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Nors Pasvalio seniūnas Kęstutis Mitras 
minėjo, kad penkioms kolonoms bus ieškoma 
kitos miesto erdvės, vargu ar taip atsitiks. An-
tradienį telefonu kalbintas Savivaldybės meras 
Gintautas Gegužinskas abejojo, ar verta jas 
perkelti į kurią nors kitą miesto viešąją vietą. 
Tuo tarpu Savivaldybės administracijos Vieti-
nio ūkio ir plėtros skyriuje mentoriumi dirbantis 
buvęs rajono architektas Kęstutis Klivečka 
tiesiai šviesiai pareiškė, kad ši paminklo dalis 
jau atgyveno savo amžių. 

Panevėžio architektų grupės „Trio“ sukurtos 
penkis Pasvalio šimtmečius simbolizuojančios 
kolonos buvo svarbiausia vientiso architektūri-
nio ansamblio dalis. Bet kurioje kitoje vietoje jos 
atrodytų kaip svetimkūnis, visiškai nederantis 
su supančia aplinka. Tad metalinės kolonos ir 
toliau rūdija seniūnijos garažų kieme Ąžuoly-
nės gyvenvietėje. Neteko girdėti, kad kas nors 
pasigestų ar piktintųsi valdžios sprendimu jas 
pašalinti. Tiesiai šviesiai reikia pasakyti, kad 
pagrindinė jubiliejinio architektūrinio ansam-
blio dalis buvo nevykusi ir sulaukė pašaipių 
vertinimų nuo pat iškilmingo jo atidengimo 
1997 m. rugsėjo 20 d. 

Ne veltui sakoma, kad tuščia vieta ilgai nebū-
na. Penkias neišvaizdžias kolonas pakeis bron-
zinė poeto Bernardo Brazdžionio (1907–2002) 

Prieš daugiau nei metus draugys-
tės ir bendradarbiavimo tiltai sujungė 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąją 
biblioteką ir Šiaulių r. Bazilionų 
mokyklą-daugiafunkcį centrą. Juos 
nutiesė rūpestis ir dėmesys šviesaus 
atminimo Kovo 11-osios Nepriklau-
somybės atkūrimo akto signataro 
Romualdo Ozolo (1939–2015) pa-
likimo išsaugojimu ir viešinimu. Jo-
niškėlyje gimusio filosofo, žymaus 
politikos ir visuomenės veikėjo vai-
kystė prabėgo dabartiniame Šiaulių 
rajone – Kruopiuose, nedideliame 
kaimelyje, prigludusiame prie Ba-
zilionų miestelio, anksčiau vadin-
to Padubysiu. Gimtajai Bazilionų 
mokyklai, kurią baigė 1957 m., R. 
Ozolas padovanojo savo asmeninę 
biblioteką – daugiau nei 20 tūkst. 
knygų, šimtus tomų nuo 1955 m. ra-
šytų dienoraščių, įvairių rankraščių, 
dokumentų. R. Ozolo iniciatyva du 
kartus per metus pradėtas leisti Šiau-
lių krašto istorijos ir kultūros žur-
nalas „Padubysio kronikos“, mūsų 
„Šiaurietiškų atsivėrimų“ analogas. 

Prieš daugiau nei metus, 2019-
ųjų sausį, R. Ozolo 80-mečio minėji-
mo išvakarėse, Bazilionuose lankėsi 
rajono kultūros darbuotojų delegaci-
ja. Tuomet Bazilionų mokyklos-dau-

giafunkcio centro vadovas Rimantas 
Gorys pasvaliečiams prasitarė, kad 
R. Ozolas mums darbo davė keliems 
dešimtmečiams į priekį, nes tik maža 
dalis signataro paliktų dienoraščių ir 
rankraščių tyrinėta. 

