
Kaip ir kiekvieną rudenį Šv. Kazimiero ordinas mini 
savo veiklos sukaktį, kuri šiemet neeilinė, jubiliejinė. 
Spalio 4-ąją, karalaičio Kazimiero gimimo dieną sureng-
tos iškilmės, pažyminčios 556-ąsias jo gimimo metines, 
šiais metais ypatingos ir tuo, kad Ordino šeimą papildė 
gausus būrys naujų narių, o LDK Valdovų rūmuose buvo 
o�icialiai atidengtas pernai Lietuvos ir Italijos ordinų 
dovanotas šv. Kazimiero bareljefas.

Šias, jau 15-ąsias iškilmes savo dalyvavimu pagerbė 
garbingi svečiai iš Italijos ir Lietuvos, o renginio 
programą papuošė aukščiausio lygio meno ir kultūros 
atstovai.

Susikaupimo valanda
Jau tradicija tapusios prieš Ordino iškilmes Vilniaus 

arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje laikomos šv. 
Mišios šiais metais buvo kitokios – dar artimesnės ir 
prasmingesnės. Šv. Mišias laikęs kunigas Virginijus 
Česnulevičius šventinių mišių metu vilkėjo lygiai prieš 
metus Ordino dovanotą arnotą, skurtą Ordino damos, 
liturginių rūbų kūrėjos Loretos 

Bartkevičiūtės-Valienės. Mišių metu pagerbti a.a. Šv. 
Kazimiero ordinų Lietuvoje ir Italijoje įkūrėjai Edvar-
das Jonas Eismontas ir Odilio Domenico Pellegrini, o 
esamiems ir naujiesiems nariams suteiktas palaimini-
mas. 

Kiekvienais metais Šv. Kazimiero koplyčia iškilmių 
metu tampa vis pilnesnė – šiemet čia visi Ordino nariai 
ir šventės svečiai vos tilpo. Vien naujųjų narių 

buvo prisaikdinta per 20, dviem asmenims suteiktas 
riterio titulas. 

Išskirtinis dėmesys buvo parodytas Šv. Kazimiero 
ordino signatarui maestro Petrui Juodelei. Dar rugsėjo 
pabaigoje iškilmių, kuriose dalyvavo Lietuvos Ordino 
delegacija, Romoje metu jam buvo suteikta Šv. Kazi- 
miero ordino Italijoje riterystė. Iškilmių Vilniuje metu 
Italijos Ordino D. Magistras Filippo Maria Pellegrini 
o�icialiai įšventino P. Juodelę į riterius, įteikė 
priklausančias regalijas bei autentišką, riterystę 
pažymintį aktą.  F. M. Pallegrini žodžiais, visi, kuriuos 
jungia šv. Kazimieras, yra vienos didelės šeimos nariai 
ir visus juos lydi šventojo palaima. 

„Esu sujaudintas šio susitikimo. Jau tampa tradicija, 
kad kiekvieną spalį susitinkame čia, šalia šv. Kazimiero 
kapo. Tikiu, kad viskas gyvenime vyksta neatsitiktinai, 
todėl manau, kad a.a. Edvardą lyg piligrimą į Italiją 
atvedė pats šv. Kazimieras. Tam, kad mūsų draugystė 
būtų naudinga ir prasminga tiek Lietuvos, tiek Italijos 
žmonėms, mūsų istorijai“, - Šv. Kazimiero koplyčioje 
kalbėjo F. M. Pellegrini. 

Valdovų rūmuose atidengtas bareljefas
Lygiai prieš metus Lietuvos Šv. Kazimiero ordinas, 

bendradarbiaudamas su to paties vardo Ordino 
Italijoje D. Magistru F. M. Pellegrini, Šv. Maltos riterių 
ordino D. Magistru Paolo Calabró ir Šv. Romos imperi-
jos ordino D. Magistru markizu Enrico Maria Giussepe 
Giuliano LDK Valdovų rūmams dovanojo barelje�inę 

lentą su šv. Kazimiero 
atvaizdu iš bronzos ir 
marmuro. Šiemet, 
spalio 4-ąją šis ger- 
biamo Lietuvos juvelyro 
ir dailininko Petro Hen-
riko Garškos kūrinys 
buvo pakabintas 
Valdovų rūmų Šv. Kazi-
miero salėje ir nuo šiol 
ne tik puoš šią istorinę 
vietą, bet ir bus atviras 
visiems rūmų lankyto-
jams. 

„Šiandien galime pasidžiaugti, kad Lietuvos šventojo 
Kazimiero, o taip pat ir Ordino ženklu pažymėti istori- 
niai Valdovų rūmai. Tačiau pirmiausia tai – ne 
puošmena, o savo užduotį turintis objektas, kuris 
primins karalaičio puoselėtas taurias vertybes ir 
skatins jas puoselėti mus visus”, - sakė Ordino D. Magis-
tras Henrikas Armoška-Eismontas.

Pasak Valdovų rūmų direktoriaus Vydo Dolinsko, 
sunku būtų atrasti tinkamesnę vietą Ordino 
dovanotam bareljefui, nes būtent čia karalaitis Kazi- 
mieras gyveno, meldėsi. Direktoriaus pavaduotoja dr. 
Jolanta Karpavičienė po iškilmingos bareljefo 
atidengimo ceremonijos akcentavo, kad šis šventojo 
atvaizdas skirtas ne tik Valdovų rūmų muziejui, bet 
visiems Lietuvos žmonėms ir mūsų šalies svečiams.

