai pasakoti. 
Mokslus pradžios mokykloje paspartino ir tai, kad tuomet Pakėvyje mokytojavo 

V. Šimkaus pusbrolis Vytautas Žukauskas.  

Poeto atminty išlikęs raudonas mokyklos mūriukas, už jo, pakalnėje, 

Pakėvio miškas su liūliuojančiais kemsynais, daugybe gyvačių ir gražiomis, į 
avietes panašiomis uogomis, kurias, būdami vaikai, vadindavo „braškėmis“. Tik 

po to sužinojęs, kad tų uogų pavadinimas – tekšės. Nuo mokyklos einant link 
Pakėvio dvaro stovėjusi graži bažnytėlė, kur vykdavo atlaidai, gegužinės pamaldos 
[8, p. 67].  

Vladas Šimkus yra pasakojęs, kad vaikystėje buvęs ligotas. Vokietmečiu 
susirgo dešinės ausies uždegimu. Vietos daktaras gydė nuo tymų, gal ir 

nuoširdžiai, tačiau sveikata negerėjo. Tėvams nelikę nieko kito, kaip tik vežti 
vaiką į Šiaulius. Chirurgas, kurio pavardės Vladas Šimkus gerai neatsiminė, iš 

pradžių supykęs, kad jam atveža numirėlius, liepė guldyti vaiką ant operacinio 
stalo. Motinos malda ir skalpelis pavargusio bei nervingo daktaro rankose padarė 
stebuklą, nors giminėje jau buvo pasigirdę kalbų, kad jos vaikas liksiąs arba 

kurčias, arba durnas. Su Šiaulių gydytojais tekę susitikti ir vėliau, besimokant 
Kelmėje. Čia sunkiai baigė penktą ir šeštą klasę, o septintoje „įsikibo“ ir mokėsi 

gerai [11, p. 14].   

 

 KELMĖJE 

 

Vlado Šimkaus sesuo tuo metu dirbo Kolainių pradinėje mokykloje, todėl 
tėvai nusprendė, kad bus lengviau, jei abu vaikai gyvens kartu. Tada V. Šimkus 
buvo perkeltas į Užvenčio vidurinę mokyklą ir iš Kolainių kasdien, bet kokiu oru, 

per lietų, šaltį ar pūgą klampodavo pėsčiomis ar šliuoždavo slidėmis į Užventį. 
Gal iš nuovargio, gal dėl išsekimo vėl užklupo ligos, todėl mokslą teko tęsti 

Kelmės suaugusių mokykloje [18, p. 54].  

Poeto atmintyje išlikęs prisiminimas apie paltą. „Gal kokioje dešimtoje 

klasėje mama man pasiūdino paltą. Ne iš brangios medžiagos, nes nei brangių, 
nei pigių tuomet nebuvo. Bet mama gavo. Siuvėjas ilgai aiškino mamai mano 
figūros sudėtingumus, bet vis tiek vienas atlapas išėjo kažkoks atsiknojęs. Iš 

priekio to atsiknojimo beveik nepamatytum, be to, sakė, per porą savaičių pati 
medžiaga turėtų priglusti prie mano kūno. Tačiau to stebuklo neįvyko“ [11, p. 

14]. 

Apsivilkęs naująjį paltą, Vladas Šimkus nuėjo į šokius Kelmės kultūros 

namuose, kur moksleiviams leisdavo pasišokti valstybinių švenčių išvakarėse. 
Nebuvo, kaip pats manė, didelis šokių mokovas, bet su nauju paltu knietėjo išeiti 
į gatvę. „O kai šokiai baigėsi ir buvo laikas eiti į rūbinę, ten mano palto nebebuvo. 

Jis kažkur buvo patraukęs be manęs. Palaukiau valandą – gal grįš sūnus 
palaidūnas? Bet negrįžo“ [11, p. 14]. 
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Šeimininkės patartas, palto jis ieškojo Šiaulių turguje – ten vagys vogtus 

daiktus sunešdavę parduoti, tačiau nieko nepešęs „grįžau į Kelmę atgavęs 
dvasinę pusiausvyrą... Ne kiekvienas yra nelaimingas, praradęs paltą, ir ne 

kiekvienas paltų vagis yra laimingas, nes bijo būti sučiuptas“ [11, p.14]. 

