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Ilgai pas mus keliavęs pamin-
klas garbiam kraštiečiui, poetui 
Bernardui Brazdžioniui šiandien 
jau stovi prie Lėvens ir Svalios 
santakos. Prieš savaitę, kai toj pa-
čioj vietoj buvo teikiama Bernardo 
Brazdžionio literatūros premija 
ir apdovanojami Bernardo Braz-
džionio skaitymų laureatai, pa-
minklo čia dar nematėme: buvo 
užstrigęs prie Ukrainos–Lenkijos 
sienos. Bet kaip sakė tądien Pas-
valyje viešėjęs kitas garbus mūsų 
krašto poetas, Nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos laureatas 
Vladas Braziūnas, laisvės šauklys 
Bernardas Brazdžionis visada sto-
vėjo mūsų minčių santakoje.

Bernardo Brazdžionio literatūros 
premijos vertinimo komisijos vardu 
paskelbęs, jog šiemetė premija pa-
skirta iš Raudonpamūšės kilusiam 
literatūrologui, Lietuvos literatūros ir 
tautosakos instituto rankraštyno ve-
dėjui Virginijui Gasiliūnui už knygą 
„Mamerto Indriliūno raštai“, Vladas 
Braziūnas kalbėjo:

„Gražu, kad Bernardo Brazdžio-
nio premija skiriama pirmiausia už 
kūrybinę drąsą. Literatūros žmonėms 

jos reikia tikros, kasdienės, lygios 
kantriam pasišventimui savo talentą 
eikvoti be išskaičiavimo ir be ato-
dairos. Ypatingomis aplinkybėmis 
– eikvoti, aukoti ir savo gyvenimą. 
Tiesiogiai – kaip padarė dešimtme-
čius iš Virginijaus Gasiliūno akiračio 
nesitraukiantys Bronius Krivickas ir 
Mamertas Indriliūnas, mūsų žmonės, 
mūsų krašto rašytojai, pasirinkę par-
tizanų likimą ir žūtį. Ar netiesiogiai 
– kaip padarė Bernardas Brazdžionis, 

Upių ir minčių santakoje – apie kūrybos sąsajas
Zina MAGELINSKIENĖ Krivicko ir Indriliūno kartos dievaitis, 

Lietuvai sunkiais dešimtmečiais savo 
poetinį balsą be dvejonės paleidęs per 
patriotinį garsiakalbį. Niekas nevertė. 
Bet Brazdžionis ne ką jaunesnis kaip 
mano senelis, Lietuvos savanoris. Ta 
savanorystės, asmeni̇ǹio suinteresuo-
tumo savo tėviškės, savo šalies likimu 
dvasia bus persmelkusi tiek Stebeikė-
lių Brazdžionį (1907), tiek Pervalkų̃ 
Krivicką (1919) ir jo bičiulį iš Gataũ-
čių Indriliūną (1920). Visą jų kartą, 
visą vėlesnių žemininkų branduolį, 
su jais ir mūsiškius monsinjorą Kazi-
mierą Vasiliauską (1922) ir Eugenijų 
Matuzevičių (1917). Jie Virginijui 
Gasiliūnui (1962), Raudónpamūšės, 
Raubónių, Vilei̇š̃ių vaikui, amžiumi 
jau galėtų būti tėvai, nors... Krivickas 
ir Indriliūnas taip ir liko jauni. Vir-
ginijus drąsiai juos padeda suprasti.

Baisiai norėčiau, kad ir Krivicko, 
ir Indriliūno kūrybą, ir knygas apie ją 
skaitytų dabartiniai jų, tada mokslei-
vių ir studentų, bendraamžiai. Ir kad 
Brazdžionį jie pamiltų – pirmiausia 
jauną gaivalą, ne ką tevyresnį kaip 
dabar jie. Tada jau ir visą šį poetą, 
sunkiai aprėpiamą. Ne tik griausmin-
gą poezijos publicistą, bet ir giliai sa-
vin įnirusį kataliką pasaulio piligrimą 
(„kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė“), 
ir putotos sveikatos pilną vyrą nuo 

Lėvenio, Svalios ir Pyvesos, ir gerą 
pasakų senelį, ir šmaikštų improvi-
zuotoją... 