Pirmą kartą ši originali šv. Kazimiero barelje�inė 
lenta P. H. Garškos buvo sukurta 2008 metais, pažymint 
Lietuvos globėjo 550-ąsias gimimo metines. Bareljefas 
buvo nugabentas į Venesuelą, Šv. Kazimiero miestą, kur 
jam suteikta garbinga vieta miesto katedroje. 

Vienas iš bareljefo fundatorių, šiemet į Lietuvos Šv. 
Kazimiero ordino riterius įšventintas baronas P. Cala br
ό savo kalboje džiaugėsi galėdamas būti šios Ordinų 
bendrystės dalimi bei kvietė nepamiršti, kad būti 
riteriu – tai ir ne tik garbė, bet ir pareiga padėti 
skurstantiems, stokojantiems, atstumtiems.

Garbės medaliu apdovanota I. Lingienė
Šv. Kazimiero ordinas, tęsdamas gražią tradiciją 

pagerbti Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusius 
žmones, garbės medalį įteikė Šv. Kazimiero ordino 
narei Izolinai Lingienei – Kristijono Donelaičio draugi-
jos pirmininkei, G. Petkevičaitės-Bitės medalio lau- 
reatei, Šiaulių miesto Metų moteriai. Veikli ir 
inteligentiška gražių idėjų autorė I. Lingienė, atsiim-
dama apdovanojimą išreiškė padėką ir viltį toliau 
puoselėti gėrį, grožį bei istorinę atmintį. 

Jubiliejinių iškilmių proga LDK Valdovų rūmuose 
vykusiame renginyje šiais metais Ordino kvietimu 
dalyvavo Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, 
tapytoja ir žinoma šv. Kazimiero asmenybės bei ikono-
gra�ijos tyrinėtoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Ji 
susirinkusiems skaitė pranešimą apie šv. Kazimiero 
asmenybę, jo visuomeninę ir politinę veiklą bei diplo-
matinius santykius su kitomis šalimis, kuris Ordino 
nariams suteikė išskirtinę progą pagilinti savo žinias, iš 
naujo atrasti įkvėpimo šio itin žemiško karalaičio 
darbuose. 

Pakilų renginį vainikavo profesionalumu ir tarptauti-
niais pasiekimais nuolat stebinantis, Ordino nario 
Regimanto Adomaičio vadovaujamas berniukų choras 
„Dagilėlis“. Kelios dešimtys itin darbščių, nuoširdžių ir 
talentingų vaikų bei jaunuolių kaip ir kaskart nepaliko 
abejingų, o it tobulai suderintas instrumentas skam-
bantys choro balsai iki graudulio jaudino klausytojų 
širdis. 

Visų iškilmių Vilniaus arkikatedroje ir Valdovų 
rūmuose metu buvo �ilmuojami dokumentinio �ilmo 
apie lietuvių misionierių Aleksandrą Ferdinandą 
Bendoraitį, dirbusį ir gyvenusį Bolivijoje, fragmentai. 
Filmo kūrybinė komanda su režisieriumi Vytautu 
Puidoku priešakyje A. F. Bendoraičio asmenybėje ir 
veikloje įžvelgė nemažą panašumų su šventuoju Kazi-
mieru, o Ordiną mato kaip šių dviejų žmonių darbų 
tąsą šiuolaikiniame pasaulyje.

Po šventės svečiai buvo pakviesti pabendrauti neo�i-
cialioje aplinkoje. Didžioji šventė baigėsi, tačiau tikroji 
šventė tik prasidėjo – laukia prasmingi darbai, nauji 
iššūkiai, kuriuos, tikime, lydės šv. Kazimiero dvasia. █
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„MAŽOJO PRINCO DIRBTUVĖS“ – ATIDARYTOS ! 
Publikuota 2014.09.15 ordinas.lt  - Agnė Pikšrytė

JUBILIEJINĖS ORDINO IŠKILMĖS PAŽYMĖTOS REIKŠMINGAIS ŽENKLAIS
Publikuota 2014.10.15 ordinas.lt  - Agnė Pikšrytė

2014 m. rugsėjo 7 dieną, Šv. Kazimiero ordino 
iniciatyva Vilniuje duris atvėrė „Mažojo princo 
dirbtuvės“. Ši nauja erdvė kartu su talentingais, 
kūrybingais ir geranoriškais žmonėmis, tikima, taps 
jaukia užuovėja ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir jų 
šeimų nariams bei draugams.

Atidarymo dieną buvo išsamiau pristatyta dirbtuvių 
idėja ir veikla. Iškart po įžanginio žodžio iškilmingai 

perkirptas raudonas kaspinas, simboliškai pažymėjęs 
naujos draugystės pradžią. Susirinkusiems suagusiems 
ir mažiausiems svečiams operos solistė ir Ordino dama 
So�ija Jonaitytė, Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre ilgus metus dirbanti su jaunimu, ren- 
ginyje skaitė Antuano de Sent-Egziuperi knygos 
„Mažasis princas“ ištrauką.

Kol mažieji apžiūrinėjo rankdarbiams 

paruoštas priemones ir pažindinosi 
tarpusavyje, jų tėveliai, seneliai, vyresni broliai ir sesės 
įdėmiai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko 
Radzevičiaus atliekamų kūrinių iš šiuo metu ruošiamo 
koncerto-spektaklio „Saulės kelionė“. Vienos 
unikaliausių Lietuvos muzikos grupių „Skylė“ sieloms 
pritarė choro „Gentis“ nariai.

