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„Ieva Simonaitytė ir jos 
kūryba šiandienos kultūroje“ 

Prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)  



Kelionė prasideda: Literatų gatvė. 
Vilnius 

 

 



„Mielai Ievai…“ Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos autografai Nacionalinėje 
bibliotekoje 

 
Nacionalinė biblioteka pristato virtualią parodą „Mielai Ievai…“ Ievos Simonaitytės knygų kolekcijos 

autografai Nacionalinėje bibliotekoje“. Parodoje eksponuojami rinktiniai Nacionalinės bibliotekos fonduose 
saugomų I. Simonaitytės kolekcijos knygų autografai atskleidžia plačią rašytojos bendradarbiavimo erdvę, 
kurioje išsitenka ne tik su Mažąja Lietuva siejami žymūs kūrėjai, bet ir daugelis rašytojos amžininkų poetų bei 
prozininkų. Autografai išryškina įvairias, kartais rečiau afišuojamas rašytojos portreto ir lietuvių literatūros 
lauko detales, o autografų stilius bei maniera apibūdina ir patį jų autorių. 



 

 

Daugiausia I. Simonaitytės knygų kolekcijoje – Juozo Baltušio, 
Augustino Griciaus, Eugenijaus Matuzevičiaus, Vytauto Sirijos 
Giros autografų. 1974 m. Lietuvos SSR valstybinę premiją 
pelniusį savo romaną „Po vasaros dangum“ dovanojo 
rašytojas Vytautas Bubnys, Jonas Mikelinskas – prieš sovietinius 
kritikus 1975-aisiais rašytojos apgintą romaną „Genys yra 

margas“. Sovietmečio autografuose į rašytoją kreipiamasi itin 
pakiliai, su pompastika ir to meto leksikos trafaretais: „Liaudies 
rašytoja“, „Drauge Ieva Simonaityte“, „Brangi rašytoja“, 
„Mylima rašytoja“, „Prozos žodžio meistre“, „Prozos 
didmeistre“, „Lietuvių literatūros didmeistre“. 



 



 



 

 
 

Salomėja Nėris. „Diemedžiu žydėsiu“ (1939) 
 
 

Pirmajai Laureatei Antroji[,] 1939.V.3. 
 
 
 
 

„O kaip skaudu prisiminti mūsų didžiausią poetę Salomėją! Gyvenau 
arti su ja, nesigirdama galiu pasakyti, kad buvome draugės. Mačiau 
jos gyvenimą, jos tylią kančią, jos kantrumą... Ne, aš nesilyginu su ja, 
bet man rodos, kad ir nebūdamas genijus, gali žmogus būti kartais 
naudingas.“ 

 

Ievos Simonaitytės laiškas Antanui Venclovai. Kaunas, 
1947 gegužės 5. In Simonaitytė, Ieva. Raštai. Vilnius: Vaga, 2003, t. 
7, p. 406. 



 

 



Grėtikės širdis taip plaka, kad kiekvienas dūžis kaip kūjo trinkis. Ak, bėgtų, ak, lėktų ji 
namo kiek kojos neša, bet tas nutukęs Jonis vos bepasivelka ir tik unkščia kaip 

sergalingas: 
 

– Ach herzėjis, ach herzėjis! 
 

– Joni, nebūk paiks, nesukniusk, – žlebteli Grėtikė, – juk veikiai būsiva padeirėj. Šit ir ežeras pagaliau. 
Trykšta umaru žolė. Ak ir gulbė. Kaip princesė. Tas jos kaklo riestumas, ak. Ak ir mandrumas. Jo, jo. Tokio 
dyvo dar nebuvo mačiusi Grėtikė, ale ne. 

 

Ir tuomet atsiskleidė Jonio ir Grėtės antrasis istorijos lapas... 
 
Atsisėda jiedu ant paukščio, ak štai kaip! Kas taip sėd – sėd gerai! Ak juoktis ir nusižvengt iš džiaugsmo. 
Bet Grėtikė tik žlemb iš laimės. Manding ir kafijos gaus namie. Ha, ha, vienu maukimu išgers, nė kiek 
nesiskaitindama, ak. Hm... ir dar pyrago už pusantreinį. Je, je. Ak! bet, bet... Ui dievuliau, ale kurgi, jo. 

 
Tuomet rašė vieną tūkstantį septynis šimtus trisdešimt keturis... 