Po trijų mėnesių sulaukėme at-
sakomojo Bazilionų mokyklos-dau-
giafunkcio centro pedagogų dele-
gacijos vizito. Svečiai apžiūrėjo 
žymiąsias Pasvalio vietas, lankėsi 
Mariaus Katiliškio viešojoje bibli-

otekoje, pokalbio su direktore Dan-
guole Abazoriuviene metu buvo 
aptartos tolesnio bendradarbiavimo 
gairės viešinant R. Ozolo kūrybinį 
palikimą. Antrąją savo vizito dalį 
Bazilionų pedagogai praleido Jo-
niškėlyje – apžiūrėjo gimtąjį R. 
Ozolo namą, lankėsi bibliotekoje, 
o turiningą ir įdomią miesto istori-
ją ekskursijos metu svečiams žais-
mingai pristatė „Darbo“ laikraščio 
redaktorius Viktoras Stanislovaitis.

Praėjusią savaitę, liepos 9-ąją, 
Bazilionuose viešėjo Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio viešosios biblio-
tekos direktorė D. Abazoriuvienė, 
Petro Vileišio gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja, rajono literatų klu-
bo „Užuovėja“ pirmininkė Regina 
Grubinskienė ir šio klubo vadovės 
pavaduotoja Eugenija Armonienė.

Vasaros atostogų miegu snau-
džiančioje mokykloje-daugiafunk-
ciame centre pasvalietes pasitiko 
direktoriaus pavaduotoja, lietuvių 
kalbos mokytoja Irena Vaičiulienė. 
Bazilionų mokyklos bendruomenė 
nusprendė žymaus auklėtinio dova-
notas knygas išskirstyti po kabinetus. 
Taigi, kiekvienoje klasėje yra dalis 
R. Ozolo. Tačiau nėra atskiro kam-
pelio su jo nuotrauka, biografijos 
faktais bei informacijos, kaip toks 
lobynas atsirado Bazilionuose. Tokį 

pastebėjimą savo feisbuko paskyroje 
įrašė „Užuovėjos“ klubo vadovė, 
mokytoja R. Grubinskienė. Kita ver-
tus, šiltas svečių priėmimas ir nuo-
širdus pavaduotojos I. Vaičiulienės 
pasakojimas akivaizdžiai byloja, kad 
R. Ozolo kūrybinis palikimas, dova-
nota biblioteka užima ypatingą vietą 
mokyklos veikloje. I. Vaičiulienė pri-
minė, kad be R. Ozolo Bazilionai turi 
dar du svarbius kultūrinius polius, 
kurie taip pat atsispindi mokykloje 
eksponuojamuose stenduose. Tai – 
miestelį įkūrę vienuoliai bazilionai ir 
anglų bei lietuvių kalbos mokytoja, 

dovanojo naujausią krašto kultūros 
ir istorijos žurnalą „Šiaurietiški at-
sivėrimai“ ir suvenyrinį puoduką. 
Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio 
centro direktoriaus pavaduotoja I. 
Vaičiulienė pasvalietes pamaloni-
no „Padubysio kronikomis“, kitais 
leidiniais bei spalvingomis prijuos-
tėmis, kurias per karantiną pasiuvo 
mokyklos darbuotojos. 

Kaip tik tos pačios dienos popietę 
Tytuvėnuose, miestelio bibliotekos 
kieme vyko poezijos popietė „Po 
klevais“. Tad užsukta ir į šį kultūri-
nį renginį, juolab kad Bazilionus ir 

Draugystės tiltai su Bazilionais tvirtėja 
Sigitas KANIŠAUSKAS

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos fondą papildė 
dovanota „Romualdo Ozolo bibliografijos rodyklė“.

Su Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto signataro Romualdo Ozolo 
dovanota biblioteka pasvalietes supažindino Bazilionų mokyklos-dau-
giafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė (kairėje).

Tytuvėnų poezijos šventėje „Po klevais“ eiles skaitė literatų klubo 
„Užuovėja“ narės (iš kairės) Janina Katauskienė, Eugenija Armonienė, 
Ona Striškienė, Regina Grubinskienė.

literatė, vertėja, vienuolika kalbų 
mokėjusi poliglotė Barbora Mejerytė 
(1898–1982). Jos vardu pavadin-
ta gatvė, kurioje yra mokykla. R. 
Ozolo ir mokyklos direktoriaus R. 
Gorio rūpesčiu 2008 m. išleistas B. 
Mejerytės romanas „Jonė“. 