Juoku ir spalvomis užpildę „Mažojo princo dirbtuvių“ 
erdvę vaikai nekantraudami laukė specialiai jiems 
paruoštų užduočių – smagiųjų origami lankstymo ir 
„Svajonių“ laivelių statymo. Padedami dirbtuvių 
komandos narių ir savo artimųjų, vaikai sukūrė 
daugybę nuostabių kūrinių. Jaukiai sutūpę prie ilgo 
stalo visi džiaugėsi galimybe pabendrauti ir kartu 
nuveikti ką nors naujo, nekasdieniško.  Atidarymo 
svečių atneštos perskaitytos knygelės papildė 
dirbtuvių biblioteką, kuria naudosis ir iš kurios žinių 
semsis čia ateinantys vaikai.

Įkvėpti knygos personažo – mažo baltapūkio 
berniuko, jo laike ir erdvėje neapibrėžtos kelionės 
tikrųjų vertybių pažinimo link, „Mažojo princo 
dirbtuvių“ komandos nariai tiki, kad šioje naujoje 
erdvėje vis dažniau rinksis mažieji, jų šeimos, o kartu 
išmoksime naudingų dalykų, pasidalinsime idėjomis, 
pailsėsime ir išeisime šiek tiek geresni, linksmesni, 
atviresni pasauliui ir vieni kitiems.

Jau netrukus „Mažojo princo dirbtuvėse“ mokysimės 
saugaus elgesio kieme, gatvėje. Apie tai, kaip apsaugoti 
save ir kitus, mums papasakos saugaus eismo žinovas, 
o siuvimo meistrė padės vaikams pasigaminti atšvaitą 
„Draugą į mokyklą“! Kiekvienas, net pats mažiausias, 
su jį atlydėjusiuoju galės susikurti savo atšvaitą – 
žaisliuką, kuris kartu keliaus į mokyklą ar darželį ir 
padės būti geriau matomu.

Artimiausiuose  renginiuose susipažinsime su 
šachmatais, įdomiąja �izika ir istorija, neeilinių 
profesijų atstovais, prisiliesime prie muzikos, molio, 
dažų ir kitų įdomių dalykų.

Jau greitai susitiksime čia, „Mažojo princo 
dirbtuvėse“ ! █

V. Apanavičienė, H. A. Eismontas, P. Juodelė, K. Mackevičius
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naujos draugystės pradžią. Susirinkusiems suagusiems 
ir mažiausiems svečiams operos solistė ir Ordino dama 
So�ija Jonaitytė, Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre ilgus metus dirbanti su jaunimu, ren- 
ginyje skaitė Antuano de Sent-Egziuperi knygos 
„Mažasis princas“ ištrauką.

Kol mažieji apžiūrinėjo rankdarbiams 

paruoštas priemones ir pažindinosi 
tarpusavyje, jų tėveliai, seneliai, vyresni broliai ir sesės 
įdėmiai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko 
Radzevičiaus atliekamų kūrinių iš šiuo metu ruošiamo 
koncerto-spektaklio „Saulės kelionė“. Vienos 
unikaliausių Lietuvos muzikos grupių „Skylė“ sieloms 
pritarė choro „Gentis“ nariai.

Juoku ir spalvomis užpildę „Mažojo princo dirbtuvių“ 
erdvę vaikai nekantraudami laukė specialiai jiems 
paruoštų užduočių – smagiųjų origami lankstymo ir 
„Svajonių“ laivelių statymo. Padedami dirbtuvių 
komandos narių ir savo artimųjų, vaikai sukūrė 
daugybę nuostabių kūrinių. Jaukiai sutūpę prie ilgo 
stalo visi džiaugėsi galimybe pabendrauti ir kartu 
nuveikti ką nors naujo, nekasdieniško.  Atidarymo 
svečių atneštos perskaitytos knygelės papildė 
dirbtuvių biblioteką, kuria naudosis ir iš kurios žinių 
semsis čia ateinantys vaikai.

Įkvėpti knygos personažo – mažo baltapūkio 
berniuko, jo laike ir erdvėje neapibrėžtos kelionės 
tikrųjų vertybių pažinimo link, „Mažojo princo 
dirbtuvių“ komandos nariai tiki, kad šioje naujoje 
erdvėje vis dažniau rinksis mažieji, jų šeimos, o kartu 
išmoksime naudingų dalykų, pasidalinsime idėjomis, 
pailsėsime ir išeisime šiek tiek geresni, linksmesni, 
atviresni pasauliui ir vieni kitiems.

Jau netrukus „Mažojo princo dirbtuvėse“ mokysimės 
saugaus elgesio kieme, gatvėje. Apie tai, kaip apsaugoti 
save ir kitus, mums papasakos saugaus eismo žinovas, 
o siuvimo meistrė padės vaikams pasigaminti atšvaitą 
„Draugą į mokyklą“! Kiekvienas, net pats mažiausias, 
su jį atlydėjusiuoju galės susikurti savo atšvaitą – 
žaisliuką, kuris kartu keliaus į mokyklą ar darželį ir 
padės būti geriau matomu.

Artimiausiuose  renginiuose susipažinsime su 
šachmatais, įdomiąja �izika ir istorija, neeilinių 
profesijų atstovais, prisiliesime prie muzikos, molio, 
dažų ir kitų įdomių dalykų.