Virginijaus parengtuose „Ma-
merto Indriliūno raštuose“, šis, dvi-
dešimtmetis, rašo: „Jau anksčiau 
pastebėjome Brazdžionio lyrikoj 
prasimušant dvi kontrastines gai-
das: vieną jų – giedrią ir švelnią, 
beveik idilišką, skaidrią nuo tolimų 
prisiminimų, nuo gyvo ir nuoširdaus 
tikėjimo, antrą – rūstų apokaliptinį 

pranašavimą, prasiveržiantį galingu 
patosu, rūstų pasaulio smerkimą“. 
Indriliūnas prieina prie išvados, jog 
šitokius prieštarų pilnus galingos 
dvasios srautus suvaldyti tegalinti 
poeto vidaus harmonija. O šią teikia 
(cituoju) – „Tikėjimas – Brazdžionio 
kūrybos paslaptis“.

Padėkojęs už jam suteiktą garbin-
gos premijos laureato vardą, Virgini-
jus Gasiliūnas ir pats padeklamavo 
keletą Bernardo Brazdžionio posmų, 
dar jaunystėje jam labiausiai įstri-
gusių atmintin. Tarp jų ir posmas iš 

eilėraščio „Ką sakė mūrininkas Jėzui 
tą naktį“.

„Kai buvau dar labai jaunas, no-
rėjosi maištauti prieš pasaulio netei-
sybes, o tas eilėraštis man atrodė kaip 
tikras maištas. Juolab kad ir pats esu 
mūrininko sūnus, tad eilės dar giliau 
krito ir į mintis, ir į širdį, – kalbėjo 
Virginijus Gasiliūnas.

Bernardo Brazdžionio literatūros 
premijos laureatas čia pat atsakė ir į 
klausimą, kuris galbūt kai kam galėtų 

kilti: kas sieja iš Biržų rajono kilusį 
Mamertą Indriliūną ir Pasvalį.

„Sieja žūties vieta – Leliškiai. 
Mamertas Indriliūnas ir jo brolis Jo-
nas kartu su kitais partizanais žuvo 
kautynėse su NKVD daliniu miške-
lyje prie Leliškių. O Leliškiai – jūsų 
krašto kaimas. Ir dar, žinoma, sieja 
pats geriausias Mamerto Indriliūno 
draugas Bronius Krivickas, gimęs 
ir užaugęs Pervalkų kaime. Jie abu 
buvo rašytojai, literatūros kritikai, 
vertėjai, abu išėjo partizanauti ir žuvo 
už Lietuvos laisvę.

Bernardas Brazdžionis savo eilėse 
yra raginęs: „Rinkim viską, nebarsty-
kim“. Jis buvo ne tik puikus poetas, 
bet ir muziejininkas, pirmasis Mai-
ronio muziejaus Kaune direktorius, 
tad puikiai suvokė vertybes, kurių 
nevalia išbarstyti. Deja, yra daug da-
lykų, kurie jau išsibarstę. Negausus ir 
Mamerto Indriliūno rašytinis paliki-
mas. Juk žuvo jis labai jaunas – vos 
25-erių. Teko rinkti viską po kruopelę: 
laiškus artimiesiems, atsiminimus, 

straipsnius, nuotraukas...
Tikras ryšys su kuriančiu žmo-

gumi atsiranda susipažįstant su jo 
darbais. Mamertas Indriliūnas buvo 
įvairiapusių talentų žmogus – kritikas, 
vertėjas, publicistas, poetas. Mokėjo 
keturias užsienio kalbas. Pirmąją savo 
šlovę pelnė dar būdamas gimnazis-
tu, kai laimėjo „Ateities“ žurnalo 
paskelbtą kūrybos konkursą. O tarp 
pateiktų kūrinių vertintojų buvo ir 
Bernardas Brazdžionis“, – vis persi-
pindavusius kūrybos kelius minėjo 
Virginijus Gasiliūnas.

Knygą „Mamerto Indriliūno raš-
tai“ išleido Biržų rajono savivaldybės 
Jurgio Bielinio viešoji biblioteka, tad 
už šią pagalbą Virginijus Gasiliūnas 
irgi tarė nuoširdų ačiū.

Šventėje buvo pagerbti Bernardo 
Brazdžionio skaitymų konkurso „Po 
Tėvynės dangum“ laimėtojai.  Šį 
konkursą organizavo Pasvalio Ma-
riaus Katiliškio viešoji biblioteka, 
o skaitymai vyko poeto gimtinėje 
Stebeikėliuose, Bernardo Braz-
džionio edukaciniame centre Ža-
deikiuose, Mikoliškyje, Pasvalyje 
ant senojo tilto. Konkurso laureatu 
tapo Pasvalio Petro Vileišio gimna-
zijos moksleivis Lukas Simsonas. Jo 
talentu galėjo pasimėgauti ir šventės 
dalyviai – Lukas skaitė Bernardo 
Brazdžionio kūrinį „Tėviškės dūmai“.

