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IŠ JONO 
BRINDZOS 
MOKINIŲ 
KŪRYBOS:

Suteikiau žmogui prasmę – 
Pakrikštijau jį draugu. 
Paprašiau būt piemeniu:
Apginklavau 
Pasitikėjimo botagu. 

Įsileidau į sielos ganyklą,
Kad troškimų bandą ganytų. 
Tik tada, kai ištrypė dobilus,
Nušienavo prieraišumo pagrio-
vius,
Išskerdė šventą krikštą – 
Supratau, 
Kad botagas jo rankose virto 
pjautuvu...
Kad pjovėju buvo gimęs piemuo.
Išgrioviau tvoras sielos gany-
kloj.
Kam jų reikia – nėra ką ganyti... 

***
Nepaspirkit,
Dar neišvarykit.
Prisiglaudus keliais
Prie šešėlio jūsų
Aš...
Prašau...

Dar svajonių nepakausčiau.
Neišmokau nematyt dėmių. 
Trypti kito tylą – neįstengiu.
Susirinkt nuo tiesos – 
Dar negaliu... 
Verkti – moku,
Juoktis dar neatpratau.
Ir visai 
Visai 
Nesupratau,

Kas uždėjo jausmui grandines?
Kas išdrįso nukryžiuot tikėjimą?
Kas palaimino 
Žemę
Skrydžiui?!

Nepastumkit.
Pati pakelsiu
Suklupusią drąsą.
Ir – pabėgsiu...
Nuo jūsų šešėlio. 

Andželos Sugako (dabar – Kar-
povič) kūryba, išspausdinta 2000 
m. išleistame tuometės Palangos 
1-osios vidurinės mokyklos (da-
bar – Palangos senoji gimnazija) 
1961-1996 metų literatų kūrybos 
almanache „Aitvaras“. Eilėraš-
čiai rašyti 1979-1980 m. Juos, 
nepaisant sovietmečiu draustos 
tikėjimo temos, mokytojas Jonas 
Brindza nebijojo teikti ir res-
publikiniam literatų konkursui. 
Kaip sako šios poezijos autorė, 
Mokytojas nebijojo nieko. 

J. Brindza su auklėjamąja klase 1981 m. Palangos senosios gimnazijos archyvo nuotr.

Jono Brindzos epocha. Taip 
vadinamas 1961-2008 metų 
Palangos senosios gimnazijos 
gyvavimo laikotarpis. Jo pavar-
dę žino ne tik visa Palanga. Žino 
visa Lietuvos lituanistų bendruo-
menė. Būtent jo mokiniai pradė-
jo skinti laurus respublikiniuose 
literatūrų konkursuose ir jau nie-
kada iš ten Palanga nebegrįžo 

Jonas Brindza – lituanistas, kurio vardu vadinama visa  Palangos senosios gimnazijos epocha
be apdovanojimo. Tai J. Brindza 
pakėlė gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros ugdymo lygį ir nei jis 
pats, nei pagarba jo vardui, net 
pačiam nebedirbant, nebeleido 
ir neleidžia tos kartelės nuleisti. 

Tad kas tai per mokytojas, išug-
dęs tokius talentus, kaip žinomą 
rašytoją Rolandą Rastauską, žur-
nalistus Laimoną Tapiną, Rimvydą 
Valatką ir daugybę kitų, kurių mažų 
mažiausiai dvi dešimtys jau yra 
parašę knygų? Prisiminimais apie 
Joną Brindzą dalijasi ir kolegos, ir 
buvę mokiniai. 

Buvusi Palangos senosios gim-
nazijos direktoriaus pavaduotoja, 
lietuvių kalbos mokytoja Zinaida 
Bružienė: mokytoją Joną Brindzą 
sutikau daugiau negu prieš trisde-
šimt metų, nors legendas apie jį ir 
jo užsienio literatūros fakultatyvą 
sovietmečiu girdėjau gerokai anks-
čiau. Kaip ir apie kiekvieną tikrą 
mokytoją žinia apie jį sklinda dar 
iki jam pasirodant tavo gyvenime. 
„Brindza su D, – pažindinantis pa-
sakė Jonas. – Tuo ir skiriuosi nuo 
sūrio.“ Supratau, kad liūdna su šituo 
žmogumi tikrai nebus. 