Jau greitai susitiksime čia, „Mažojo princo 
dirbtuvėse“ ! █

Izolina Lingienė

Iškilmingas Aktas Šv. Kazimiero koplyčioje



Kaip ir kiekvieną rudenį Šv. Kazimiero ordinas mini 
savo veiklos sukaktį, kuri šiemet neeilinė, jubiliejinė. 
Spalio 4-ąją, karalaičio Kazimiero gimimo dieną sureng-
tos iškilmės, pažyminčios 556-ąsias jo gimimo metines, 
šiais metais ypatingos ir tuo, kad Ordino šeimą papildė 
gausus būrys naujų narių, o LDK Valdovų rūmuose buvo 
o�icialiai atidengtas pernai Lietuvos ir Italijos ordinų 
dovanotas šv. Kazimiero bareljefas.

Šias, jau 15-ąsias iškilmes savo dalyvavimu pagerbė 
garbingi svečiai iš Italijos ir Lietuvos, o renginio 
programą papuošė aukščiausio lygio meno ir kultūros 
atstovai.

Susikaupimo valanda
Jau tradicija tapusios prieš Ordino iškilmes Vilniaus 

arkikatedros Šv. Kazimiero koplyčioje laikomos šv. 
Mišios šiais metais buvo kitokios – dar artimesnės ir 
prasmingesnės. Šv. Mišias laikęs kunigas Virginijus 
Česnulevičius šventinių mišių metu vilkėjo lygiai prieš 
metus Ordino dovanotą arnotą, skurtą Ordino damos, 
liturginių rūbų kūrėjos Loretos 

Bartkevičiūtės-Valienės. Mišių metu pagerbti a.a. Šv. 
Kazimiero ordinų Lietuvoje ir Italijoje įkūrėjai Edvar-
das Jonas Eismontas ir Odilio Domenico Pellegrini, o 
esamiems ir naujiesiems nariams suteiktas palaimini-
mas. 

Kiekvienais metais Šv. Kazimiero koplyčia iškilmių 
metu tampa vis pilnesnė – šiemet čia visi Ordino nariai 
ir šventės svečiai vos tilpo. Vien naujųjų narių 

buvo prisaikdinta per 20, dviem asmenims suteiktas 
riterio titulas. 

Išskirtinis dėmesys buvo parodytas Šv. Kazimiero 
ordino signatarui maestro Petrui Juodelei. Dar rugsėjo 
pabaigoje iškilmių, kuriose dalyvavo Lietuvos Ordino 
delegacija, Romoje metu jam buvo suteikta Šv. Kazi- 
miero ordino Italijoje riterystė. Iškilmių Vilniuje metu 
Italijos Ordino D. Magistras Filippo Maria Pellegrini 
o�icialiai įšventino P. Juodelę į riterius, įteikė 
priklausančias regalijas bei autentišką, riterystę 
pažymintį aktą.  F. M. Pallegrini žodžiais, visi, kuriuos 
jungia šv. Kazimieras, yra vienos didelės šeimos nariai 
ir visus juos lydi šventojo palaima. 

„Esu sujaudintas šio susitikimo. Jau tampa tradicija, 
kad kiekvieną spalį susitinkame čia, šalia šv. Kazimiero 
kapo. Tikiu, kad viskas gyvenime vyksta neatsitiktinai, 
todėl manau, kad a.a. Edvardą lyg piligrimą į Italiją 
atvedė pats šv. Kazimieras. Tam, kad mūsų draugystė 
būtų naudinga ir prasminga tiek Lietuvos, tiek Italijos 
žmonėms, mūsų istorijai“, - Šv. Kazimiero koplyčioje 
kalbėjo F. M. Pellegrini. 

Valdovų rūmuose atidengtas bareljefas
Lygiai prieš metus Lietuvos Šv. Kazimiero ordinas, 

bendradarbiaudamas su to paties vardo Ordino 
Italijoje D. Magistru F. M. Pellegrini, Šv. Maltos riterių 
ordino D. Magistru Paolo Calabró ir Šv. Romos imperi-
jos ordino D. Magistru markizu Enrico Maria Giussepe 
Giuliano LDK Valdovų rūmams dovanojo barelje�inę 

lentą su šv. Kazimiero 
atvaizdu iš bronzos ir 
marmuro. Šiemet, 
spalio 4-ąją šis ger- 
biamo Lietuvos juvelyro 
ir dailininko Petro Hen-
riko Garškos kūrinys 
buvo pakabintas 
Valdovų rūmų Šv. Kazi-
miero salėje ir nuo šiol 
ne tik puoš šią istorinę 
vietą, bet ir bus atviras 
visiems rūmų lankyto-
jams. 

„Šiandien galime pasidžiaugti, kad Lietuvos šventojo 
Kazimiero, o taip pat ir Ordino ženklu pažymėti istori- 
niai Valdovų rūmai. Tačiau pirmiausia tai – ne 
puošmena, o savo užduotį turintis objektas, kuris 
primins karalaičio puoselėtas taurias vertybes ir 
skatins jas puoselėti mus visus”, - sakė Ordino D. Magis-
tras Henrikas Armoška-Eismontas.

Pasak Valdovų rūmų direktoriaus Vydo Dolinsko, 
sunku būtų atrasti tinkamesnę vietą Ordino 
dovanotam bareljefui, nes būtent čia karalaitis Kazi- 
mieras gyveno, meldėsi. Direktoriaus pavaduotoja dr. 
Jolanta Karpavičienė po iškilmingos bareljefo 
atidengimo ceremonijos akcentavo, kad šis šventojo 
atvaizdas skirtas ne tik Valdovų rūmų muziejui, bet 
visiems Lietuvos žmonėms ir mūsų šalies svečiams.