10 ir 11 klasę Vladas Šimkus baigė Kelmės vidurinėje mokykloje. 

Tuometiniai kelmiškiai abiturientai draugavo su Pakražančio abiturientais, 
rengdavo draugystės vakarus. Meninėje programoje ne kartą savo eiles skaitė ir 

Vladas Šimkus. „Apsiavęs juchtiniais batais, su velvetine palaidinėle, kupinas 
kažkokio kaimiško paprastumo, jau iš rajono laikraščio žinomas literatas 
jausmingai, nedrąsiai, trypčiodamas vietoje, deklamavo apie merginos laišką 

kariui, apie ligone apsimetusią kolūkietę tinginėlę, apie tėvų bei mokytojų 
nepateisinusią abiturientę apie „katytę“ ir „katę“... [1, p. 3]. 

Mokykloje Vladui Šimkui gerai sekėsi matematika, galvojo studijuoti 
architektūrą, tačiau nugalėjo potraukis knygai. Domėjosi jaunais rašytojais, budo 

rašytojo talentas. Skaitė viską, kas pakliūdavo į rankas, – „neišlepintam skoniui – 
lyg alkanam kąsnis: viskas skanu“ [18, p.54]. Pradėjo rašyti eilėraščius, kuriuos 
spausdino rajono laikraštyje „Komunistinis žodis“. Taip pat rašė feljetonus, 

apsakymus. 

 

 VILNIUJE 

 

Baigdamas vidurinę mokyklą Vladas Šimkus jau buvo apsisprendęs stoti į 
Šiaulių pedagoginį institutą. Ne todėl, kad norėjo tapti pedagogu, bijojo, kad 

niekur neįstojus, teks tarnauti armijoje. „Armija (bet kurios valstybės ir bet 
kurios epochos) man baisiau už kalėjimą“ [11, p.14]. Pamanė, kad į Šiaulių 
pedagoginį bus lengviau įstoti, o ir gandai tokie buvo pasklidę, tačiau literatūros 

mokytoja patarė važiuoti į Vilniaus universitetą. Paklausęs jos, Vladas Šimkus 
įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti lituanistiką. Tuo pačiu metu 

bendradarbiavo laikraščiuose ir žurnaluose. Rašė eilėraščius, vertė iš rusų ir 
latvių kalbų. Vilniaus universiteto leidinyje „Tarybinis studentas“ 1959–1960 

metais buvo spausdinami jo vertimai. „Jaunimo gretų“ žurnalas paskelbė 
V. Šimkaus eilėraščių ciklą apie atsisveikinimą su mokykla, puslapį su autoriaus 
nuotrauka „Kol nerimu upės putos“. 1960 metais kartu su dar keturiais 

pradedančiais poetais „Pirmosios knygos“ aplankale Vladas Šimkus debiutavo 
rinkiniu „Gražiausia sekundė“, kurį kritikai sutiko kaip daug vilčių teikiantį 

debiutą [1, p. 3]. 

Baigęs studijas, 1961 metais Vladas Šimkus įsidarbino Klaipėdos žvejybos 

bazėje ir kurį laiką buvo išplaukęs į Atlantą. Laive jis dirbo virtuvės darbininku. Į 
laivą jį atvedė didelis noras pamatyti pasaulio, o kitų kelių tais laikais nebuvo. 
Rašydamas laiškus iš jūros savo pirmajai žmonai teatrologei, dramaturgei 

Gražinai Mareckaitei, iliustruodavo juos piešinukais, kur vaizdavo savo 
nuotykius, mat turėjo puikų humoro jausmą [8, p. 53]. 

Rašytoja, kurso draugė Ema Mikulėnaitė knygoje „Gyvenimas ir dvi 
novelės“  (2013) atsiminimuose laiško forma rašo, kad prieš išplaukiant Vladui į 
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jūrą, jiedu buvo susitikę ant Tauro kalno, apsikeitė nuotraukomis, daugiau 

tylėję. „Beveik nesikalbėjome, nes valanda buvo tokia kupina, kad baugu net 
lūpas judinti! Tada tik numaniau, jog nuotraukoje parašytas ir mano išnykimas 

iš Tavojo horizonto. Regis, jau ryžaisi meilės žaizdas gydyti vedybomis. Aš tam 
netikau – buvom per daug artimi. Atsiskyrimu norėjai šį ryžtą patikrinti. Grįžęs iš 

vandenų, vedei Gražiną. Gavai butą, susilaukei sūnaus“ [9, p. 45]. Iš šių eilučių 
galima pajusti, kad juodu siejo daugiau negu studentiška draugystė. 