Praėjo beveik trys dešimtmečiai 
viename kolektyve, leidę pažinti 
mokytoją kaip labai mokinių my-
limą, atsidavusią savo veiklai, ne-
plaukiančią pasroviui, mažiausiai 
susirūpinusią savo patogumais ir 
šlove asmenybe. Visiškai nemokė-
jo ir nesistengė pakovoti už save, 
už materialius dalykus, savo moki-
niams jautė ypatingą nesentimen-
talią pagarbą. Jo santykis net su 
didžiausiais išdykėliais klasėje buvo 
ramus, išlaikytas, pagarbus, niekada 
nekėlė balso, niekada nerėkė, ne-
priekaištavo ir niekada nesiskundė. 
Tas žemaūgis, tyliai kalbantis, be-
veik negestikuliuojantis ir išoriškai 
nesinervinantis mokytojas klasę 
valdė savo inteligencijos, erudici-
jos, subtilaus humoro  ir iškalbos 
galia. Gimnazija buvo jo pirmoji ir 
paskutinė darbovietė. Didžiųjų per-
tvarkų metais, kai mokyklos likimas 
buvo pasidaręs neaiškus ir žmonės 
pamąstydavo, kas būtų, jeigu būtų,  
– Jonas sakydavo: „Būsiu nors va-
lytoju, bet niekur neisiu iš šios mo-
kyklos.“ Ir nėjo. Kai šiandien matau 
Joną, kantriai minantį savo kasdie-
ninius kilometrus jūros link, visa-
da pagalvoju ir pasidžiaugiu, kad 
neprasilenkė mūsų keliai, kad jo 
asmenybės žavesys palietė ir mano 
gyvenimą.

Palangos miesto savivaldybės 
Švietimo skyriaus vedėja, buvusi 
Gimnazijos lietuvių kalbos moky-
toja Laima Valužienė: Gimnazi-
joje mokslus baigiau 1993 metais. 
Tai buvo permainų ir eksperimentų 
švietimo sistemoje laikotarpis, nau-
jos ugdymo programos ir nemažai 
pokyčių. Jonas Brindza buvo mano 
lietuvių kalbos ir literatūros moky-
tojas paskutinius dvejus metus iki 
mokyklos baigimo. Iš tiesų, prisi-
menant mano mokyklos laikus, tai 
buvo Mokytojas, kuris sugebėjo 
atverti mūsų širdis ir pajusti litera-
tūros grožį, kiekvieną mokinį paste-
bėdavo ir paskatindavo, ištikus ne-
sėkmei mokėdavo palaikyti ir mo-
tyvuoti, duodavo puikių patarimų 
ir mokė kritiškai mąstyti ir vertinti 
ne tik literatūros kūrinius, bet ir gy-
venimo aktualijas. Pamokose daug 

buvo atvirai kalbama ir apie pokarį, 
Mokytojas dalinosi ir savo asmeni-
ne patirtimi, todėl lengviau mums, 
jauniems žmonėms, buvo suvokti ir 
istorinį kontekstą. 

Nebuvau kūrėja, t.y. nerašiau nei 
eilėraščių, nei prozos kūrinių, bet 
Mokytojo įskiepyta meilė lietuvių 
kalbai ir literatūrai lėmė ir mano pa-
sirinkimą profesinėje srityje. Tiesa, 
pasirinkau kalbotyros sritį.