Pirmą kartą ši originali šv. Kazimiero barelje�inė 
lenta P. H. Garškos buvo sukurta 2008 metais, pažymint 
Lietuvos globėjo 550-ąsias gimimo metines. Bareljefas 
buvo nugabentas į Venesuelą, Šv. Kazimiero miestą, kur 
jam suteikta garbinga vieta miesto katedroje. 

Vienas iš bareljefo fundatorių, šiemet į Lietuvos Šv. 
Kazimiero ordino riterius įšventintas baronas P. Cala br
ό savo kalboje džiaugėsi galėdamas būti šios Ordinų 
bendrystės dalimi bei kvietė nepamiršti, kad būti 
riteriu – tai ir ne tik garbė, bet ir pareiga padėti 
skurstantiems, stokojantiems, atstumtiems.

Garbės medaliu apdovanota I. Lingienė
Šv. Kazimiero ordinas, tęsdamas gražią tradiciją 

pagerbti Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusius 
žmones, garbės medalį įteikė Šv. Kazimiero ordino 
narei Izolinai Lingienei – Kristijono Donelaičio draugi-
jos pirmininkei, G. Petkevičaitės-Bitės medalio lau- 
reatei, Šiaulių miesto Metų moteriai. Veikli ir 
inteligentiška gražių idėjų autorė I. Lingienė, atsiim-
dama apdovanojimą išreiškė padėką ir viltį toliau 
puoselėti gėrį, grožį bei istorinę atmintį. 

Jubiliejinių iškilmių proga LDK Valdovų rūmuose 
vykusiame renginyje šiais metais Ordino kvietimu 
dalyvavo Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė, 
tapytoja ir žinoma šv. Kazimiero asmenybės bei ikono-
gra�ijos tyrinėtoja dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė. Ji 
susirinkusiems skaitė pranešimą apie šv. Kazimiero 
asmenybę, jo visuomeninę ir politinę veiklą bei diplo-
matinius santykius su kitomis šalimis, kuris Ordino 
nariams suteikė išskirtinę progą pagilinti savo žinias, iš 
naujo atrasti įkvėpimo šio itin žemiško karalaičio 
darbuose. 

Pakilų renginį vainikavo profesionalumu ir tarptauti-
niais pasiekimais nuolat stebinantis, Ordino nario 
Regimanto Adomaičio vadovaujamas berniukų choras 
„Dagilėlis“. Kelios dešimtys itin darbščių, nuoširdžių ir 
talentingų vaikų bei jaunuolių kaip ir kaskart nepaliko 
abejingų, o it tobulai suderintas instrumentas skam-
bantys choro balsai iki graudulio jaudino klausytojų 
širdis. 

Visų iškilmių Vilniaus arkikatedroje ir Valdovų 
rūmuose metu buvo �ilmuojami dokumentinio �ilmo 
apie lietuvių misionierių Aleksandrą Ferdinandą 
Bendoraitį, dirbusį ir gyvenusį Bolivijoje, fragmentai. 
Filmo kūrybinė komanda su režisieriumi Vytautu 
Puidoku priešakyje A. F. Bendoraičio asmenybėje ir 
veikloje įžvelgė nemažą panašumų su šventuoju Kazi-
mieru, o Ordiną mato kaip šių dviejų žmonių darbų 
tąsą šiuolaikiniame pasaulyje.

Po šventės svečiai buvo pakviesti pabendrauti neo�i-
cialioje aplinkoje. Didžioji šventė baigėsi, tačiau tikroji 
šventė tik prasidėjo – laukia prasmingi darbai, nauji 
iššūkiai, kuriuos, tikime, lydės šv. Kazimiero dvasia. █
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2014 m. rugsėjo 7 dieną, Šv. Kazimiero ordino 
iniciatyva Vilniuje duris atvėrė „Mažojo princo 
dirbtuvės“. Ši nauja erdvė kartu su talentingais, 
kūrybingais ir geranoriškais žmonėmis, tikima, taps 
jaukia užuovėja ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir jų 
šeimų nariams bei draugams.

Atidarymo dieną buvo išsamiau pristatyta dirbtuvių 
idėja ir veikla. Iškart po įžanginio žodžio iškilmingai 

perkirptas raudonas kaspinas, simboliškai pažymėjęs 
naujos draugystės pradžią. Susirinkusiems suagusiems 
ir mažiausiems svečiams operos solistė ir Ordino dama 
So�ija Jonaitytė, Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre ilgus metus dirbanti su jaunimu, ren- 
ginyje skaitė Antuano de Sent-Egziuperi knygos 
„Mažasis princas“ ištrauką.

Kol mažieji apžiūrinėjo rankdarbiams 

paruoštas priemones ir pažindinosi 
tarpusavyje, jų tėveliai, seneliai, vyresni broliai ir sesės 
įdėmiai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko 
Radzevičiaus atliekamų kūrinių iš šiuo metu ruošiamo 
koncerto-spektaklio „Saulės kelionė“. Vienos 
unikaliausių Lietuvos muzikos grupių „Skylė“ sieloms 
pritarė choro „Gentis“ nariai.

