
Gegužės 18-oji kultūros bendruomenei tapo ypatinga 
diena – Vilniaus Rotušėje buvo iškilmingai paminėtas 
90-asis maestro Petro Juodelės jubiliejus. Nusipelnęs 
Lietuvos kultūros veikėjas, talentingas Lietuvos muzi-
kinio gyvenimo organizatorius, dirigentas, rašytojas, 
poetas, žymus pedagogas, kelių meninių kolektyvų vado-
vas, patriotas, karys savanoris, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narys bei Šv. Kazimiero ordino 
signataras ir Garbės kancleris – tiek kilnių darbų ir 
garbingų titulų užtektų kelių žmonių gyvenimams.

„Šios datos laukiau ilgai – net 90 metų. Per tuos 
metus įgijau daug draugų, bičiulių. Norisi visiems jiems 
palinkėti taip pat sulaukti 9-ių dešimčių metų“, - visus 
sveikindamas pakiliai kalbėjo jubiliatas, žavintis ne tik 
talentu, bet ir savo išskirtine asmenybe.

Įteiktas garbingas apdovanojimas
Pasveikinti jubiliato į Rotušę susirinko kolegos, 

bendramoksliai, bičiuliai, maestro mokyklų auklėtiniai, 
garbingiausi meno, muzikos ir kultūros pasaulio atsto-
vai, valstybės vadovai. LR Kultūros ministerija P. 
Juodelei už gyvenimo nuopelnus įteikė 
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garbingą apdovanojimą.
„Norime jums įteikti patį aukščiausią Kultūros minis-

terijos apdovanojimą – žvaigždę su simboliniais 
žodžiais: nešk savo žvaigždę ir tikėk“, - perduodama 
Kultūros ministro Šarūno Biručio sveikinimus sakė 
Kultūros ministro patarėja Audronė Misikonienė.

 „Šiandien yra išskirtinė diena – minime ne tik jūsų 
jubiliejų, bet ir kariuomenės bei visuomenės vienybės 
dieną. Manau, kad ši spalvinga auditorija puikiausiai 
įkūnija šią bendrystę. Jūsų, jauno žmogaus, pasirinki-
mas eiti į Vietinę rinktinę, būti pasiruošus ginti tėvynę 
ypatingai sunkiomis sąlygomis, jūsų kultūrinė, meninė 
bei visuomeninė veikla rodo, kaip svarbu, kad Lietuva 
skambėtų. Kaip Vincas Kudirka sakė, visi darbai – 
Vardan Tos Lietuvos“, - sveikinimo kalboje sakė Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas.

„Čia skambėjusios gaidos, žodžiai, matyti kadrai 
piešė spalvingą jūsų gyvenimą. Vivere bonum faciendo 
– gyventi darant gerą. Penki ąžuolai prieš penkiolika 
metų įkūrė Šv. Kazimiero ordiną – jūs vienas jų. 
Džiaugiamės, kad esate mūsų organizacijoje. Jūsų 
užduotu tonu vadovaujamės vykdydami savo gražią ir 
plačią veiklą“, - sakė Šv. Kazimiero ordino D. Magistras 

Henrikas Armoška-Eismontas. Jis P. Juodelei įteikė 
ypatingą padėkos ženklą – specialiai jam dedikuotą, 
sveikinimo žodžiais papuoštą marmuro lentą. Ordino 
vadovas taip pat perdavė pakilius sveikinimus iš 
Italijos, Šveicarijos bei Lenkijos, perduotus giminingų 
Ordinų atstovų užsienyje.

Sveikino kultūros elitas
Iškilmingus sveikinimus maestro tęsė garbingi 

vakaro svečiai.
„Savo gyvenime nuveikei labai daug. Galiu tik 

patvirtinti, kad esi vienas iškiliausių Lietuvos muzikų, 
kurio nuopelnai – labai dideli. Pokario metais pakėlei 
gerokai smuktelėjusią Šiaulių muzikos mokyklą iki, 
galima sakyti, vedančiosios aukštesniosios. Tuomet 
tave likimas atvedė į pačią aukščiausią muzikos 
mokyklą Lietuvoje – muzikos akademiją. Tavo karjera 
ėjo nuosekliai ir buvo paremta nuoširdžiu bei sunkiu 
darbu. Negalima pamiršti, kad Šiauliuose sukūrei 
pirmąjį simfoninį orkestrą ir sėkmingai jam vadovavai“, 
– savo sveikinimo kalboje sakė iš Šiaulių kilęs dirigen-
tas, prof. Saulius Sondeckis.

Visiems susirinkusiems muzikas linkėjo ne tik 
sulaukti maestro P. Juodelės metų, bet ir būti tokiems 

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga, gegužės 15-16 dieno-
mis, Izolinos Lingienės ir Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fakulteto 
profesorės Džiuljetos Maskuliūnienės 
iniciatyva, Šiauliuose vyko 
interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Ta pačia 
proga Šiaulių universiteto Humanitar-
inio fakulteto vienai auditorijai suteik-
tas Kristijono Donelaičio vardas. Joje 
atidengtas doc. Aldonos Visockienės 
sukurtas ir Šv. Kazimiero ordino 
pastangomis pagamintas K. 
Donelaičio bareljefas bei tos pačios 
autorės K. Donelaičio portretas.

Praturtino žinias
Kunigo - pastoriaus Kristijono Donelaičio lietuviškos 

duonos literatūrinis raugas išliko veiksnus ir gyvas iki 
mūsų dienų. Tebėra gyvas ir jo gyvenimo pavyzdys, 

kaip išlikti sveikam, tvirtam svetimų 
žodžių ir interesų apsuptyje. Tas K. 
Donelaičio žodžio raugas mūsų būties 
kasdienybėje išliko ir toliau yra 
išlaikomas dėka tos K. Donelaičio 
duonos kepėjų, kurie ja nuolat 
dalinasi su kitais. Viena jų - Izolina 
Lingienė, Šv. Kazimiero ordino narė, 
G. Petkevičaitės-Bitės medalio 
laureatė, Šiaulių miesto Metų 
moteris, K. Donelaičio draugijos 
pirmininkė.

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga 2014 metų gegužės 
15-16 dienomis, Izolinos Lingienės ir 
Šiaulių universiteto Humanitarinio 

fakulteto profesorės Dž. Maskuliūnienės iniciatyva, 
Šiauliuose vyko interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Pranešimus joje lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis skaitė daugelis Lietu-

vos ir užsienio 
mokslininkų, žymių kultūros 
veikėjų. Vienas įdomiausių 
pranešimų plenariniame 
posėdyje – Ordino kanclerės 
Virginijos Apanavičienės 
pranešimas „Kristijono 
Donelaičio „Metų“ recepcija 
lietuvių akademinėje muzikoje 
(Algimantas Bražinskas, 
Bronius Kutavičius, Vidmantas 
Bartulis, Justė Janulytė)“. Jos 
įtaigi kalba, papildyta vaizdais 
ir muzika, paliko visiems gilų 
įspūdį.  Šiaulių miesto meras 
Justinas Sartauskas konferen-
cijos plenariniame posėdyje 
pasveikino šios konferencijos 
organizatorius, įteikė Padėkos raštą Izolinai Lingienei. 

Atidengtas K. Donelaičio 
bareljefas

Minint gražią sukaktį, vienai 
Šiaulių universiteto Humani-
tarinio fakulteto  auditorijai 
suteiktas Kristijono Donelaičio 
vardas. Jos atidarymo metu 
simbolinį kaspiną perkirpo I. 
Lingienė, Humanitarinio 
fakulteto dekanas prof. 
Bronius Maskuliūnas ir mece-
natas Ramūnas Karbauskis. 
Auditorijoje atidengtas doc. A. 
Visockienės sukurtas ir Ordino 
D. Magistro H. 
Armoškos-Eismonto pastan-
gomis pagamintas K. 

Donelaičio bareljefas iš marmuro 
ir bronzos. Autorė liko patenkinta jos sukurto bareljefo 
įgyvendinimu, džiaugėsi, kad bareljefas universitete 
liks įtvirtintas visam laikui, kaip ir K. Donelaičio 
išpuoselėtas žodis. 

Šv. Kazimiero ordino D. Magistro įgaliota atstovė 
kanclerė V. Apanavičienė auditorijos atidarymo metu 
perdavė nuoširdžius ir šiltus D. Magistro linkėjimus, 
pasidžiaugė Ordino tikslu jungti Lietuvos šviesuolius ir 
jos maloniu susitikimu su Šiaulių universiteto ir K. 
Donelaičio draugijos šviesuomene. Ji linkėjo univer-
siteto studentams ir mokslininkams iš K. Donelaičio 
vardo auditorijos nešti šviesą visai Lietuvai. 

Šiaulietė, Šv. Kazimiero ordino Dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė nuoširdžiais žodžiais sveikino 
buvusią savo dėstytoją doc. A. Visockienę, dėkojo jai už 
savo kelią į dailę, už suteiktą nuoširdaus bendravimo 
dovaną.

K. Donelaičio vardo auditorijoje vyks bakalauro, 
magistro darbų gynimai, disertacijų svarstymai. 
Auditoriją ir atidengtą bareljefą pašventino Šiaulių 
vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis.

„Prie K. Donelaičio prisilietėme dar labiau. Užlieja 
vidinė palaima, kad jo atminimas yra saugomas“, - 
džiaugėsi I. Lingienė. Į klausimą – iš kur ji randa jėgų 
tiek dešimtmečių nuolat rūpintis K. Donelaičio 
palikimu, ji, su jai būdinga šypsena, sakė: „Jeigu 
nemylėčiau literatūros, poezijos, gal ir pavargčiau. O be 
Dievo – nieko nepadaryčiau...“.

Malonu tarti ačiū K. Donelaičiui už mūsų Lietuvą po 
300 metų, o čia ir dabar – Šv. Kazimiero ordino narei I. 
Lingienei už skleidžiamą šviesą šiandien. █

žvaliems, energingiems, pasitempusiems, galingiems ir 
stipriems, koks visuomet yra jubiliatas.

„Maestro Petras Juodelė prisodino tiek kultūros 
daigų, kad jie iki šiol tebedygsta, auga, plečiasi ir bujoja. 
Šiaulių mokyklose, kuriose dirbo maestro, jis nebuvo, 
nėra ir niekada nebus pamirštas“, - sakė Šv. Kazimiero 
ordino Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas. Šiaulių 
universiteto sveikinimus perdavė universiteto 
dėstytoja, Šv. Kazimiero ordino dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė.

„Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Petrui 
Juodelei, pedagogui, berniukų choro, simfoninio 
orkestro įkūrėjui – už neįkainojamą indėlį į Šiaulių 
miesto kultūrinį gyvenimą“, - Šiaulių miesto mero 
Justino Sartausko sveikinimo žodžius  perdavė Šiaulių 
miesto garbės pilietis, Ordino narys, rašytojas, gydyto-
jas Albertas Griganavičius.

Maestro P. Juodelę taip pat sveikino Lietuvos Muzikų 
sąjunga, Šv. Kazimiero ordino padalinių Vilniuje, 
Šiauliuose, Utenoje, Kėdainiuose nariai, Lietuvos 
karališkoji bajorų sąjunga, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjunga, kariai savanoriai, Šiauliečių klubas, 
Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugija 
„Kanklės“, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

ir daugelis kitų.
Vakarą papuošė gražiausia muzika
Lietuvos Muzikų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino 

paruoštą renginį vedė kompozitorė, pedagogė Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė, maestro P. Juodelės eiles skaitė 
režisierė Angelė Fišaraitė-Šakalienė.

Maestro jubiliejaus minėjime skambėjo Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos konservatorijos mišraus choro ir solistų 
atliekami kūriniai, fortepijoninis Julijos Morozovos ir 
Jakaterinos Bieliauskienės duetas, taip pat savo 
pasirodymą jubiliatui dovanojo birbynininkas Antanas 
Puodžiukas, kuriam akomponavo Janina Puodžiukienė.

Susirinkusieji turėjo progą išvysti apie P. Juodelę 
sukurtą dokumentinį �ilmą.

1924 m. gegužės 20 d. Pakriauniuose, Obelių 
valsčiuje gimęs P. Juodelė 14-a metų dirbo Šiauliuose, o 
vėliau, persikėlęs į sostinę, maestro tapo neatsiejama 
kultūros dalimi, vienu geriausių pedagogų, muzikų bei 
aktyviu visuomenės veikėju.

1944 m. P. Juodelė tapo Lietuvos Vietinės rinktinės 
kariu savanoriu. 1944–1946 m. dirbo Bajorų, Svėdasų 
mokyklose. 1946–1952 m. griežė Valstybiniame liaud-
ies dainų ir šokių ansamblyje. 1952 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos P. Samuičio ir J. Švedo klasę. 1952-

1966 m. dėstė Šiaulių muzikos technikume, 1958-
1966 m. ėjo direktoriaus pareigas. Vadovavo liaudies 
instrumentų, pučiamųjų orkestrui ir jo paties 1958 m. 
įkurtam simfoniniam orkestrui, 1953 m. įkurtam 
Šiaulių dainų ir šokių ansambliui „Jovaras“. 1966–1995 
m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje, 1966–1985 m. dbuvo irektoriumi, 
1967–1971 m. dar dirbo ir Lietuvos konservatorijoje. 
1975–1980 m. vadovavo Vilniaus medikų dainų ir 

šokių ansambliui „Rūta“. Su įvairiais muzikos kolekty-
vais koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1965 m., 1970 
m., 1975 m., 1980 m., 1985 m. buvo Lietuvos dainų 
švenčių, festivalio „Skamba skamba kankliai“ vyr. 
dirigentu.

Maestro iš viso parašė ir išleido 9 prozos, poezijos 
bei edukacines knygas, parengė edukacinį CD projektą 
„Muzikos instrumentų karalijoje“.  █
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pasveikino šios konferencijos 
organizatorius, įteikė Padėkos raštą Izolinai Lingienei. 

Atidengtas K. Donelaičio 
bareljefas

Minint gražią sukaktį, vienai 
Šiaulių universiteto Humani-
tarinio fakulteto  auditorijai 
suteiktas Kristijono Donelaičio 
vardas. Jos atidarymo metu 
simbolinį kaspiną perkirpo I. 
Lingienė, Humanitarinio 
fakulteto dekanas prof. 
Bronius Maskuliūnas ir mece-
natas Ramūnas Karbauskis. 
Auditorijoje atidengtas doc. A. 
Visockienės sukurtas ir Ordino 
D. Magistro H. 
Armoškos-Eismonto pastan-
gomis pagamintas K. 

Donelaičio bareljefas iš marmuro 
ir bronzos. Autorė liko patenkinta jos sukurto bareljefo 
įgyvendinimu, džiaugėsi, kad bareljefas universitete 
liks įtvirtintas visam laikui, kaip ir K. Donelaičio 
išpuoselėtas žodis. 

Šv. Kazimiero ordino D. Magistro įgaliota atstovė 
kanclerė V. Apanavičienė auditorijos atidarymo metu 
perdavė nuoširdžius ir šiltus D. Magistro linkėjimus, 
pasidžiaugė Ordino tikslu jungti Lietuvos šviesuolius ir 
jos maloniu susitikimu su Šiaulių universiteto ir K. 
Donelaičio draugijos šviesuomene. Ji linkėjo univer-
siteto studentams ir mokslininkams iš K. Donelaičio 
vardo auditorijos nešti šviesą visai Lietuvai. 

Šiaulietė, Šv. Kazimiero ordino Dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė nuoširdžiais žodžiais sveikino 
buvusią savo dėstytoją doc. A. Visockienę, dėkojo jai už 
savo kelią į dailę, už suteiktą nuoširdaus bendravimo 
dovaną.

K. Donelaičio vardo auditorijoje vyks bakalauro, 
magistro darbų gynimai, disertacijų svarstymai. 
Auditoriją ir atidengtą bareljefą pašventino Šiaulių 
vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis.

„Prie K. Donelaičio prisilietėme dar labiau. Užlieja 
vidinė palaima, kad jo atminimas yra saugomas“, - 
džiaugėsi I. Lingienė. Į klausimą – iš kur ji randa jėgų 
tiek dešimtmečių nuolat rūpintis K. Donelaičio 
palikimu, ji, su jai būdinga šypsena, sakė: „Jeigu 
nemylėčiau literatūros, poezijos, gal ir pavargčiau. O be 
Dievo – nieko nepadaryčiau...“.

Malonu tarti ačiū K. Donelaičiui už mūsų Lietuvą po 
300 metų, o čia ir dabar – Šv. Kazimiero ordino narei I. 
Lingienei už skleidžiamą šviesą šiandien. █

žvaliems, energingiems, pasitempusiems, galingiems ir 
stipriems, koks visuomet yra jubiliatas.

„Maestro Petras Juodelė prisodino tiek kultūros 
daigų, kad jie iki šiol tebedygsta, auga, plečiasi ir bujoja. 
Šiaulių mokyklose, kuriose dirbo maestro, jis nebuvo, 
nėra ir niekada nebus pamirštas“, - sakė Šv. Kazimiero 
ordino Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas. Šiaulių 
universiteto sveikinimus perdavė universiteto 
dėstytoja, Šv. Kazimiero ordino dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė.

„Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Petrui 
Juodelei, pedagogui, berniukų choro, simfoninio 
orkestro įkūrėjui – už neįkainojamą indėlį į Šiaulių 
miesto kultūrinį gyvenimą“, - Šiaulių miesto mero 
Justino Sartausko sveikinimo žodžius  perdavė Šiaulių 
miesto garbės pilietis, Ordino narys, rašytojas, gydyto-
jas Albertas Griganavičius.

Maestro P. Juodelę taip pat sveikino Lietuvos Muzikų 
sąjunga, Šv. Kazimiero ordino padalinių Vilniuje, 
Šiauliuose, Utenoje, Kėdainiuose nariai, Lietuvos 
karališkoji bajorų sąjunga, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjunga, kariai savanoriai, Šiauliečių klubas, 
Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugija 
„Kanklės“, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

ir daugelis kitų.
Vakarą papuošė gražiausia muzika
Lietuvos Muzikų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino 

paruoštą renginį vedė kompozitorė, pedagogė Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė, maestro P. Juodelės eiles skaitė 
režisierė Angelė Fišaraitė-Šakalienė.

Maestro jubiliejaus minėjime skambėjo Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos konservatorijos mišraus choro ir solistų 
atliekami kūriniai, fortepijoninis Julijos Morozovos ir 
Jakaterinos Bieliauskienės duetas, taip pat savo 
pasirodymą jubiliatui dovanojo birbynininkas Antanas 
Puodžiukas, kuriam akomponavo Janina Puodžiukienė.

Susirinkusieji turėjo progą išvysti apie P. Juodelę 
sukurtą dokumentinį �ilmą.