Rašytojas Rolandas Rastaus-
kas, buvęs Palangos senosios gim-
nazijos mokinys: lituanistą Joną 
Brindzą prisimenu kaip demokratiš-
ką mokyklos literatų būrelio vadovą 
ir baigiamosios mūsų 11 b auklėtoją 
– su juo vykdavome į Respubliki-
nius jaunųjų literatų konkursus, su 
juo aptardavome paskutines lite-
ratūrines naujienas (jis skaitydavo 
viską), su juo galėjome būti atviri. 
Paskutinioji sąlyga bręstančiai as-
menybei lemiama – jei mokytojas 
praranda pasitikėjimą kaip žmogus, 
jokie profesiniai gebėjimai nepa-
dės. Štai tą žmogiškąjį Jono Brin-
dzos taurumą atmintis ir išsaugojo. 
Beje, mes abu – vaikštūnai, dažnai 
prasilenkiantys gražiausiose Palan-
gos alėjose. Žinoma, daug kas liko 
neišsakyta, laiko apgriaužta, jūros 
bangų nuplauta…

Gydytoja, restorano „Ukrainie-
tiška virtuvė“ bendrasavininkė, 
buvusi J. Brindzos auklėtinė An-
žela Karpovič: J. Brindza – mano 
lietuvių kalbos ir literatūros mo-
kytojas, ir auklėtojas paskutinėse 
dviejose klasėse apie 1978-1979 m. 
Ir taip pat mano senelio (amžinatilsį 
jam) kaimynas. Tačiau pirmiausia 
norisi apie jį kalbėti kaip apie žmo-
gų. Nepaprastai korektiškas, labai 
inteligentiškas giliąja prasme – net 
ne vien išsilavinimo, tvirtas savo 
įsitikinimuose. Mokykloje turėjo 
visoje Lietuvoje garsų literatų bū-
relį, kuriame ugdė jaunų žmonių ta-
lentus visiškoje laisvėje. Tuo metu 
buvo daug mokytojų, kurie dėl savo 
karjeros nebūtų leidę mums rašyti 
tokiomis temomis, naudoti tokius 
motyvus, kokius leido J. Brindza. 
Mokytojas ne kartą buvo sakęs: „Aš 
galiu mąstyti kitaip, turėti kitus įsi-
tikinimus, bet tai yra kūryba, kuri 
kyla iš vidinio kūrybinio prado, ir 

jos negalima koreguoti“. Dalyvavo-
me ir respublikiniuose konkursuose 
– net ir su eilėraščiais religine tema-
tika, net pati esu pelniusi apdovano-
jimų. Mokytojas tikrai pastebėdavo 
mokiniuose net mažiausią kūrybinį 
pradą, kviesdavo rašyti – ir nebūti-
nai būrelio narius. Labai sveikinda-
vo bet kokį kūrybinį kontekstą, leis-

davo talentams augti, reikštis. 
Kaip auklėtojas buvo labai ko-

rektiškas, niekada jokių problemų 
nespręsdavo nekorektišku būdu, 
nors tų priemonių buvo. Vistiek ne-
mažindavo nei elgesio, viešai men-
kindavo. Problemas spręsdavo tik 
asmeniniame pokalbyje. Ypatingai 
gerbė kitą asmenį, mokinius. Tai – 
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Patricijau! Tu pasveiksi, mano brangusis, mano 
gerasis Patricijau!.. Tu parašysi nepakartojamų 
apsakymų, vėl pradėsi filmuot, mes susuksim Jo-
nui Mekui skirtą filmą ir rodysime jį namų rūsiuo-
se draugams – pažįstamiems ir nepažįstamiems; 
mes parodysim meilę be žodžių ir muzikos, filmuo-
sim minioj, kai dvi poros akių karštligiškai ieško 
viena kitos, kai vasaros lietus nuplauna asfaltą, ir 
vaikinas, iškėlęs į viršų rankas, užvertęs galvą, lyg 
paklaikęs sukasi vidury gatvės (virpančios lūpos), 
o liūtis kerta į veidą, plauna ilgus kaip tėvynės 
vėliava plaukus: tai bus pasakojimas apie tuos, 
kurie niekad nesusitiks, apie minią, išsiskiriančią 
(juk ir Rega dingo minioj, aš stovėjau ir šaukiau, 
bet mano balsą nuplaudavo šimtai kitų balsų, 
Rega galėtų suvaidint pagrindinė vaidmenį valka-
tų, dainuojančių TO LOVE SOMEBODY kompa-
nijoj, jos plaukai išsivaduoja iš kaspino kilpos ir 
uždengia mūsų akis), tuščią pliažą ir berniukus, 
ligi saulėlydžio spardančius kamuolį, vasaros 
miesto pulsą ir konvulsingus mirštančios žuvė-
dros traukulius ant smėlio (matau motinos veidą), 
kai visi nueina ir neatsigręžia; gal tai bus liūdnas 
filmas, nežinau, bet mes jį tikrai susuksim; tavo 
tėvas suremontuos prieštvaninį automobilį, ir mes 
lėksim dulkėtais keliais pakvaitę nuo greičio, aš 
atsikratysiu laiko baimės, mūsų svajonės ir dar-
bai taps mano vaistais, Patricijau, o gal net įvyks 
stebuklas – ir aš išmoksiu natūraliai juoktis; ir 
koks nors nepripažintas ir pinigų neskaičiuojan-
tis ansamblis gros mums visą naktį; aš sakysiu: tu 
gyvas, Džekai Keruakai, ir nereiks galvoti apie 
sugrįžimą namo, apie supuvusią kasdienybę, 
purvinus balandžius ir apgaulingas dinamistes 
savo snobišku jausmingumu siekiančias pelny-
ti visuomenės dėmesį, Patricijau, mano žavusis 
pražuvėli, tu privalai pasveikti ir išsklaidyti abe-
jones…

