
8 9

„Manęs, kaip žmogaus, nebuvo, aš tiesiog neeg-
zistavau. Buvo kažkoks padaras, kuris nuo ryto 
sukosi, vertėsi per galvą, kad galėtų pamaitinti 
vaikus. Kažkurią dieną pažvelgiau į veidrodį ir 
pamačiau ten pamėklę“, – kiekvienas JOLAN-
TOS KLIETKUTĖS žodis dvelkia deginančiu 
skausmu, kurį jai kažkada teko patirti. Prieš ke-
letą metų nusivylusi, savimi ir kitais nepasitikin-
ti dviejų vaikų mama nė pagalvoti negalėjo apie 
tai, ką turi dabar, – mėgstamą darbą, pačios pa-
rašytą knygą „Pirmieji pajūrio fotografai: Pauli-
na Mongirdaitė, Ignas Stropus“ ir kompiuteryje 
gulančius naujos knygos apie Pakutuvėnų kai-
mo istoriją puslapius. 

Ar neviltis buvo tokia didelė, kad jau reikėjo ieškoti išeities? 

Šv. Antano dienos centro direktorė Margarita Lizdenytė kelis kar-
tus kalbino dalyvauti projekte. Įtikino jos žodžiai: „Tu gali, tu tikrai 
gali...“ Tiek metų ujamai, smukdomai, žeminamai man jie buvo 
kaip gryno oro gūsis. Negalėjau atsistebėti, kad kas nors manyje 
mato ne pagalbininką, ne dykaduonį, o asmenį. 

Ar tai projektas jus paskatino rašyti knygą? 

Pirmųjų pajūrio fotografų biografijas rinkau apie trylika metų. 
Apie knygą svajoti nedrįsau. Baigiantis projektui sprendėme tes-
tus, kokią specialybę rinktis. Visi testai rodė: „Turi rašyti knygas.“ 
Tuomet juokiausi, bet netrukus paskambino laikraščio „Pajūrio 
naujienos“ žurnalistė ir paprašė papasakoti apie pirmąją Lietu-
voje moterį fotografę. Tada ir išgirdau: „Galėtum knygą išleisti.“ 
Jeigu šiuos žodžius man būtų pasakę prieš projektą – tik nusi-
juokčiau, knygas rašyti – ne mano jėgoms. Šiandien jau įpusėjau 
knygą apie Pakutuvėnų kaimo ir parapijos istoriją nuo XVIII am-
žiaus iki šių dienų. Pakutuvėnai per dvidešimt metų tapo namais. 
Širdies namais.  

Sakote: „Džiaugiuosi tuo, kas esu ir kaip gyvenu.“ Paprasta iš-
mintis, bet kaip sunku ją įgyvendinti! Kokį kelią teko iki jos nu-
eiti?  

Kelias iki šios „išminties“ yra amžius. Kai sulauki keturiasdešim-
ties su viršum, staiga suvoki: per save neperšoksi, geriau nebus, 
o veržimasis į pinigus, šlovę, karjerą niekur neveda, gadina svei-
katą ir atneša neviltį. Tikrasis gyvenimas prasideda, kai išmoksti 
džiaugtis tuo, ką turi. 

O kokių svajonių turėjo maža mergaitė Jolanta?

Realybė buvo skaudi: tėvas išgėrinėjo, keldavo balsą, buvo labai 
reiklus. Jaučiausi visiška nevykėlė, užtat pasinėriau į svajonių pa-
saulį – per naktis skaitydavau knygas arba kurdavau savo istori-

jas. Svajojau apie keliones į tolimus kraštus, apie archeologo pro-
fesiją, apie jodinėjimą ir draugystę su žirgais, apie šeimą: mylintį 
ir mylimą vyrą, jaukius erdvius namus ir kokius penkis vaikus, 
apie ramią tylią senatvę drauge prie židinio. Gyvenimas pasisuko 
kitaip: į žirgyną paauglystėje nepriėmė – pasakė, kad tokio mažo 
ūgio arkliuko man jie neturi, svajonės apie istorijos ir archeolo-
gijos studijas teko atsisakyti, nes šeima neturėjo pinigų, baigus 
8-ias klases teko mokytis specialybės ir dirbti, o ne svaičioti apie 
mokslus. Bedžiau į pirmą pasitaikiusią specialybę brošiūroje „Kur 
mokytis“, pataikiau į Vilniaus elektromechanikos technikumą. 
Nesigailiu, šiandien neįsivaizduoju savęs be anų patirčių. 

Jūsų svajonės apie princą ant žirgo baigėsi ne kaip pasakų kny-
gose. Likote viena su dviem vaikais ant rankų. Tai buvo nelen-
gvas laikas? 