1924 m. gegužės 20 d. Pakriauniuose, Obelių 
valsčiuje gimęs P. Juodelė 14-a metų dirbo Šiauliuose, o 
vėliau, persikėlęs į sostinę, maestro tapo neatsiejama 
kultūros dalimi, vienu geriausių pedagogų, muzikų bei 
aktyviu visuomenės veikėju.

1944 m. P. Juodelė tapo Lietuvos Vietinės rinktinės 
kariu savanoriu. 1944–1946 m. dirbo Bajorų, Svėdasų 
mokyklose. 1946–1952 m. griežė Valstybiniame liaud-
ies dainų ir šokių ansamblyje. 1952 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos P. Samuičio ir J. Švedo klasę. 1952-

1966 m. dėstė Šiaulių muzikos technikume, 1958-
1966 m. ėjo direktoriaus pareigas. Vadovavo liaudies 
instrumentų, pučiamųjų orkestrui ir jo paties 1958 m. 
įkurtam simfoniniam orkestrui, 1953 m. įkurtam 
Šiaulių dainų ir šokių ansambliui „Jovaras“. 1966–1995 
m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje, 1966–1985 m. dbuvo irektoriumi, 
1967–1971 m. dar dirbo ir Lietuvos konservatorijoje. 
1975–1980 m. vadovavo Vilniaus medikų dainų ir 

šokių ansambliui „Rūta“. Su įvairiais muzikos kolekty-
vais koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1965 m., 1970 
m., 1975 m., 1980 m., 1985 m. buvo Lietuvos dainų 
švenčių, festivalio „Skamba skamba kankliai“ vyr. 
dirigentu.

Maestro iš viso parašė ir išleido 9 prozos, poezijos 
bei edukacines knygas, parengė edukacinį CD projektą 
„Muzikos instrumentų karalijoje“.  █

P. Juodelė, A. Žigaitytė-Nekrošienė, H. Armoška-Eismontas

Maestro Petras Juodelė

 P. Juodelę sveikina D. Magistras H. Armoška-Eismontas

Fortepijoninis duetas:  J. Morozova ir J. Bieliauskienė



Gegužės 18-oji kultūros bendruomenei tapo ypatinga 
diena – Vilniaus Rotušėje buvo iškilmingai paminėtas 
90-asis maestro Petro Juodelės jubiliejus. Nusipelnęs 
Lietuvos kultūros veikėjas, talentingas Lietuvos muzi-
kinio gyvenimo organizatorius, dirigentas, rašytojas, 
poetas, žymus pedagogas, kelių meninių kolektyvų vado-
vas, patriotas, karys savanoris, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narys bei Šv. Kazimiero ordino 
signataras ir Garbės kancleris – tiek kilnių darbų ir 
garbingų titulų užtektų kelių žmonių gyvenimams.

„Šios datos laukiau ilgai – net 90 metų. Per tuos 
metus įgijau daug draugų, bičiulių. Norisi visiems jiems 
palinkėti taip pat sulaukti 9-ių dešimčių metų“, - visus 
sveikindamas pakiliai kalbėjo jubiliatas, žavintis ne tik 
talentu, bet ir savo išskirtine asmenybe.

Įteiktas garbingas apdovanojimas
Pasveikinti jubiliato į Rotušę susirinko kolegos, 

bendramoksliai, bičiuliai, maestro mokyklų auklėtiniai, 
garbingiausi meno, muzikos ir kultūros pasaulio atsto-
vai, valstybės vadovai. LR Kultūros ministerija P. 
Juodelei už gyvenimo nuopelnus įteikė 
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garbingą apdovanojimą.
„Norime jums įteikti patį aukščiausią Kultūros minis-

terijos apdovanojimą – žvaigždę su simboliniais 
žodžiais: nešk savo žvaigždę ir tikėk“, - perduodama 
Kultūros ministro Šarūno Biručio sveikinimus sakė 
Kultūros ministro patarėja Audronė Misikonienė.

 „Šiandien yra išskirtinė diena – minime ne tik jūsų 
jubiliejų, bet ir kariuomenės bei visuomenės vienybės 
dieną. Manau, kad ši spalvinga auditorija puikiausiai 
įkūnija šią bendrystę. Jūsų, jauno žmogaus, pasirinki-
mas eiti į Vietinę rinktinę, būti pasiruošus ginti tėvynę 
ypatingai sunkiomis sąlygomis, jūsų kultūrinė, meninė 
bei visuomeninė veikla rodo, kaip svarbu, kad Lietuva 
skambėtų. Kaip Vincas Kudirka sakė, visi darbai – 
Vardan Tos Lietuvos“, - sveikinimo kalboje sakė Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas.

„Čia skambėjusios gaidos, žodžiai, matyti kadrai 
piešė spalvingą jūsų gyvenimą. Vivere bonum faciendo 
– gyventi darant gerą. Penki ąžuolai prieš penkiolika 
metų įkūrė Šv. Kazimiero ordiną – jūs vienas jų. 
Džiaugiamės, kad esate mūsų organizacijoje. Jūsų 
užduotu tonu vadovaujamės vykdydami savo gražią ir 
plačią veiklą“, - sakė Šv. Kazimiero ordino D. Magistras 

Henrikas Armoška-Eismontas. Jis P. Juodelei įteikė 
ypatingą padėkos ženklą – specialiai jam dedikuotą, 
sveikinimo žodžiais papuoštą marmuro lentą. Ordino 
vadovas taip pat perdavė pakilius sveikinimus iš 
Italijos, Šveicarijos bei Lenkijos, perduotus giminingų 
Ordinų atstovų užsienyje.

Sveikino kultūros elitas
Iškilmingus sveikinimus maestro tęsė garbingi 

vakaro svečiai.
„Savo gyvenime nuveikei labai daug. Galiu tik 

patvirtinti, kad esi vienas iškiliausių Lietuvos muzikų, 
kurio nuopelnai – labai dideli. Pokario metais pakėlei 
gerokai smuktelėjusią Šiaulių muzikos mokyklą iki, 
galima sakyti, vedančiosios aukštesniosios. Tuomet 
tave likimas atvedė į pačią aukščiausią muzikos 
mokyklą Lietuvoje – muzikos akademiją. Tavo karjera 
ėjo nuosekliai ir buvo paremta nuoširdžiu bei sunkiu 
darbu. Negalima pamiršti, kad Šiauliuose sukūrei 
pirmąjį simfoninį orkestrą ir sėkmingai jam vadovavai“, 
– savo sveikinimo kalboje sakė iš Šiaulių kilęs dirigen-
tas, prof. Saulius Sondeckis.

Visiems susirinkusiems muzikas linkėjo ne tik 
sulaukti maestro P. Juodelės metų, bet ir būti tokiems 

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga, gegužės 15-16 dieno-
mis, Izolinos Lingienės ir Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fakulteto 
profesorės Džiuljetos Maskuliūnienės 
iniciatyva, Šiauliuose vyko 
interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Ta pačia 
proga Šiaulių universiteto Humanitar-
inio fakulteto vienai auditorijai suteik-
tas Kristijono Donelaičio vardas. Joje 
atidengtas doc. Aldonos Visockienės 
sukurtas ir Šv. Kazimiero ordino 
pastangomis pagamintas K. 
Donelaičio bareljefas bei tos pačios 
autorės K. Donelaičio portretas.

Praturtino žinias
Kunigo - pastoriaus Kristijono Donelaičio lietuviškos 

duonos literatūrinis raugas išliko veiksnus ir gyvas iki 
mūsų dienų. Tebėra gyvas ir jo gyvenimo pavyzdys, 

kaip išlikti sveikam, tvirtam svetimų 
žodžių ir interesų apsuptyje. Tas K. 
Donelaičio žodžio raugas mūsų būties 
kasdienybėje išliko ir toliau yra 
išlaikomas dėka tos K. Donelaičio 
duonos kepėjų, kurie ja nuolat 
dalinasi su kitais. Viena jų - Izolina 
Lingienė, Šv. Kazimiero ordino narė, 
G. Petkevičaitės-Bitės medalio 
laureatė, Šiaulių miesto Metų 
moteris, K. Donelaičio draugijos 
pirmininkė.

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga 2014 metų gegužės 
15-16 dienomis, Izolinos Lingienės ir 
Šiaulių universiteto Humanitarinio 

fakulteto profesorės Dž. Maskuliūnienės iniciatyva, 
Šiauliuose vyko interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Pranešimus joje lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis skaitė daugelis Lietu-

vos ir užsienio 
mokslininkų, žymių kultūros 
veikėjų. Vienas įdomiausių 
pranešimų plenariniame 
posėdyje – Ordino kanclerės 
Virginijos Apanavičienės 
pranešimas „Kristijono 
Donelaičio „Metų“ recepcija 
lietuvių akademinėje muzikoje 
(Algimantas Bražinskas, 
Bronius Kutavičius, Vidmantas 
Bartulis, Justė Janulytė)“. Jos 
įtaigi kalba, papildyta vaizdais 
ir muzika, paliko visiems gilų 
įspūdį.  Šiaulių miesto meras 
Justinas Sartauskas konferen-
cijos plenariniame posėdyje 
pasveikino šios konferencijos 
organizatorius, įteikė Padėkos raštą Izolinai Lingienei. 

Atidengtas K. Donelaičio 
bareljefas

Minint gražią sukaktį, vienai 
Šiaulių universiteto Humani-
tarinio fakulteto  auditorijai 
suteiktas Kristijono Donelaičio 
vardas. Jos atidarymo metu 
simbolinį kaspiną perkirpo I. 
Lingienė, Humanitarinio 
fakulteto dekanas prof. 
Bronius Maskuliūnas ir mece-
natas Ramūnas Karbauskis. 
Auditorijoje atidengtas doc. A. 
Visockienės sukurtas ir Ordino 
D. Magistro H. 
Armoškos-Eismonto pastan-
gomis pagamintas K. 

Donelaičio bareljefas iš marmuro 
ir bronzos. Autorė liko patenkinta jos sukurto bareljefo 
įgyvendinimu, džiaugėsi, kad bareljefas universitete 
liks įtvirtintas visam laikui, kaip ir K. Donelaičio 
išpuoselėtas žodis. 

Šv. Kazimiero ordino D. Magistro įgaliota atstovė 
kanclerė V. Apanavičienė auditorijos atidarymo metu 
perdavė nuoširdžius ir šiltus D. Magistro linkėjimus, 
pasidžiaugė Ordino tikslu jungti Lietuvos šviesuolius ir 
jos maloniu susitikimu su Šiaulių universiteto ir K. 
Donelaičio draugijos šviesuomene. Ji linkėjo univer-
siteto studentams ir mokslininkams iš K. Donelaičio 
vardo auditorijos nešti šviesą visai Lietuvai. 

Šiaulietė, Šv. Kazimiero ordino Dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė nuoširdžiais žodžiais sveikino 
buvusią savo dėstytoją doc. A. Visockienę, dėkojo jai už 
savo kelią į dailę, už suteiktą nuoširdaus bendravimo 
dovaną.

K. Donelaičio vardo auditorijoje vyks bakalauro, 
magistro darbų gynimai, disertacijų svarstymai. 
Auditoriją ir atidengtą bareljefą pašventino Šiaulių 
vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis.

„Prie K. Donelaičio prisilietėme dar labiau. Užlieja 
vidinė palaima, kad jo atminimas yra saugomas“, - 
džiaugėsi I. Lingienė. Į klausimą – iš kur ji randa jėgų 
tiek dešimtmečių nuolat rūpintis K. Donelaičio 
palikimu, ji, su jai būdinga šypsena, sakė: „Jeigu 
nemylėčiau literatūros, poezijos, gal ir pavargčiau. O be 
Dievo – nieko nepadaryčiau...“.

Malonu tarti ačiū K. Donelaičiui už mūsų Lietuvą po 
300 metų, o čia ir dabar – Šv. Kazimiero ordino narei I. 
Lingienei už skleidžiamą šviesą šiandien. █

žvaliems, energingiems, pasitempusiems, galingiems ir 
stipriems, koks visuomet yra jubiliatas.

„Maestro Petras Juodelė prisodino tiek kultūros 
daigų, kad jie iki šiol tebedygsta, auga, plečiasi ir bujoja. 
Šiaulių mokyklose, kuriose dirbo maestro, jis nebuvo, 
nėra ir niekada nebus pamirštas“, - sakė Šv. Kazimiero 
ordino Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas. Šiaulių 
universiteto sveikinimus perdavė universiteto 
dėstytoja, Šv. Kazimiero ordino dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė.

„Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Petrui 
Juodelei, pedagogui, berniukų choro, simfoninio 
orkestro įkūrėjui – už neįkainojamą indėlį į Šiaulių 
miesto kultūrinį gyvenimą“, - Šiaulių miesto mero 
Justino Sartausko sveikinimo žodžius  perdavė Šiaulių 
miesto garbės pilietis, Ordino narys, rašytojas, gydyto-
jas Albertas Griganavičius.

Maestro P. Juodelę taip pat sveikino Lietuvos Muzikų 
sąjunga, Šv. Kazimiero ordino padalinių Vilniuje, 
Šiauliuose, Utenoje, Kėdainiuose nariai, Lietuvos 
karališkoji bajorų sąjunga, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjunga, kariai savanoriai, Šiauliečių klubas, 
Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugija 
„Kanklės“, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

ir daugelis kitų.
Vakarą papuošė gražiausia muzika
Lietuvos Muzikų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino 

paruoštą renginį vedė kompozitorė, pedagogė Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė, maestro P. Juodelės eiles skaitė 
režisierė Angelė Fišaraitė-Šakalienė.

Maestro jubiliejaus minėjime skambėjo Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos konservatorijos mišraus choro ir solistų 
atliekami kūriniai, fortepijoninis Julijos Morozovos ir 
Jakaterinos Bieliauskienės duetas, taip pat savo 
pasirodymą jubiliatui dovanojo birbynininkas Antanas 
Puodžiukas, kuriam akomponavo Janina Puodžiukienė.

Susirinkusieji turėjo progą išvysti apie P. Juodelę 
sukurtą dokumentinį �ilmą.

1924 m. gegužės 20 d. Pakriauniuose, Obelių 
valsčiuje gimęs P. Juodelė 14-a metų dirbo Šiauliuose, o 
vėliau, persikėlęs į sostinę, maestro tapo neatsiejama 
kultūros dalimi, vienu geriausių pedagogų, muzikų bei 
aktyviu visuomenės veikėju.

1944 m. P. Juodelė tapo Lietuvos Vietinės rinktinės 
kariu savanoriu. 1944–1946 m. dirbo Bajorų, Svėdasų 
mokyklose. 1946–1952 m. griežė Valstybiniame liaud-
ies dainų ir šokių ansamblyje. 1952 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos P. Samuičio ir J. Švedo klasę. 1952-

1966 m. dėstė Šiaulių muzikos technikume, 1958-
1966 m. ėjo direktoriaus pareigas. Vadovavo liaudies 
instrumentų, pučiamųjų orkestrui ir jo paties 1958 m. 
įkurtam simfoniniam orkestrui, 1953 m. įkurtam 
Šiaulių dainų ir šokių ansambliui „Jovaras“. 1966–1995 
m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje, 1966–1985 m. dbuvo irektoriumi, 
1967–1971 m. dar dirbo ir Lietuvos konservatorijoje. 
1975–1980 m. vadovavo Vilniaus medikų dainų ir 

šokių ansambliui „Rūta“. Su įvairiais muzikos kolekty-
vais koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1965 m., 1970 
m., 1975 m., 1980 m., 1985 m. buvo Lietuvos dainų 
švenčių, festivalio „Skamba skamba kankliai“ vyr. 
dirigentu.

Maestro iš viso parašė ir išleido 9 prozos, poezijos 
bei edukacines knygas, parengė edukacinį CD projektą 
„Muzikos instrumentų karalijoje“.  █

Prof. S. Sondeckio sveikinimas Lietuvos krašto gynybos ministro J.Oleko sveikinimas

Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos sveikinimas Jubiliato eiles skaitė Angelė Fišaraitė-Šakalienė



Gegužės 18-oji kultūros bendruomenei tapo ypatinga 
diena – Vilniaus Rotušėje buvo iškilmingai paminėtas 
90-asis maestro Petro Juodelės jubiliejus. Nusipelnęs 
Lietuvos kultūros veikėjas, talentingas Lietuvos muzi-
kinio gyvenimo organizatorius, dirigentas, rašytojas, 
poetas, žymus pedagogas, kelių meninių kolektyvų vado-
vas, patriotas, karys savanoris, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjungos narys bei Šv. Kazimiero ordino 
signataras ir Garbės kancleris – tiek kilnių darbų ir 
garbingų titulų užtektų kelių žmonių gyvenimams.

„Šios datos laukiau ilgai – net 90 metų. Per tuos 
metus įgijau daug draugų, bičiulių. Norisi visiems jiems 
palinkėti taip pat sulaukti 9-ių dešimčių metų“, - visus 
sveikindamas pakiliai kalbėjo jubiliatas, žavintis ne tik 
talentu, bet ir savo išskirtine asmenybe.

Įteiktas garbingas apdovanojimas
Pasveikinti jubiliato į Rotušę susirinko kolegos, 

bendramoksliai, bičiuliai, maestro mokyklų auklėtiniai, 
garbingiausi meno, muzikos ir kultūros pasaulio atsto-
vai, valstybės vadovai. LR Kultūros ministerija P. 
Juodelei už gyvenimo nuopelnus įteikė 

MAESTRO P. JUODELĖS 90-OJO JUBILIEJAUS MINĖJIMAS VILNIAUS ROTUŠĖJE Gyvenimo ðviesa4

garbingą apdovanojimą.
„Norime jums įteikti patį aukščiausią Kultūros minis-

terijos apdovanojimą – žvaigždę su simboliniais 
žodžiais: nešk savo žvaigždę ir tikėk“, - perduodama 
Kultūros ministro Šarūno Biručio sveikinimus sakė 
Kultūros ministro patarėja Audronė Misikonienė.

 „Šiandien yra išskirtinė diena – minime ne tik jūsų 
jubiliejų, bet ir kariuomenės bei visuomenės vienybės 
dieną. Manau, kad ši spalvinga auditorija puikiausiai 
įkūnija šią bendrystę. Jūsų, jauno žmogaus, pasirinki-
mas eiti į Vietinę rinktinę, būti pasiruošus ginti tėvynę 
ypatingai sunkiomis sąlygomis, jūsų kultūrinė, meninė 
bei visuomeninė veikla rodo, kaip svarbu, kad Lietuva 
skambėtų. Kaip Vincas Kudirka sakė, visi darbai – 
Vardan Tos Lietuvos“, - sveikinimo kalboje sakė Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas.