Ieva Simonaitytė. In Žilinskaitė, Vytautė. Vaiduokliai: satyros, humoreskos, parodijos. Vilnius: Vaga, 1991, p. 237. 



Virtuali paroda. Rašytojai Ievai Simonaitytei atminti. 
Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka. 

 
Ieva Simonaitytė yra paskutinė Mažosios Lietuvos 

metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose 
vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus ir garsinusi 
Klaipėdos krašto etnografinį savitumą. Minint 125-ąsias 
rašytojos gimimo metines, 2022-ieji paskelbti I. 
Simonaitytės metais. 

 
 
 

 

 
https://www.vcb.lt/rasytojai-ievai- 
simonaitytei-atminti/#1663845573430- 
c8836276-868d 

http://www.vcb.lt/rasytojai-ievai-


 



 



Ievos Simonaitytės gatvėmis – Vilnius, Tauragė, Klaipėda... 



 

 

Tauragė 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://maironiomuziejus.lt/post-t-exhibitions/ieva- 
simonaityte/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ievos Simonaitytės gyvenimas – tai kontrastai: skausmas ir šlovė, vargas ir patogumai, silkės uodega ant stalo vaikystėje ir rūkyti unguriai sočioje senatvėje. Šiek 
tiek šio ilgo, turiningo, be galo įdomaus rašytojos gyvenimo tilpo ir parodoje. 
Paroda veiks iki 2022 m. gruodžio 29 d. Parodą parengė: kuratorė Audronė Meškauskaitė, dailininkė Inga Zamulskienė. 



 



 

 

Priekulės miesto centre esantis paminklas Mažosios Lietuvos metraštininkei – rašytojai Ievai Simonaitytei „Šventvakarių Ėvė“ 

(1997), paminklo autorė – skulptorė Dalia Matulaitė, architektai: Rimantas Buivydas ir Jūras Balkevičius. 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Šiemet meno plenere dalyvavo šeši menininkai iš Lietuvos. Mažosios 
Lietuvos paveikslų sodą – galeriją po atviru dangumi, kuriame dabar 
eksponuojami 86 meno kūriniai, papuošė nauji darbai. 

 
Įkvėpti I. Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos dalininkė iš Klaipėdos 
Dalia Čistovaitė sukūrė „Seno delmono sapną“, kauniečiai Kristina 
Čivilytė – „Nebaigtą knygą“, Daiva Šlajienė – „Evė. Mažoji Lietuva“, 
Bangutis Prapuolenis – „Gyvenimo ratu“, Žydrūnas Šlajus – 
„Šmugelninkai“, vilnietis Arūnas Miliukas sukūrė „Bitėnų bliuzą“. 

https://www.jankausmuziejus.lt/silta-ir-jauki-sueiga-pas-martyna-janku/ 

http://www.jankausmuziejus.lt/silta-ir-jauki-sueiga-pas-martyna-janku/
http://www.jankausmuziejus.lt/silta-ir-jauki-sueiga-pas-martyna-janku/


 



 



 



 



 



 



 



Laimingas tas, kas užlietas meilės bangų. Įstabi meilės ir išdavystės istorija 
pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Čia persipina 
pirmoji meilė, karti išdavystė ir bendrystės klausimas – ar mes mokame 
mylėti? 
Vienos dalies spektaklis „Gentis“ – tai paskutinės gyvos Šimonių šeimos 
giminės atstovės Rožės pasakojimas apie savo gentį, giminę. Čia, kaip ir Ievos 
Simonaitytės romane „Aukštujų Šimonių likimas“, neišvengiama 
autobiografinių detalių – spektaklyje naudojami tekstai iš rašytojos 
prisiminimų bei autorės publicistiniai straipsniai. Per skaudžią, dramatišką 
visos Šimonių giminės-genties ir tuo pačiu asmeninę patirtį Rožė Šimonytė 
kalba apie bendrystę, tikėjimą, viltį. 
Režisierius Agnius Jankevičius žinomą lietuvių literatūros romaną pasirinko 
vedinas smalsumo, ar 1935 m. parašytas kūrinys gali gyventi esamu laiku. 
„Man įdomu, ar tokio pobūdžio senoviška medžiaga ir leksika gali reflektuoti 
dabar, nedarant didelių postmodernistinių intervencijų į patį I. Simonaitytės 
tekstą ir galbūt į pačią fabulą“, – atvirauja menininkas. 