Rokas grįžta namo siūbuojančių žibintų ga-
tve. Jis galvoja apie teisingumo atrofiją, kuri 
baigia užkariauti mūsų amžių… Motiną kamuo-
ja nemiga. Ji stoviu kalnų papėdėje užsimerku-
si ir atsišliejusi į sieną (įprasta poza). Jo tėvas 
vaikšto virve, nutiesta per bedugnę, švilpauda-
mas country and western stiliaus melodiją. Virš 
jų sklando violetinis angelas, Polis Makartnėjus 
krapšto nosį. Alytuje dega ligoninė. Iržis Šotola 
sėdi ant griuvėsių ir rašo dviejų žod-ių poemą: 
MALDAUJU PAGALBOS. Matematikos moky-
tojas skambina brangiam advokatui. Jo partija 
pralošta. 

Mūsų partija – sudainuota. 
Ištrauka iš Rolando Rastausko novelės „Roko 

partija“, 1971 m. Kūrinyje minimas vienas žy-
miausių bytnikų judėjimo atstovų Džekas Kerua-
kas. Bytnikai (angl. Beat Generation – sutriuškin-
toji karta) – 20 a. 5–6 dešimtmečio visuomeninis 
literatūrinis judėjimas Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose (JAV), pasisakę už menininko laisvę, neigę 
elitinę literatūrą, organizavę viešus literatūrinius 
vakarus. Bytnikai išreiškė pokario jaunimo pro-
testą prieš miesčionišką, pragmatišką amerikie-
tišką gyvenimo būdą, Šaltojo karo politiką. Kaip 
atsvarą psichiniam ir moraliniam nestabilumui 
kūryboje kėlė JAV transcendentalizmo, vokiečių 
idealizmo, froidizmo, dzenbudizmo idėjas. By-
tnikų sukurtas herojus gyvenimo prasmės ieško-
jo gamtoje, klajonėse; neatsiejama jo gyvenimo 
dalis – alkoholis, narkotikai, laisva meilė. Litera-

IŠ JONO BRINDZOS 
MOKINIŲ KŪRYBOS:

tūrai būdinga siurre-
alistinis automatinis 
rašymas, sąmonės 
srautas, pritaikoma 
kino montažo forma, 
džiazo ritmai, atli-
kimo būdai. Bytni-
kai kūryboje plačiai 
vartojo šnekamąją 
kalbą, žargoną. Pri-
mename – tuometis J. 
Brindzos mokinys R. 
Rastauskas šią novelę 
parašė 1971 m., kuo-
met net ilgi vaikinų 
plaukai buvo laikomi 
chuliganizmu!

