
Popietės sumanytoja, muziejaus Dailės skyriaus vedėja Danutė Šorienė (pirma iš kairės) džiaugėsi, kad apie 
Mokytojos gyvenimą ir kūrybą jai išėjus į užtarnautą poilsį papasakojo labai arti buvusi kaimynė Daina Bal-
čienė, į susitikimą atvažiavusi iš Vilniaus.           

Petras Rudys (dešinėje) ir prisiminimais taip pat dalinęsis Feliksas Lu-
kauskas.
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Gyvenimą sudėjo į eiles ir paveikslus
Laima STONKUVIENĖ

Prisiminimai. Daug prisiminimų. Šviesių ir jautrių, spaudžiančių ašarą ar su švelnia humoro gaidele. Visi jie buvo skirti prieš daugiau negu 
metus Amžinybėn iškeliavusiai mokytojai, tapytojai Julijai Rudienei atminti. Mokytoją, jos gyvenimą, darbus prisiminė į Kretingos muziejų 
Dailės skyriaus vedėjos Danutės Šorienės sukviesti J. Rudienės artimieji, kaimynai, bičiuliai, buvę mokiniai. Ta proga parodų salėse atidaryta 
Mokytojos tapybos darbų paroda.

Julijos Rudienės paveiksluose – kretingiškiams gerai pažįstami vaizdai.

Trumpai J. Rudienės bio-
grafiją priminusi D. Šorienė 
pasakojimą pradėjo pačios Mo-
kytojos žodžiais: „Žmogaus gy-
venimas į smėlį panašus, atrodo 
jis didingas ir gražus. Bet pėdsa-
kas jo įmintas, nors nauji žmo-
nės naują vagą verčia“.

J. Rudienė gimė 1930 m. sau-
sio 25 dieną Skuodo rajone, Ša-
čių parapijoje, Prialgavoje. Tėvas 
buvo batsiuvys, turėjo siuvamą 
mašiną, mama daugiau sukosi 
po namus. Po trijų metų šeima 
Skuodą paliko, persikėlė gyventi 
į Salantus, iš čia – į Kretingą. 

Kai tėvas gavo darbą Klai-
pėdoje, po kiek laiko pasiūlė 
visiems keltis gyventi į uosta-
miestį. Apsigyveno netoli nuo 
miesto esančiuose Mozūriš-
kiuose. Prasidėjus karui, šeima 
vėl grįžo į Kretingą. Čia Julija 
pradėjo lankyti prie špitolės bu-
vusią mokyklą, kurios šiandien 
nė ženklo nelikę. Baigusi Kretin-
gos gimnaziją, išvyko mokytis į 
Klaipėdos mokytojų institutą. Jį 
baigusi, gavo paskyrimą į Rau-
dondvarį, tačiau ištekėjo ir liko 
dirbti Klaipėdoje. „Kadangi vy-
ras Petras buvo viršininkas, jį 
visur kilnojo, ir Mokytojai teko 
keliauti paskui jį, tad dirbo  Tau-
ragėje, Gaurėje, Mosėdyje, Kre-
tingoje, tuometėje Antrojoje vi-
durinėje mokykloje“, –  priminė 
D. Šorienė. 

Ne vienerius metus J. ir P. 
Rudžių kaimynystėje gyvenusi 
Daina Balčienė, buvusi ir J. Ru-
dienės mokinė, į popietę „Prisi-
minimų takais“ atvažiavo net iš 
Vilniaus. „Labai norėjau pabūti 
ten, kur gyva Mokytojos atmin-
tis, tarp jos paveikslų, kur skam-
bės jos eilėraščiai, – prisipažino 
Daina. – Prieš atvažiuodama į 
Kretingą, skaičiau Evos Tombak 
knygą, kurioje gvildenama tema 
apie laimę. Visi norime būti lai-
mingi, to siekiame. Gyvenimui 
persiritus į antrąją pusę atsigrę-
žiame atgal ir žiūrime, kokia 
buvo ta mūsų laimė, ar mes aps-
kritai ją turėjome. Viena laimė 
manęs neaplenkė – dovanojo 
pažintį su nuostabiais žmonėmis 
Julija ir Petru Rudžiais“.

O ta pažintis su aukštu žemiau 
gyvenusiais – buvusiu Švieti-
mo skyriaus vedėju ir jo žmo-
na, buvusia istorijos mokytoja, 
D. Balčienės žodžiais, prasidėjo 
nuo didelių nemalonumų. „Pri-
sipažinsiu atvirai – vedėjo ir 
mokytojos aš paniškai bijojau. O 
įvyko kaip įvyko – jų butą api-
pylėme net tris kartus! Kokius 
jausmus išgyvenau, kai pirmą 
kartą taip nutiko, nusakyti neį-
manoma – ar galit įsivaizduoti: 

 Tokia šviesi, besišypsanti Julija Rudienė išliko visų, kurie ją pažinojo, 
atmintyje. Nuotraukoje – prieš dešimtmetį surengtoje pirmojoje perso-
nalinėje parodoje.