PREMJERA – 2014 m. balandžio 12, 13, 16 d. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rožė – Inga Mikutavičiūtė 



 



 

 
 

 

Ilžė – Jūratė Onaitytė. 



 

  
 
 
 

Du „Genties“ pasirodymai skirtinguose miestuose – spalio 24 d. Tbilisio Šota Rustavelio teatre ir spalio 26 d. Važa 
Pšavela teatre Telavyje buvo sutikti plojimais ir ovacijomis. 



Ieva Simonaitytė mokykloje. 2016 m. patvirtinta programa. 10 klasė 



Ieva Simonaitytė mokykloje. 2022 m. patvirtinta programa. 8 klasė 

31.2.4.2. Grožinės ir negrožinės literatūros kūriniai, kuriuose reiškiama 
pilietinė, tautinė, kultūrinė, regioninė ar kalbinė tapatybė: lietuvių 
tautinę, regioninę, kalbinę tapatybę išreiškiantys tekstai: J. Aistis, 
pasirinkti eilėraščiai; G. Beresnevičius, pasirinktos esė; B. Brazdžionis, 
pasirinkti eilėraščiai; S. Daukantas, „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių“ (ištrauka); J. Degutytė, pasirinkti eilėraščiai; J. Erlickas, 
pasirinkti eilėraščiai; S. Geda, pasirinkti eilėraščiai; V. Kudirka, „Iš mano 
atsiminimų keletas žodelių“, pasirinkti eilėraščiai; Maironis, pasirinkti 
eilėraščiai; S. Parulskis, pasiriktos esė; I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių 
likimas“ (ištrauka); Šventinis Bankuchenas, „Lietuvos istorijos repas“; 

Vydūnas, „Tėvynė ir žmogus“ ar kiti šių arba kitų autorių kūriniai 
(ištraukos); 



Ieva Simonaitytė mokykloje. 2022 m. patvirtinta programa. 8 klasė 

 
31.2.4.4. Lietuvių ir verstinė egodokumentika (dienoraščiai, atsiminimai, 
autobiografijos, laiškai): L. Baliukevičius, „Partizano Dzūko dienoraštis“; 
A. Baranauskas, Dienoraštis; M. K. Čiurlionis, Laiškai Sofijai; M. 
Gimbutienė, „Dienoraštis ir prisiminimai“; V. Mačernis, laiškai; D. Stakytė- 
Anysienė, D. Cidzikaitė, L. Petrauskaitė-VanderStoep, „Manėm, kad 
greit grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus 1940–1944“; J. 
Mekas, „Laiškai iš niekur“; „Misija Sibiras. 2006–2015“; S. Nėris, Dienoraštis; 
Icchokas Rudaševskis, „Vilniaus geto dienoraštis, 1941–1943“; I. 

Simonaitytė, „O buvo taip“; A. Švedas, „Irena Veisaitė. Gyvenimas 
turėtų būti skaidrus“; Vaižgantas, Laiškai Klimams; „Šitas vaikas turi 
gyventi. Elenos Holcmanienės užrašai (1941–1944)“ ar kitų pasirinktų 
egodokumentikos knygų ištraukos. 



Rekomendacijos mokytojams ir mokiniams 

31. I. (8 klasė) Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“ (ištrauka); I. Simonaitytė, „O 

buvo taip“ 

Kompaktinės plokštelės įrašas. Skaitome tarmiškai. Ieva Simonaitytė. 

Aukštųjų Šimonių likimas (skaito Aušra Pukelytė). 

https://kostanayturist.com/skaitometarmiskai-cd-pdf-epub-mobi/ 

Z. Kelmickaitės laida ,,Ryto suktinis“ apie Klaipėdos krašto lietuvininkus ir I. 

Simonaitytę: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683923/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite- 

2018-01-28- simonaityte-ir-lietuvininkai-taip-ir-bus-buve 

Dokumentinė apybraiža „Ėvė. Mažosios Lietuvos rašytoja“, 

skirta rašytojos Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms, 2017 m.: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680872/dokumentinis-filmas-eve- 
mazosios-lietuvosrasytoja 

https://kostanayturist.com/skaitometarmiskai-cd-pdf-epub-mobi/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683923/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite-2018-01-28-%0Dsimonaityte-ir-lietuvininkai-taip-ir-bus-buve
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683923/ryto-suktinis-su-zita-kelmickaite-2018-01-28-%0Dsimonaityte-ir-lietuvininkai-taip-ir-bus-buve
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680872/dokumentinis-filmas-eve-mazosios-lietuvosrasytoja
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680872/dokumentinis-filmas-eve-mazosios-lietuvosrasytoja