Juoku ir spalvomis užpildę „Mažojo princo dirbtuvių“ 
erdvę vaikai nekantraudami laukė specialiai jiems 
paruoštų užduočių – smagiųjų origami lankstymo ir 
„Svajonių“ laivelių statymo. Padedami dirbtuvių 
komandos narių ir savo artimųjų, vaikai sukūrė 
daugybę nuostabių kūrinių. Jaukiai sutūpę prie ilgo 
stalo visi džiaugėsi galimybe pabendrauti ir kartu 
nuveikti ką nors naujo, nekasdieniško.  Atidarymo 
svečių atneštos perskaitytos knygelės papildė 
dirbtuvių biblioteką, kuria naudosis ir iš kurios žinių 
semsis čia ateinantys vaikai.

Įkvėpti knygos personažo – mažo baltapūkio 
berniuko, jo laike ir erdvėje neapibrėžtos kelionės 
tikrųjų vertybių pažinimo link, „Mažojo princo 
dirbtuvių“ komandos nariai tiki, kad šioje naujoje 
erdvėje vis dažniau rinksis mažieji, jų šeimos, o kartu 
išmoksime naudingų dalykų, pasidalinsime idėjomis, 
pailsėsime ir išeisime šiek tiek geresni, linksmesni, 
atviresni pasauliui ir vieni kitiems.

Jau netrukus „Mažojo princo dirbtuvėse“ mokysimės 
saugaus elgesio kieme, gatvėje. Apie tai, kaip apsaugoti 
save ir kitus, mums papasakos saugaus eismo žinovas, 
o siuvimo meistrė padės vaikams pasigaminti atšvaitą 
„Draugą į mokyklą“! Kiekvienas, net pats mažiausias, 
su jį atlydėjusiuoju galės susikurti savo atšvaitą – 
žaisliuką, kuris kartu keliaus į mokyklą ar darželį ir 
padės būti geriau matomu.

Artimiausiuose  renginiuose susipažinsime su 
šachmatais, įdomiąja �izika ir istorija, neeilinių 
profesijų atstovais, prisiliesime prie muzikos, molio, 
dažų ir kitų įdomių dalykų.

Jau greitai susitiksime čia, „Mažojo princo 
dirbtuvėse“ ! █

Paolo Calabró, Filippo Maria Pellegrini, Henrikas Armoška-Eismontas

Dr. Jolantos Karpavičienės sveikinimas

Berniukų choras „Dagilėlis“. Vad. R. Adomaitis

Renginio svečiai LDK Valdovų rūmuose
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iniciatyva Vilniuje duris atvėrė „Mažojo princo 
dirbtuvės“. Ši nauja erdvė kartu su talentingais, 
kūrybingais ir geranoriškais žmonėmis, tikima, taps 
jaukia užuovėja ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir jų 
šeimų nariams bei draugams.

Atidarymo dieną buvo išsamiau pristatyta dirbtuvių 
idėja ir veikla. Iškart po įžanginio žodžio iškilmingai 

perkirptas raudonas kaspinas, simboliškai pažymėjęs 
naujos draugystės pradžią. Susirinkusiems suagusiems 
ir mažiausiems svečiams operos solistė ir Ordino dama 
So�ija Jonaitytė, Lietuvos nacionaliniame operos ir 
baleto teatre ilgus metus dirbanti su jaunimu, ren- 
ginyje skaitė Antuano de Sent-Egziuperi knygos 
„Mažasis princas“ ištrauką.

Kol mažieji apžiūrinėjo rankdarbiams 

paruoštas priemones ir pažindinosi 
tarpusavyje, jų tėveliai, seneliai, vyresni broliai ir sesės 
įdėmiai klausėsi Aistės Smilgevičiūtės ir Roko 
Radzevičiaus atliekamų kūrinių iš šiuo metu ruošiamo 
koncerto-spektaklio „Saulės kelionė“. Vienos 
unikaliausių Lietuvos muzikos grupių „Skylė“ sieloms 
pritarė choro „Gentis“ nariai.

Juoku ir spalvomis užpildę „Mažojo princo dirbtuvių“ 
erdvę vaikai nekantraudami laukė specialiai jiems 
paruoštų užduočių – smagiųjų origami lankstymo ir 
„Svajonių“ laivelių statymo. Padedami dirbtuvių 
komandos narių ir savo artimųjų, vaikai sukūrė 
daugybę nuostabių kūrinių. Jaukiai sutūpę prie ilgo 
stalo visi džiaugėsi galimybe pabendrauti ir kartu 
nuveikti ką nors naujo, nekasdieniško.  Atidarymo 
svečių atneštos perskaitytos knygelės papildė 
dirbtuvių biblioteką, kuria naudosis ir iš kurios žinių 
semsis čia ateinantys vaikai.

Įkvėpti knygos personažo – mažo baltapūkio 
berniuko, jo laike ir erdvėje neapibrėžtos kelionės 
tikrųjų vertybių pažinimo link, „Mažojo princo 
dirbtuvių“ komandos nariai tiki, kad šioje naujoje 
erdvėje vis dažniau rinksis mažieji, jų šeimos, o kartu 
išmoksime naudingų dalykų, pasidalinsime idėjomis, 
pailsėsime ir išeisime šiek tiek geresni, linksmesni, 
atviresni pasauliui ir vieni kitiems.

Jau netrukus „Mažojo princo dirbtuvėse“ mokysimės 
saugaus elgesio kieme, gatvėje. Apie tai, kaip apsaugoti 
save ir kitus, mums papasakos saugaus eismo žinovas, 
o siuvimo meistrė padės vaikams pasigaminti atšvaitą 
„Draugą į mokyklą“! Kiekvienas, net pats mažiausias, 
su jį atlydėjusiuoju galės susikurti savo atšvaitą – 
žaisliuką, kuris kartu keliaus į mokyklą ar darželį ir 
padės būti geriau matomu.