Poetas dirbo „Jaunimo gretų“, „Literatūros ir meno“, „Švyturio“, „Pergalės“, 
„Metų“ (1991–1997) redakcijose. Šis darbas padėjo Vladui Šimkui tapti puikiu 
poezijos ir poezijos vertimų redaktoriumi, apie kurį telkėsi visi, žinantys jo 

specifinį talentą. 

Vlado Šimkaus gyvenimo ir kūrybos draugas Juozas Zaborskis (2011) 

prisimena, kad poetas „amžinai buvo apsuptas talentų ir grafomanų, niekam 
neatsisakydavo patarti, padėti. Vladas atvedė talentingą poetą Joną Strielkūną į 

poezijos viršūnes. Jis pirmas pristatė savaitraštyje „Literatūra ir menas“ Sigitą 
Gedą. Redagavo daugybės literatų kūrinius. <...>. <...> jis buvo reiklus ir <...> 
mylėjo lietuvių kalbą“ [8, p. 55]. 

Poetas Jonas Jakštas (2004) rašė, kad su Vladu juodu Antakalnio kalvų 
pašlaitėse retkarčiais žaisdavo šachmatais ir šaškėmis. „Kaudamasis su juo, vis 

įsitikindavau, koks analitinis jo protas“ [5, p.5]. 

Vaiguvos mokykloje apsilankęs V. Šimkaus pusbrolis Aloyzas Žukauskas 

(2010) pasakojo, koks poetas buvęs geranoriškas ir kaip mielai visiems 
padėdavęs, kaip abu žaisdavę šachmatais [15, p. 3]. 

Kaip mena F. Vaitiekūnas ir V. Kukulas (2004),  Vladas Šimkus buvo 

„draugas tikrąja to žodžio prasme“ [13, p.22]. Vienam jis buvo ilgametis 
bendradarbis, kitam – dar ir kaimynas. Jie abejoja, ar dar kada nors greta atsiras 

kitas toks nesavanaudiškas, pasirengęs viską mesti ir bėgti į pagalbą kitam. Jie 
mena Vladą Šimkų turėjusį itin subtilų humoro jausmą. Kartą, netyčia nuslydęs 

nuo šaligatvio ant važiuojamosios kelio dalies, susirinkusiai išsigandusiai miniai 
poetas pareiškė: „Čia aš tyčia. Kad jums būtų linksmiau“ [16, p.22]. 

Liudvikas Jakimavičius (2004) pasakoja, kaip kartą saulėtą rudens darbo 

dieną išvažiavo iš „Metų“ redakcijos penkių vyrų, tarp kurių buvo ir V. Šimkus, 
draugija į Zervynas pagrybauti žaliuokių pas Juozą Aputį. Šis atvežė į pačias 

grybingiausias vietas, visi pasklido miške kas sau, susišūkauja, vėl susitinka, bet 
nėra Vlado. Vakarėja, visi ima nerimauti, ar nebus nuklydęs į Čepkelių pusę, kur 

pasiklydusį žmogų labai sunku surasti. Laksto, rėkauja, bet niekas neatsiliepia. 
Netekę vilties važiuoja namo į Zervynas, tardamiesi, kaip čia reikės ieškoti 
miškuose pasiklydusio žmogaus. Ir visai prie namų pamato smėlėtu miško 

keliuku einantį Vladą. Sako, ko jūs jaudinatės, turiu seną tarybinį kompasą.  

