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KRAŠTO KALENDORIUS

20 d. – 60 metų, kai Bonoje (Vokietija) mirė fi losofas Vladimiras 
ŠILKARSKIS. Gimė 1884 m. sausio 27 d. Juodžionių kaime.

21 d. – 125 metai, kai Medinių kaime gimė karininkas, gydytojas, 
politinis kalinys, tremtinys Juozas VILEIŠIS. Mirė 1971 m. gruodžio 2 d. 

Šiandien: Benona, Benonas, Bernarda, Bernardas, Beržas, Beržūna, 
Nemunas, Neringa, Samuelis, Tolvina, Tolvinas, Tolvinė.

Rytoj: Gaudvaišas, Gaudvyda, Gaudvydas, Medeina, Medeinė, Medeinis, 
Symantas, Symantė, Syvainas, Syvainė.

VARDADIENIAI

     Trečią rugpjūčio dešimta-
dienį orai, kaip įprasta, pra-
dės krypti rudeniop – dažnės 
lietūs, oro temperatūra pa-
laipsniui kris.

Šiandien gausesnio lie-
taus dar nesitikima, bus apie 
22 laipsnius.

Rytoj ir poryt kai kur gali 
palynoti, bet bus dar šilta: 
naktimis – apie 15, dienomis 
– iki 25 laipsnių. Sekmadienį 
laikysis 18–22 laipsnių šilu-
ma, tačiau protarpiais palis.
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Ketvirtadienį, 

rugpjūčio 20 d. 

+ 14 C
+ 22 C

3–8 m/s

+ 15 C
+ 23 C

1–5 m/s

Penktadienį, 
rugpjūčio 21 d. 

Saulė teka 6.05 val., 
leidžiasi 20.44 val. 
Jaunatis

Saulė teka 6.03 val., 
leidžiasi 20.46 val. 
Jaunatis

Įgauna pagreitį Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos orga-
nizuojamų poeto Bernardo Brazdžio-
nio kūrybos skaitymų-konkurso „Po 
tėvynės dangum“ ciklas. Jau įvyko 
trys iš penkių numatytų kraštiečio 
poezijos mylėtojų susibūrimų.

Praėjusio šeštadienio popietę B. 
Brazdžionio poezijos posmai skam-

bėjo ant senojo Pasvalio tilto, šalia 
Antanėlio skulptūros. Trečiuose poeto 
kūrybos skaitymuose „Prie senojo tilto 
Pasvalyje“ dalyvavo dešimt skaitovų, 
dauguma jų – rajono literatų klubo 
„Užuovėja“ nariai.

„Visos mūsų mintys, mūsų viltys 
prie gimtosios žemės ir namų…“ – B. 
Brazdžionio eilėraščio „Mūsų malda“ 
žodžiais skaitymus pradėjo renginio 
vedėja, Gintaro Kutkausko teatro 
aktorė Birutė Ladygienė. Ji susirin-
kusiesiems priminė poeto sugrįžimą 
į gimtuosius Stebeikėlius 1989 metų 
gegužę, tuomet vyravusią žodžiais 
nenusakomą pakilią Atgimimo dvasią 
ir jos deklamuotą eilėraštį, kurį dėl 
jaudulio teko interpretuoti. Tais pačiais 
metais Lietuvos kultūros fondas net 
100 tūkst. egzempliorių tiražu išlei-
do B. Brazdžionio eilėraščių knygą 
„Poezijos pilnatis“. Tad 701 pusla-
pio kraštiečio poeto kūrybos rinktinė 
puošia daugelio tautiečių asmenines 
bibliotekas. 

„Poezijos pilnaties“ tomus savo 
rankose glaudė dauguma prie senojo 
tilto susirinkusių skaitovų. Įveikti jau-
dulį padėjo meras Gintautas Gegužins-
kas. Savivaldybės vadovas į renginį 
atsinešė 1997 metais pasirodžiusią 
Bernardo Brazdžionio rinktinę „Šiapus 
ir anapus mūsų laiko“ su autoriaus 
autografu. „Gintautui Gegužinskui, 
maloniam Pasvalio merui, irgi pas-
valietis Bernardas Brazdžionis“ – ža-

lios spalvos tušu įrėžtą trumpą poeto 
tekstą pacitavo meras. Pranešęs, kad 
nedalyvauja konkursinėje skaitymų 
dalyje, jis iš minėtos knygos perskaitė 
du eilėraščio „Karaliaus Mindaugo 
karūna“ posmus.