 

 
 
 
 
 
 
 

,,Aukštujų Šimonių likimas“: 

radijo teatras (1966): I d.: 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728714/radijo-teatras-aukstuju- 

simoniulikimas-i-d 

II d.: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728715/radijo-teatras- 

aukstujusimoniu-likimas-ii-d 

Dokumentiniai filmai apie Ievą Simonaitytę: 

https://www.youtube.com/watch?v=aJU030T212k&t=549s 

https://www.youtube.com/watch?v=v2cMPaXudrA 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728714/radijo-teatras-aukstuju-simoniulikimas-i-d
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728714/radijo-teatras-aukstuju-simoniulikimas-i-d
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728715/radijo-teatras-aukstujusimoniu-likimas-ii-d
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/102728715/radijo-teatras-aukstujusimoniu-likimas-ii-d
https://www.youtube.com/watch?v=aJU030T212k&t=549s
https://www.youtube.com/watch?v=v2cMPaXudrA


 

 

Ieva Simonaitytė ir Liudas Gira. XX a. ketvirtas dešimtmetis 
(Lietuvių literatūros ir meno archyvas, f. 51, ap. 2, b. 2065, l. 5) 

Ieva Simonaitytė pastarojo laiko 
moksliniuose tyrimuose. Viktorija Šeina. 

„Aukštujų Šimonių likimas“: nutylėta leidybos istorija 
(NŽ-A nr. 8) 
Kov 17, 2022 



„Kodėl verta sugrįžti prie Ievos Simonaitytės debiutinio 
romano leidybos istorijos? Juk pagrįstai galime sakyti, kad tai 
viena daugiausia tyrėjų dėmesio XX a. antroje pusėje 
susilaukusi rašytoja: apie jos kūrybą sovietmečiu parengtos 
dvi išsamios – Romanos Dambrauskaitės-Brogienės ir 
Vytauto Kubiliaus – monografijos, išėjo net du Raštų rinkiniai, 
antrasis su labai detaliais Brogienės komentarais1. Ar gali 

būti, kad tokie atidūs tyrėjai kaip Brogienė ir Kubilius būtų ką 
nors pražiūrėję Aukštujų Šimonių likimo leidybos istorijoje? 
Spėju, kad visos, ar bent dauguma romano leidybos 

aplinkybių jiems buvo žinomos, tik dėl įvairių priežasčių kai 
kurių iš tų aplinkybių jie nesiėmė įvardinti. Šiame straipsnyje 
aptarsiu tai, kas ligi šiol buvo nutylima. 

https://nzidinys.lt/viktorija-seina-aukstuju-simoniu-likimas-nutyleta-leidybos- 
istorija-nz-a-nr-8/ 



Ketvirto dešimtmečio lietuvių literatūroje stipriai jaustas menkas Vokietijos ir Klaipėdos krašto 

lietuvių literatų indėlis į nacionalinę grožinę kūrybą. Tautinio sąjūdžio epochoje 
modernioji lietuvių  tauta buvo įsivaizduojama kaip dvinarė bendrija, sudaryta iš Rusijos 
ir Vokietijos imperijose gyvenusių istorinių lietuvių bendruomenių. Būtent Prūsijos Lietuva 
buvo vadinama lietuvių raštijos lopšiu, čia pasirodė pirmieji lietuvių literatūros veikalai, bet nuo XIX 
a. kultūrinė iniciatyva perėjo į Rusijos Lietuvos pusę. Išskyrus Vydūną, Prūsijos Lietuva lietuvių 

literatūrai XX a. pradžioje nedavė daugiau nė vieno iškilesnio rašytojo. O ir pats Vydūnas eiliniam 

tarpukario Lietuvos skaitytojui buvo gerokai egzotiškas, komplikuotas. Taigi Simonaitytės sėkmė 

ketvirto dešimtmečio Lietuvoje buvo iš dalies nulemta ir atsiradusio poreikio greta istorinio klasiko 

Kristijono Donelaičio turėti modernų literatūros klasiką iš vadinamosios Mažosios Lietuvos, kaip kultūrinį 

argumentą, liudijantį apie lietuvių kultūros gyvybingumą ir potencialą šiame krašte. Juolab tas buvo 
svarbu antilietuviškos nacionalsocialistų propagandos kontekste, mat pastaroji rėmėsi teze, esą 
Klaipėdos kraštas yra iškilios vokiečių kultūros arealas, o lietuviška vietos kultūra tėra buitinių 
liaudies papročių lygio. Taigi Simonaitytė idealiai atitiko ano meto Lietuvos visuomenės lūkesčius. 