Sutinki žmogų, pasijunti princese, įsimyli, atšvenčiate vestuves, 
po dvejų metų gimsta sūnus, dar po trejų – duktė. Per laiką su-
žinai, kad iš tiesų tavo mylimas žmogus – alkoholikas, narkoma-
nas, lošėjas. Vis tikėjau, kad net labiausiai kritęs žmogus gali pa-
kilti, jeigu tik yra mylimas, tačiau tiesa kitokia: niekas nepadės, jei 
jis pats nenorės keistis. Vyro manipuliacijos varė į visišką savęs 
nuvertinimą, jaučiausi didžiausia nevykėlė pasaulyje. Vienintelis 
geras, teisingas ir mane bei vaikus išgelbėjęs sprendimas buvo 
skyrybos.

Jūsų patirtis rodo, kad mažus vaikus auginančioms mamoms 
darbą surasti yra nelengva... 

Labai jautri tema: motinystė ir darbas. Man buvo svarbu užaugin-
ti laimingus, savimi pasitikinčius vaikus, tad su džiaugsmu nau-
dojausi visomis vaikui auginti skirtomis atostogomis. Finansiškai 
tai buvo sunkus laikas, teko išgyventi iš 72 litų vaiko pašalpos, 
apie alimentus nė nesvajojau. Vis dėlto tai buvo prasmingiausias 
laikas mano gyvenime. Kai pradėjau ieškotis darbo, paaiškėjo, 
kad nėra taip paprasta mažame miestelyje rasti darbą moteriai 
ne Maximoje ir ne statybose. Darbo ieškojau pati, skambinau 
laikraščių skelbimų numeriais, prisiregistravau visuose įmano-
muose CV bankuose internete. Deja, mano gyvenimo aprašymas 
tikdavo iki sakinio, kad turiu du mažus vaikus. 

Penki gatvėje surinkti tušti alaus buteliai lygu vienas batonas. 
Skamba žiauriai ir skausmingai, o jūs pati tai patyrėte. Kur to-
kiais atvejais dingsta savigarba ir savivertė?

Kai šešerius ar net devynerius metus vyras, kai kurie pažįstami, 
valdininkai tau kala į galvą, kad esi nevykėlė, tinginė, siurbėlė ant 
valstybės sprando – prarandi nuovoką, kad esi žmogus. Kokia 
gali būti savivertė, kai abu kartus grįžusi po gimdymo nerasda-
vau namuose ne tik mikrobangų krosnelės, bet ir televizoriaus 
bei skalbyklės... 

Eidavau su vaikais pasivaikščioti į lauką, į parką ir į vaikiško ve-
žimėlio krepšį dėdavau tuščius alaus butelius. Tuo metu man tai 
buvo vienintelė galimybė pamaitinti vaikus. Tušti buteliai nesi-
mėtė kalnais, kartais per dieną ir tų penkių nepavykdavo rasti.
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Ar kada buvo atėjusi mintis į galvą, kad esi niekas šioje žemėje 
ir gal išvis neverta gyventi?

Buvau įvaryta į tokią neviltį, kad net pereiti per automobilių sto-
vėjimo aikštelę ar sankryžą be šviesoforo man buvo „misija neį-
manoma“. Mintis, kad neverta gyventi, dažniausiai aplankydavo, 
kol gyvenau santuokoje. Tūkstantį kartų norėjau nebegyventi, 
bet... o kas būtų su mano vaikais? Tačiau netgi tomis baisiausio-
mis gyvenimo aplinkybėmis tikėjau, kad Dievas mato mano gy-
venimą, laikui atėjus, Jis padės. Atsigręžusi atgal, matau, kad Jis 
mane tuomet palaikė kiekvieną dieną, kitaip nebūčiau ištvėrusi.

Negaliu pasakyti, kad buvau užsisėdėjusi namuose, tuo metu bu-
vau kokių 4–5 organizacijų savanorė, dažniausiai talkinda-
vau darbeliais kompiuteriu, padėdavau rašyti paraiškas 
įvairiems projektams. Tai buvo savanoriški darbai, 
nė į galvą neateidavo mintis už tą pagalbą prašy-
ti užmokesčio. 

Po projekto jūsų gyvenimas labai pasi-
keitė. Atsirado daugiau pasitikėjimo 
savimi?