Po padrąsinančio mero žodžio, 
trečiuosius Bernardo Brazdžionio 
poezijos skaitymus pradėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošusi pušalotietė 
moksleivė Saulė Gaigalaitė, jau tapusi 
antrojo skaitymų etapo Stebeikėliuose 
nugalėtoja. Daugelio renginių dalyvė, 
puikiai besimokanti Pumpėnų gimna-
zijos septintokė konkursui pasirinko 
eilėraštį „Lietuvos laukai“. Ne naujo-
kė scenoje ir Pušaloto seniūnijos dar-
buotoja Stasė Golovkienė. Iš Pabuojų 
kaimo kilusio poeto Petro Palilionio 
giminaitė mintinai padeklamavo ei-
lėraštį „Sugrįžimas“. 

Iš Pušaloto atvykusius skaitovus 
keitė Pasvalio Petro Vileišio gimna-
zijos abiturientai Lukas Simsonas ir 
Giedrė Rapševičiūtė. Abiejų moks-

leivių kūrybinė veikla gerokai per-
žengusi gimnazijos ribas. „Darbo“ 
laikraščio organizuotose „deiman-
čiukų“ paieškose šiemet Lukas pelnė 
šauniausio moksleivio nominaciją, 
o Giedrė džiugina savo grakščiais 
šokiais, vis brandesnėmis eilėmis, 
novelėmis ir aktyvia visuomenine 
veikla. Ji yra viena jauniausių rajono 
literatų klubo „Užuovėja“ narė.

L. Simsonas skaitė eilėraštį „Tė-
viškės dūmai“. Kai kurios Bernardo 
Brazdžionio eilės virto pamėgtomis 
dainomis. Vieną jų – jausmingą, vai-
kystės nostalgija dvelkiančią „Aš 
prisimenu namelį“ – Lukas atliko 
grieždamas armonika.

Visuose krašto istorijos ir kultūros 
renginiuose dalyvaujanti Lietuvos 
katalikių moterų draugijos Pasva-
lio skyriaus vadovė, kraštotyrininkė 
Vlada Čirvinskienė pasirinko patrio-
tine dvasia trykštantį poeto eilėraštį 
„Šventoji žemė Lietuvos“. Kitokio 
pobūdžio eiles – „Benamė paukš-
tė“ – deklamavo pašto darbuotoja, 
daujėnietė Vida Kazilionienė.

„Užuovėjos“ literatų klubo pir-
mininkės pavaduotoja Eugenija 
Armonienė skaitė 1944 m. gimusį 
eilėraštį „Šiaurės pašvaistė“. Tokiu 
pat pavadinimu 1947 m., jubiliejiniais 
400-aisiais lietuviškos knygos metais, 
Vokietijoje pasirodė B. Brazdžionio 
poezijos rinkinys. Gerai žinomus 
poeto eilėraščius skaitė klubo narės 
Jadvyga Skablauskienė, Margarita 
Lužytė, Ona Striškienė.

Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos Inovacijų, metodikos ir 
informacijos išteklių centro vedėjos 
Audronės Likienės vadovaujama ver-
tinimo komisija – režisierė Ramunė 
Uždavinienė, Gintaro Kutkausko tea-
tro aktorė B. Ladygienė ir vyresnioji 
bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė 
– po keletą minučių trukusio pasi-
tarimo paskelbė verdiktą: Bernardo 
Brazdžionio poezijos trečiųjų skaity-
mų „Prie senojo tilto Pasvalyje“ nuga-
lėtojais pripažinti gimnazistai Giedrė 
Rapševičiūtė ir Lukas Simsonas.