„Čia skambėjusios gaidos, žodžiai, matyti kadrai 
piešė spalvingą jūsų gyvenimą. Vivere bonum faciendo 
– gyventi darant gerą. Penki ąžuolai prieš penkiolika 
metų įkūrė Šv. Kazimiero ordiną – jūs vienas jų. 
Džiaugiamės, kad esate mūsų organizacijoje. Jūsų 
užduotu tonu vadovaujamės vykdydami savo gražią ir 
plačią veiklą“, - sakė Šv. Kazimiero ordino D. Magistras 

Henrikas Armoška-Eismontas. Jis P. Juodelei įteikė 
ypatingą padėkos ženklą – specialiai jam dedikuotą, 
sveikinimo žodžiais papuoštą marmuro lentą. Ordino 
vadovas taip pat perdavė pakilius sveikinimus iš 
Italijos, Šveicarijos bei Lenkijos, perduotus giminingų 
Ordinų atstovų užsienyje.

Sveikino kultūros elitas
Iškilmingus sveikinimus maestro tęsė garbingi 

vakaro svečiai.
„Savo gyvenime nuveikei labai daug. Galiu tik 

patvirtinti, kad esi vienas iškiliausių Lietuvos muzikų, 
kurio nuopelnai – labai dideli. Pokario metais pakėlei 
gerokai smuktelėjusią Šiaulių muzikos mokyklą iki, 
galima sakyti, vedančiosios aukštesniosios. Tuomet 
tave likimas atvedė į pačią aukščiausią muzikos 
mokyklą Lietuvoje – muzikos akademiją. Tavo karjera 
ėjo nuosekliai ir buvo paremta nuoširdžiu bei sunkiu 
darbu. Negalima pamiršti, kad Šiauliuose sukūrei 
pirmąjį simfoninį orkestrą ir sėkmingai jam vadovavai“, 
– savo sveikinimo kalboje sakė iš Šiaulių kilęs dirigen-
tas, prof. Saulius Sondeckis.

Visiems susirinkusiems muzikas linkėjo ne tik 
sulaukti maestro P. Juodelės metų, bet ir būti tokiems 

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga, gegužės 15-16 dieno-
mis, Izolinos Lingienės ir Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fakulteto 
profesorės Džiuljetos Maskuliūnienės 
iniciatyva, Šiauliuose vyko 
interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Ta pačia 
proga Šiaulių universiteto Humanitar-
inio fakulteto vienai auditorijai suteik-
tas Kristijono Donelaičio vardas. Joje 
atidengtas doc. Aldonos Visockienės 
sukurtas ir Šv. Kazimiero ordino 
pastangomis pagamintas K. 
Donelaičio bareljefas bei tos pačios 
autorės K. Donelaičio portretas.

Praturtino žinias
Kunigo - pastoriaus Kristijono Donelaičio lietuviškos 

duonos literatūrinis raugas išliko veiksnus ir gyvas iki 
mūsų dienų. Tebėra gyvas ir jo gyvenimo pavyzdys, 

kaip išlikti sveikam, tvirtam svetimų 
žodžių ir interesų apsuptyje. Tas K. 
Donelaičio žodžio raugas mūsų būties 
kasdienybėje išliko ir toliau yra 
išlaikomas dėka tos K. Donelaičio 
duonos kepėjų, kurie ja nuolat 
dalinasi su kitais. Viena jų - Izolina 
Lingienė, Šv. Kazimiero ordino narė, 
G. Petkevičaitės-Bitės medalio 
laureatė, Šiaulių miesto Metų 
moteris, K. Donelaičio draugijos 
pirmininkė.

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga 2014 metų gegužės 
15-16 dienomis, Izolinos Lingienės ir 
Šiaulių universiteto Humanitarinio 

fakulteto profesorės Dž. Maskuliūnienės iniciatyva, 
Šiauliuose vyko interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Pranešimus joje lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis skaitė daugelis Lietu-

vos ir užsienio 
mokslininkų, žymių kultūros 
veikėjų. Vienas įdomiausių 
pranešimų plenariniame 
posėdyje – Ordino kanclerės 
Virginijos Apanavičienės 
pranešimas „Kristijono 
Donelaičio „Metų“ recepcija 
lietuvių akademinėje muzikoje 
(Algimantas Bražinskas, 
Bronius Kutavičius, Vidmantas 
Bartulis, Justė Janulytė)“. Jos 
įtaigi kalba, papildyta vaizdais 
ir muzika, paliko visiems gilų 
įspūdį.  Šiaulių miesto meras 
Justinas Sartauskas konferen-
cijos plenariniame posėdyje 
pasveikino šios konferencijos 
organizatorius, įteikė Padėkos raštą Izolinai Lingienei. 

Atidengtas K. Donelaičio 
bareljefas

Minint gražią sukaktį, vienai 
Šiaulių universiteto Humani-
tarinio fakulteto  auditorijai 
suteiktas Kristijono Donelaičio 
vardas. Jos atidarymo metu 
simbolinį kaspiną perkirpo I. 
Lingienė, Humanitarinio 
fakulteto dekanas prof. 
Bronius Maskuliūnas ir mece-
natas Ramūnas Karbauskis. 
Auditorijoje atidengtas doc. A. 
Visockienės sukurtas ir Ordino 
D. Magistro H. 
Armoškos-Eismonto pastan-
gomis pagamintas K. 

Donelaičio bareljefas iš marmuro 
ir bronzos. Autorė liko patenkinta jos sukurto bareljefo 
įgyvendinimu, džiaugėsi, kad bareljefas universitete 
liks įtvirtintas visam laikui, kaip ir K. Donelaičio 
išpuoselėtas žodis. 

Šv. Kazimiero ordino D. Magistro įgaliota atstovė 
kanclerė V. Apanavičienė auditorijos atidarymo metu 
perdavė nuoširdžius ir šiltus D. Magistro linkėjimus, 
pasidžiaugė Ordino tikslu jungti Lietuvos šviesuolius ir 
jos maloniu susitikimu su Šiaulių universiteto ir K. 
Donelaičio draugijos šviesuomene. Ji linkėjo univer-
siteto studentams ir mokslininkams iš K. Donelaičio 
vardo auditorijos nešti šviesą visai Lietuvai. 

Šiaulietė, Šv. Kazimiero ordino Dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė nuoširdžiais žodžiais sveikino 
buvusią savo dėstytoją doc. A. Visockienę, dėkojo jai už 
savo kelią į dailę, už suteiktą nuoširdaus bendravimo 
dovaną.

K. Donelaičio vardo auditorijoje vyks bakalauro, 
magistro darbų gynimai, disertacijų svarstymai. 
Auditoriją ir atidengtą bareljefą pašventino Šiaulių 
vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis.

„Prie K. Donelaičio prisilietėme dar labiau. Užlieja 
vidinė palaima, kad jo atminimas yra saugomas“, - 
džiaugėsi I. Lingienė. Į klausimą – iš kur ji randa jėgų 
tiek dešimtmečių nuolat rūpintis K. Donelaičio 
palikimu, ji, su jai būdinga šypsena, sakė: „Jeigu 
nemylėčiau literatūros, poezijos, gal ir pavargčiau. O be 
Dievo – nieko nepadaryčiau...“.

Malonu tarti ačiū K. Donelaičiui už mūsų Lietuvą po 
300 metų, o čia ir dabar – Šv. Kazimiero ordino narei I. 
Lingienei už skleidžiamą šviesą šiandien. █

žvaliems, energingiems, pasitempusiems, galingiems ir 
stipriems, koks visuomet yra jubiliatas.

„Maestro Petras Juodelė prisodino tiek kultūros 
daigų, kad jie iki šiol tebedygsta, auga, plečiasi ir bujoja. 
Šiaulių mokyklose, kuriose dirbo maestro, jis nebuvo, 
nėra ir niekada nebus pamirštas“, - sakė Šv. Kazimiero 
ordino Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas. Šiaulių 
universiteto sveikinimus perdavė universiteto 
dėstytoja, Šv. Kazimiero ordino dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė.

„Šiaulių miesto savivaldybė reiškia padėką Petrui 
Juodelei, pedagogui, berniukų choro, simfoninio 
orkestro įkūrėjui – už neįkainojamą indėlį į Šiaulių 
miesto kultūrinį gyvenimą“, - Šiaulių miesto mero 
Justino Sartausko sveikinimo žodžius  perdavė Šiaulių 
miesto garbės pilietis, Ordino narys, rašytojas, gydyto-
jas Albertas Griganavičius.

Maestro P. Juodelę taip pat sveikino Lietuvos Muzikų 
sąjunga, Šv. Kazimiero ordino padalinių Vilniuje, 
Šiauliuose, Utenoje, Kėdainiuose nariai, Lietuvos 
karališkoji bajorų sąjunga, Lietuvos nepriklausomų 
rašytojų sąjunga, kariai savanoriai, Šiauliečių klubas, 
Lietuvos liaudies instrumentinės muzikos draugija 
„Kanklės“, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija 

ir daugelis kitų.
Vakarą papuošė gražiausia muzika
Lietuvos Muzikų sąjungos ir Šv. Kazimiero ordino 

paruoštą renginį vedė kompozitorė, pedagogė Audronė 
Žigaitytė-Nekrošienė, maestro P. Juodelės eiles skaitė 
režisierė Angelė Fišaraitė-Šakalienė.

Maestro jubiliejaus minėjime skambėjo Vilniaus J. 
Tallat-Kelpšos konservatorijos mišraus choro ir solistų 
atliekami kūriniai, fortepijoninis Julijos Morozovos ir 
Jakaterinos Bieliauskienės duetas, taip pat savo 
pasirodymą jubiliatui dovanojo birbynininkas Antanas 
Puodžiukas, kuriam akomponavo Janina Puodžiukienė.

Susirinkusieji turėjo progą išvysti apie P. Juodelę 
sukurtą dokumentinį �ilmą.

1924 m. gegužės 20 d. Pakriauniuose, Obelių 
valsčiuje gimęs P. Juodelė 14-a metų dirbo Šiauliuose, o 
vėliau, persikėlęs į sostinę, maestro tapo neatsiejama 
kultūros dalimi, vienu geriausių pedagogų, muzikų bei 
aktyviu visuomenės veikėju.

1944 m. P. Juodelė tapo Lietuvos Vietinės rinktinės 
kariu savanoriu. 1944–1946 m. dirbo Bajorų, Svėdasų 
mokyklose. 1946–1952 m. griežė Valstybiniame liaud-
ies dainų ir šokių ansamblyje. 1952 m. baigė Lietuvos 
konservatorijos P. Samuičio ir J. Švedo klasę. 1952-

1966 m. dėstė Šiaulių muzikos technikume, 1958-
1966 m. ėjo direktoriaus pareigas. Vadovavo liaudies 
instrumentų, pučiamųjų orkestrui ir jo paties 1958 m. 
įkurtam simfoniniam orkestrui, 1953 m. įkurtam 
Šiaulių dainų ir šokių ansambliui „Jovaras“. 1966–1995 
m. dėstė Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje 
muzikos mokykloje, 1966–1985 m. dbuvo irektoriumi, 
1967–1971 m. dar dirbo ir Lietuvos konservatorijoje. 
1975–1980 m. vadovavo Vilniaus medikų dainų ir 

šokių ansambliui „Rūta“. Su įvairiais muzikos kolekty-
vais koncertavo Lietuvoje ir užsienyje. 1965 m., 1970 
m., 1975 m., 1980 m., 1985 m. buvo Lietuvos dainų 
švenčių, festivalio „Skamba skamba kankliai“ vyr. 
dirigentu.

Maestro iš viso parašė ir išleido 9 prozos, poezijos 
bei edukacines knygas, parengė edukacinį CD projektą 
„Muzikos instrumentų karalijoje“.  █

P. Juodelė, A. Žigaitytė-Nekrošienė, L. Pangonytė,
 V. Apanavičienė, H. Armoška-Eismontas

Šv. Kazimiero ordino sveikinimas 

Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos pučiamųjų orkestras. Vadovas Albinas Kučinskas.
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Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga, gegužės 15-16 dieno-
mis, Izolinos Lingienės ir Šiaulių 
universiteto Humanitarinio fakulteto 
profesorės Džiuljetos Maskuliūnienės 
iniciatyva, Šiauliuose vyko 
interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Ta pačia 
proga Šiaulių universiteto Humanitar-
inio fakulteto vienai auditorijai suteik-
tas Kristijono Donelaičio vardas. Joje 
atidengtas doc. Aldonos Visockienės 
sukurtas ir Šv. Kazimiero ordino 
pastangomis pagamintas K. 
Donelaičio bareljefas bei tos pačios 
autorės K. Donelaičio portretas.

Praturtino žinias
Kunigo - pastoriaus Kristijono Donelaičio lietuviškos 

duonos literatūrinis raugas išliko veiksnus ir gyvas iki 
mūsų dienų. Tebėra gyvas ir jo gyvenimo pavyzdys, 

kaip išlikti sveikam, tvirtam svetimų 
žodžių ir interesų apsuptyje. Tas K. 
Donelaičio žodžio raugas mūsų būties 
kasdienybėje išliko ir toliau yra 
išlaikomas dėka tos K. Donelaičio 
duonos kepėjų, kurie ja nuolat 
dalinasi su kitais. Viena jų - Izolina 
Lingienė, Šv. Kazimiero ordino narė, 
G. Petkevičaitės-Bitės medalio 
laureatė, Šiaulių miesto Metų 
moteris, K. Donelaičio draugijos 
pirmininkė.

Kristijono Donelaičio 300-ųjų 
metinių proga 2014 metų gegužės 
15-16 dienomis, Izolinos Lingienės ir 
Šiaulių universiteto Humanitarinio 

fakulteto profesorės Dž. Maskuliūnienės iniciatyva, 
Šiauliuose vyko interdisciplininė mokslinė konferen-
cija „Metų laikai kultūroje“. Pranešimus joje lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis skaitė daugelis Lietu-

vos ir užsienio 
mokslininkų, žymių kultūros 
veikėjų. Vienas įdomiausių 
pranešimų plenariniame 
posėdyje – Ordino kanclerės 
Virginijos Apanavičienės 
pranešimas „Kristijono 
Donelaičio „Metų“ recepcija 
lietuvių akademinėje muzikoje 
(Algimantas Bražinskas, 
Bronius Kutavičius, Vidmantas 
Bartulis, Justė Janulytė)“. Jos 
įtaigi kalba, papildyta vaizdais 
ir muzika, paliko visiems gilų 
įspūdį.  Šiaulių miesto meras 
Justinas Sartauskas konferen-
cijos plenariniame posėdyje 
pasveikino šios konferencijos 
organizatorius, įteikė Padėkos raštą Izolinai Lingienei. 

Atidengtas K. Donelaičio 
bareljefas

Minint gražią sukaktį, vienai 
Šiaulių universiteto Humani-
tarinio fakulteto  auditorijai 
suteiktas Kristijono Donelaičio 
vardas. Jos atidarymo metu 
simbolinį kaspiną perkirpo I. 
Lingienė, Humanitarinio 
fakulteto dekanas prof. 
Bronius Maskuliūnas ir mece-
natas Ramūnas Karbauskis. 
Auditorijoje atidengtas doc. A. 
Visockienės sukurtas ir Ordino 
D. Magistro H. 
Armoškos-Eismonto pastan-
gomis pagamintas K. 

Donelaičio bareljefas iš marmuro 
ir bronzos. Autorė liko patenkinta jos sukurto bareljefo 
įgyvendinimu, džiaugėsi, kad bareljefas universitete 
liks įtvirtintas visam laikui, kaip ir K. Donelaičio 
išpuoselėtas žodis. 

Šv. Kazimiero ordino D. Magistro įgaliota atstovė 
kanclerė V. Apanavičienė auditorijos atidarymo metu 
perdavė nuoširdžius ir šiltus D. Magistro linkėjimus, 
pasidžiaugė Ordino tikslu jungti Lietuvos šviesuolius ir 
jos maloniu susitikimu su Šiaulių universiteto ir K. 
Donelaičio draugijos šviesuomene. Ji linkėjo univer-
siteto studentams ir mokslininkams iš K. Donelaičio 
vardo auditorijos nešti šviesą visai Lietuvai. 

Šiaulietė, Šv. Kazimiero ordino Dama doc. Loreta 
Bartkevičiūtė-Valienė nuoširdžiais žodžiais sveikino 
buvusią savo dėstytoją doc. A. Visockienę, dėkojo jai už 
savo kelią į dailę, už suteiktą nuoširdaus bendravimo 
dovaną.

K. Donelaičio vardo auditorijoje vyks bakalauro, 
magistro darbų gynimai, disertacijų svarstymai. 
Auditoriją ir atidengtą bareljefą pašventino Šiaulių 
vyskupijos generalvikaras kun. Saulius Matulis.

„Prie K. Donelaičio prisilietėme dar labiau. Užlieja 
vidinė palaima, kad jo atminimas yra saugomas“, - 
džiaugėsi I. Lingienė. Į klausimą – iš kur ji randa jėgų 
tiek dešimtmečių nuolat rūpintis K. Donelaičio 
palikimu, ji, su jai būdinga šypsena, sakė: „Jeigu 
nemylėčiau literatūros, poezijos, gal ir pavargčiau. O be 
Dievo – nieko nepadaryčiau...“.

Malonu tarti ačiū K. Donelaičiui už mūsų Lietuvą po 
300 metų, o čia ir dabar – Šv. Kazimiero ordino narei I. 
Lingienei už skleidžiamą šviesą šiandien. █

Kazimieras Alminas, Loreta Barkevičiūtė-Valienė

Virginija Apanavičienė, Ramūnas Karbauskis (dešinėje)

Autorė Aldona Visockienė, Izolina Lingienė

> 1 psl.
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VABALNINKE ĮVYKO XI-TAS FESTIVALIS „LAIMINGAS VAIKŲ JUOKAS"
Publikuota 2014.05.20 ordinas.lt  -   Angelė Fišaraitė-Šakalienė    

Gegužės 3-4 dienomis Vabalninke 
vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo 
teatrų festivalis „Laimingas vaikų 
juokas“. Tai buvo jau XI-as festiva-
lis, kurio pagrindinis organizato-
rius ir rėmėjas yra Šv. Kazimiero 
ordinas. Festivalyje aktyviai daly-

vavo mokiniai, teatro studijų artistai ir jų vadovai. Savo 
vaidinimuose vaikai stengėsi atskleisti tikrąsias 
emigracijos ir laikinos šlovės kainos problemas. Ne 
mažiau dėmesio buvo skirta beglobių gyvūnų temai. 

