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Nupiešk Vytę Nemunėlį, arba 
Kaip pasvaliečiai šventė  
Bernardo Brazdžionio 100-ųjų  
gimimo metinių jubiliejų
Rima GRADINSKIENĖ

R uošdamiesi poeto Bernardo Brazdžionio-Vytės Nemunėlio 100-ųjų  
 gimimo metinių jubiliejui, norėjome, kad jis netaptų tik vienos dienos švente. 

Todėl sugalvojome projektą „Nupiešk Vytę Nemunėlį“ ir pakvietėme dalyvauti visus 
rajono pradinių klasių mokinius. Kiekvienai pradinukų klasei parašėme po laiškutį, 
įdėjome į spalvingą voką su meškučiais ir 2006 m. pradžioje įteikėme mokytojams. 

Š imtas vienuolika laiškučių  
 prasidėjo skirtingais kreipi-

niais: „Mieli pirmokai“, „Mieli 
antrokai“, „Mieli trečiokai“ arba 
„Mieli ketvirtokai“, bet buvo vienodo 
turinio: „Artėja poeto Bernardo 
Brazdžionio 100-asis gimtadienis. 
Tik viena bėda – mūsų muziejus 
neturi nė vienos poeto nuotraukos 
iš jo vaikystės. Todėl rašome Jums 
laiškutį ir prašome nupiešti Vytę 
Nemunėlį tokį, kokį įsivaizduojate, kai 
buvo Jūsų bendraamžis. Jūsų pieštų 
portretų lauksime nuo 2006 m. 
sausio 15 dienos iki gruodžio  
15 dienos. 2007 m. vasario 2 dieną 
visi kartu švęsime Didžiojo poeto  
100-ąjį gimtadienį. Pagarbiai Pasva-
lio krašto muziejaus darbuotojai“.

Mes, muziejininkai, Vytės Nemu-
nėlio portretų autorių laukėme ne tuš-
čiomis rankomis. Įrengėme jubiliejinę 
ekspoziciją, kuriai daiktų paskolino 
Bernardo Brazdžionio namų Kaune 
saugotoja Aušrelė Stanionytė ir poeto sūnėnas vilnietis Imantas 
Dagys. Parašėme poeto anūkei Dalytei Lovett, gyvenančiai Kalifor-
nijoje, ir gavome vertingų dovanų – nuotraukų, dokumentų, asme-
ninių Bernardo Brazdžionio daiktų. Pasiuvome meškutės Rudno-
sienės ir Rudnosiuko kailinukus, pasigaminome rekvizitus poemė-
lei „Metai“. Neveltui stengėmės. Pasipylė pradinukai, nešini Ber-
nardo Brazdžionio vaikystės portretais. Vaikams pasakojome apie  
poetą, jo knygas, rodėme nuotraukas, asmeninius daiktus. 
Paskui kartu skaitėme Vytės Nemunėlio eilėraščius, vaidinome 
poemėlę „Metai“. Galiausiai Bernarduko portretų atšlepsėdavo 
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pasižiūrėti meškinai Rudnosiai. Vaikus 
kartu su meškinais nufotografuodavome 
portretų fone, o atsisveikindami įteik-
davome kvietimą į gimtadienio šventę. Į mūsų laiškus atsiliepė  
35 pradinių klasių mokiniai, kurie per vienuolika mėnesių nupiešė 
ir muziejui padovanojo 498 Bernarduko portretus.

Artėjo Bernardo Brazdžionio 100-asis gimtadienis. O kad jis 
būtų pats tikriausias ir pateisintų jo labai labai laukiančių vaikų  
viltis, 2007 m. pradžioje kreipėmės į rajono konditerius – profesio-
nalus ir mėgėjus, kviesdami dalyvauti jubiliejinio torto konkurse. 
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Soroptimiščių tortai  
dalyviams

K.Balčiūnaitienės nuotraukos
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Vasario 2 dieną į muziejų rinkosi 100-ojo gimtadienio daly-
viai. Kad kuo daugiau vaikų galėtų dalyvauti šventėje, gimtadienį 
kartojome du kartus. Atėję vaikai buvo kviečiami į parodų salę, 
kur puikavosi trylika jubiliejinių tortų. Mokiniai balsuodami rinko 
„torčiausią tortą“, nes kaip tik taip patį puikiausią tortą pava-
dino poetas savo eilėraštyje „Odė tortui“: „O tortų torte, tu esi 
torčiausias iš tortų tūkstančio, šio stalo puošmena!...“. Paskui 
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Prisiminimus papasakojo Genovaitė Jusienė (kairėje)  
ir Stasė Šeštakauskaitė

Draw Vytė Nemunėlis or how Pasvalys Residents Celebrated 
the 100-th Birth Anniversary of Bernardas Brazdžionis 

Rima GRADINSKIENĖ

On the occasion of the 100th birth anniversary of the poet 
Bernardas Brazdžionis -Vytė Nemunėlis, Pasvalys Land Mu-
seum staff developed an interesting project for children: the 

primary school pupils were called to draw Vytė Nemunėlis as 
they imagined he had looked like when he had been of their 
age. The little authors had an opportunity to see the poet’s 
anniversary exposition. The museum staff told them about 

the artist’s personal belongings, demonstrated his life photo-
graphs, arranged poetry reading events.

