
 

 

„Trumpas buvo kompozitorės Konstancijos 

Brundzaitės gyvenimas – ji nesulaukė net 

trisdešimto savo pavasario. Ir jos biografija 

tilptų į kuklų puslapį: vaikystė, mokslo metai, 

studijos, pirmi savarankiško gyvenimo 

žingsniai...Tačiau gamta dosniai apdovanojo 

jauną menininkę, ir nors ne visos jos 

daugialypio talento atšakos spėjo sužaliuoti, ji 

paliko ryškų pėdsaką mūsų muzikinėje 

kultūroje“ O. Narbutienė 
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„Trumpas buvo kompozitorės Konstancijos Brundzaitės 

gyvenimas – ji nesulaukė net trisdešimto savo pavasario. Ir jos 

biografija tilptų į kuklų puslapį: vaikystė, mokslo metai, 

studijos, pirmi savarankiško gyvenimo žingsniai...Tačiau gamta 

dosniai apdovanojo jauną menininkę, ir nors ne visos jos 

daugialypio talento atšakos spėjo sužaliuoti, ji paliko ryškų 

pėdsaką mūsų muzikinėje kultūroje“ 
O. Narbutienė 

Konstancija Brundzaitė užima atskirą nišą lietuvių muzikinėje 

kultūroje. Ji buvo renesansiška asmenybė – universali kūrėja, 

komponavusi muziką, rašiusi tekstus, tapiusi drobėje. Tai 

pirmoji kompozitorė moteris modernios lietuvių muzikos 

istorijoje. 

Konstancija Brundzaitė gimė 1942 m. vasario 6 d. Dotnuvoje, 

miestelyje Kėdainių rajone. Čia praleido pirmuosius savo 

gyvenimo metus. 

 

                   

 

             Konstancija Brundzaitė su tėveliu Kaziu Brundza 



Kai Konstancijai buvo šešeri, Brundzų šeima persikraustė į 

Kauną. Šiame mieste kompozitorė praleido dalį vaikystės ir 

paauglystę, mokėsi skambinti fortepijonu Juozo Naujalio 

muzikos mokykloje. Šioje mokykloje busimoji kompozitorė 

žengė ir pirmuosius kūrybos žingsnius.  

 

 

 

 

Šeimyninis ansamblis: fortepijonu skambina Kastytė, smuikuoja jos sesuo 

Elena. 
 

 

 

 

 

 



Nuo pat mažens kūrė muziką – pirmąjį jos kūrinį užrašė tėtis, 

kai Konstancijai tebuvo vos treji metai, pavadinęs pirmąjį opusą 

„Nesąmoninga kūryba“. 

 
 

 
 

 

Fragmentas iš K. Brundzaitės natų sąsiuvinio, kurį mums paskolino jos 

sesuo Elena Brundzaitė-Baltrus. Šis unikalus sąsiuvinis – savotiškas 

jaunosios kompozitorės metraštis: jame buvo kruopšiai užrašomi visi 

nedidelės apimties kūriniai nuo „nesąmoningos“ vaikiškos kūrybos iki 

rimtesnių kompozicijų, sukurtų studijų metais. 
 

 

 



Į Vilnių Konstancija Brundzaitė atvyko 1959 metais, kuomet 

įstojo į konservatoriją – dabartinę Lietuvos muzikos ir teatro 

akademiją. Čia prasidėjo jos kaip profesionalios kompozitorės 

kelias. Ji tapo kompozitoriaus Eduardo Balsio, kaip prisimena 

pats maestro, nepaprastai žingeidi, darbšti ir atkakli studente. 

 

 
 

 
 

Konstancija Brundzaitė Lietuvos Kompozitorių sąjungoje. Atkreipkite 

dėmesį: ji – vienintelė kompozitorė moteris savo kolegų vyrų būryje. Toks 

išskirtinumas lydėjo kūrėją visą gyvenimą. 
 

 

 

 

 



Dailė – antrasis K. Brundzaitės pašaukimas, atskleidžiantis 

sudėtingą ir jautrų menininkės pasaulį. 

 

 

 

 
 

K. Brundzaitės piešiniai – atvirukai 

 

Net laiškelius draugams ji rašydavo savo pačios nupieštuose 

atvirukuose, kurių susidarė išties įspūdinga kolekcija. 

  

 
 

 



M. K. Čiurlionio-dailininko kūryba įtakojo ir K. Brundzaitės 

meninį pasaulį. „Čiurlioniški“ motyvai ir tam tikras ryšys su 

šiuo menininku ją lydėjo visą gyvenimą. 
 

 

 

 

 

 
 

 

  K. Brundzaitė „Aukštis“                              M. K. Čiurlionis „Preliudas“ 
 

 

 

 

„Labiausiai man patiko Čiurlionio paveikslai. Anksčiau aš buvau 

mačiusi tik Čiurlionio paveikslų reprodukcijas, bet dabar, kai pamačiau 

originalus, tai visiškai kitoks vaizdas. Didelę reikšmę jo paveikslams turi 

nuostabios spalvos ir fantazija“.              

                   (Iš K. Brundzaitės dienoraščio – Konstancijai 14 metų.) 



Muzika, dailė, literatūra ir poezija, teatras – visa tai formavo K. 

Brundzaitės menininkės asmenybę. Mažiau žinoma apie jos 

susidomėjimą teatru. Dar būdama maža, ji karpydavo 

popierines lėles vaidinimams. Vėliau, gyvendama Vilniuje, dirbo 

teatre – akomponuodavo teatralams (buvo puiki pianistė), rašė 

muziką radijo spektakliams.  

 
 

 
 

 

Kastytės poperinė lėlė ir vėliau sukurti eskizai lėlių teatro vaidinimui 

„Pelenė“ 
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