Festivalis pradėtas iškilminga eisena
Saulė skaisčiai švietė ir, nors nešildė, Vabalninko 

Žolinės aikštėje buvo linksma ir jauku. Šypsenos švietė 
žmonių veiduose – kaip nesišypsosi, juk prasidėjo XI-as 
tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimin-
gas vaikų juokas“. Susirinkę mokiniai, teatro studijų 
artistai bei jų vadovai džiaugėsi švente, kuri prasidėjo 
eisena nuo kultūros namų ir nutįso iki pat Vabalninko 
miesto aikštės. 

Šventės vedėjas, vaikų dramos studijos „Domino“ 
režisierius ir vienas iš festivalio organizatorių Aloyzas 
Janulis sveikino šventės dalyvius ir svečius, džiaugėsi, 
kad festivalis sėkmingai tęsia savo tradicijas. Mokinė 
Deimantė Steponėnaitė visus pasveikino atlikdama 
festivalio himną, kuriam žodžius sukūrė poetė Alma 
Karosaitė, o muziką – E. Lukavičius.

Festivalio globėjas LR Seimo narys Aleksandras 
Zeltinis pats atvykti negalėjo, tačiau nuoširdžius jo 
sveikinimus perdavė padėjėja Bronislava Vasiliūnienė. 
Festivalį taip pat sveikino Biržų rajono savivaldybės 
vicemerė Stasė Eitavičienė, Vabalninko seniūnė Lilija 
Vaitiekūnienė džiaugėsi atjaunėjusiu Vabalninku ir 
linkėjo festivaliui gerų spektaklių. Ilgamečiams festi-
valio rėmėjams, kartu buvusiems nuo pat pirmųjų 
žingsnių, Birutei ir Viktorui Rinkevičiams buvo 
suteikta garbė iškelti Vabalninko miesto vėliavą. Švente 
džiaugėsi ir Biržų kultūros centro direktorius Romas 
Lesevičius. Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro 
Lėlių teatro „ČIZ“ režisierė Nijolė Čirūnienė kalbėjo 
visų vadovų vardu ir tarė gražiausius žodžius festiva-
liui. Festivalio įkūrėja ir viena iš organizatorių, Šv. Kazi-
miero Ordino narė, režisierė Angelė 
Fišaraitė-Šakalienė prisiminė Vabalninko Paryžiaus 
gatvėje, kur gyveno su savo tėveliais, vaikystėje staty-
tus spektaklius.

Aikštėje šoko B. Sruogos vidurinės mokyklos ir 
kultūros namų jungtinis tautinių šokių kolektyvas, 
vadovaujamas Dalios Baltrušaitienės, kuris yra atrink-
tas dalyvauti Lietuvos dainų šventėje.

Sukūrė festivalio simbolį
Pirmieji į festivalio sceną buvo pakviesti Biržų rajono 

Papilio pagrindinės mokyklos „Mažųjų aktorių“ studi-
jos artistai. Jie atliko A. Liepienės „Velniukų išdaigas“ 
(rež. A. Povilauskienė). Linksmas spektaklis 
pralinksmino žiūrovus: jiems patiko išdykėliai velniu-
kai ir jų išdaigos. Kolektyvui buvo įteiktas Biržų 
savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus padėkos 
raštas, tautodailininkės Stasės Valentėlienės sukurtas 
festivalio simbolis – drugelis bei nertos servetėlės, 
generalinių rėmėjų B. ir V. Rinkevičių dovanos, 
amatininkės Z. Kumpelienės bei „Maxima“ dovanos. 
Kolektyvą sveikino ir Šv. Kazimiero Ordino narė A. 
Šakalienė, kuri įteikė Ordino įsteigtas dovanas – 
Edvardo Eismonto A. Venckaus muzikos įrašus  
„Gyvenimo šaltinis“ ir  Virginijos Apanavičienės knygas 
„Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje“, 
kurias dovanojo pati autorė – muzikologė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos 
katedros docentė, Šv. Kazimiero Ordino kanclerė.

Biržų rajono Vabalninko vaikų dramos studija 
„Domino“ parengė improvizaciją pagal V. Šukytės 
pasaką „Kaip tapti žvaigžde?“ (rež. A. Janulis), 
parodijuojančią Lietuvoje paskubomis „gaminamas“ 
populiariosios muzikos žvaigždes ir dažnai liūdnai 
susiklosčiusius jų likimus. Žiūrovai aplodismentais 
sveikino šį kolektyvą, artistai džiaugėsi dovanomis.

Pertraukos metu buvo galima apžiūrėti fotogra�ijų 
parodą „Vabalninkiečiai ir jų svečiai“.

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų ir jaunimo teatro 
studija „Kaukė“ parodė spektaklį pagal I. Krylovo 
pasakėčias „Melagis", režisuotą Violetos Mičiulienės. 
Tai labai įdomus ir originalus spektaklis, paliečiantis 
vieną skaudžiausių šių dienų temų – emigraciją. 
Kinietiškais motyvais nuspalvintas spektaklis labai 
sudomino žiūrovus. V. Mičiulienė visuomet pasižymėjo 
ne tik kaip puiki humoristė, bet ir kaip originali bei 
išradinga režisierė.

Dėmesys beglobiams gyvūnams
Latvijos Respublikos Rundalės vaikų teatrinė studija 

„Savėjie“ parengė spektaklį pagal K. Čapeko kūrinį 
„Apie kates ir šunis“, režisuotą L. Lauskiniecės. Šis 
spektaklis, gavęs Latvijos Kultūros Ministerijos 
paramą, skatina vaikus mylėti ir globoti keturkojus 
draugus. Parodę spektaklį gyvūnų globos namuose, 
net penkiolika vaikų pasirinko auginti ir prižiūrėti 
gyvūnėlius. Tai pamokantis spektaklis, skleidžiantis 
gerumą, supratimą, jautrumą ir draugystę.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos vaikų teatrinė 
studija „Juokdarys“ savo spektakliui pasirinko J. 
Ivanauskaitės pasaką „Kaip Marsis Žemėje laimės 
ieškojo“ (rež. A. Grendaitė). Istorija pasakoja apie iš 
kitos planetos atvykusį Marsį, norėjusį surasti žemėje 
laimę. Marsis sutinka įvairių tautybių atstovus, bando 
išsiaiškinti laimės paslaptį, tačiau niekas negali 
pasakyti recepto. Ir tik meilė vaidilutei Aliodijai 
Marsiui atneša laimę. Šis kolektyvas daug koncertavo, 
ne vieną spektaklį parodė draugams ir kitiems kolek-
tyvams. Antakalnio progimnazijos mokiniai susižavėjo 
Vabalninko miestu ir prašė, kad festivalis tęstųsi tris 
dienas. Jie norėjo ekskursijų, geriau pažinti miestą ir 
Biržų rajoną, į kurį buvo pakviesti ir prižadėjo kitais 
metais vėl būtinai atvažiuoti į festivalį.

Koncertas Motinos dienai
Kultūros namuose koncertą, skirtą motinos dienai, 

A. Stapulionienė pradėjo eilėraščiu savo mamai. Vėliau 
eiles skaitė A. Šakalienė, V. Mičiulienė, A. Grendaitė, A. 
Janulis, I. Janikūnienė. Gražiausios eilės, skambėjusios 
koncerto metu visus jaudino nuoširdumu, gilumu ir 
pagarba Motinai. Į šventę atvykusi Biržų merė Irutė 
Varzienė sveikino festivalio dalyvius ir svečius ir 
pradžiugino organizatorius dėmesiu festivaliui. Reng-
inyje dainavo B. Sruogos vid. mokyklos IV-os klasės 
mokinė D. Steponėnaitė, koncertavo Biržų kultūros 
centro pramoginių šokių kolektyvas, džiuginęs ne tik 
gražiu šokiu, bet ir gražiais kostiumais. Taip pat 
koncertavo Biržų gitaros mokyklos atlikėjai (vad. V. 
Černiauskienė). Rundalės jaunimo teatro studijų 
vadovė L. Lauskiniecė skaitė eiles Motinai latvių kalba. 

Žiūrėjo dokumentinį �ilmą apie festivalį
Po koncerto, V. Vareika pakvietė visus žiūrovus 

aplankyti drožtų šaukštų parodą. Vėliau organizatoriai 
nudžiugino visus kvietimu pažiūrėti dokumentinių 
�ilmų programą „Laimingas vaikų juokas“. Tai 
ankstesniais metais vykusių festivalių akimirkos, 
kurias  nu�ilmavo  režisierius R. Sipavičius –  Šv. Kazi-
miero Ordino Riteris. Ne vieną �ilmą pasaulio lietuvių 
bendruomenei sukūręs režisierius labai išgarsino šį 
festivalį. Po �ilmų Rokiškio raj. Bajorų kultūros centro 
Lėlių teatras „ČIZ“ parodė „Gražiausias Šarlio Pero 
pasakas“ (rež. N. Čirūnienė). Subtiliai papasakotos 
pasakos „Raudonkepuraitė“, „Miegančioji gražuolė“ 
sužavėjo visus žiūrovus, o dėmesį ypač patraukė 
išradingai sukurtos lėlės. Dalyviai naujai pažvelgė į 
pasakas, atskleidė jų gilumą ir amžiną žavesį.

Festivalio uždarymo metu buvo apdovanoti rėmėjai, 
jiems buvo skirti gražiausi žodžiai ir padėkos. Buvo 
pagerbti ir festivalio organizatoriai: A.  
Fišaraitė-Šakalienė, Antanas Juodokas, A. 
Stapulionienė, A. Janulis. Kolektyvai dėkojo jiems ir 
tikėjosi būti pakviesti į XII-ąjį tarptautinį vaikų ir 
jaunimo teatrų festivalį „Laimingas vaikų juokas“.

Už laimingą juoką, vaike!
Įdomiausius spektaklius!

Sakom: reikia, reikia, reikia,
Tęst linksmus festivalius!

Festivalio atidarymo akimirka
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Gegužės 3-4 dienomis Vabalninke 
vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo 
teatrų festivalis „Laimingas vaikų 
juokas“. Tai buvo jau XI-as festiva-
lis, kurio pagrindinis organizato-
rius ir rėmėjas yra Šv. Kazimiero 
ordinas. Festivalyje aktyviai daly-

vavo mokiniai, teatro studijų artistai ir jų vadovai. Savo 
vaidinimuose vaikai stengėsi atskleisti tikrąsias 
emigracijos ir laikinos šlovės kainos problemas. Ne 
mažiau dėmesio buvo skirta beglobių gyvūnų temai. 

Festivalis pradėtas iškilminga eisena
Saulė skaisčiai švietė ir, nors nešildė, Vabalninko 

Žolinės aikštėje buvo linksma ir jauku. Šypsenos švietė 
žmonių veiduose – kaip nesišypsosi, juk prasidėjo XI-as 
tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimin-
gas vaikų juokas“. Susirinkę mokiniai, teatro studijų 
artistai bei jų vadovai džiaugėsi švente, kuri prasidėjo 
eisena nuo kultūros namų ir nutįso iki pat Vabalninko 
miesto aikštės. 

Šventės vedėjas, vaikų dramos studijos „Domino“ 
režisierius ir vienas iš festivalio organizatorių Aloyzas 
Janulis sveikino šventės dalyvius ir svečius, džiaugėsi, 
kad festivalis sėkmingai tęsia savo tradicijas. Mokinė 
Deimantė Steponėnaitė visus pasveikino atlikdama 
festivalio himną, kuriam žodžius sukūrė poetė Alma 
Karosaitė, o muziką – E. Lukavičius.

Festivalio globėjas LR Seimo narys Aleksandras 
Zeltinis pats atvykti negalėjo, tačiau nuoširdžius jo 
sveikinimus perdavė padėjėja Bronislava Vasiliūnienė. 
Festivalį taip pat sveikino Biržų rajono savivaldybės 
vicemerė Stasė Eitavičienė, Vabalninko seniūnė Lilija 
Vaitiekūnienė džiaugėsi atjaunėjusiu Vabalninku ir 
linkėjo festivaliui gerų spektaklių. Ilgamečiams festi-
valio rėmėjams, kartu buvusiems nuo pat pirmųjų 
žingsnių, Birutei ir Viktorui Rinkevičiams buvo 
suteikta garbė iškelti Vabalninko miesto vėliavą. Švente 
džiaugėsi ir Biržų kultūros centro direktorius Romas 
Lesevičius. Rokiškio rajono Bajorų kultūros centro 
Lėlių teatro „ČIZ“ režisierė Nijolė Čirūnienė kalbėjo 
visų vadovų vardu ir tarė gražiausius žodžius festiva-
liui. Festivalio įkūrėja ir viena iš organizatorių, Šv. Kazi-
miero Ordino narė, režisierė Angelė 
Fišaraitė-Šakalienė prisiminė Vabalninko Paryžiaus 
gatvėje, kur gyveno su savo tėveliais, vaikystėje staty-
tus spektaklius.

Aikštėje šoko B. Sruogos vidurinės mokyklos ir 
kultūros namų jungtinis tautinių šokių kolektyvas, 
vadovaujamas Dalios Baltrušaitienės, kuris yra atrink-
tas dalyvauti Lietuvos dainų šventėje.

Sukūrė festivalio simbolį
Pirmieji į festivalio sceną buvo pakviesti Biržų rajono 

Papilio pagrindinės mokyklos „Mažųjų aktorių“ studi-
jos artistai. Jie atliko A. Liepienės „Velniukų išdaigas“ 
(rež. A. Povilauskienė). Linksmas spektaklis 
pralinksmino žiūrovus: jiems patiko išdykėliai velniu-
kai ir jų išdaigos. Kolektyvui buvo įteiktas Biržų 
savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus padėkos 
raštas, tautodailininkės Stasės Valentėlienės sukurtas 
festivalio simbolis – drugelis bei nertos servetėlės, 
generalinių rėmėjų B. ir V. Rinkevičių dovanos, 
amatininkės Z. Kumpelienės bei „Maxima“ dovanos. 
Kolektyvą sveikino ir Šv. Kazimiero Ordino narė A. 
Šakalienė, kuri įteikė Ordino įsteigtas dovanas – 
Edvardo Eismonto A. Venckaus muzikos įrašus  
„Gyvenimo šaltinis“ ir  Virginijos Apanavičienės knygas 
„Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzikoje“, 
kurias dovanojo pati autorė – muzikologė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos 
katedros docentė, Šv. Kazimiero Ordino kanclerė.

Biržų rajono Vabalninko vaikų dramos studija 
„Domino“ parengė improvizaciją pagal V. Šukytės 
pasaką „Kaip tapti žvaigžde?“ (rež. A. Janulis), 
parodijuojančią Lietuvoje paskubomis „gaminamas“ 
populiariosios muzikos žvaigždes ir dažnai liūdnai 
susiklosčiusius jų likimus. Žiūrovai aplodismentais 
sveikino šį kolektyvą, artistai džiaugėsi dovanomis.

Pertraukos metu buvo galima apžiūrėti fotogra�ijų 
parodą „Vabalninkiečiai ir jų svečiai“.

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų ir jaunimo teatro 
studija „Kaukė“ parodė spektaklį pagal I. Krylovo 
pasakėčias „Melagis", režisuotą Violetos Mičiulienės. 
Tai labai įdomus ir originalus spektaklis, paliečiantis 
vieną skaudžiausių šių dienų temų – emigraciją. 
Kinietiškais motyvais nuspalvintas spektaklis labai 
sudomino žiūrovus. V. Mičiulienė visuomet pasižymėjo 
ne tik kaip puiki humoristė, bet ir kaip originali bei 
išradinga režisierė.

Dėmesys beglobiams gyvūnams
Latvijos Respublikos Rundalės vaikų teatrinė studija 

„Savėjie“ parengė spektaklį pagal K. Čapeko kūrinį 
„Apie kates ir šunis“, režisuotą L. Lauskiniecės. Šis 
spektaklis, gavęs Latvijos Kultūros Ministerijos 
paramą, skatina vaikus mylėti ir globoti keturkojus 
draugus. Parodę spektaklį gyvūnų globos namuose, 
net penkiolika vaikų pasirinko auginti ir prižiūrėti 
gyvūnėlius. Tai pamokantis spektaklis, skleidžiantis 
gerumą, supratimą, jautrumą ir draugystę.

Vilniaus Antakalnio progimnazijos vaikų teatrinė 
studija „Juokdarys“ savo spektakliui pasirinko J. 
Ivanauskaitės pasaką „Kaip Marsis Žemėje laimės 
ieškojo“ (rež. A. Grendaitė). Istorija pasakoja apie iš 
kitos planetos atvykusį Marsį, norėjusį surasti žemėje 
laimę. Marsis sutinka įvairių tautybių atstovus, bando 
išsiaiškinti laimės paslaptį, tačiau niekas negali 
pasakyti recepto. Ir tik meilė vaidilutei Aliodijai 
Marsiui atneša laimę. Šis kolektyvas daug koncertavo, 
ne vieną spektaklį parodė draugams ir kitiems kolek-
tyvams. Antakalnio progimnazijos mokiniai susižavėjo 
Vabalninko miestu ir prašė, kad festivalis tęstųsi tris 
dienas. Jie norėjo ekskursijų, geriau pažinti miestą ir 
Biržų rajoną, į kurį buvo pakviesti ir prižadėjo kitais 
metais vėl būtinai atvažiuoti į festivalį.

Koncertas Motinos dienai
Kultūros namuose koncertą, skirtą motinos dienai, 

A. Stapulionienė pradėjo eilėraščiu savo mamai. Vėliau 
eiles skaitė A. Šakalienė, V. Mičiulienė, A. Grendaitė, A. 
Janulis, I. Janikūnienė. Gražiausios eilės, skambėjusios 
koncerto metu visus jaudino nuoširdumu, gilumu ir 
pagarba Motinai. Į šventę atvykusi Biržų merė Irutė 
Varzienė sveikino festivalio dalyvius ir svečius ir 
pradžiugino organizatorius dėmesiu festivaliui. Reng-
inyje dainavo B. Sruogos vid. mokyklos IV-os klasės 
mokinė D. Steponėnaitė, koncertavo Biržų kultūros 
centro pramoginių šokių kolektyvas, džiuginęs ne tik 
gražiu šokiu, bet ir gražiais kostiumais. Taip pat 
koncertavo Biržų gitaros mokyklos atlikėjai (vad. V. 
Černiauskienė). Rundalės jaunimo teatro studijų 
vadovė L. Lauskiniecė skaitė eiles Motinai latvių kalba. 

