
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Šiuolaikinės literatūros skyriaus darbuotojai buvo 

išvykę į tris ekspedicijas. 

 Skyriaus vedėja Virginija Markauskienė domėjosi poeto, prozininko, vertėjo Albino Bernoto 

(1934–2012) biografijos faktais, daug bendravo su rašytojo ţmona Danute Bernotiene. Rašytojo 

tėviškės Šakių rajone, Urviniuose, kaip teigia ţmona, nėra, dabar gimtojo namo vietoje tik plytgaliai 

ir dilgėlės, todėl muziejininkai keliavo į kitą Lietuvos vietą, į Argirdiškes, pasislėpusias Labanoro 

girioje, kurios buvo tarsi antroji tėviškė, įsigyta 1970-aisias. Čia beveik keturiasdešimt metų 

paprastame, jaukiame namelyje tarsi miško vienuolis gyveno Albinas Bernotas – reikėjo ramybės 

kūrybai. Vilniuje, kuriame turėjo butą, būdavęs tik svečias, vėliau ir ţmona Danutė, muzikologė, 

apsigyveno Argirdiškėse. Sodybėlė ant Lakajos upelės kranto buvo ne tuščia, pilna gyvybės: bitės, 

oţkelės, ţąsys, šuo... 

Abu dirbo kūrybinį darbą: dienomis ji ausdavo, jis rašė vakarais ir naktimis. Algirdiškėse Albinas 

Bernotas gyveno iki mirties, čia sukurtos svarbiausios jo knygos: nuo „Slenksčio“ (1972) iki 

„Kaustytos ţąsys: autobiografinė beletristika ir eilėraščiai“ (2012).  

Ekspedicijos metu Danutė Bernotienė dovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui apie 200 

vienetų eksponatų: rankraščių, nuotraukų, knygų, asmeninių poeto daiktų. Dalis jų buvo parodyta 

rašytojo jubiliejui skirtoje parodoje „Turtingas aš diena sidabrine“, kuri šiais metais eksponuota  

muziejuje. 

Kita Šiuolaikinės literatūros skyriaus ekspedicija buvo skirta prozininkui Juozui Apučiui 

(1936–2010). Ją organizavo Edmundas Kazlauskas, kuris taip suformulavo ekspedicijos tikslus: 

surinkti informaciją ir nufotografuoti J. Apučio gimtinę Balčiuose ir kitas, su rašytojo vaikyste ir 

jaunyste susijusias vietas Raseinių rajone. Pirmiausia aplankyti Nemakščiai, kuriuose septynmetėje 

mokykloje 1948–1950 metais J. Aputis mokėsi. Deja, pastatas, stovėjęs šalia baţnyčios, neišliko. 

Buvusi Martyno Maţvydo vidurinės mokyklos mokytoja lituanistė Ţivilė Lembutienė lydėjo 

muziejininkus į Balčius tuo pačiu keliu, kuriuo kadaise kiekvieną dieną eidavęs mokinukas Juozas, 

būsimasis rašytojas. Tų  kelionių aprašymą galima rasti jo novelėje ,,Vilko akys“. Dabar Balčiuose 

gyvena J. Apučio brolio Prano našlė Ona Aputienė. Ji muziejininkams atvertė šeimos albumus su 

nuotraukomis, surado kūrėjo laiškus broliui Pranui, pasakojo, jog Juozas Aputis kas metai 

atvaţiuodavęs į tėviškę, dalyvaudavęs šeimos šventėse, lankydavęs paţįstamus. Iš O. Aputienės 

gauta nuotraukų, atidavė ji muziejui ir vieną J. Apučio laišką. 

Ekspedicijos dalyviai susitiko su rašytojo klasės draugu Juozu Miliniu. Jis parodęs Apučių buvusių 

namų vietą – ten jau nieko nebėra, po melioracijos likęs tik plynas laukas. Buvusi kaimynė Bronė 

Kvietkauskienė, su kuria bendrauta Milţavėnų kaime, prisipaţino, jog ji kadaise prikalbino Apučius 

leisti Juozuką į mokslus Nemakščiuose. Ţymus rašytojas ją aplankydavęs, netgi dalyvavęs 90-

mečio šventėje. 

Tėvų amţinojo poilsio vieta – Stulpių baţnytkaimio kapinaitės. Suţinota, kad paminklas tėvams 

pastatytas sūnaus Juozo rūpesčiu.  Kapą, kaip ir visus kitus su Juozu Apučiu susijusius objektus, 

muziejininkai nufotografavo. Ekspedicija bus tęsiama šią vasarą ir rudenį.  

Maironio lietuvių literatūros muziejaus fonduose yra negausus poeto, kritiko Valdemaro 

Kukulo (1959–2011) eksponatų rinkinys. Norint jį papildyti, o taip pat patikslinti kūrėjo 

biografiją, organizuota ekspedicija. Jos vadovė Albina Protienė bendravo su poeto ţmona Deimante 

Kukuliene, kuri saugo savo vyro archyvą. Perţiūrėjusi, ţadėjo jį padovanoti Maironio lietuvių 

literatūros muziejui –  toks buvęs paties V. Kukulo noras.  

Uţrašyti rašytoją paţinojusių ţmonių atsiminimus muziejininkai išvyko į Kupiškį. Susitikta su V. 

Kukulo mokytojomis Genovaite Vilčinskiene, Pulcherija Jasaitiene, bičiule Kupiškio rajono 

savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja  Lina Matiukaite. Iš jų pasakojimų tarsi 

mozaikos gabalėlių bandyta sudėlioti rašytojo nelengvo gyvenimo fragmentus. Kupiškyje V. 

Kukulas mokėsi, baigė vidurinę mokyklą. G. Vilčinskienė išsaugojo savo buvusio mokinio 

eilėraščių rankraščius. Ir juos, ir nuotraukas padovanojo Maironio lietuvių literatūros muziejui.  



 Į Kupiškį gyventi V. Kukulo šeima atsikėlė iš Noriūnų. Poeto vaikystę mena Noriūnų dvaras ir jo 

apylinkės. Visa tai fotografas Zenonas Baltrušis, nuolatinis ekspedicijų dalyvis ir vaizdų 

metraštininkas, fiksavo. 