Krepšinio gerbėjai, be abejo, dar 
pridurtų, kad 1956 m. Bazilionuo-
se gimė vienas žymiausių Lietuvos 
krepšinio trenerių, dabartinis Šiaulių 
„Šiaulių“ komandos strategas Anta-
nas Sireika.

Po daugiau nei valandą trukusios 
ekskursijos mokyklos kabinetais ap-
sikeista maloniais siurprizais. Ma-
riaus Katiliškio viešosios bibliote-
kos direktorė D. Abazoriuvienė pa-

Tytuvėnus skiria tik 25 kilometrai. 
Tiesa, jie kiek prailgo riedant remon-
tuojamu keliu. Teatralizuotą poezijos 
šventę režisavo Andrėja Gričiutė, 
dirbanti ne tik Saločių kultūros cen-
tro administratore, bet ir Tytuvėnų 
kultūrinių renginių organizatore. Į 
poezijos šventę susirinko literatai iš 
įvairių šalies kampelių. Taip pat ir iš 
Pasvalio – eiles skaitė „Užuovėjos“ 
klubo narės Janina Katauskienė, Ona 
Striškienė. Sveikinimo žodį bičiu-
liams literatams tarė ir savo poezijos 
posmus jiems skyrė „Užuovėjos“ 
pirmininkė R. Grubinskienė bei E. 
Armonienė. 

Autoriaus nuotraukos

skulptūra. Jau esame ne kartą rašę, kad paminklo 
statybą finansuoja dr. P. Kiznis. Ant postamen-
to iškilsiančią bronzinę poeto skulptūrą kuria 
ukrainiečiai skulptoriai Borisas Krylovas ir 
Olesius Sydorukas. Vienas jų kūrinys Pasvalyje 
jau yra – prieš pusantrų metų skvere tarp Pašto 
ir Muzikos mokyklos atidengtas paminklas 
Žygimantui Augustui. Jo statybą finansavo taip 
pat dr. P. Kiznis ir Vyčio paramos fondas.

Ilgą laiką buvo derinama ir tikslinama nau-
jojo paminklo atidengimo data. Jau priimtas 
sprendimas Bernardo Brazdžionio paminklo 
atidengimo ir šventinimo iškilmes organizuoti 
rugpjūčio 30 d., sekmadienį. Prie paminklo 
numatyta B. Brazdžionio literatūrinės premijos 
įteikimo ceremonija. Tą pačią dieną taip pat bus 
šventinami ir naujieji Pasvalio Šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčios vargonai. K. Klivečka minėjo, 
kad iki to laiko restauruotoje aikštelėje dar bus 
pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės.

Naują vietą Svalios ir Lėvens santakos papė-
dėje rado ir vadinamasis „meilės spynų“ medis. 
Pasvalio „Rotary“ klubo iniciatyva jis šalia 
buvusių kolonų „išdygo“ prieš ketverius metus 
– vasario 14-ąją, per Šv. Valentino dieną. Tokia 
kaimynystė nelabai tiko, juolab kad ir aptrupė-
jusiu grindiniu jaunavedžiai vis rečiau eidavo 
prie ištikimybės simbolio. Gegužės pradžioje 
rašėme apie kilusį skandalą, kuomet viena 
pasvalietė savo feisbuko paskyroje paviešino 

nuotrauką, kurioje jaunavedžių spynomis ap-
kabinėtas „meilės medis“ guli spalvotų kon-
teinerių fone. Tuomet miesto seniūnas K. Mitras 
tikino, kad metalinis medis atvežtas į Ąžuolynės 
gyvenvietę Žadeikių kalviams restauruoti. Na-
gingi vyrai savo pažadą tęsėjo ir dabar naujomis 
spalvomis švytintis „meilės medis“ su spynelėmis 

laukia jaunavedžių ten, kur Svalia savo vandenis 
atiduoda Lėveniui. Tikriausiai atsiras kritikų, 
kuriems ir ši vieta pasirodys netinkama tokiam 
statiniui. Tačiau dabar abu skirtingos paskirties 
simboliai bent jau neužgoš vienas kito. 

Aidos GARASTAITĖS nuotrauka

Keičiasi Pasvalio miesto širdies veidas

Sutvarkytoje Svalios ir Lėvens santakos aikštelėje iškils poeto Bernardo Brazdžionio 
paminklas.