Žiūrėjo dokumentinį �ilmą apie festivalį
Po koncerto, V. Vareika pakvietė visus žiūrovus 

aplankyti drožtų šaukštų parodą. Vėliau organizatoriai 
nudžiugino visus kvietimu pažiūrėti dokumentinių 
�ilmų programą „Laimingas vaikų juokas“. Tai 
ankstesniais metais vykusių festivalių akimirkos, 
kurias  nu�ilmavo  režisierius R. Sipavičius –  Šv. Kazi-
miero Ordino Riteris. Ne vieną �ilmą pasaulio lietuvių 
bendruomenei sukūręs režisierius labai išgarsino šį 
festivalį. Po �ilmų Rokiškio raj. Bajorų kultūros centro 
Lėlių teatras „ČIZ“ parodė „Gražiausias Šarlio Pero 
pasakas“ (rež. N. Čirūnienė). Subtiliai papasakotos 
pasakos „Raudonkepuraitė“, „Miegančioji gražuolė“ 
sužavėjo visus žiūrovus, o dėmesį ypač patraukė 
išradingai sukurtos lėlės. Dalyviai naujai pažvelgė į 
pasakas, atskleidė jų gilumą ir amžiną žavesį.

Festivalio uždarymo metu buvo apdovanoti rėmėjai, 
jiems buvo skirti gražiausi žodžiai ir padėkos. Buvo 
pagerbti ir festivalio organizatoriai: A.  
Fišaraitė-Šakalienė, Antanas Juodokas, A. 
Stapulionienė, A. Janulis. Kolektyvai dėkojo jiems ir 
tikėjosi būti pakviesti į XII-ąjį tarptautinį vaikų ir 
jaunimo teatrų festivalį „Laimingas vaikų juokas“.

Už laimingą juoką, vaike!
Įdomiausius spektaklius!

Sakom: reikia, reikia, reikia,
Tęst linksmus festivalius!

Ordino Damos A. Fišaraitės-Šakalienės (dešinėje) sveikinimas

Festivalio dalyviai

Festivalio atidarymo akimirka
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IŠLEISTA IR PRISTATYTA KNYGA „ŽODŽIO GALIA“
Publikuota 2014.05.09 ordinas.lt  -   Kazimieras Alminas        

Balandžio mėnesį Šiauliuose buvo 
paminėta Šv. Kazimiero ordino nario, 
rašytojo, �ilmų kūrėjo Alberto 
Griganavičiaus 25-erių metų aktyvios 
blaivybės veiklos sukaktis. Ta proga 
Ordino Šiaulių apskrities komtūrija 

išleido knygą  „ŽODŽIO GALIA. Nuo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus iki daktaro Alberto Griganavičiaus“.  

Pradžioje buvo žodis... Kuriamasis Žodis. Pasaulio 
kūrimas žodžiu tebesitęsia ir šiame mūsų Begalinės 
Knygos  puslapyje – mūsų gyvenamajame šimtmetyje 
(ar tūkstantmetyje).  Žodis, jo intonacija, kurios 
pagrindu egzistuoja visa muzika, yra pagrindinis 
žmogaus evoliucijos pagrindas. Tačiau, deja, žodis yra 
ne tik kuriamasis, bet ir griaunamasis, taip kaip gėrio ir 
blogio jėgos.  Galingiausios jėgos.  Yra vilties, kad 
dieviškasis Žodis – kuriamasis, visgi, nugalės 
demoniškąjį – griaunamąjį. Tai pagrindinė sąlyga 
žmonijai išlikti.

Tą suprato daugelis pasaulio mąstytojų nuo pat 
istorijai atmenamų laikų. Tą suprato ir devyniolikto 
amžiaus  didysis Žemaičių Mąstytojas – vyskupas 
Motiejus Valančius, savo žodžio galia išsaugojęs  visą 
Lietuvą nuo  tuometės okupantės Rusijos pastangų 
masiškai nugirdyti ir pavergti lietuvių tautą.

„Suskaitykit jūs, kurie nenorit klausytie balso 
dvasiškos vyresnybės, kiek netikėtų smerčių ir pagrabų 
be laiko atsitiko iš arielkos! Tas paklydęs žiemos laike 
sušalė, anas, ravan įvirtęs, prigėrė, šis užtroško, sudegė, 
- o kiek tie visi papiktino nekaltų asabų! ... Visi tada iš 
vieno meskit seną būdą, viens kitą drauskit nuo 
arielkos, kad jos nei pamenklo tarp jūsų neliktų, o 
tuomet išnyks ir karčemos, sutrūks tie visi tinklai, su  
kuriais šėtonas gaudė žmones, traukdamas į amžiną 
prapultį.  Jūs numirsit, užstos nauja giminė, kuri iš 
pasakų tiktai žinos, jog svietas žuvo per arielką, ar 
garbins jus, kad nuo neprieteliaus save ir savo vaikus 
išliuosavot, ir melsis už dūšias jūsų.“ – savo laiške 
įtaigia žodžio galia rašė Didysis Ganytojas.

 Dar prieš vyskupą Motiejų Valančių Šiauliuose 
klebonavęs kun. Ignacas Štachas (miręs 1854 10 28), 
supratęs esminę žmoniškojo išlikimo sąlygą – 
blaivystę, pradėjo jos reikalauti pirmiausia iš kunigų, 
siekė naikinti girtuoklystę ir karčiamas. Jo antkapyje 
užrašyta: „...tai žymus BLAIVYBĖS APAŠTALAS. Didžio 

veikėjo triūsas nenyksta ir jo garbė nemiršta...“ Iki pat 
šių dienų prie jo kapo meldžiamasi ir gaunama 
malonių, nors jis ir nėra paskelbtas palaimintuoju ar 
šventuoju.“

Blogis, tarsi pelėsių grybas tamsioje nevėdinamoje 
patalpoje – lyg  savaime – ima ir įsiveisia. Girtuoklia-
vimo blogis – ypač. Šviesuolių radimasis tautoje, tarsi 
gaivaus oro srautas, pašalina pelėsio tvaiką, atgaivina 
žmonių dvasią. Toks šviesuolis radosi ir vėl Šiauliuose - 
tai Šv. Kazimiero ordino narys, rašytojas,  �ilmų kūrėjas, 
Šiaulių miesto Garbės pilietis, aukščiausios kategorijos 
gydytojas-neurochirurgas, aukštaitis  Albertas 
Griganavičius.

Balandžio mėnesį Šiauliuose paminėjome jo 25 metų 
aktyvios blaivybės veiklos sukaktį. Ta proga Šv. Kazimi-
ero ordino Šiaulių apskrities komtūrija išleido knygą 
„ŽODŽIO GALIA“. Nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus iki 
daktaro Alberto Griganavičiaus“. Knygos pristatymo  
renginyje dalyvavo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, pirmasis M. Valančiaus skaitymų konkurso 
laureatas, dabar Nacionalinio operos ir baleto teatro 
solistas Deivydas Staponkus su savo  studentais, 
Šiaulių savivaldybės atstovai, kiti garbūs svečiai. Tą 
dieną buvo surengtas 20-asis jo organizuotas M. 
Valančiaus skaitymų konkursas miesto moksleiviams. 
Juose dalyvavo per 600 skaitovų, per 170 paskelbti 
laureatais, juos ruošė apie 130 mokytojų. Surengti 
plakatų, piešinių bei rašinių konkursai.

A. Griganavičius spaudoje paskelbė daugiau negu 
300 straipsnių švietėjiškomis bei blaivybės temomis, 
surengė 5 miesto blaivybės šventes, 4 šeimų šventes 
ant žymaus Girnikų piliakalnio prie Šiaulių, 13 
kasmetinių iškilmingų viešų eisenų, dalyvaujant tarp-

tautinei TFP (tradicija, šeima, 
nuosavybė) organizacijai, 
miesto gatvėmis su vėliavomis 
ir giesmėmis nuo 
Nepriklausomybės paminklo 
iki Katedros. Vardinami 
skaičiai neįdomūs, tačiau 
kiekvienam jų yra paskirta 
neįkainojama vienintelio 
šviesaus gyvenimo dalis. Dr. 
Alberto Griganavičiaus žodžio 
galia gal ir neprilygsta 
vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
tačiau be jo – būtų žymiai 
tamsiau Lietuvoje. Ir viena jo 
parašytų knygų vadinasi – 
„REIKIA TOS LIETUVOS“... █

Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas



Gegužės 6 dieną P. Višinskio 
viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta 
Šv. Kazimiero ordino narės, 
pedagogės, žurnalistės, rašytojos 
naujausia kūryba: poezijos rinktinė 
„Trapumas" ir autorės giminės istori-
jos knyga „Giminė. Laurinaičiai". 

Naujausios knygos pasirodymas sutapo su Birutės 
Žymantienės gimimo jubiliejumi. Jos pasveikinti ir 
pasidžiaugti kūrybinės veiklos rezultatais atvyko Šiaulių 
miesto savivaldybės vadovai, Šv. Kazimiero ordino 
Šiaulių komtūrijos nariai, daugelio kitų visuomeninių 
organizacijų, kurių aktyvi narė yra B. Žymantienė, atsto-
vai, bendražygiai ir draugai.

Miesto meras Justinas Sartauskas, sveikindamas 
rašytoją B. Žymantienę, prisiminė jos ilgametį darbą 
Šiaulių miesto savivaldybėje, palinkėjo jai kūrybinės 
sėkmės. Rašytojai įteikta ir mero padėka.

Renginio sumanytojas Šv. Kazimiero ordino Šiaulių 
komtūrijos vadovas Kazimieras Alminas perskaitė 
Birutei Žymantienei skirtus Šiaulių vyskupo Eugeni-
jaus Bartulio ir  Šv. Kazimiero ordino D. Magistro Hen-
riko Armoškos - Eismonto sveikinimus.

Jubiliatei ir renginio svečiams muzikinius sveikini-
mus dovanojo Šv. Kazimiero ordino narių – S. 
Vaičiulionio vadovaujamas kamerinis ansamblis „Ars  
vivo“, Šiaulių miesto garbės piliečių N. Prascevičienės ir 
M. Markevičienės paruošti muzikos atlikėjai, Šv. Kazi-
miero ordino Garbės lelijos ženklo laureato R. 
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B. ŽYMANTIENĖ PRISTATĖ NAUJAUSIAS SAVO KŪRYBOS KNYGAS
Publikuota 2014.05.27 ordinas.lt  -   Kazimieras Alminas        

Balandžio mėnesį Šiauliuose buvo 
paminėta Šv. Kazimiero ordino nario, 
rašytojo, �ilmų kūrėjo Alberto 
Griganavičiaus 25-erių metų aktyvios 
blaivybės veiklos sukaktis. Ta proga 
Ordino Šiaulių apskrities komtūrija 

išleido knygą  „ŽODŽIO GALIA. Nuo vyskupo Motiejaus 
Valančiaus iki daktaro Alberto Griganavičiaus“.  

Pradžioje buvo žodis... Kuriamasis Žodis. Pasaulio 
kūrimas žodžiu tebesitęsia ir šiame mūsų Begalinės 
Knygos  puslapyje – mūsų gyvenamajame šimtmetyje 
(ar tūkstantmetyje).  Žodis, jo intonacija, kurios 
pagrindu egzistuoja visa muzika, yra pagrindinis 
žmogaus evoliucijos pagrindas. Tačiau, deja, žodis yra 
ne tik kuriamasis, bet ir griaunamasis, taip kaip gėrio ir 
blogio jėgos.  Galingiausios jėgos.  Yra vilties, kad 
dieviškasis Žodis – kuriamasis, visgi, nugalės 
demoniškąjį – griaunamąjį. Tai pagrindinė sąlyga 
žmonijai išlikti.

Tą suprato daugelis pasaulio mąstytojų nuo pat 
istorijai atmenamų laikų. Tą suprato ir devyniolikto 
amžiaus  didysis Žemaičių Mąstytojas – vyskupas 
Motiejus Valančius, savo žodžio galia išsaugojęs  visą 
Lietuvą nuo  tuometės okupantės Rusijos pastangų 
masiškai nugirdyti ir pavergti lietuvių tautą.

„Suskaitykit jūs, kurie nenorit klausytie balso 
dvasiškos vyresnybės, kiek netikėtų smerčių ir pagrabų 
be laiko atsitiko iš arielkos! Tas paklydęs žiemos laike 
sušalė, anas, ravan įvirtęs, prigėrė, šis užtroško, sudegė, 
- o kiek tie visi papiktino nekaltų asabų! ... Visi tada iš 
vieno meskit seną būdą, viens kitą drauskit nuo 
arielkos, kad jos nei pamenklo tarp jūsų neliktų, o 
tuomet išnyks ir karčemos, sutrūks tie visi tinklai, su  
kuriais šėtonas gaudė žmones, traukdamas į amžiną 
prapultį.  Jūs numirsit, užstos nauja giminė, kuri iš 
pasakų tiktai žinos, jog svietas žuvo per arielką, ar 
garbins jus, kad nuo neprieteliaus save ir savo vaikus 
išliuosavot, ir melsis už dūšias jūsų.“ – savo laiške 
įtaigia žodžio galia rašė Didysis Ganytojas.

 Dar prieš vyskupą Motiejų Valančių Šiauliuose 
klebonavęs kun. Ignacas Štachas (miręs 1854 10 28), 
supratęs esminę žmoniškojo išlikimo sąlygą – 
blaivystę, pradėjo jos reikalauti pirmiausia iš kunigų, 
siekė naikinti girtuoklystę ir karčiamas. Jo antkapyje 
užrašyta: „...tai žymus BLAIVYBĖS APAŠTALAS. Didžio 

veikėjo triūsas nenyksta ir jo garbė nemiršta...“ Iki pat 
šių dienų prie jo kapo meldžiamasi ir gaunama 
malonių, nors jis ir nėra paskelbtas palaimintuoju ar 
šventuoju.“

Blogis, tarsi pelėsių grybas tamsioje nevėdinamoje 
patalpoje – lyg  savaime – ima ir įsiveisia. Girtuoklia-
vimo blogis – ypač. Šviesuolių radimasis tautoje, tarsi 
gaivaus oro srautas, pašalina pelėsio tvaiką, atgaivina 
žmonių dvasią. Toks šviesuolis radosi ir vėl Šiauliuose - 
tai Šv. Kazimiero ordino narys, rašytojas,  �ilmų kūrėjas, 
Šiaulių miesto Garbės pilietis, aukščiausios kategorijos 
gydytojas-neurochirurgas, aukštaitis  Albertas 
Griganavičius.

Balandžio mėnesį Šiauliuose paminėjome jo 25 metų 
aktyvios blaivybės veiklos sukaktį. Ta proga Šv. Kazimi-
ero ordino Šiaulių apskrities komtūrija išleido knygą 
„ŽODŽIO GALIA“. Nuo vyskupo Motiejaus Valančiaus iki 
daktaro Alberto Griganavičiaus“. Knygos pristatymo  
renginyje dalyvavo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis, pirmasis M. Valančiaus skaitymų konkurso 
laureatas, dabar Nacionalinio operos ir baleto teatro 
solistas Deivydas Staponkus su savo  studentais, 
Šiaulių savivaldybės atstovai, kiti garbūs svečiai. Tą 
dieną buvo surengtas 20-asis jo organizuotas M. 
Valančiaus skaitymų konkursas miesto moksleiviams. 
Juose dalyvavo per 600 skaitovų, per 170 paskelbti 
laureatais, juos ruošė apie 130 mokytojų. Surengti 
plakatų, piešinių bei rašinių konkursai.

A. Griganavičius spaudoje paskelbė daugiau negu 
300 straipsnių švietėjiškomis bei blaivybės temomis, 
surengė 5 miesto blaivybės šventes, 4 šeimų šventes 
ant žymaus Girnikų piliakalnio prie Šiaulių, 13 
kasmetinių iškilmingų viešų eisenų, dalyvaujant tarp-

tautinei TFP (tradicija, šeima, 
nuosavybė) organizacijai, 
miesto gatvėmis su vėliavomis 
ir giesmėmis nuo 
Nepriklausomybės paminklo 
iki Katedros. Vardinami 
skaičiai neįdomūs, tačiau 
kiekvienam jų yra paskirta 
neįkainojama vienintelio 
šviesaus gyvenimo dalis. Dr. 
Alberto Griganavičiaus žodžio 
galia gal ir neprilygsta 
vyskupo Motiejaus Valančiaus, 
tačiau be jo – būtų žymiai 
tamsiau Lietuvoje. Ir viena jo 
parašytų knygų vadinasi – 
„REIKIA TOS LIETUVOS“... █

Adomaičio išugdyti „Dagilėlio“ dainininkai. Knygos 
„Giminė. Laurinaičiai“ personažai – 9 kartų Laurinaičių 
kraujo žmonės, kurių  istorijas rašytoja po trupinėlį 
lasiojo, kaupė, lipdė daugelį metų, skyrė tam daug laiko 
ir lėšų. „Nieko nėra įdomesnio už tikro žmogaus tikrą 
gyvenimą“, – sako B. Žymantienė.

B. Žymantienės – talentingos pasakotojos, subtilios 
psichologės – aprašomi žmonės – įdomūs, tikroviški, 
ryškūs, spalvingi, vedantys skaitytojus į 
sudėtingiausias istorijos kryžkeles, leidžiantys 
išgyventi tai, ką jautė patys, priverčiantys suklusti, 
susimąstyti... Tuo turėjo progos įsitikinti ir renginio 
svečiai, klausęsi Šiaulių dramos teatro aktorės Nome-
dos Bėčiūtės skaitomų kūrinio ištraukų. █

Berniukų choras „Dagilėlis“. Vadovas Remigijus Adomaitis

Šiaulių meras J. Sartauskas sveikina B. Žymantienę
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ITALŲ FILME „ŠVENTASIS GREITKELIS“ – LIETUVIŲ KALBA
Publikuota 2014.03.21 kinopavasaris.lt 

Šių metų „Kino pavasario“ 
programoje žiūrovai galėjo pamatyti 
italų režisieriaus Gianfranco Rosi 
dokumentinį �ilmą „Šventasis greit-
kelis“ („Sacro GRA“, 2013). Jis tapo 
pirmuoju dokumentiniu �ilmu, 

apdovanotu „Auksiniu liūtu“ Venecijos kino festivalyje. 
Tai originalus režisieriaus žvilgsnis į žmones, 
gyvenančius šalia nuolat skubančio pasaulio.

Šiame dokumentiniame �ilme galima ne tik pamatyti 
lietuviškus veidus, bet ir išgirsti lietuviškus žodžius. 
Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių, besilankydamas pas vieną 
iš �ilmo herojų, princą Fillipo Maria Pellegrini, tapo šio 
�ilmo dalimi. Apie ordino veiklą, pažintį su princu, jo 
šaknis Lietuvoje ir draugystę pasakoja Lietuvos Šv. Kazi-
miero ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas.