Žodžiais nusakyti, ką davė projek-
tas, neįmanoma. Virsmas lėtai, 
nepastebimai vyko giliai viduje. 
Kruopelė po kruopelės kaupėsi 
pokalbiai su psichologe, meno 
terapijos užsiėmimai, bendri 
pokalbiai grupėje, netgi asme-
ninis laiko planavimas ir sva-
jojimas balsu, kokio darbo la-
biausiai norėčiau, padėjo rasti, 
sudėlioti, sulipdyti save iš nau-
jo. Net nežinau, kurią akimirką 
suvokiau, kad turiu jėgų atsi-
kirsti, kad be streso galiu per-
eiti gatvę, kad nesustingstu ir 
nepuolu į paniką, kai man reikia 
kalbėti grupei žmonių.

Ieškojau darbo, kuris man patiktų. 
Mačiau aplinkui daug nelaimingų 
žmonių, kurie dirba nemėgstamą dar-
bą. Turiu daug svajonių: norėčiau dar 
išleisti knygų ar bent jau išsamių straips-
nių apie nepelnytai pamirštą XX amžiaus 
pradžios pajūrio rašytoją, poetę, publicistę 
Eleonorą Bucevičienę, apie Kretingos fotografą 
Alfonsą Survilą, apie žydų kilmės, tragiško likimo 
fotografus Mendelį Berkovičių ir Malką Sekolektoraitę, 
svajoju rašyti biografines, istorines knygas ir už tai gauti 
atlygį, džiaugiuosi, kad vėl galiu tapyti ikonas, domiuosi gene-
alogija. Fotoaparatas – mano rankinukas. Nekuriu jokių menų, 
fotografuoju tai, kuo gyvename, kas po kelerių metų gali būti 

pamiršta ar visiškai dingę. Fotografuoju istoriją. Darbo dienomis 
dirbu, rašau, maketuoju, administruoju kelis interneto puslapius, 
būnu su vaikais ir griūvu miegoti – diena baigiasi. Šeštadienis 
skirtas namams tvarkyti, o sekmadienis – Pakutuvėnams. Se-
kmadienis ir yra gražiausias mano laisvalaikis, kai galiu atva-
žiuoti į Pakutuvėnus, kartu su man brangiais žmonėmis švęsti šv. 
Mišias, pabendrauti, paskui bent kelias minutes pabūti su arkliais, 
juos pašukuoti, pašnekinti, o vakare namuose su vaikais pažiūrėti 
gerą filmą ir jau gulint lovose dar pusvalandį kalbėtis apie tai, kas 
gražaus nutiko ar tiesiog kas tuo metu įdomu.

„Vis tikėjau, kad net 
labiausiai kritęs žmogus 

gali pakilti, jeigu tik yra 
mylimas, tačiau tiesa kitokia: 

niekas nepadės, jei jis pats 
nenorės keistis.“



Kartais užtenka tik vieno žingsnio, kad atsivertų platus kelias. Ir žmogaus, kuris pastūmėtų tą žingsnį 

žengti iš tamsos į šviesą, iš nesėkmės į sėkmę, iš nebūties į būtį. Žengti pirmyn nėra lengva, o rezultatų 

kartais tenka laukti metus ir du. Jau antrą dešimtmetį Europos socialinis fondas investuoja į žmogų, kurio 

svajonėms reikia pagreičio. Projektai atveria duris į platesnį, įdomesnį pasaulį, suteikia galimybių mokytis, 

tobulėti, skatina mokyti kitus. 

Augdami patys projektų dalyviai įkvepia kitus, keičia pasaulį. Projektai padeda surasti kelią besiblaškan-

tiems, skatina kurti, siekti tikslo ir asmeninių pergalių. Žmonės sugrįžta į gyvenimą iš tolimiausių paribių, 

vėl jaučiasi esantys stiprūs ir reikalingi visuomenės nariai.

Šiandieniniame pokyčių, sensacijų, katastrofų pasaulyje vis mažiau vietos skiriama kasdienei mažo žmo-

gaus istorijai. Kaip gyvena tokie, kaip mes? Ar kasdienybėje nebūna įkvepiančių istorijų? Regis, per mažai 

kalbame apie paprastus, mažus, bet tokius gražius ir didingus mūsų gyvenimo įvykius. O argi ne jie aplink 

skleidžia tikrą, ryškią šviesą, galinčią išjudinti kitus? 

 

Siūlome jums stabtelėti ties dešimtimi žingsnių, kuriais į savas sėkmės istorijas keliauja Europos socialinio 

fondo finansuojamų projektų dalyviai. Kas jie? Mūsų kaimynai, kolegos, bendraamžiai, pakeleiviai. Tiesiog 

žmonės, gyvenantys Lietuvoje. Jų iš pirmo žvilgsnio paprastos, tačiau labai šviesios istorijos, jau pakeitė 

ir vis dar keičia pačių, o ir visos bendruomenės, miesto gyvenimus, įkvėpia dideliems darbams, suteikia 

pasitikėjimo bei vilties kitiems – keistis ir keisti.