Centrine savo debiutinio romano idėja pasirinkusi lietuvininkų nutautėjimą ir esą tiesiogiai su tuo susijusią 

moralinę jų degradaciją Simonaitytė darniai įsiliejo į bendrą to meto Lietuvos politinį diskursą ir 

kolektyvinės atminties schemas. Nors Aukštujų Šimonių likimo plėtojamas naratyvas nesiremia 
istoriniais faktais, ketvirtame dešimtmetyje lietuvių skaitytojams jis buvo pristatomas kaip 
autentiškas Klaipėdos krašto praeities pasakojimas. Užtikrindamas romano sklaidą ir suteikdamas jam 

aukščiausius kultūrinius kredencialus, politinis elitas šį romaną pateikė kaip tariamai paties Klaipėdos 

krašto balsą, liudijantį norą ir pasiryžimą išlikti lietuvišku. 
https://nzidinys.lt/viktorija-seina-aukstuju-simoniu-likimas-nutyleta-leidybos-istorija-nz-a-nr-8/ 



 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Ieva Simonaitytė pastarojo meto moksliniuose tyrimuose. 
2022 m. Baltų lankų savaitė 
Viktorija Šeina, Premija kaip kanonizavimo institucija: 
Aukštujų Šimonių likimo sėkmės istorija 



 

 
 

 

 

 

 
 

Ieva Simonaitytė bibliotekų renginiuose. Telšiai 
Ievos Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos keliais 

 
Tą popietę Varnių apylinkės literatai susibūrė jaukioje miestelio bibliote- 
kos pastogėje pasikalbėti apie Ievą Simonaitytę, ypatingą, be galo savi- 
tą jos kūrybą, talentą, spontaniškai prasikalusį ir suvešėjusį, atrodo, pa- 
čiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis. Organizavo šį susibūrimą mie- 
los, svetingos bibliotekininkės Aurika Stupelienė ir Vida Krenciuvienė. Li- 
teratų būrelio „Lyra“ vadovė Gendvika Čiužienė pradėjo renginį pakvies- 
dama visus pasidalyti savo įžvalgomis apie I. Simonaitytės asmenybę, 
didžiausią įspūdį palikusius jos kūrinių epizodus ar personažus. 

Telšių žinios, 2022 kovo 15 d. 



Ieva Simonaitytė ir Birštono kurortas. 
Birštono viešoji biblioteka 

 

Ievos Simonaitytės kūriniai: 
 

„Pikčiurnienė ir jos sesers“ (1925 m.), „Aukštujų 
Šimonių likimas“ (1935 m.) (Romanas pelnė 
1935 m. Lietuvos valstybinę literatūros 
premiją), „Pavasarių audra“ (1938 m.), „Vilius 
Karalius“ (1939 m.), „Be tėvo“ (1941 m.), 
„Apysakos“ (1948 m), „Pikčiurnienė“ (1953 
m.), Autobiografinė trilogija: „O buvo taip“ 
(1960 m.), „Ne ta pastogė“ (1962 m.), 
„Nebaigta knyga“ (1965 m.)“, 
„Paskutinė Kūnėlio kelionė“ (1971 m.). 

 

Kviečiame skaityti! Bibliotekoje 
eksponuojamos parodos: 
„Išdidžioji klaipėdiškė Ieva Simonaitytė“ ir 
„Evė – Mažosios Lietuvos didi rašytoja“. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nuotraukoje: pirmojoje eilėje iš kairės: K. 
Šimonis, J. Keliuotis,. A. Staškevičiūtė, I. 
Simonaitytė. antrojoje eilėje iš kairės: B. 
Matulionis, V. Jonuškaitė-Zaunienė, J. 
Graičiūnas, D. Zaunius ir kt. Birštone 1937 m. 



 



Mano niekas neišgalvota, 
visa kas parašyta – matyta, 
girdėta, viskas skaudžiai išgyventa 

(I. Simonaitytė) 
 

Laura Dailidėnienė, 2009 m. Literatų gatvė, Vilnius 
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