„Sacro GRA“ arba „Šventasis kelias“ yra dokumen-
tinis �ilmas, pasakojantis apie Romos miesto aplinkkelį 
ir šalia gyvenančius skirtingus žmones, kontrastingus 
jų gyvenimus. Viena iš �ilmo istorijų, bene labiausiai 
kontrastingų šiuolaikiniam pasauliui – apie Italijos 
kilmingos giminės palikuonį princą Filippo Maria 
Pellegrini. Filme rodoma jo šeima, visuomeninė veikla 
ir kasdienis gyvenimas, kuris iš dalies yra kaip ir visų 
mirtingųjų, bet tuo pačiu visiškai kitoks. Manau, kad 
viena iš minčių, atskleidžiamų šiame �ilme, yra ta, kad 
kilmė daugiau įpareigoja žmogų nei suteikia 
privilegijų. Princas, kaip ir pridera, savo gyvenimą yra 
paskyręs šeimos tradicijų išsaugojimui“, – pasakoja H. 
Armoška-Eismontas.

Pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą – „Auksinį 
liūtą“- laimėjusiame �ilme galima išgirsti lietuvių kalbą. 
Tačiau tai nėra atsitiktinumas. 2012 metų gegužę Šv. 
Kazimiero ordino delegacija iš Lietuvos asmeniniu 
princo kvietimu svečiavosi Scandelluzos pilyje, 
Italijoje. Tai buvo pirmoji viešnagė princo rezidenci-
joje, nuo kurios ir prasidėjo nuolatinis glaudus bendra-
darbiavimas su Šv. Kazimiero ordinu Romoje bei princo 
F. M. Pellegrini šeima.

„Laikas, praleistas princo rezidencijoje, įsimintinas 
ne tik dėl nekasdienės aplinkos, bet ir dėl bendravimo 
su aristokratais, išlaikiusiais senąsias savo kilmingų 
šeimų tradicijas, pasaulėžiūrą. Daugiau nei 600 metų 
senumo pilis turi savo aurą, joje gausu autentiškų 
meno kūrinių. Pilies kieme stovi šeimos koplyčia. 
Viešnagės pilyje metu gimė bendros idėjos bei su 
kaupu išsipildę ateities planai“, - įspūdžiais dalinosi Šv. 

Kazimiero ordino D. magistras.
Italų režisieriaus kurtame �ilme iš lietuvių lūpų 

girdime kvietimą princui ir jo šeimai atvykti į Lietuvą. 
Nuo to laiko, princas mūsų šalyje svečiavosi jau du 
kartus, Lietuvos atstovai Romoje – taip pat. Lietuva taip 
pat yra susijusi ir su plačia princo Pellegrini gimine.

„Princo giminė žinoma ne tik Italijoje, bet ir visame 
pasaulyje, o Šv. Kazimiero ordinas Romoje princo tėvo 
Domenico Odilio Pellegrini įkurtas jau seniai – 1946 
metais. Įdomu tai, kad šio ordino įkūrimo Italijoje 
iniciatorius – Lietuvos istorijoje svarbi asmenybė – 
Didysis kunigaikštis Gediminaitis Galicinas. Todėl prin-

cas F. M. Pellegrini, sužinojęs apie Šv. Kazimiero ordiną 
Lietuvoje,  išreiškė didelį norą bendrauti. Italijoje, 
Giuliopoli mieste, princo F. M. Pellegrini tėvo iniciatyva 
pastatytas vienintelis pasaulyje paminklas, skirtas 
karalaičiui, Lietuvos globėjui ir Gediminaičių palikuo-
niui – šv. Kazimierui.“

Dokumentinio �ilmo premjera įvyko kovo 21 dieną. 
„Kino pavasario“ programos sudarytojas Edvinas 
Pukšta prieš �ilmo premjerą susirinkusiems žiūrovams 
pristatė �ilme pasirodančią Šv. Kazimiero ordino 
organizacijos komandą: „Man džiaugsminga matyti 
tiek žmonių, kurie ateina žiūrėti dokumentinių �ilmų. 
„Šventasis greitkelis“ – nemenkai ypatingas �ilmas, 
pirmasis dokumentinis �ilmas, kuris laimėjo „Auksinio 
liūto“ apdovanojimą Venecijoje. Mums jis dar ypatingas 
tuo, kad jame girdima lietuvių kalba, matomi tautiečių 
veidai. Kai režisieriui Franco Rosi papasakojau šį faktą, 
jis džiaugėsi, kad žiūrėdami kino �ilmą žmonės atkrei-
pia dėmesį į tokį menką dalyką.“

Lietuvos Šv. Kazimiero ordino D.magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas džiaugėsi �ilme pastebimais mūsų 
tautos atributais: „Italų dokumentiniame �ilme girdime 
minimą Lietuvos vardą, Vilnių, Šv. Kazimierą ir ne bet 

Filmo režisierius Gianfranco Rosi  

Kadras iš �ilmo „Šventasis greitkelis“

Kadras iš �ilmo „Šventasis greitkelis“

kaip, o dar ir lietuvių kalba. Sutikite, kad tai Lietuvos 
įvaizdžio negadina.“ 

Kalbėdamas apie vieną iš kertinių �ilmo veikėjų 
princą Filippo Maria Pellegrini, Didysis ordino magis-
tras džiaugėsi, kad organizacija iki šiol palaiko ne tik 
darbinius, bet ir bičiuliškus santykius: „Princas jau 
kelis kartus su šeima apsilankė Lietuvoje. Aplankėme 
Kryžių kalną Šiauliuose, dovanojome bareljefą Valdovų 
rūmams“. █
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Šių metų „Kino pavasario“ 
programoje žiūrovai galėjo pamatyti 
italų režisieriaus Gianfranco Rosi 
dokumentinį �ilmą „Šventasis greit-
kelis“ („Sacro GRA“, 2013). Jis tapo 
pirmuoju dokumentiniu �ilmu, 

apdovanotu „Auksiniu liūtu“ Venecijos kino festivalyje. 
Tai originalus režisieriaus žvilgsnis į žmones, 
gyvenančius šalia nuolat skubančio pasaulio.

Šiame dokumentiniame �ilme galima ne tik pamatyti 
lietuviškus veidus, bet ir išgirsti lietuviškus žodžius. 
Pasaulietinis Šv. Kazimiero ordinas įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių, besilankydamas pas vieną 
iš �ilmo herojų, princą Fillipo Maria Pellegrini, tapo šio 
�ilmo dalimi. Apie ordino veiklą, pažintį su princu, jo 
šaknis Lietuvoje ir draugystę pasakoja Lietuvos Šv. Kazi-
miero ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas.

„Sacro GRA“ arba „Šventasis kelias“ yra dokumen-
tinis �ilmas, pasakojantis apie Romos miesto aplinkkelį 
ir šalia gyvenančius skirtingus žmones, kontrastingus 
jų gyvenimus. Viena iš �ilmo istorijų, bene labiausiai 
kontrastingų šiuolaikiniam pasauliui – apie Italijos 
kilmingos giminės palikuonį princą Filippo Maria 
Pellegrini. Filme rodoma jo šeima, visuomeninė veikla 
ir kasdienis gyvenimas, kuris iš dalies yra kaip ir visų 
mirtingųjų, bet tuo pačiu visiškai kitoks. Manau, kad 
viena iš minčių, atskleidžiamų šiame �ilme, yra ta, kad 
kilmė daugiau įpareigoja žmogų nei suteikia 
privilegijų. Princas, kaip ir pridera, savo gyvenimą yra 
paskyręs šeimos tradicijų išsaugojimui“, – pasakoja H. 
Armoška-Eismontas.

Pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą – „Auksinį 
liūtą“- laimėjusiame �ilme galima išgirsti lietuvių kalbą. 
Tačiau tai nėra atsitiktinumas. 2012 metų gegužę Šv. 
Kazimiero ordino delegacija iš Lietuvos asmeniniu 
princo kvietimu svečiavosi Scandelluzos pilyje, 
Italijoje. Tai buvo pirmoji viešnagė princo rezidenci-
joje, nuo kurios ir prasidėjo nuolatinis glaudus bendra-
darbiavimas su Šv. Kazimiero ordinu Romoje bei princo 
F. M. Pellegrini šeima.

„Laikas, praleistas princo rezidencijoje, įsimintinas 
ne tik dėl nekasdienės aplinkos, bet ir dėl bendravimo 
su aristokratais, išlaikiusiais senąsias savo kilmingų 
šeimų tradicijas, pasaulėžiūrą. Daugiau nei 600 metų 
senumo pilis turi savo aurą, joje gausu autentiškų 
meno kūrinių. Pilies kieme stovi šeimos koplyčia. 
Viešnagės pilyje metu gimė bendros idėjos bei su 
kaupu išsipildę ateities planai“, - įspūdžiais dalinosi Šv. 

Kazimiero ordino D. magistras.
Italų režisieriaus kurtame �ilme iš lietuvių lūpų 

girdime kvietimą princui ir jo šeimai atvykti į Lietuvą. 
Nuo to laiko, princas mūsų šalyje svečiavosi jau du 
kartus, Lietuvos atstovai Romoje – taip pat. Lietuva taip 
pat yra susijusi ir su plačia princo Pellegrini gimine.

„Princo giminė žinoma ne tik Italijoje, bet ir visame 
pasaulyje, o Šv. Kazimiero ordinas Romoje princo tėvo 
Domenico Odilio Pellegrini įkurtas jau seniai – 1946 
metais. Įdomu tai, kad šio ordino įkūrimo Italijoje 
iniciatorius – Lietuvos istorijoje svarbi asmenybė – 
Didysis kunigaikštis Gediminaitis Galicinas. Todėl prin-

cas F. M. Pellegrini, sužinojęs apie Šv. Kazimiero ordiną 
Lietuvoje,  išreiškė didelį norą bendrauti. Italijoje, 
Giuliopoli mieste, princo F. M. Pellegrini tėvo iniciatyva 
pastatytas vienintelis pasaulyje paminklas, skirtas 
karalaičiui, Lietuvos globėjui ir Gediminaičių palikuo-
niui – šv. Kazimierui.“

Dokumentinio �ilmo premjera įvyko kovo 21 dieną. 
„Kino pavasario“ programos sudarytojas Edvinas 
Pukšta prieš �ilmo premjerą susirinkusiems žiūrovams 
pristatė �ilme pasirodančią Šv. Kazimiero ordino 
organizacijos komandą: „Man džiaugsminga matyti 
tiek žmonių, kurie ateina žiūrėti dokumentinių �ilmų. 
„Šventasis greitkelis“ – nemenkai ypatingas �ilmas, 
pirmasis dokumentinis �ilmas, kuris laimėjo „Auksinio 
liūto“ apdovanojimą Venecijoje. Mums jis dar ypatingas 
tuo, kad jame girdima lietuvių kalba, matomi tautiečių 
veidai. Kai režisieriui Franco Rosi papasakojau šį faktą, 
jis džiaugėsi, kad žiūrėdami kino �ilmą žmonės atkrei-
pia dėmesį į tokį menką dalyką.“

Lietuvos Šv. Kazimiero ordino D.magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas džiaugėsi �ilme pastebimais mūsų 
tautos atributais: „Italų dokumentiniame �ilme girdime 
minimą Lietuvos vardą, Vilnių, Šv. Kazimierą ir ne bet 

  Premjera „Kino pavasaryje“

Gegužės 23-ąją  Bezdonių 
„Saulėtekio“ mokykloje vyko tarptauti-
nis krikščioniškos muzikos festivalis 
„Liejas malonė“. Surengtame konkurse 
dalyvavo dešimties mokyklų vaikai. 
Kartu su kitais komisijos nariais daly-

vius vertino Šv. Kazimiero ordino Dama, operos solistė 
So�ija Jonaitytė. Renginio akimirkos, kūrybiniai vaikų 
pasirodymai buvo įamžinti vaizdo medžiagoje, kuria 
pasirūpino Šv. Kazimero ordinas. 

Konkurso sumanytoja – tikybos mokytoja
Šv. Kazimiero ordinas globoja Bezdonių vidurinę ir 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinę mokyklas. Jose 
Ordino  nariai  atrado ne  vieną talentą.  Padrąsinti 
moksleiviai kuria savo kūrybos dainas, melodijas. Jos 
bus įrašytos Šv. Kazimiero ordino įrašų studijoje ir 
išleistos kompaktinėje plokštelėje. Pastebėtų vaikų 
kūrybiškumu  džiaugėsi  ir mokyklos direktorius 
Algimantas Baranauskas. 

„Festivalio idėjos autorė yra mūsų mokyklos tikybos 
mokytoja Gražina. Smagu, kad šis konkursas pritraukia 
daug mokyklų, vaikų, žmonių. Visada džiaugiuosi, kai 
jaunoji karta yra aktyvūs, kūrybingi, atkaklūs. Labai 

ŠV. KAZIMIERO ORDINO DĖMESYS FESTIVALIO „LIEJAS MALONĖ" DALYVIAMS
Publikuota 2014.05.29 ordinas.lt - Aleksandra A. Venskaitienė

vertiname Šv. Kazimiero  
ordino iniciatyvą, 
dovanas ir pagalbą“, - 
pasakojo direktorius.

Konkurso „Liejas 
malonė“ dalyviai atliko 
muzikos kūrinius, kuriu-
ose atskleidžiamos 
krikščioniškos vertybės: 
meilė, viltis ir tikėjimas. 
Pagal konkurso taisykles 
buvo galima pasirinkti 
įvairių žanrų dainas, 
giesmes ir šokius. Ypač 
daug dėmesio sulaukė tie, kurie atliko savo kūrybos 
kūrinius. Dalyvių amžius buvo nuo 12 iki 19 metų.

Laimėtojus išrinko komisija: operos solistė, Šv. Kazi-
miero ordino Dama So�ija Jonaitytė,  Lietuvos 
Edukologijos universiteto Meninio ugdymo katedros 
docentė Emilija Sakadolskienė, Bezdonių Aušros Vartų 
Šv. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos bažnyčios 
kunigas Arūnas Mitkevičius. Dalyvių pasirodymai buvo 
vertinami pagal kūrinio idėją, turinį, sceninį įvaizdį, 
originalumą.

Talentą pastebėjo D. Magistras
Ypač daug publikos dėmesio ir ovacijų sulaukė 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos 8-tos 
klasės mokinė Sniežana Jurkianaitė. Ji atliko savo 
kūrybos kūrinį. Įdomu tai, kad mergina niekada 
nesimokė muzikos mokykloje. 

„Aš net nepažįstu natų ir nesimokiau muzikos, bet 
man patinka kurti. Anksčiau abejojau savimi, bet kai 
išgirdau padrąsinimą iš paties Šv. Kazimiero ordino 
magistro, dar labiau užsinorėjau kurti, tobulėti. Tai 
man padėjo patikėti, kad galiu. Namuose visada buvo 
pianinas, kartą sugalvojau pabandyti groti. Spaudžiau 
klavišus, skambėjo labai gražūs garsai“, - emocijų 
renginio dieną neslėpė Sniežana. 

Mergina pasakojo, kad ta diena, kai ją, grojančią 
pianinu, pastebėjo Ordino magistras buvo ypatinga. 
Nuo tos akimirkos ji pradėjo dar intensyviau 
savarankiškai mokytis groti ir ruoštis festivaliui. 
Sniežana įsitikinusi: dalyvauti šiame festivalyje yra 

labai naudinga, nes taip gali išbandyti save, atrasti savo 
sugebėjimus.

Tos pačios nuomonės buvo ir Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinės mokyklos Penktokų repo grupės nariai. Jie 
atliko šeštos klasės mokinio Jono Aleknavičiaus 
sukurtą dainą.  Jų pasirodymą gyrė komisijos nariai, 
tvirtindami, kad vaikai sužavėjo originalumu. Jiems 
atiteko prizas – ekskursija Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

„Dalyvaudamas gali parodyti, ką moki, ką sukūrei, 
savo idėjas paskleisti kitiems. Mums tai patinka“, - teigė 
J. Aleknavičius.

Atvyko Lenkijos lietuvių ansamblis
Visos šventės metu susirinkusių dėmesį traukė vieno 

ansamblio apranga. Nertos kepuraitės, žalvariniai 
papuošalai, austos juostos ir išskirtiniai kostiumai – 
taip buvo pasipuošusios Lenkijos lietuvės, atvykusios 
iš Punsko. Merginų ansamblis ,,Saulalė“ festivalyje 
dalyvavo svečio teisėmis.

Ansamblio ,,Saulalės“ narės 
ir jų vadovė Angelė 
Bapkauskienė taip pat buvo 
pakviestos į ekskursiją Lietu-
vos operos ir baleto teatre. 
Tokią dovaną – galimybę joms 
suorganizavo S. Jonaitytė. Iš 
festivalio merginos išvyko 
rankose laikydamos Ordino 
laikraštį „Gyvenimo šviesa“ ir 
maestro Petro Juodelės 
kompaktinę plokštelę  
„Muzikos instrumentų karali-
joje“ . 

„Gera prisiliesti prie lietuvių 
kalbos, prie lietuviškos 
muzikos. Juk tai esame mes - 
lietuvaitės“ , - atsisveikinda-
mos sakė merginos. █

Sniežana Jurkianaitė

> 12 psl.

kaip, o dar ir lietuvių kalba. Sutikite, kad tai Lietuvos 
įvaizdžio negadina.“ 

Kalbėdamas apie vieną iš kertinių �ilmo veikėjų 
princą Filippo Maria Pellegrini, Didysis ordino magis-
tras džiaugėsi, kad organizacija iki šiol palaiko ne tik 
darbinius, bet ir bičiuliškus santykius: „Princas jau 
kelis kartus su šeima apsilankė Lietuvoje. Aplankėme 
Kryžių kalną Šiauliuose, dovanojome bareljefą Valdovų 
rūmams“. █
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Gegužės 23-ąją  Bezdonių 
„Saulėtekio“ mokykloje vyko tarptauti-
nis krikščioniškos muzikos festivalis 
„Liejas malonė“. Surengtame konkurse 
dalyvavo dešimties mokyklų vaikai. 
Kartu su kitais komisijos nariais daly-

vius vertino Šv. Kazimiero ordino Dama, operos solistė 
So�ija Jonaitytė. Renginio akimirkos, kūrybiniai vaikų 
pasirodymai buvo įamžinti vaizdo medžiagoje, kuria 
pasirūpino Šv. Kazimero ordinas. 

Konkurso sumanytoja – tikybos mokytoja
Šv. Kazimiero ordinas globoja Bezdonių vidurinę ir 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinę mokyklas. Jose 
Ordino  nariai  atrado ne  vieną talentą.  Padrąsinti 
moksleiviai kuria savo kūrybos dainas, melodijas. Jos 
bus įrašytos Šv. Kazimiero ordino įrašų studijoje ir 
išleistos kompaktinėje plokštelėje. Pastebėtų vaikų 
kūrybiškumu  džiaugėsi  ir mokyklos direktorius 
Algimantas Baranauskas. 