Jaukią ir širdžiai mielą poezijos 

Nuo senojo tilto vilnijo Bernardo Brazdžionio poezijos posmai
Sigitas KANIŠAUSKAS

Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Prie senojo 
tilto Pasvalyje“ nugalėtojai – gimnazistai Giedrė Rapševičiūtė ir Lukas 
Simsonas.
šventę paįvairino mokytojo, režisie-
riaus, gitaristo Sigito Paliulio atlie-
kamos dainos. Nenuobodžiavo ir jau-
nieji šventės dalyviai – vaikai. Senojo 
tilto papėdėje ant skaidrios plėvelės 
jie piešė Meškiuką Rudnosiuką ir 
kitus Vytės Nemunėlio eilėraščių 
vaikams personažus. 

Dėkodamas skaitovams ir visiems 
renginio dalyviams, Seimo narys An-
tanas Matulas priminė, kad rugpjūčio 
30 d. aikštelėje prie Lėvens ir Svalios 
santakos bus iškilmingai atidengtas 
Bernardo Brazdžionio paminklas, 
įteikta poeto vardo literatūros pre-
mija. Tą pačią dieną bus pašventinti 
naujieji Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios vargonai. 

Primename, kad B. Brazdžionio 
poezijos skaitymai-konkursas prasi-
dėjo rugpjūčio 2 d. Mikoliškyje. Poe-
to eiles skaitė Mikoliškyje ir Pušalote 
gyvenančios meno mėgėjų kolektyvų 
narės Irena Beliūnienė, Reda Gasiū-
nienė, Vergina Povilonienė, Angelina 
Vaičeliūnienė, Asta Railienė, Rasa 
Andžiuvienė, Asta Čivilienė. Nuga-
lėtojos laurai atiteko liaudiškos mu-
zikos kapelos „Apynėlis“ ir moterų 
vokalinio ansamblio „Rasa“ vadovei 
R. Andžiuvienei.

Rugpjūčio 7-ąją Bernardo Braz-
džionio eilės skambėjo jo gimtuosiuo-
se Stebeikėliuose augančio ąžuolo 

Poeziją skaitė kelių kartų atstovai.

paunksmėje. Poeto kūrybos posmus 
skaitė pumpėnietės Gabija Jareckaitė, 
Gita Krušinskienė ir jau minėta šių 
skaitymų nugalėtoja S. Gaigalaitė. 

Rytoj, rugpjūčio 21 d., 10 val. 
Mariaus Katiliškio viešojoje biblio-
tekoje rengiami Jaunimo skaitymai. 
Paskutinis, penktasis, pirmiausia 
vaikams skirtas skaitymų-konkurso 
etapas rengiamas kitą antradienį, rug-
pjūčio 25 d., 10 val. Žadeikių Bernar-
do Brazdžionio edukaciniame centre. 

Pasibaigus poeto kūrybos skai-
tymams-konkursui „Po tėvynės dan-
gum“, vertinimo komisija išrinks du 
geriausius skaitovus, kuriems bus 
suteikta teisė pasirodyti per Bernardo 
Brazdžionio paminklo atidengimo 
iškilmes rugpjūčio 30 d.

B. Brazdžionio poezija skamba 
ir virtualiojoje erdvėje. Iki rugpjūčio 
25 d. į Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos feisbuko paskyrą galima 
įkelti nufi lmuotus skaitymus. 

Darbo dienomis siūlome apžiūrėti 
prie Mariaus Katiliškio viešosios bi-
bliotekos eksponuojamą parodą „Poe-
to Bernardo Brazdžionio sugrįžimai“. 
Tokiu pat pavadinimu fotografijų 
paroda pristatoma Pasvalio krašto e. 
paveldo bibliotekoje „Pasvalia“ (www.
pasvalia.lt).

Aidos GARASTAITĖS 
nuotraukos

Vaikai piešė Vytės Nemunėlio eilėraščių personažus.

Poezijos šventę pradėjo renginio vedėja Birutė Ladygienė ir mokytojas, režisierius Sigitas Paliulis.