J. Brindza su literatų būreliu apie 1978 m. Dešinėje paskutinė – Anžela Sugako (dabar – Karpovič).

Tiksli data nežinoma, bet sprendžiant iš aprangos stiliaus galima 
galvoti, kad tai – apie 1990 m

Jonas Brindza – lituanistas, kurio vardu vadinama visa  Palangos senosios gimnazijos epocha

itin reta savybė viršenybę turinčio asmens. 
Prisimenu pokalbį su juo, baigiantis moky-
klai. Turėjau talentą kurti, neblogai sekėsi, 
esu gavusi net respublikinių apdovanoji-
mų. Ir norėjau studijuoti masinių renginių 
režisūrą. Lietuva tokios studijų programos 
neturėjo, studijuoti buvo galima Maskvoje. 
Tačiau tave galėjo tik pakviesti, bet turėjau 
studijuoti lietuvių kalbą ir literatūrą. Tačiau 
mokytojas kvietė mane permąstyti pasirin-
kimą. Jis taip ir pasakė: „O jeigu tavęs ne-
pakvies? Dirbsi kokioje kaimo mokykloje 
ir baigsis tavo karjera“. Jis atkreipė dėmesį 
ir į mano senelio praeitį (buvęs tremtinys). 
Mūsų šeimoje nebuvo nė vieno komunis-
to. Iš tiesų aš neturėjau galimybės sulaukti 
kvietimo. Jis man sakė: „Esi talentinga, gali 
pasiekti karjerą kurioje nors srityje. O kurti 

žmogus gali visada, kur bebūdamas“. Jis ma-
nęs neatkalbinėjo, bet kvietė rimtai persvars-
tyti pasirinkimą. Jam tikrai rūpėjo mano atei-
tis.  Mokytojas  tikrai gilios sielos žmogus.  

Todėl ir norisi kalbėti apie jį daugiausiai 
kaip apie asmenybę.  Jam tikrai      rūpėjo 
žmonės, jo mokiniai, mumyse ugdė bendraž-
mogiškąsias vertybes –  pagarbą žmogui, 
Tėvynei. Ugdyti asmenybes jam buvo tikrai 
labai svarbu.  Gal tada, būdami vaikai, to ir 
nesupratome, bet dabar,  galėdama įvertinti  
ir to  meto laikmetį, labai aiškiai tai matau. 
Jis niekada negalvojo apie politinius, parti-
nius interesus. 

Gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Jūratė Galinauskienė (ištrauka 
iš 2000 m. J. Brindzos mokinių kūrybos al-
manacho „Aitvaras“ pratarmės): J. Brin-

dza, gilios literatūrinės intuicijos žmogus, 
galėjo tapti kažkuo kitu, tačiau Jis pasirinko 
Mokytojo likimą: atiduoti save mokiniams, 
ištirpti mokinių darbuose... Bet štai atpildas: 
šiandien Mokytojas nejaučia vienatvės, laike 
ir pasaulyje su juo gyvena išpuoselėtos sie-
los. Sovietmečiu Mokytojo balsas daugeliui 
mokinių buvo vienintelė tylos, įsiklausy-
mo, tikrumo, žmoniškumo oazė. Mokytojas 
spinduliuoja tuo ypatingu saulėtu tikėjimu, 
kuris leido laiminti tiesą, teisybę, gėrį, dar-
ną, kūrybą... Jis jautė ir tebejaučia ypatingas 
žmogaus ir kultūros sąsajas – tuos ypatingus 
mūsų sielos suokalbius. Iš to pajautimo rado-
si jėga, išjudinusi jaunų žmonių siekas, sutei-
kusi joms galimybių atsiskleisti tobuliausiu 
žiedu – kūryba. 

Gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Ligi-
ta Sinušienė

2000 m. J. Brindzos mokinių literatūros almanacho 
„Aitvaras“ viršelis, kuriam dizainą kūrė irgi šio mokytojo 

mokinys Adas Sendrauskas.
Rolandas Rastauskas, 

1971 m.