„Festivalio idėjos autorė yra mūsų mokyklos tikybos 
mokytoja Gražina. Smagu, kad šis konkursas pritraukia 
daug mokyklų, vaikų, žmonių. Visada džiaugiuosi, kai 
jaunoji karta yra aktyvūs, kūrybingi, atkaklūs. Labai 

vertiname Šv. Kazimiero  
ordino iniciatyvą, 
dovanas ir pagalbą“, - 
pasakojo direktorius.

Konkurso „Liejas 
malonė“ dalyviai atliko 
muzikos kūrinius, kuriu-
ose atskleidžiamos 
krikščioniškos vertybės: 
meilė, viltis ir tikėjimas. 
Pagal konkurso taisykles 
buvo galima pasirinkti 
įvairių žanrų dainas, 
giesmes ir šokius. Ypač 
daug dėmesio sulaukė tie, kurie atliko savo kūrybos 
kūrinius. Dalyvių amžius buvo nuo 12 iki 19 metų.

Laimėtojus išrinko komisija: operos solistė, Šv. Kazi-
miero ordino Dama So�ija Jonaitytė,  Lietuvos 
Edukologijos universiteto Meninio ugdymo katedros 
docentė Emilija Sakadolskienė, Bezdonių Aušros Vartų 
Šv. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos bažnyčios 
kunigas Arūnas Mitkevičius. Dalyvių pasirodymai buvo 
vertinami pagal kūrinio idėją, turinį, sceninį įvaizdį, 
originalumą.

Talentą pastebėjo D. Magistras
Ypač daug publikos dėmesio ir ovacijų sulaukė 

Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos 8-tos 
klasės mokinė Sniežana Jurkianaitė. Ji atliko savo 
kūrybos kūrinį. Įdomu tai, kad mergina niekada 
nesimokė muzikos mokykloje. 

„Aš net nepažįstu natų ir nesimokiau muzikos, bet 
man patinka kurti. Anksčiau abejojau savimi, bet kai 
išgirdau padrąsinimą iš paties Šv. Kazimiero ordino 
magistro, dar labiau užsinorėjau kurti, tobulėti. Tai 
man padėjo patikėti, kad galiu. Namuose visada buvo 
pianinas, kartą sugalvojau pabandyti groti. Spaudžiau 
klavišus, skambėjo labai gražūs garsai“, - emocijų 
renginio dieną neslėpė Sniežana. 

Mergina pasakojo, kad ta diena, kai ją, grojančią 
pianinu, pastebėjo Ordino magistras buvo ypatinga. 
Nuo tos akimirkos ji pradėjo dar intensyviau 
savarankiškai mokytis groti ir ruoštis festivaliui. 
Sniežana įsitikinusi: dalyvauti šiame festivalyje yra 

labai naudinga, nes taip gali išbandyti save, atrasti savo 
sugebėjimus.

Tos pačios nuomonės buvo ir Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinės mokyklos Penktokų repo grupės nariai. Jie 
atliko šeštos klasės mokinio Jono Aleknavičiaus 
sukurtą dainą.  Jų pasirodymą gyrė komisijos nariai, 
tvirtindami, kad vaikai sužavėjo originalumu. Jiems 
atiteko prizas – ekskursija Lietuvos nacionaliniame 
operos ir baleto teatre.

„Dalyvaudamas gali parodyti, ką moki, ką sukūrei, 
savo idėjas paskleisti kitiems. Mums tai patinka“, - teigė 
J. Aleknavičius.

Atvyko Lenkijos lietuvių ansamblis
Visos šventės metu susirinkusių dėmesį traukė vieno 

ansamblio apranga. Nertos kepuraitės, žalvariniai 
papuošalai, austos juostos ir išskirtiniai kostiumai – 
taip buvo pasipuošusios Lenkijos lietuvės, atvykusios 
iš Punsko. Merginų ansamblis ,,Saulalė“ festivalyje 
dalyvavo svečio teisėmis.

Ansamblio ,,Saulalės“ narės 
ir jų vadovė Angelė 
Bapkauskienė taip pat buvo 
pakviestos į ekskursiją Lietu-
vos operos ir baleto teatre. 
Tokią dovaną – galimybę joms 
suorganizavo S. Jonaitytė. Iš 
festivalio merginos išvyko 
rankose laikydamos Ordino 
laikraštį „Gyvenimo šviesa“ ir 
maestro Petro Juodelės 
kompaktinę plokštelę  
„Muzikos instrumentų karali-
joje“ . 

„Gera prisiliesti prie lietuvių 
kalbos, prie lietuviškos 
muzikos. Juk tai esame mes - 
lietuvaitės“ , - atsisveikinda-
mos sakė merginos. █

Komisijos narės Emilija Sakadolskienė, So�ija Jonaitytė Ansamblio ,,Saulalė“ atlikėjos iš Punsko su Ordino dovanomis

Festivalio „Liejas malonė“ bendra dalyvių giesmė
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Šv. Kazimiero ordinas globoja 
Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės ir 
Bezdonių vidurinės mokyklų vaikus. 
Jiems kovo 23-iąją buvo suteikta proga 

savo akimis išvysti operą „Bruknelė“. Moksleivius 
pasitiko ir ekskursiją po slapčiausias Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro vietas vedė Ordino Kultūros 
tarnybos vadovė, operos solistė So�ija Jonaitytė.

Susipažino su S. Vainilaitiene
Kokia sargyba saugo Nacionalinį Lietuvos operos ir 

baleto teatrą, kur saugoma spektaklių atributika, kiek 
laiko yra ruošiamos scenos dekoracijos, ką reiškia tie 
skaičiai ant milžiniško dydžio prožektorių, ką prieš 
lipdami ant scenos daro solistai ir koks tas legendinio 
karšto šokolado skonis – tai tik dalis klausimų, kurie 
kirbėjo visų atvykusių moksleivių galvose. Į visus juos 
tą dieną jie rado atsakymus. Jiems padėjo 
charizmatiška ir jau keturis dešimtmečius LNOBT 
dirbanti Ordino dama S. Jonaitytė.

Prieš spektaklį moksleiviai turėjo išskirtinę progą 
susipažinti su poetinės pasakos „Bruknelė“ autoriaus 
Martyno Vainilaičio žmona So�ija. 85-erių ponia S. 
Vainilaitienė, knygų iliustratorė iki šių dienų mena 
operos ,,Bruknelė“ premjerą. Prieš šį svarbų momentą 
(2010 metais – aut. past.) vyko piešinių konkursas 
„Pasitikime Bruknelę“. Jame dalyvavo 1500 vaikų. Toks 
aktyvus mokinių dalyvavimas labai paglostė S. 
Vainilaitienės širdį. Ne mažiau džiaugsmo jai suteikia ir 
moksleivių domėjimasis vaikiškomis operomis ar 
baletu.

„Šiandien pasižiūrėti „Bruknelės“ 
atėjo ir mano anūkai. O visiems jums 
linkiu malonių įspūdžių“, - iš 
Bezdonių atvykusiems svečiams 
linkėjo ponia S. Vainilaitienė.

Pasidabino personažų kostiu-
mais

Po malonios pažinties vaikai sekė 
paskui S. Jonaitytę ir su nekantrumu 
laukė, kada išvys paslaptinguosius 
užkulisius. Dešimtmetį Vilių 
sužavėjo muškietininkų kostiumai. 
Berniukas juos apsivilko ir kaip 
reikiant įsijautė į vaidmenį. „Vienas 
už visus ir visi už vieną“, – vienbal-
siai tarė moksleiviai. Merginos 
skubėjo paliesti, apsirengti ir 
nuotraukose įsiamžinti su įvairių 

operų, baletų personažų apdarais. Tokia galimybe 
pasinaudojo ir mokyklos direktorė Vida 
Dzenkauskienė.

„Juk pats geriausias ir svarbiausias dalykas yra 
įsijungti kartu į bendrą veiklą su vaikais, ar tai būtų 
žaidimas, ar kita“, - šypsojosi ir su Eimantu fektuotis 
skubėjo direktorė.

Puošdamiesi personažų kostiumais moksleiviai 
įtempę ausis klausėsi S. Jonaitytės pasakojimų apie 
pirmosios operos pasirodymą Lietuvoje. Solistė ir 
Ordino dama taip pat atskleidė įvairius artistų 
pasiruošimo spektakliams ypatumus.

„O dabar visi atsistokime prie šios sienelės, 
iškelkime ranką ir koją, stebėkite save veidrodyje, 
būtent taip prieš pasirodydami ant scenos daro prima-
rijai ir balerinos, na, įsijauskite, drąsiai, įsivaizduokite, 
kad netrukus bus jūsų pasirodymas“, - energingai visus 
kvietė S. Jonaitytė.

Po ypatingų akimirkų teatro užkulisiuose moksleiviai 
buvo palydėti į salę, kurioje su nekantrumu laukė 
pirmųjų orkestro garsų ir solistų.

Atskleidė svajones
„Man labiausiai patiko Dzingulis, jis taip įsimylėjo 

Bruknelę. Ai, bet dar ir koks skanus karštas šokoladas 
buvo“, - įspūdžius po operos pasakojo Vilius.

Savo nuomonę apie spektaklio personažus, solistų 
balsus ir kitus pastebėjimus moksleiviai entuziastingai 
pasakojo Ordino D. Magistrui Henrikui 
Armoškai-Eismontui. Jis su kitais ordino nariais vaikus 
pasitiko Ordino Magistrate. Čia vaikai galėjo 

susipažinti su Šv. Kazimiero ordino istorija. Ne 
mažiau laiko buvo skiriama pokalbiams apie mokyklą 
ir svajones. Greitai pilnametystės sulauksiantis Eiman-
tas pasakojo, kokia yra jo nuomonė apie rašytoją Žiulį 
Verną. Dešimtokė Brigita teigė abejojanti, kokias studi-
jas pasirinkti aukštojoje mokykloje.

„Man patinka biologija, veterinarija, bet labai 
norėčiau ir užsienio kalbas pamėginti, 
neapsisprendžiu“, - sakė Brigita. 

Savo ateities planus išdavė ir Jolanta. Mergina domisi 
architektūra ir interjero dizainu.

„Nors kai šiandien pamačiau spektaklį, pagalvojau, 
kaip gera būtų tapti artiste, pavyzdžiui balerina“, - 
šypsojosi Jolanta. 

Įspūdingą iš Bezdonių atvykusių vaikų ir mokytojų 
dieną vainikavo bendri planai su Šv. Kazimiero ordino 

Šv. Kazimiero ordino Damos So�ijos Jonaitytės užburiantis pasakojimas

nariais.  Pasak direktorės, vaikai yra labai kūrybingi: 
organizuoja festivalius, renginius, yra muzikalūs, kai 
kurie  net  rašo muziką. Tad, labai džiaugiasi  Šv. Kazi-
miero ordino narių pagalba ir dėmesiu. █
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Šv. Kazimiero ordinas globoja 
Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės ir 
Bezdonių vidurinės mokyklų vaikus. 
Jiems kovo 23-iąją buvo suteikta proga 

savo akimis išvysti operą „Bruknelė“. Moksleivius 
pasitiko ir ekskursiją po slapčiausias Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro vietas vedė Ordino Kultūros 
tarnybos vadovė, operos solistė So�ija Jonaitytė.

Susipažino su S. Vainilaitiene
Kokia sargyba saugo Nacionalinį Lietuvos operos ir 

baleto teatrą, kur saugoma spektaklių atributika, kiek 
laiko yra ruošiamos scenos dekoracijos, ką reiškia tie 
skaičiai ant milžiniško dydžio prožektorių, ką prieš 
lipdami ant scenos daro solistai ir koks tas legendinio 
karšto šokolado skonis – tai tik dalis klausimų, kurie 
kirbėjo visų atvykusių moksleivių galvose. Į visus juos 
tą dieną jie rado atsakymus. Jiems padėjo 
charizmatiška ir jau keturis dešimtmečius LNOBT 
dirbanti Ordino dama S. Jonaitytė.

Prieš spektaklį moksleiviai turėjo išskirtinę progą 
susipažinti su poetinės pasakos „Bruknelė“ autoriaus 
Martyno Vainilaičio žmona So�ija. 85-erių ponia S. 
Vainilaitienė, knygų iliustratorė iki šių dienų mena 
operos ,,Bruknelė“ premjerą. Prieš šį svarbų momentą 
(2010 metais – aut. past.) vyko piešinių konkursas 
„Pasitikime Bruknelę“. Jame dalyvavo 1500 vaikų. Toks 
aktyvus mokinių dalyvavimas labai paglostė S. 
Vainilaitienės širdį. Ne mažiau džiaugsmo jai suteikia ir 
moksleivių domėjimasis vaikiškomis operomis ar 
baletu.

„Šiandien pasižiūrėti „Bruknelės“ 
atėjo ir mano anūkai. O visiems jums 
linkiu malonių įspūdžių“, - iš 
Bezdonių atvykusiems svečiams 
linkėjo ponia S. Vainilaitienė.

Pasidabino personažų kostiu-
mais

Po malonios pažinties vaikai sekė 
paskui S. Jonaitytę ir su nekantrumu 
laukė, kada išvys paslaptinguosius 
užkulisius. Dešimtmetį Vilių 
sužavėjo muškietininkų kostiumai. 
Berniukas juos apsivilko ir kaip 
reikiant įsijautė į vaidmenį. „Vienas 
už visus ir visi už vieną“, – vienbal-
siai tarė moksleiviai. Merginos 
skubėjo paliesti, apsirengti ir 
nuotraukose įsiamžinti su įvairių 

operų, baletų personažų apdarais. Tokia galimybe 
pasinaudojo ir mokyklos direktorė Vida 
Dzenkauskienė.

„Juk pats geriausias ir svarbiausias dalykas yra 
įsijungti kartu į bendrą veiklą su vaikais, ar tai būtų 
žaidimas, ar kita“, - šypsojosi ir su Eimantu fektuotis 
skubėjo direktorė.

Puošdamiesi personažų kostiumais moksleiviai 
įtempę ausis klausėsi S. Jonaitytės pasakojimų apie 
pirmosios operos pasirodymą Lietuvoje. Solistė ir 
Ordino dama taip pat atskleidė įvairius artistų 
pasiruošimo spektakliams ypatumus.

„O dabar visi atsistokime prie šios sienelės, 
iškelkime ranką ir koją, stebėkite save veidrodyje, 
būtent taip prieš pasirodydami ant scenos daro prima-
rijai ir balerinos, na, įsijauskite, drąsiai, įsivaizduokite, 
kad netrukus bus jūsų pasirodymas“, - energingai visus 
kvietė S. Jonaitytė.

Po ypatingų akimirkų teatro užkulisiuose moksleiviai 
buvo palydėti į salę, kurioje su nekantrumu laukė 
pirmųjų orkestro garsų ir solistų.

Atskleidė svajones
„Man labiausiai patiko Dzingulis, jis taip įsimylėjo 

Bruknelę. Ai, bet dar ir koks skanus karštas šokoladas 
buvo“, - įspūdžius po operos pasakojo Vilius.

Savo nuomonę apie spektaklio personažus, solistų 
balsus ir kitus pastebėjimus moksleiviai entuziastingai 
pasakojo Ordino D. Magistrui Henrikui 
Armoškai-Eismontui. Jis su kitais ordino nariais vaikus 
pasitiko Ordino Magistrate. Čia vaikai galėjo 

susipažinti su Šv. Kazimiero ordino istorija. Ne 
mažiau laiko buvo skiriama pokalbiams apie mokyklą 
ir svajones. Greitai pilnametystės sulauksiantis Eiman-
tas pasakojo, kokia yra jo nuomonė apie rašytoją Žiulį 
Verną. Dešimtokė Brigita teigė abejojanti, kokias studi-
jas pasirinkti aukštojoje mokykloje.

„Man patinka biologija, veterinarija, bet labai 
norėčiau ir užsienio kalbas pamėginti, 
neapsisprendžiu“, - sakė Brigita. 

Savo ateities planus išdavė ir Jolanta. Mergina domisi 
architektūra ir interjero dizainu.

„Nors kai šiandien pamačiau spektaklį, pagalvojau, 
kaip gera būtų tapti artiste, pavyzdžiui balerina“, - 
šypsojosi Jolanta. 

Įspūdingą iš Bezdonių atvykusių vaikų ir mokytojų 
dieną vainikavo bendri planai su Šv. Kazimiero ordino 

40 metų – tiek laiko Lietuvos Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre dirba solistė, dabar edukacinių projektų 
koordinatorė, Šv. Kazimiero ordino Dama So�ija 
Jonaitytė. Ji puikiai žino teatro užkulisių jaudulio kainą 
ir pasirodymo šlovę. Jau beveik dešimtmetį savo patir-
timi ji dalinasi su kitais. Tiek mažiesiems, tiek suaugus-
iems S. Jonaitytė atskleidžia ne vieną įdomią artisto 
gyvenimo scenoje detalę, vesdama edukacines ekskursi-
jas teatre.  

„Visada gali pasirinkti, kaip elgtis, kaip bendrauti. Aš 
užaugau kaime, kuriame žmonės daug dainavo, 
giedojo. Tie paprasti, tačiau labai šilti kaimo žmonės 
buvo dvasios aristokratai“, – vaikystės dienas prisiminė 
S. Jonaitytė.  

Solistė įsitikinusi, kad didžiausia dovana – tai sutikti 
žmonės. Iki šių dienų ji mena pažinties akimirkas su 
šviesaus atminimo monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, 
šviesuoliu Viliumi Bražėnu, mokytoju Simonu Norbutu. 

„Išminties gali pasisemti ir bendraudamas su šių 
laikų mūsų mažaisiais princais ir princesėmis, jeigu jų 
dar neprarijo internetas, jei jie dar moka dainuoti ir 
suvokia, kad pasaulyje nėra nieko brangesnio už 
žmogaus ryšį su žmogumi“, – teigė Šv. Kazimiero ordino 
narė. 

Kone kasdien solistė veda vaikams ekskursijas, kurių 
metu supažindina su teatru, opera ir baleto spektak-
liais, kurie labai susiję ne tik su literatūra, bet ir istorija.

Išmanieji telefonai ir kompiuteriai yra užvaldę 
vaikus. Kaip Jums pavyksta sudominti juos 
ekskursijų metu?

Operos ir baleto menas toks įvairiapusiškas, bet, 
žinoma, daug priklauso nuo to, ką visa tai rodydamas 

sakysi. Vaikams pasakoju tikrus dalykus, bandau juos 
įtraukti į diskusijas, improvizuojant vaidinimą ar 
uždainuojant. Tada jie teatre pasijunta savi. Visada 
paklausiu, kas iš vaikų muzikuoja. Kiekviena grupė, 
atvykusi į ekskursiją yra kitokia. Kartais susitikimą su 
vaikais pradedu nuo pasimankštinimo, bet tas 
pasimankštinimas yra linksmas. Būna, auklėtojoms 
kartais nelengva teatro užburiančioje aplinkoje 
sugaudyti savo mažamečius, tai mes čia pat imame 
„žaisti operą“ apie tai, kaip boružytė lipo lipo smilga ir 
nukrito ant nugaros, o dabar stengiasi kojytėmis 
pasiekti smilgą ir dar sukuriame boružytės ariją. Tai 
padeda jiems iš karto susidomėti ir susikaupti. Sten-
giuosi vaikams viską pateikti įdomiais pavyzdžiais. 

