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I ÐKILÛS

ÞEMAIÈIAI

NAPOLEONAS
BERNOTAS
P A R E N G Ë J U R G A PALANGYTË
Ið kairës: Stasys Macijauskas, Leonas Ðertvytis, Stasë Pupðytë,
Ðvëkðnos raðtininkas Juozas Ðlajus (nuþudytas Rainiuose), aktorius,
mokytojas Napoleonas Bernotas, aktorius Urlicka, smuikininkas
P. Enzelis. Nuotrauka ið Onos Norkutës archyvo

Tarp Ðvëkðnos gimnazijos auklëtiniø, palikusiø ryðkiausià pëdsakà Lietuvos teatro ir kino istorijoje, yra aktorius, reþisierius Napoleonas Bernotas.
Gimë jis 1914 m. birþelio 12 d. Judrënuose (Klaipëdos r.). 1936 m. baigë
Ðvëkðnos „Saulës“ gimnazijà, kur iðryðkëjo jo gabumai menui. Dar mokydamasis Ðvëkðnoje, jis pasiþymëjo kaip geras aktorius, dailininkas, puikus
renginiø organizatorius ir jø vedëjas.
Ona Norkutë publikacijoje „Bernotai, kà tu padarei!“ raðo, kad „daugelis
ðvëkðniðkiø prisimena Napoleono iðdaigas, darbus, vaidmenis. Jis buvo
visø susibûrimø siela, visuomet sukeldavo juokà, pagyvëjimà, ádomias
diskusijas. Kartà gimnazijos vadovybë pavedë jam, kaip gabiausiam mokiniui, dekoruoti gimnazijos vidø. Be kitø vaizdø, jis buvo numatæs ant
sienos nupieðti Laisvës statulà. Ir èia neiðvengë iðdaigø. Apie tà ávyká jis
pats yra pasakojæs savo draugams. „Apvedæs ðkicus, ið pradþiø nupieðiau
visiðkai nuogà moterá (o Ðvëkðnos gimnazija buvo grieþtai katalikiðka).
Stovëdamas ant kopëèiø matau ateinanèià pieðimo mokytojà Sirutytæ (jau
vyresnio amþiaus). Ið tolo matau jos dëkingumo pilnà ðypsenà, pasitenkinimà, kad taip rûpestingai dirbu. Kai pamatë mano pieðiamà paveikslà,
staiga pasikeitë ir sustingo vietoje. Atsitokëjusi suðuko:
– O Jëzau, Bernotai, kà tu padarei? Kaip iðdrásai iðniekinti mûsø gimnazijà? Kà dabar darysim, kà pasakys prelatas?
– Panele mokytoja, nesijaudinkite, að dar neuþbaigiau. Lukterëkite, tuojau jai uþvilksiu suknelæ.
Ir keliais teptuko brûkðniais Laisvës statula ágavo susikvaldavusio rûbo
linijas. Mokytoja, nuðvitusi dþiaugsmu, nueidama tarë:
– Bernotai, tu esi nuostabus mokinys.“
Studijuodamas Klaipëdos mokytojø seminarijoje, N. Bernotas pradëjo
vaidinti skrajojanèiame „Vaidilos“ teatre ir èia gavo pirmàsias profesionalaus teatro pamokas, gerai uþsirekomendavo. Nuo 1938 m. kurá laikà mokytojavo, o 1941 m. buvo priimtas dirbti á Valstybiná dramos teatrà.
Kai vokieèiai teatrà uþdarë, atvyko á Ðvëkðnà ir gimnazijoje dëstë pieðimà bei kûno kultûrà. Alicija Rûgytë, karo metais dirbusi Ðvëkðnos gimnazijos direktore, apie N. Bernotà, tada jau gimnazijos mokytojà, savo atsiminimuose taip raðo: „Didelis buvo laimëjimas mûsø gimnazijai, kai ið Kauno
atvyko dramos aktorius N. Bernotas. Já pakvieèiau dëstyti paiðybà ir kûno
kultûrà berniukams. Mokytojø taryboje nutarëme iðnaudoti nepaprastà progà
ir papraðëme profesionalø aktoriø su mokiniais sureþisuoti K. Binkio „Atþalynà“. Vaidinimas puikiai pasisekë. Gimnazijos salëj jis buvo parodytas
4 kartus, vyko á apylinkës miestelius. Tie vaidinimai papildë gimnazijos
kasà ir ágalino paskirti stipendijas neturtingiems mokiniams. Vaidinimai
áneðë gyvumo visai apylinkei, buvo labai patenkinti mokiniø tëvai ir Ðvëkðnos parapijieèiai.“ Vëliau gráþo dirbti á „Vaidilos“ teatrà. 1942–1946 m.
N. Bernotas dirbo Telðiuose veikusiame Þemaièiø teatre. Èia já pakvietë
tuometinis teatro vadovas dailininkas Telesforas Valius. Þurnalistë Danutë