Rajono meras Gintautas Gegu-
žinskas, pasveikinęs šventės daly-
vius, prisiminė įspūdingą Bernardo 
Brazdžionio sugrįžimą į Lietuvą ir į 
Pasvalio kraštą 1989-aisiais, jo paties 
emocingai skaitytas eiles. O Seimo 
narys Antanas Matulas mintimis grįžo 
į 1991-uosius, kai Bernardui Braz-
džioniui buvo suteiktas pats pirmas 
Pasvalio krašto garbės piliečio var-
das. „Tiesa, tuomet šį vardą suteikė 
ne rajono, o buvusi Pasvalio miesto 
Taryba, kuriai man teko vadovauti. 
Paglostė širdį, kai garbusis poetas pa-
sakė: „Pasvalys pilietybę man grąžino 
anksčiau, negu tą padarė Lietuva“…

(Nukelta į 5 p.)

Bernardo Brazdžionio literatūros premijos laureatas, mūsų kraštietis literatūrologas Virginijus Gasiliūnas.

Nors ir lynojo, šventės nuotaika buvo pakili.

Pagal Bernardo Brazdžionio eiles sukurtą dainą „Šaukiu aš tautą“ atliko maestro Vytautas Juozapaitis ir Pasvalio kultūros namų mišrus 
choras „Canticum novum“.
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Bernardo Brazdžionio skaitymų konkurso nugalėtojui gimnazistui 
Lukui Simsonui padėką įteikė mūsų kraštietis Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatas poetas Vladas Braziūnas.

(Atkelta iš 4 p.)
Skambėjo maestro Vytauto Juo-

zapaičio ir Pasvalio kultūros namų 
mišraus choro „Canticum novum“ 
atliekamos dainos: „Šaukiu aš tautą“ 
pagal Bernardo Brazdžionio eiles, 
Vytauto Kernagio „Baltas paukštis“.

„Atgimimo metais daina „Šaukiu 

aš tautą“, pirmą kartą suskambėju-
si iš Vytauto Kernagio lūpų, buvo 
tapusi tarsi antru Lietuvos himnu. 
Tokių asmenybių kaip Bernardas 
Brazdžionis ar Vytautas  Kernagis 
įkvėpti, mes pabudom iš okupacijos 
baisybių ir širdyse sudaiginom pusę 
šimto metų nešiotą laisvės grūdą“, – 

teigė maestro Vytautas Juozapaitis.
O poetas Vladas Braziūnas „nu-

braižė“ vaizduotėje regimą „Braz-
džionio trikampį“ tarp Pasvalio ir 
poeto augtinių Žadeikių:

„Viena jo kraštinė būtų ši – istori-
nė Pumpėnų gatvė. Senojon Pasvalio 
pradžios mokyklon kitame šios ga-
tvės gale Brazdžionis pėsčias vaikš-
čiojo iš Žadeikių, kol 1919-aisiais 
mokykla buvo atidaryta ir tenykš-
čiame dvare.

Mokyklon ir iš jos traukdavo po 
tiesumui, taigi kita kraštinė eitų gal 
per Avižonio duobes, dabar perva-
dintas Smegduobių parku. Tyčia ar 
netyčia, bet dailus Arūno Grušo iš-
skobtas paminklas Brazdžioniui ten 
stovi ant įsivaizduotinos jo trikampio 
kraštinės mokykla–namai.

Iš namų, žinoma, siekta ir Pas-
valio centras: bažnyčia ir turgaus 
aikštė, ir krautuvės.

Čia, kur stovim, Bernardėlio iš 
visų pusių ateita, dūkta ar svajota, 
ar šiaip varlinėta.

Duokdie, kad paminklas, vis tiek 
iškilsiantis, žymėtų gražią Pasvalio, 
kaip gilių ir tvirtų literatūros tradicijų 
krašto, savivokos pradžią“.

Aidos GARASTAITĖS
nuotrauka

Vieną rugpjūčio savaitę jaunuo-
lės, moterys iš Grūžiuose veikiančio 
Šeimos krizių centro išbandė gau-
sybę Pasvalio malonumų, pramogų 
– nemokamai lankėsi kine, spor-
tavo, šoko, vaikščiojo parkuose, 
buvo grožio salone... Regis, tai – 
įprastos miestelėnų veiklos? Tačiau 

sveikata, grožiu ir dvasine pilnatve 
kasdien rūpintis ne kiekvienas turi 
galimybių. Apie tai pagalvojusios 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešo-
sios bibliotekos jaunimo centro vy-
riausioji specialistė Akvilė Angelie-
nė ir bibliotekininkė Vaida Gabrienė 
sukūrė ir pateikė projektą – stovyklą 
„Aplink Pasvalį per 4 dienas“.