Ekskursijos metu galima išvysti užkulisių 
detales, dekoracijas ir kita. Kas vaikus sudomina 
labiausiai? 

Pastebiu, kad visų dėmesį labiausiai patraukia scena. 
Kai nueiname ten, kur statomos, spektakliui ruošiamos 
dekoracijos, kur pakabinti didžiausi prožektoriai su 
užrašytais  triženkliais  numeriais.  Visa, kaip tai sukon-
struojama, kaip čia viskas vyksta, kaip tai yra valdoma 
ir kokia vyrauja įtampa – tai vaikams labai įdomu. Juk 
kai žiūrovai patogiai sėdi, žiūri įdomų spektaklį, grožisi 
juo, iš tiesų net neįtaria, kiek žmonių čia įtemptai dirba. 
Visus labai sudomina sudėtinga scenos techninė 
įranga. Kaip iš scenos grindų iškyla vienokia ar kitokia 
dekoracija, kas ją pakelia, kiek kokių kabelių reikia 
nutiesti – tai tik dalis klausimų, į kuriuos būtinai jiems 
atsakau.  Dar vaikai dažnai klausia: o kaip padaromos 
tos dekoracijos, iš kur tie nematyti kostiumai, ar galiu 
prisiliesti, pasipuošti, įsijausti į vaidmenį. Galiausiai jie 

nekantrauja pastovėti su balerinų puantais. Nemažiau 
vaikus sudomina paveikslas, kuriame dailininkas A. 
Mackonis pavaizdavo pirmos operos atlikimą Lietuvos 
Valdovų rūmų teatre 1636 m. 

Kaip elgiatės su nemandagiais vaikais? 
Pastebiu, kad labai daug kas priklauso nuo mokytojo. 

Apskritai, apmaudu tai, jog mokytojai tapo nebe moky-
tojais, o paslaugų teikėjais. Bet juk vaikai ateina iš 
šeimų ir nuo šeimos priklauso, ar vaikas ateina moky-
tis ar tik reikšti pretenzijas ir trukdyti kitiems. Sutinku 
nuostabių mokytojų su nuostabiais moksleiviais. Jau 
prieš dešimt metų lietuvių kalba yra išleista Dono 
Campbello knyga „Mozarto muzikos poveikis“.  Mano 
nuomone, šią knygą turėtų žinoti ir naudoti kiekvienas 
pedagogas. Pamenu, kartą atvyko pradinukai, vedu 
jiems ekskursiją ir sakau: „Vaikai, kai jūs spręsite 
matematikos uždavinius, paprašykite mokytojos, kad 
skambėtų Mozarto muzika – geriau seksis“. O jie man 
atsako: „Mūsų mokytoja taip ir daro“. Tų vaikų elgesys 
stebina net apsaugos darbuotoją, kuris manęs net 
paklausia, iš kur atvyko tokie mandagūs vaikai? 
Nemandagūs vaikai – tai jau kasdienybė. Todėl kartais 
tenka pasiūlyti – elkimės taip, kad visi darbuotojai 
klaustų, o iš kur šie mandagūs vaikai.

Kokių klausimų sulaukiate iš vaikų?
Pamenu, kartą penkerių metų mergaitė stebėjo visas 

dekoracijas ir paklausė apie raganos užnuodytą obuolį, 
kurio atsikando Snieguolė. Ją domino, kokiais būtent 
nuodais ragana užnuodijo tą obuolį. Atsakiau jai: „Na, 
kaip tu manai, kokie tai galėjo būti nuodai, gal pykčio 
nuodai, nes ragana buvo pikta, bet spektaklis baigėsi 
laimingai, tai kas vis tik išgelbėjo snieguolę?“. Ir tada iš 
mažametės pasigirsta atsakymas, kad meilė ir stebuk-
lingas bučinys išgelbėjo snieguolę. Galiausiai, 
pradedame svarstyti, kodėl tas bučinys buvo stebuklin-
gas? Gal dėl to, kad reikia  labai saugoti pirmąjį bučinį. 
O kažkas labai skatina tuos bučinius išbarstyti, kad 
nebetektume tos gėrio galios. Tai gal nepasiduokime 
gundymams, kurių pilna aplink, išmokim juos 
atpažinti. 

Apie kokias vertybes kalbate su moksleiviais? 
Pavyzdžiui, visada su vaikais repetuojame trijų 

muškietininkų šūkį: ,,Vienas už visus ir visi už vieną“. 
Kalbame, kad tas, kuris tyčiojasi iš silpnesnių, pirmiau-
sia pasityčioja iš savęs, nes visiems parodo, kad jis 
niekšas.

40 metų šiame teatre: operos, scena, dabar 
darbas su vaikais. Ką Jūs dar atrandate šiame 
teatre? 

Man labai įdomu dirbti šį darbą, nes turi surasti 
būdą, kaip pagauti to triukšmaujančio vaiko dėmesį, 
susidraugauti. Kiekvienas susitikimas su vaikais, jaun-

S. JONAITYTĖ: VISA, KĄ TURIU BRANGIAUSIO, NEŠIOJUOSI SU SAVIMI
Publikuota 2014.05.20 ordinas.lt  - „Gyvenimo šviesa“  Aleksandra A.Venskaitienė

nariais.  Pasak direktorės, vaikai yra labai kūrybingi: 
organizuoja festivalius, renginius, yra muzikalūs, kai 
kurie  net  rašo muziką. Tad, labai džiaugiasi  Šv. Kazi-
miero ordino narių pagalba ir dėmesiu. █

imu yra iššūkis. Per tą dešimtmetį vaikai pasikeitė, nes 
jaunose šeimose beveik nebeliko vertybių. Deja, jau 
„vien tik auksas valdo mus, o šėtonui tai puota“.

Ką patartumėte toms jaunoms šeimoms, kurios 
augina mažamečius vaikus?

Vaikai yra labai skirtingos mažos asmenybės, ne 
lėlės. Jie jaučia, supranta ir protauja, mokosi nuo 
pirmos gyvenimo akimirkos. Būkime jiems gerais 
pavyzdžiais.

Koks yra Jūsų laisvalaikis ir poilsis?
Būna, nubėgu kur po medžiu pasėdžiu. O kartais 

nueinu į Šv. Kazimiero koplyčią Arkikatedroje. Dar 
patinka Bernardinų sode, kai nėra daug žmonių, ar Šv. 
Jonų bažnyčios varpinėje parymoti. Vilnius nuostabus 
savo aura. Dar knygos, muzika ir svarbiausia – žmonės, 
kuriems manęs reikia.

Ko palinkėtumėte studentams, kurie svajoja būti 
operos solistais? 

Sveikatos, kad galėtų labai daug dirbti. Taip pat ir 
sėkmės. 

Ko palinkėtumėte sau? 
Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko sutikti 

ypatingų žmonių, visada menu pažintį su monsinjoru 
Kazimieru Vasiliausku, šviesuoliu Viliumi Bražėnu, kad 
teko su jais pabendrauti, tai yra gyvenimo dovanos, 
kurios man suteikia stiprybės. Kai prisimenu 
bendravimo akimirkas, pasijuntu, kad aš – ne vienas 
lauke karys. Jaučiuosi įsipareigojusi jų pametėto to 
viruso, kurį gavau iš jų, tai perteikti vaikams. Baigdami 
ekskursiją, kartu su vaikais sukuriame atsisveikinimo 
dainą ir užtraukiame „Iki pasimatymo“. Ir bus smagu, 
jeigu jie išsineš to gerojo aukštojo meno virusą ir dar 
ne kartą grįš, o gal netgi taps menininkais.

Menu, einu Gedimino prospektu ir sutinku senokai 
matytą maestro Petrą Juodelę. Pasikalbėjome, ir mano 
gyvenime atsirado Šv. Kazimiero ordinas, kuris vienija 
daug garbingų šviesių ir drąsių žmonių, nenuilstančių 
dirbti skleidžiant gėrį. █
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40 metų – tiek laiko Lietuvos Nacionaliniame operos ir 
baleto teatre dirba solistė, dabar edukacinių projektų 
koordinatorė, Šv. Kazimiero ordino Dama So�ija 
Jonaitytė. Ji puikiai žino teatro užkulisių jaudulio kainą 
ir pasirodymo šlovę. Jau beveik dešimtmetį savo patir-
timi ji dalinasi su kitais. Tiek mažiesiems, tiek suaugus-
iems S. Jonaitytė atskleidžia ne vieną įdomią artisto 
gyvenimo scenoje detalę, vesdama edukacines ekskursi-
jas teatre.  

„Visada gali pasirinkti, kaip elgtis, kaip bendrauti. Aš 
užaugau kaime, kuriame žmonės daug dainavo, 
giedojo. Tie paprasti, tačiau labai šilti kaimo žmonės 
buvo dvasios aristokratai“, – vaikystės dienas prisiminė 
S. Jonaitytė.  

Solistė įsitikinusi, kad didžiausia dovana – tai sutikti 
žmonės. Iki šių dienų ji mena pažinties akimirkas su 
šviesaus atminimo monsinjoru Kazimieru Vasiliausku, 
šviesuoliu Viliumi Bražėnu, mokytoju Simonu Norbutu. 

„Išminties gali pasisemti ir bendraudamas su šių 
laikų mūsų mažaisiais princais ir princesėmis, jeigu jų 
dar neprarijo internetas, jei jie dar moka dainuoti ir 
suvokia, kad pasaulyje nėra nieko brangesnio už 
žmogaus ryšį su žmogumi“, – teigė Šv. Kazimiero ordino 
narė. 

Kone kasdien solistė veda vaikams ekskursijas, kurių 
metu supažindina su teatru, opera ir baleto spektak-
liais, kurie labai susiję ne tik su literatūra, bet ir istorija.

Išmanieji telefonai ir kompiuteriai yra užvaldę 
vaikus. Kaip Jums pavyksta sudominti juos 
ekskursijų metu?

Operos ir baleto menas toks įvairiapusiškas, bet, 
žinoma, daug priklauso nuo to, ką visa tai rodydamas 

sakysi. Vaikams pasakoju tikrus dalykus, bandau juos 
įtraukti į diskusijas, improvizuojant vaidinimą ar 
uždainuojant. Tada jie teatre pasijunta savi. Visada 
paklausiu, kas iš vaikų muzikuoja. Kiekviena grupė, 
atvykusi į ekskursiją yra kitokia. Kartais susitikimą su 
vaikais pradedu nuo pasimankštinimo, bet tas 
pasimankštinimas yra linksmas. Būna, auklėtojoms 
kartais nelengva teatro užburiančioje aplinkoje 
sugaudyti savo mažamečius, tai mes čia pat imame 
„žaisti operą“ apie tai, kaip boružytė lipo lipo smilga ir 
nukrito ant nugaros, o dabar stengiasi kojytėmis 
pasiekti smilgą ir dar sukuriame boružytės ariją. Tai 
padeda jiems iš karto susidomėti ir susikaupti. Sten-
giuosi vaikams viską pateikti įdomiais pavyzdžiais. 

Ekskursijos metu galima išvysti užkulisių 
detales, dekoracijas ir kita. Kas vaikus sudomina 
labiausiai? 

Pastebiu, kad visų dėmesį labiausiai patraukia scena. 
Kai nueiname ten, kur statomos, spektakliui ruošiamos 
dekoracijos, kur pakabinti didžiausi prožektoriai su 
užrašytais  triženkliais  numeriais.  Visa, kaip tai sukon-
struojama, kaip čia viskas vyksta, kaip tai yra valdoma 
ir kokia vyrauja įtampa – tai vaikams labai įdomu. Juk 
kai žiūrovai patogiai sėdi, žiūri įdomų spektaklį, grožisi 
juo, iš tiesų net neįtaria, kiek žmonių čia įtemptai dirba. 
Visus labai sudomina sudėtinga scenos techninė 
įranga. Kaip iš scenos grindų iškyla vienokia ar kitokia 
dekoracija, kas ją pakelia, kiek kokių kabelių reikia 
nutiesti – tai tik dalis klausimų, į kuriuos būtinai jiems 
atsakau.  Dar vaikai dažnai klausia: o kaip padaromos 
tos dekoracijos, iš kur tie nematyti kostiumai, ar galiu 
prisiliesti, pasipuošti, įsijausti į vaidmenį. Galiausiai jie 

nekantrauja pastovėti su balerinų puantais. Nemažiau 
vaikus sudomina paveikslas, kuriame dailininkas A. 
Mackonis pavaizdavo pirmos operos atlikimą Lietuvos 
Valdovų rūmų teatre 1636 m. 

Kaip elgiatės su nemandagiais vaikais? 
Pastebiu, kad labai daug kas priklauso nuo mokytojo. 

Apskritai, apmaudu tai, jog mokytojai tapo nebe moky-
tojais, o paslaugų teikėjais. Bet juk vaikai ateina iš 
šeimų ir nuo šeimos priklauso, ar vaikas ateina moky-
tis ar tik reikšti pretenzijas ir trukdyti kitiems. Sutinku 
nuostabių mokytojų su nuostabiais moksleiviais. Jau 
prieš dešimt metų lietuvių kalba yra išleista Dono 
Campbello knyga „Mozarto muzikos poveikis“.  Mano 
nuomone, šią knygą turėtų žinoti ir naudoti kiekvienas 
pedagogas. Pamenu, kartą atvyko pradinukai, vedu 
jiems ekskursiją ir sakau: „Vaikai, kai jūs spręsite 
matematikos uždavinius, paprašykite mokytojos, kad 
skambėtų Mozarto muzika – geriau seksis“. O jie man 
atsako: „Mūsų mokytoja taip ir daro“. Tų vaikų elgesys 
stebina net apsaugos darbuotoją, kuris manęs net 
paklausia, iš kur atvyko tokie mandagūs vaikai? 
Nemandagūs vaikai – tai jau kasdienybė. Todėl kartais 
tenka pasiūlyti – elkimės taip, kad visi darbuotojai 
klaustų, o iš kur šie mandagūs vaikai.

Kokių klausimų sulaukiate iš vaikų?
Pamenu, kartą penkerių metų mergaitė stebėjo visas 

dekoracijas ir paklausė apie raganos užnuodytą obuolį, 
kurio atsikando Snieguolė. Ją domino, kokiais būtent 
nuodais ragana užnuodijo tą obuolį. Atsakiau jai: „Na, 
kaip tu manai, kokie tai galėjo būti nuodai, gal pykčio 
nuodai, nes ragana buvo pikta, bet spektaklis baigėsi 
laimingai, tai kas vis tik išgelbėjo snieguolę?“. Ir tada iš 
mažametės pasigirsta atsakymas, kad meilė ir stebuk-
lingas bučinys išgelbėjo snieguolę. Galiausiai, 
pradedame svarstyti, kodėl tas bučinys buvo stebuklin-
gas? Gal dėl to, kad reikia  labai saugoti pirmąjį bučinį. 
O kažkas labai skatina tuos bučinius išbarstyti, kad 
nebetektume tos gėrio galios. Tai gal nepasiduokime 
gundymams, kurių pilna aplink, išmokim juos 
atpažinti. 

Apie kokias vertybes kalbate su moksleiviais? 
Pavyzdžiui, visada su vaikais repetuojame trijų 

muškietininkų šūkį: ,,Vienas už visus ir visi už vieną“. 
Kalbame, kad tas, kuris tyčiojasi iš silpnesnių, pirmiau-
sia pasityčioja iš savęs, nes visiems parodo, kad jis 
niekšas.

40 metų šiame teatre: operos, scena, dabar 
darbas su vaikais. Ką Jūs dar atrandate šiame 
teatre? 

Man labai įdomu dirbti šį darbą, nes turi surasti 
būdą, kaip pagauti to triukšmaujančio vaiko dėmesį, 
susidraugauti. Kiekvienas susitikimas su vaikais, jaun-

imu yra iššūkis. Per tą dešimtmetį vaikai pasikeitė, nes 
jaunose šeimose beveik nebeliko vertybių. Deja, jau 
„vien tik auksas valdo mus, o šėtonui tai puota“.

Ką patartumėte toms jaunoms šeimoms, kurios 
augina mažamečius vaikus?

Vaikai yra labai skirtingos mažos asmenybės, ne 
lėlės. Jie jaučia, supranta ir protauja, mokosi nuo 
pirmos gyvenimo akimirkos. Būkime jiems gerais 
pavyzdžiais.

Koks yra Jūsų laisvalaikis ir poilsis?
Būna, nubėgu kur po medžiu pasėdžiu. O kartais 

nueinu į Šv. Kazimiero koplyčią Arkikatedroje. Dar 
patinka Bernardinų sode, kai nėra daug žmonių, ar Šv. 
Jonų bažnyčios varpinėje parymoti. Vilnius nuostabus 
savo aura. Dar knygos, muzika ir svarbiausia – žmonės, 
kuriems manęs reikia.

Ko palinkėtumėte studentams, kurie svajoja būti 
operos solistais? 

Sveikatos, kad galėtų labai daug dirbti. Taip pat ir 
sėkmės. 

Ko palinkėtumėte sau? 
Aš labai džiaugiuosi, kad man pavyko sutikti 

ypatingų žmonių, visada menu pažintį su monsinjoru 
Kazimieru Vasiliausku, šviesuoliu Viliumi Bražėnu, kad 
teko su jais pabendrauti, tai yra gyvenimo dovanos, 
kurios man suteikia stiprybės. Kai prisimenu 
bendravimo akimirkas, pasijuntu, kad aš – ne vienas 
lauke karys. Jaučiuosi įsipareigojusi jų pametėto to 
viruso, kurį gavau iš jų, tai perteikti vaikams. Baigdami 
ekskursiją, kartu su vaikais sukuriame atsisveikinimo 
dainą ir užtraukiame „Iki pasimatymo“. Ir bus smagu, 
jeigu jie išsineš to gerojo aukštojo meno virusą ir dar 
ne kartą grįš, o gal netgi taps menininkais.

Menu, einu Gedimino prospektu ir sutinku senokai 
matytą maestro Petrą Juodelę. Pasikalbėjome, ir mano 
gyvenime atsirado Šv. Kazimiero ordinas, kuris vienija 
daug garbingų šviesių ir drąsių žmonių, nenuilstančių 
dirbti skleidžiant gėrį. █
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