Artimiausiuose  renginiuose susipažinsime su 
šachmatais, įdomiąja �izika ir istorija, neeilinių 
profesijų atstovais, prisiliesime prie muzikos, molio, 
dažų ir kitų įdomių dalykų.

Jau greitai susitiksime čia, „Mažojo princo 
dirbtuvėse“ ! █

A. Smilgevičiūtė ir choras „Gentis“ 

Šv. Kazimiero ordino nariai

Visus vaikučius ir jų tėvelius, senelius su anūkais, 
gražų jaunimą ir aktyvius žmones kviečiame į 

Mažojo princo dirbtuves.

Dirbtuvės įsikūrusios Vilniaus širdyje, Sporto rūmų ir Teatro 
arenos paunksmėje, 5 min. nuo Akrikatedros.

Sekmadieniais mes susitinkame pabūti kartu.  Jau gaminome 
svajonių laivelius, piešėme ir lipdėme, siuvome saugų draugą- 
atšvaitą į mokyklą ar darželį, mokėmės šachmatų gudrybių. 
Dar daug visokių sumanymų esame Jums paruošę ir kitiems 

susitikimams.

Užsiėmimai yra nemokami, vaišių stalas - bendras.

Remiame jaunimą, vaikus, pedagogus, dėstytojus, 
globos įstaigas, kuriems reikalinga pagalba patalpų erdve 

bei įranga įvairiausiems sumanymams,  
pamokomos, renginiams, seminarams.

Siekiame ugdyti dalijimosi daiktais, patirtimi 
 ir labdaros tradicijas. 

Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie naujausius mūsų 
renginius, registruokitės 

el. paštu dirbtuves@ordinas.lt

Rinktinės g. 3, II aukštas, Vilnius. 
Tel.: 8 630 96588.

Privažiavimo schemą automobiliu rasite dirbtuves.ordinas.lt

> 1 psl.
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„Mažojo princo dirbtuvių“ koncepcija
Visi kartu ir kiekvienas atskirai turime, ką gero duoti kitiems, kuo gražiu pasida- 

linti, ką šviesaus skleisti. Šv. Kazimiero ordinas savo švietėjiškos programos „Mažojo 
princo dirbtuvės“ pagalba suteikia galimybę turintiems duoti, o stokojantiems turėti. 

Remdamasis savo nuostatuose įtvirtintomis vertybėmis – vadovaujantis griežtais dorovės, 
kilnumo ir garbės principais aktyviai dalyvauti visuomeninėje  švietėjiškoje, kultūrinėje, labda-
ringoje ir globėjiškoje veikloje bei rodant gerą pavyzdį dalyvauti jaunimo auklėjime bei padėti 
jam, Ordinas tęsia švietėjišką ir labdaringą veiklą „Mažojo princo dirbtuvių“ erdvėje. Ši 
programa ir erdvė skirta vaikų ir jaunimo kultūriniam, socialiniam ir meniniam lavinimui bei 
Lietuvos istorinio ir kultūrinio paveldo jaunų žmonių tarpe sklaidai pasitelkiant mokytojus – 
savo srities profesionalus, savanorius bei rėmėjus, galinčius prie prasmingos veiklos prisidėti 
idėjomis arba materialiomis priemonėmis. Dirbtuvių erdvėje taip pat įsteigtas pagalbos daik-
tais centras, kuriame perskirstoma labdara.

Šv. Kazimiero vardas Ordinui suteiktas pagerbiant jaunojo Gediminaičių dinastijos 
karalaičio šv. Kazimiero asmenybę, siekiant jo šventų idealų įgyvendinimo Lietuvoje. „Mažojo 
princo dirbtuvės“ taip pat neša pasauliui gerą žinią ir gerumo, rūpinimosi vienas kitu idėją. 
Dirbtuvėse vykdomuose seminaruose, paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose 
įprasminamas Lietuvos istorijos indėlis jaunimo lavinime, šv. Kazimiero asmenybės atstovau-
jamos dvasinės vertybės ir Mažojo princo (Antuano de Sent Egziuperi knygos personažo) 
įkūnytas žmogiškumas, bendravimo, santykio su aplinka grožis ir prasmingumas.

Kadangi Šv. Kazimiero ordinas yra savarankiška visuomeninė, ne pelno siekianti organi-
zacija, „Mažojo princo dirbtuvėse“ vykstantys renginiai yra organizuojami žmonių 
geranoriškumo ir savanoriškumo principu, o jiems reikalingos lėšos (pavyzdžiui, įvairioms 
dailės ir darbų priemonėms) gaunamos dirbtuvių komandos paskatintų rėmėjų dėka. 

„Mažojo princo dirbtuvių“ renginiuose gali dalyvauti visi vaikai 
ir jų artimieji, atsižvelgiant į renginio speci�iką ir tikslinės auditori-
jos amžių. Dirbtuvių veikloje skatinami dalyvauti asocialių šeimų, 
globos namų auklėtiniai, kuriems ypatingai reikalingas akiračio 
plėtimas, bendravimas, palaikymas, įkvėpimas. 

Šv. Kazimiero Ordino veikla vadovaujasi šūkiu – Vivere 
bonum faciendo (Gyventi darant gera). „Mažojo princo 
dirbtuvės“ yra viena šios Ordino �iloso�ijos praktinių 
išraiškų, daranti tiesioginę įtaką Lietuvos vaikams ir 
jaunimui bei jų aplinkai.