Stovyklos vadovės mano, kad 

šiam projektui pavyko laimėti Sa-
vivaldybės socializacijos progra-
mos konkursą, nes buvo atsigręžta į 
žmones, apie kuriuos retas ir težino 
– moteris iš Šeimos krizių centro. 
Daugybė stovyklų yra rengiama 
vaikams, jie turi iš ko rinktis. Ta-
čiau retai susimąstoma apie kitas 
grupes žmonių, kurių gyvenimas 
– itin apribotas. Vaida ir Akvilė pri-
pažįsta norėjusios šioms moterims 

ir jaunuolėms parodyti bendruo-
meniškumą, laisvalaikio įvairovę. 
Vadovės kalbėjo: „Jos daug visko 
mato, lanko muziejų, dalyvauja 
edukacijose. Tačiau yra įrėmintos. 
Mes norėjome padaryti laisvesnę 
stovyklą – be rėmų, įtraukiant da-
lyves į bendruomenę.“

Stovyklos dalyvės – aštuonios 
14–38 metų moterys ir merginos iš 

visos Lietuvos, gyvenančios Šeimos 
krizių centre, teikiančiame kom-
pleksinę pagalbą smurtą artimoje 
aplinkoje patyrusioms moterims.

Vaida ir Akvilė veiklose daly-
vavo kartu su stovyklautojomis, tad 
visos galėjo susipažinti, įsikalbėti... 
Vadovės pripažįsta, kad pirmąją 
dieną dalyvės buvo susikausčiu-
sios: „Bandėme ko nors atsargiai 
klausti, tad tuoj pradėjome kalbėti 
apie vaikus, paklausėme vardų“. 
Antrąją dieną – jau drąsyn. Ir at-
važiavo jau smagiai klegėdamos... 
Na, o kai reikėjo išvažiuoti, – jau ir 
gaila pasidarė, norėjosi likti. 

Nors ši stovykla – tam tikras 
iššūkis, girdėta ir įspėjimų apie 
kartais sunkų Šeimos krizių centro 
gyventojų elgesį, tačiau – nieko pa-
našaus. Vadovės džiaugiasi – nebūta 
jokių pykčių, nesusipratimų. Šei-
mos krizių centro moterys atitrūko 
nuo kasdienybės, kartais – nykios. 
Paklausus, kaip atrodo jų diena, jos 
pripažįsta – išsiverdame valgyti ir 
būname su vaikais. Nors tai – ir 
džiaugsmas moteriai, mamai, tačiau 
gyventi juk norisi įvairiai, kiekviena 
turi svajonių, poreikių... Tik ga-
limybių jas išpildyti, – deja. Be 
to, moterys atitrūko ir nuo įprastos 
aplinkos – kartais slogios, įtemp-
tos, tokios, kurioje ir bendravimas 
„apsunksta“, tampa irzlus.

Įvairi stovyklos programa
Per keturias dienas stovyklos 

dalyvės aplankė vaizdingas mies-
to vietoves ir įstaigas, siūlančias 
turiningą laisvalaikį, bei susitiko 
su žmonėmis, mokiusiais sveikatin-
gumo, grožio paslapčių. Stovykloje 
buvo ir laisvo laiko – dalyvės sava-
rankiškai dairėsi po Pasvalį. Stovy-
klos programa sudaryta, stengian-
tis visapusiškai pasirūpinti moterų 
savijauta, laisvalaikiu – savišvieta, 
sveikata ir pramogomis.

Senajame Pasvalio parke įsi-
kūrusio kempingo vadovas Kostas 
Butkus surengė elektrinių paspir-

tukų lenktynes. Pirmąsyk ant šios 
transporto priemonės stojo ir sto-
vyklos vadovės. Paskui – piknikas 
gamtoje, maudynės Lėvens bango-
se, pasivaikšiojimas prie Lėvens 
malūno užtvankos, po Svalios par-
ką, susipažinta su Pasvalio žydų 
kapaviete. Apžiūrėtos ir miesto 
žaidimų aikštelės – galbūt dalyvės 
čion atvažiuos ir su savo vaikais. 
Nors buvo galima ir autobusiuku 
važinėti, tačiau pasirinkta visur 
eiti pėstute – taip dalyvės ir mies-
tą įdėmiau apžiūrėjo, ir aktyviai 
leido laiką, ir jo pasikalbėti turėjo 
daugiau...