„Kai dabar prisimenu Vladą, tas jo pasakymas man virsta beveik 

metafora. Kartu dirbome „Metų“ redakcijoje gal kokį dešimtį metų. Tiesa, sėdėjau 
gretimame kabinete, bet nuolatos ateidavau į tą, kur vienas prieš kitą sėdėdavo 

Ramūnas Klimas ir Vladas Šimkus (abu jau į mus žiūri iš Ten). Vladas į darbą 
atsinešdavo ketvirtuką juodos duonos, anuomet nebrangiai kainavusio 
lašiniuočio, visados turėdavo po ranka gerai išgaląstą peiliuką, kas be ko, ir vieną 
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kitą butelį alaus. <...> Ramūnas pokalbį vis mėgindavo pasukti filosofine vaga, 

<...>, o Vladas visą šią filosofiją lyg kailinius išversdavo į išvirkščią, ironišką ir 
labai juokingą pusę. Jis labai mėgo komentuoti ir ironizuoti tai, kas tarytum 

turėtų būti savaime suprantama: tarkim, Žemės traukos dėsnius, silabotoninės 
eilėdaros taisykles, Aristotelio ir Sokrato filosofiją, Šventraštį, ir tie jo komentarai 

būdavo tokie juokingi, kad spazmų sutrauktu pilvu bėgdavai atgal į savo 
kabinetą atgauti kvapo“ [4, p. 4].  

 

 KŪRYBINIS PALIKIMAS 

 

Poeto vieta lietuvių poezijoje unikali. Nors buvo išleisti tik keturi Vlado 
Šimkaus eilėraščių rinkiniai: „Gražiausia sekundė“ (1960), „Kranto kontūrai 

(1963), „Geležis ir sidabras“ (1968), „Bitės pabėgėlės“ (1973) ir rinktinė „Nusileisk, 
dangau, ant žemės“ (1982), jie buvo nagrinėjami, komentuojami solidžiose 

monografijose, literatūros istorijose ir mokykliniuose vadovėliuose.  

Kaip rašoma knygoje „Tarybų Lietuvos rašytojai“ (1975, p. 160), 

Vlado Šimkaus poezijoje konkretus vaizdas ar siužetas betarpiškai siejamas su 
autoriaus emocijomis. Pirmieji rinkiniai – romantinių spalvų, paskutiniųjų metų 
kūryboje išryškėjo ironiškos intonacijos, satyros elementai.  

Išleidęs knygą „Bitės pabėgėlės“ poetas savo originalių eilėraščių jau 
neberašė, o pasinėrė į vertimų sritį. 1984 m. Kelmės centrinė biblioteka (dabar – 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka), remdamasi spaudos 
metraščiais, suregistravo visus Vlado Šimkaus vertimus (nuo 1960 m. 

įskaitytinai). Išėjo kelių šimtų pozicijų bibliografinis sąrašas, iš kurio aiškėja, kad 
Vladą Šimkų domino viso pasaulio poetai. Jis yra išvertęs į lietuvių kalbą 
A. Voznesenskio, A. Puškino, B. Brechto, S. Verešo A. Čako, H. Heinės ir daugelio 

kitų poetų kūrybą. Vertė A. Mickevičiaus, F. Schillerio, J. W. Goethes kūrinius. 
Vienas iš paskutinių Vlado Šimkaus vertimų buvo prancūzų klasiko E. Rostand‘o 

komedija „Sirano de Beržerakas“ (1985), kurios ištraukas vertėjas skaitė 1983 m. 
„Poezijos pavasarėlyje“, vėliau šią komediją pastatė Klaipėdos dramos teatro 

kolektyvas [1, p. 3].  

Anot D. Krikštopaitės (2013), dirbusios „Vagos“ leidyklos Verstinės 
literatūros redakcijoje ir redagavusios nemažai poezijos vertimų, Vladas Šimkus – 

„tai vertėjas iš Dievo malonės. Turėdamas šią dovaną, buvo kuklus, nesipuikavo 
ir geranoriškai tobulino kartais kiek kliūvančias vertimų vietas. Stebino jo laki 

kūrybinė mintis, kai drauge su juo peržiūrint tekstą, kone žaibiškai rasdavosi 
tobulesnės eilutės“ [6, p. 66]. 

Paties V. Šimkaus kūryba išversta į anglų, vokiečių, lenkų, čekų, latvių, 
rusų, armėnų, tadžikų, ukrainiečių, vengrų kalbas.  

Taip pat Vladas Šimkus bendradarbiavo beveik su visais Lietuvos teatrais 

– vertė pjeses, miuziklus, operų ir operečių libretus. Pagal T. Tilvyčio poemą 
„Dičius“ parašė scenarijų televizijos meniniam filmui „Dičiaus karjera“ (1980). 
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2009 metais išleista Vlado Šimkaus poezijos rinktinė „Po žeme ir dangum“ 

(sudarytoja literatūros kritikė Dalia Satkauskytė). Knygos įžangoje sudarytoja 
primena, kad „dialogo situacija – ryškus visos Šimkaus poezijos bruožas, o 

skaitytojas yra bene pagrindinis humoristine vadinamos Šimkaus poezijos 
personažas. Tikėkimės, kad šiuolaikinis skaitytojas atsilieps ir į lyrinės, ir į 

satyrinės Šimkaus poezijos kvietimą dialogui“ [12, p. 19].  