Petras Rudys savo mylimai moteriai skyrė knygą „Ji“, šeimos lėšomis iš-
leistos ir keturios Julijos Rudienės eilėraščių knygos.

vandeniu užpilame paties Švie-
timo skyriaus vedėjo ir buvu-
sios mokytojos butą, – juokėsi 
Daina. – Tačiau būtent tada 
pamačiau ir įsitikinau, kokie tai 
šviesūs, nuostabūs žmonės, kad 
didžiulę baimę turėjai visiškai 
be jokio reikalo. Taip prasidėjo 
mūsų, kaip kaimynų, draugystė 
– šviesi, kelianti, man labai daug 
davusi“.

Pasak D. Balčienės, jai labiau-
siai imponavo Rudžių tarpu-
savio santykiai, jie tarsi augino 
vienas kitą. „Išėjusi į užtarnautą 
poilsį, Mokytoja pradėjo labai 
daug piešti. Piešė genialiai. Bu-
tas buvo tapęs dirbtuvėmis, kur 
du žmonės kūrė šedevrus. Pie-
šė, kūrė eiles, drožinėjo. Mane 
labai augino ir jų meilė. Ypatin-
ga meilė, trukusi daugiau negu 
66-erius metus. Petras savo 
moteriai sukūrė meilės altorių – 

parašė knygą apie Ją. Mokytojos 
gyvenimas aprašytas su visomis 
smulkmenomis, su didele meile 
ir pagarba visiems jos darbams. 
Nežinau, kuriai moteriai vyras 
pastato tokį meilės paminklą“, – 
kalbėjo D. Balčienė.

Ji prisiminė ir metus, kai 
J. Rudienė nebenorėjo išeiti iš 
namų – visą miesto gyvenimą, 
viską, kas vyko Rotušės aikštė-
je, sekė pro kambario langą. Ką 
matė, sudėjo į eilėraščius. Vieną 
dieną Mokytoja kūrė eiles, kitą 
– piešė. Labai mylėjo gamtą, tad 
ir jos paveiksluose daugiausia 
gamtos vaizdai. „Mokytoja man 
imponavo ne tik tuo, jog buvo ir 
išliko labai elegantiška, labai jai 
pavydėjau ir todėl, kad skaitė be 
akinių, nepaprastai gražiai rašė. 
Mūsų šeimą Mokytoja labai my-
lėjo, dovanojo daug gražių daly-

kų, kurie iki šiol yra su manimi 
primindami Ją. Esu įsitikinusi, 
kad paskutinės Mokytojos va-
landos buvo labai gražios ir švie-
sios, nes stiprybės teikė ir visada 
šalia buvo mylimas vyras. Išeiti 
į Amžinybę būnant žmogaus, su 
kuriuo buvai labai labai laimin-
ga, glėbyje, manau, yra didelė 
laimė“, – kalbėjo D. Balčienė. 

Ji prisipažino turinti daug au-
toritetų, bet meilės, darnos, mo-
ters ir vyro santykių autoritetas 
jai yra Julija ir Petras Rudžiai. 
Dėkinga likimui, kuris leido būti 
šalia šios poros. 

Vaikystės ir mokslo draugė 
Elvyra Žilienė pasakojo, kad ju-
dviejų su Julija keliai susitikdavo 
ir vėl išsiskirdavo. „Man Julytė 
buvo ypatingas žmogus, – sakė. 
– Dalijomės viskuo – maistu, 
drabužiais. Kad rašė ir piešė, ne-

žinojau. Nors buvome artimos 
draugės, ji nieko nesakė apie tai, 
nepasakojo, nerodė. O gal tuo 
metu, kai buvome kartu, ji dar 
nekūrė. Negaliu patikėti, kad to-
kio grožio stebuklai nutapyti jos 
rankomis, o aš nieko net neįta-
riau“. 

Kad J. Rudienė piešė, teigė 
nežinoję ir jos auklėtiniai Arta 
Miltakytė, Kęstutis Grušauskas, 
Vytautas Gliožeris. Tiesa, auklė-
toja buvo nustebinusi muliažais, 
skirtais žmonijos istorijos epo-
choms pavaizduoti, tačiau kad 
pieštų, niekas nebūtų pasakęs. 
„Julija Rudienė mūsų auklėtoja 
buvo nuo devintos iki vienuolik-

tos klasės. Buvome pasiutę pir-
mos laidos abiturientai, mėgėjai 
krėsti „šposus“. Tačiau Auklė-
toja puikiai su mumis tvarkėsi, 
ir tą darė labai gražiai, nė vieno 
neįžeisdama, nežemindama. Jai 
svarbiausia buvo, kad būtume 
dori, atsakingi, pareigingi, gražūs 
ir poelgiais, ir darbais“, – kalbėjo 
buvę auklėtiniai. 

Popietėje prisiminimais apie 
J. Rudienę dalijosi jos artimieji, 
buvę kolegos, skaityti jos eilė-
raščiai. O laikotarpį, kai kūrybos 
versmės išsiliejo itin plačiai, Mo-
kytoja nusako tokiais žodžiais: 
„Lengvai vaikščiot nebegaliu,/ Iš-
tisai pro langą žiūriu,/ Čia girdžiu 
medžių lapų koncertus/ Ir žmo-
nių elgesio spektaklius./ Bandau 
ir spalvom tai pavaizduoti,/ Akri-
liniais dažais pateplioti./ Kiek pa-
sisekė, kiek ne,/ Tačiau pats dar-
bas džiugina mane“.