Jackutë publikacijoje „Scenos uþburtøjø gyvenimas – be pabaigos“1 raðo:
„Teatro veteranai N. Bernotà prisimena kaip gerà aktoriø, puikø reþisieriø,
ádomø, patrauklø, moterø mylimà vyrà. Jaunieji aktoriai, kurie pas já pradëdavo mokytis teatro paslapèiø, jo paskaitø klausydavosi, uþmirðæ viskà
pasaulyje. Jø nuomone, Telðiø teatre kito tokio pagarbos ir dëmesio verto
þmogaus tada nebuvo. Taèiau jis buvo per daug geras þmonëms, o kartais ir labai tiesmukas, daþnai nesugebëdavo atsispirti stikleliui, atsitiktiniø moterø pagundoms. Sunku jam buvo tvarkyti ir teatro finansinius
reikalus. Kartà N. Bernotas net buvo suimtas, nes atvirai pasisakë prieð
rusø valdþià.“
Tuo metu teatre dirbo gana kûrybingas kolektyvas, èia buvo dedami
profesionalaus teatro pagrindai, Telðius garsino aktoriai Elena Þalinkevièaitë, Balys Lukoðius, Alfas Radzevièius, Ona Zaliðauskaitë-Kuèinskienë, èia
dirbo ir raðytojas Butkø Juzë, nemaþai kitø iðkiliø kraðto kultûros veikëjø.
1952–1957m. N. Bernotas dirbo Klaipëdos dramos teatro aktoriumi,
nuo 1956 m. – dar ir Lietuvos kino studijoje (buvo vienas ið pirmøjø
Lietuvos profesionaliø kino aktoriø).
Jis reþisavo Kazio Binkio „Atþalynà (Telðiø Þemaièiø teatras, 1943 m.,
spektaklis atnaujintas 1945 m.), V. Minko komedijà „Nenurodant pavardþiø“, Aldonos Liobytës „Meðkos trobelë“ (Klaipëdos dramos teatras,
1956), Domininko Sakalausko „Pûkio pinigai“ (1944 m., spektaklyje dar
sukûrë ir Vinco vaidmená), Vinco Adomëno „Svetimo plunksnos“ (1946).
Anot amþininkø, kaip menininkas jis pirmiausia buvo teatro aktorius ir
ryðkiausius vaidmenis sukûrë teatre. Geriausiai buvo ávertinti ðie jo sukurti
vaidmenys: Liusindo (Felikso Lope de Vegos „Ásimylëjusi gudragalvë“,
1952), Dominyko (Kazio Sajos „Laþybos“, 1954), Tartiufo (Moljero „Tartiufas“, 1955), Tebaldo (Viljamo Ðekspyro „Romeo ir Dþuljeta“, 1955),
Skaèkausko (Balio Sruogos „Apyauðrio dalia“, 1956).
Vaidino kino filmuose „Þydrasis horizontas“ (1957, reþisierius Vytautas
Mikalauskas, N. Bernotas – antrasis reþisierius), „Kol ne vëlu“, „Tiltas“,
„Raudoni lapai“. Filme „Kalakutai“ (1959, reþisierius Vytautas Mikalauskas) atliko pagrindiná Stumbro vaidmená. Beje, ðio filmo masinës turgaus
scenos buvo filmuojamos Ðvëkðnoje.
Anot amþininkø, N. Bernotas turëjo „vaiko ðirdá ir tyrà, paþeidþiamà
sielà, kuri po „Tilto“ greitai ir tragiðkai iðkeliavo á Namus.“2
Napoleonas Bernotas þuvo 1959 m. balandþio 7 d. Klaipëdoje ávykusioje autoavarijoje. Palaidotas Palangos miesto kapinëse.
„Kalvotoji Þemaitija“, interneto prieiga
http://82.135.199.144/kz/news.php?readmore=570 (þr. 2008-11-18).
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