Kartu su rinktine „Po žeme ir dangum“ (2009) išleista kompaktinė 

plokštelė, kur pasirinktus Vlado Šimkaus eilėraščius skaito aktorius Rolandas 
Kazlas (išskyrus vieną, įskaitytą 2004-aisiais paties poeto). Anot rinktinės 
sudarytojos Dalios Satkauskytės (2009), „ši poezijos interpretacija paliudys bent 

vieną dalyką – Šimkaus kūryba pasiekė laisvąjį krantą gyva: ir šitoje plokštelėje, 
ir aktoriaus monospektaklyje „Geležis ir sidabras“ (2009)“ [12, p. 19]. 

Aktorius Rolandas Kazlas (2009), pristatydamas paties režisuotą 
monospektaklį „Geležis ir sidabras“ pagal poeto ir vertėjo Vlado Šimkaus eiles, 

sakė, kad „atradęs Vlado Šimkaus poeziją, atradau tai, ko laukiau ir slapta 
ilgėjausi“ [10]. Tai yra „atviras pokalbis su savim ir žiūrovais apie pasirinkimą. Ir 
kartu – kvietimas. Tarp subirusių durklų, krūvos geležies, šaltų betonų, pilkos 

kasdienybės ir buhalteriškai suskaičiuotos buities ieškoti, atrasti ir pajausti 
paslaptingą, silpną sidabro šviesą. Kovoti už tas retas sidabrines minutes. Kartais 

kovojama einant į potekstę, į tylą...“ [2]. 

  

 POETO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS GIMTINĖJE 

 

Žymaus kraštiečio, poeto ir vertėjo Vlado Šimkaus vardu Vaiguvos 
vidurinė mokykla buvo pavadinta 2010 metais. Ši idėja kilo tuometiniam Kelmės 
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algiui 

Krutkevičiui. Jo teigimu, įamžinti poeto vardą pasiūliusi literatūros profesorė 
Viktorija Daujotytė-Pakerienė. Siekdami pasivadinti dėmesio verto poeto vardu, 

Vaiguvos mokyklos mokiniai ir mokytojai artimiau susipažino su poeto kūryba, 
ieškojo dar gyvų likusių jo artimųjų [15, p. 3]. 

Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokiniai S. Mikovičiūtė, A. Sokolovas 
ir S. Tamoševičius, vadovaujami mokytojų D. Barauskienės, S. Ulevičienės, 
F. Vasiliauskienės, parengė literatūros projektą „Vlado Šimkaus gyvenimo ir 

kūrybos takais“, kuris buvo pristatytas respublikinėje metodinėje-praktinėje 
konferencijoje „Etninės kultūros raiška ir sklaida šiuolaikinėje sociokultūrinėje 

aplinkoje“ VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre 2011 m. kovo 17 d. Šis darbas 
buvo pristatytas moksleivių kūrybiniam konkursui „Kraštietis, kurį žinau ir juo 

didžiuojuosi“. Konkursą 2012 metais paskelbė Mykolo Romerio universitetas ir 
Seimo narys Petras Auštrevičius. 

Kasmet mokykloje vyksta poezijos popietės, meninio skaitymo konkursai, 

leidžiamos savos kūrybos knygelės... Tradiciniu tapo renginys „Gražiausia 
sekundė“, skirtas poetui Vladui Šimkui, Pasaulinei poezijos dienai. Renginyje 

dalyvauja kitų rajono mokyklų mokiniai ir mokytojai, kviečiami atvykti Vlado 
Šimkaus artimieji ir draugai, žymūs buvę Vaiguvos mokyklos mokiniai ir kiti, 
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neabejingi poezijai, menui, žmonės. Renginių metu savo pirmuosius kūrybos 

bandymus pristato jaunieji mokyklos poetai, mokiniai atlieka dainuojamosios 
poezijos kūrinius [17, p. 8]. 
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