Kaip palaikyti fizinį aktyvumą, 
rodė Tadas Mulevičius, Pasvalio 
visuomenės sveikatos biure pasa-
kojęs apie mankštos naudą, mokęs 
taisyklingai mankštintis. Paskutinę 
stovyklos dieną miesto centre gatvės 
šokių visus susirinkusiuosius mokino 
Atviro jaunimo centro savanoris Jus-
tinas Griškevičius, bei zumbą kvietė 
šokti Gabrielė Stankutė-Burlingė. 
Po užsiėmimų pietumis stovyklos 
dalyves vaišino Pasvalio centre įsi-
kūrusi  D. Naviko įmonė „Šašly-
kinė“.

Paskutinioji diena – apsilanky-
mas pas stovyklos dalyves Grūžiuo-
se. Moterys pasakojo apie gyveni-
mą čia, aprodė centrą, kambarius, 
supažindino su savo vaikučiais. Ir 
nuoširdžiai džiaugėsi šia savaite, 
linkėjo ir kitąmet surengti panašų 
susibūrimą. Vadovės dėkoja da-
lyvėms už draugiškumą, buvimą 
drauge, entuziazmą...

Dalyvės susipažino ir su Pasva-
lio kultūriniu gyvenimu, apsilankė 
naujai įrengtame Pasvalio kultū-
ros centro kino teatre, kur buvo 
surengtas kino seansas. Taip pat 
Bernardo Brazdžionio paminklo 
atidengimo Pasvalio centre proga 
stovyklautojos dalyvavo poetui 
skirtuose skaitymuose ir žiūrėjo 
trumpametražį dokumentinį filmą 
apie jo apsilankymą atgimusioje 
Lietuvoje. O stovyklos uždarymo 

Stovykla „Aplink Pasvalį per 4 dienas“
Ūla VAIŠVILĖ

Stovyklos „Aplink Pasvalį per 4 dienas“ dalyvės ir vadovės prie 
Lėvens užtvankos.

proga Juozas Muliaučius dalyvėms 
dovanojo populiarių dainų.

Bibliotekos darbuotojas Dainius 
Vareika gamtoje, pievoje vedė pa-
moką apie vietos laukų vabalus,  
dalyvių pažintį su Pasvalio gamta 
pratęsdamas ir teoriškai. Apžiūrė-
ta ir jo paties surinktų vabalų ko-
lekcija. Pasvalio krašto muziejuje 
susipažinta ir su žemės gelmėmis, 
krašto istorija – surengtoje ekskur-
sijoje muziejininkai pasakojo apie 
Pasvalio geologiją ir istoriją, su-
rengė gipso lipdymo dirbtuves, kur 
kiekviena stovyklautoja nusilipdė 
po magnetuką šaldytuvui.

Įspūdžių kupinas ir apsilanky-
mas pas kosmetologę visažistę Ode-
tą Rapkevičienę. Dažnai moteriai 
tai – kiekvieno mėnesio ritualas, o 
kai kurioms Šeimos krizių centro 
gyventojoms – pirma tokia patir-
tis. Kuri antakius, kuri blakstienas 
pagražino. Iš pradžių nedrąsiai, bet 
visos džiaugėsi galimybe moteriškai 
pasirūpinti savimi...

Dalyvių paklausus, kas joms šią 
savaitę patiko labiausiai, atsakė: 
vadovės... Tai Vaidai ir Akvilei buvo 
didžiausias apdovanojimas, širdį 
sutirpdęs... 

Turbūt neretas krizių centrus įsi-
vaizduoja kaip atskirtus nuo visuo-
menės pasaulius, kuriuose nežinia 
kas vyksta. Ir netrunkame susikurti 
ne itin gerą čia gyvenančiųjų įvaiz-
dį. Jei apskritai galvojame apie kitus 
žmones – tuos, kurių kasdien nema-
tome... Juolab retai susimąstome 
– jei nuolat patirtume psichologinę 
įtampą, gyventume „ant ribos“ – ar 
sugebėtume išlikti pozityvūs, be-
sidžiaugiantys ir draugiški? Tokie 
projektai kaip šis parodo, kad šalia 
mūsų gyvena tie, kuriems tereikia 
atviros šypsenos, draugiško žodžio, 
kvietimo pabūti drauge – kad gy-
venimo spalvos taptų ryškesnės.

Bibliotekos albumo
nuotrauka