The area confectioners were also invited to the celebration 
for more puerility and birthday joy atmosphere, and the 

“cake of the cakes” cake was selected there. This is how the 
poet has named the unbeatable cake in his “Ode to Cake” 

poem. Later childhood day memories were shared by Dalia 
Klongevičiūtė-Strazdienė, the daughter of the poet’s childho-
od friend Onytė, the teacher Genovaitė Jusienė, the best rea-
der of Bernardas Brazdžionis poems having accompanied the 
poet during his travels over Lithuania, and Stasė Šeštakaus-

kaitė, the Head of the Memorial Museum of Eugenijus and 
Leonardas Matuzeviciai, the brother poets. The performance 

“Passenger’s Case” was played.

vaikai ėjo į ekspozicijų salę, kur ant  sienų kabojo jų nupiešti 
portretai, ir kiekvienas džiaugėsi  tarp pusės tūkstančio darbų 
suradęs savo kūrinį. Tada prasidėjo prisiminimų valanda. Žiū-
rėjome  filmuotą medžiagą iš Bernardo Brazdžionio viešnagių 
Pasvalio krašte, klausėmės prisiminimų, kuriais dalijosi poeto 
vaikystės dienų draugės Onytės dukra Dalia Klongevičiūtė-Straz-
dienė, geriausia Bernardo Brazdžionio eilėraščių skaitovė moky-
toja Genovaitė Jusienė, lydėjusi poetą kelionėse po Lietuvą, ir 
brolių poetų Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėja Stasė 
Šeštakauskaitė. Kai rimtoji dalis per daug „surimtėjo“, dar kartą 
suvaidinome poemėlę „Metai“. Šventės dalyviai buvo skaitovai,  
12 mėnesių vaidino darželio-mokyklos „Liepaitė“ trečiokai, o 
pianinu pritarė muzikos vadovė Auksė Baliūnienė. Visiems pra-
linksmėjus, pasirodė jubiliejinių tortų vertinimo komisija, vado-
vaujama meškutės Rudnosienės, ir paskelbė, kad „torčiausiu“  
išrinktas Ritutės Milašienės tortas „Avilys“. Suvalgyti jubiliejinių 
tortų negalėjome, nes jais norėjo pasigrožėti kiti pasvaliečiai, 
todėl gimtadienio dalyvius vaišino Pasvalio krašto soroptimisčių 
klubo narės. Jos kiekvienai mokinių klasei įteikė po tortuką. O 
kitą dieną tortais vaišinome muziejuje vykusio moksleivių skaito-
vų konkurso dalyvius, muziejaus teatro aktorius, susirinkusius į 
repeticiją, ir visus lankytojus, tądien užsukusius į Pasvalio krašto 
muziejų.

Kol pradinių klasių mokiniai piešė Bernarduką, muziejaus te-
atro aktoriai, vadovaujami režisieriaus Gintaro Kutkausko, kūrė 
spektaklį pagal Bernardo Brazdžionio poeziją „Keleivio byla“. 
Scenarijaus autorė Aurelija Kutkauskienė. Vasario 14 dieną (tai 
poeto gimimo diena naujuoju stiliumi) pasvaliečiai buvo pakviesti 
į jubiliejinio spektaklio premjerą. Tą vakarą kartu su pasvaliečiais 
poeto gimtadienį šventusi mūsų kraštietė Šiaulių dramos teatro 
aktorė Olita Dautartaitė po premjeros pasakė: „...tai, ką išvy-
dau – tiesiog nuostabu. Inscenizuojant poeziją sukurti siužetinį 
spektaklį nepaprastai sunku. Gintarui Kutkauskui tai puikiai pa-
vyko“. O pasvalietis Seimo narys Antanas Matulas savo trumpą 
kalbą pradėjo fraze: „Neprisimenu, kada mačiau tiek verkiančių 
vyrų…“.

Pasvalio krašto muziejaus salė nedidelė, o pasvaliečių, norinčių 
švęsti Bernardo Brazdžionio jubiliejinį gimtadienį, nemažai. Be to, 
buvo ir biržiečių, ir uteniškių. Tad spektaklis „Keleivio byla“ jau 
buvo suvaidintas keletą kartų. Režisierius Gintaras Kutkauskas 
spektaklį iš muziejaus scenos ketina perkelti į didžiąją sceną.   
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Šventės dalyviai