2014.09.06 koncepcija pristatyta ir patvirtinta vykusiame 

Šv. Kazimiero ordino Tarybos posėdyje. 
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KRYŽIAUS ŽENKLAS DIDŽIAJAM MAGISTRUI ATMINTI
Publikuota 2014.10.10 ordinas.lt  -   Kazimieras Alminas    

Ateina apšviestoji mintis į Lietuvos kilmingą asmenį 
Edvardą Joną Armošką-Eismontą ir Lietuvoje įkuriamas 
Šv. Kazimiero ordinas.    

Susiklosto aplinkybės ir už tūkstančių kilometrų nuo 
Lietuvos – Italijoje kilmingas asmuo Domenico Odilio 
Pellegrini įkuria Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero vardo 
ordiną. Susiklosčius aplinkybėms? Gal tiksliau – subren-
dus apšviestai minčiai... 

Įkurti ordinai – tai tarsi 
uždegti žibintai, sušvitę dabartyje 
šv. Kazimiero siekių šviesa. Tik 
šviesoje pamatome savo ir vienas 
kito išorės privalumus ir 
trūkumus, žmogiškosios egzisten-
cijos niuansus, einamo kelio 
gaires ir jo kryptį.

Laiko verpetas kryžiaus 
ženklu sujungė abu Didžiuosius 
Magistrus vienintelėje Žemės 
vietoje – Kryžių kalne. Jame 2012 
m. spalio 4 d. pastatytas kryžius D. 
O. Pellegrini atminimui su jame 
įrašyta malda – „Prašome 
nuolatinės Dievo palaimos ir šv. 
Kazimiero globos“ ne tik Ordino 
įkūrėjui, bet ir likusiems gyventi 
Žemėje jo šeimos kartoms. O štai laiko sūkurio rate 
2014 m. spalio 5 d. kryžiaus ženklu čia atkeliavo ir 
Lietuvos Šv. Kazimiero ordino įkūrėjas, jo Didysis Mag-
istras Edvardas Jonas Eismontas. Abu Didieji Magistrai 
susitiko čia...

Abiejų Magistrų atminimui skirti kryžiai – iš 
karalaičio šv. Kazimiero žemės tvirčiausio medžio - 
ąžuolo.

Kryžiuose įrašyti žodžiai, linkintys palaimos abiejų 
šeimų kartoms, akivaizdžiai pildosi – čia Kryžių kalne 
susitiko ir D. Magistrų sūnūs – Italijos Šv. Kazimiero 
ordino D. Magistras Filippas Maria Pellegrini ir Lietu-
vos Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas.

Įkurtų ordinų šviesa sklinda laike ir pasaulio 

erdvėje. Ji aiškiai matėsi ir Kryžių kalne. Kai kryžių 
pašventinęs J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 
užgiedojo nuostabią giesmę „Kryžiau šventas visų 
medžių“, pradžioje jo balsas skambėjo lyg vienišas, kaip 
ką tik įkurto ordino. Tačiau kitoje žmonių būrio pusėje 
pasigirdo skambus šiauliečio Alberto Griganavičiaus 
balsas – giesmė jau užpildė erdvę. Palaipsniui pasigirdo 

daugiau balsų...

Paslaptingoji Dangaus šviesa 
ir toliau reiškėsi per J. E. Šiaulių 
vyskupo Eugenijaus Bartulio 
aukojamas Šv. Mišias Kryžių kalno 
vienuolyno koplyčioje. Iškeltoje 
Ostijoje – „duonoje, nužengusioje 
iš dangaus“ – nuo Kryžių kalno 
per stiklo altorių atėjusi tos 
saulėtos dienos besileidžiančios 
saulės šviesa atsispindėjo Joje ir 
pasklido po visas koplyčioje 
buvusių žmonių atviras širdis. 
Stebuklą skleidė ir pakelta Šv. 
Mišių Eucharistijos „Išganymo 
Taurė“ – viršus Jos atviras Dangui, 
o Jos apačioje atsispindėjome mes 
ir Kryžių kalnas – mūsų visų 
jungtis... 

Sodrus ir raiškus šv. Kazimiero ordino narės 
aktorės Nomedos Bėčiūtės balsas koplyčioje skelbė 
Šventojo Rašto skaitinius. Ordino nario Sigito 
Vaičiulionio vadovaujamas kamerinis ansamblis „ARS 
VIVO“ savo giesmėmis šv. Mišioms suteikė įtaigų 
skambesį, pakylėjo klausytojų širdis. Jose pasiliko ir J. 
E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio homilijos metu 
pasakyti žodžiai: „ Kiekvienas žmogus mums yra Dievo 
dovana. ... Žmogaus gyvenimas įgauna prasmę tada, kai 
dovanoja save. Svarbu mums gyventi Evangelijos 
šviesoje ir išlikti gyventi per kryžių...“

Dėkojame Didžiajam Magistrui Edvardui Jonui 
Eismontui už mums, Šv. Kazimiero ordino nariams ir 
visiems Lietuvos žmonėms, didžiausią dovaną – savo 
gyvenimą, paveikusį tiesiogiai mus ir išlikusį gyventi 
per kryžių. Esantį čia, dabar ir amžinai... █

M.M. Edvardas Jonas Armoška - Eismontas
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Vysk. E. Bartulis, H.A.Eismontas, F.M.Pellegrini, P.Calabró

Susikaupimo minutė su šeima

I. Mikolaitytė

MIEGOK

Tylu, miegok.
Naktis užpūs kaip žvakę tavo sielą, 

O rūpesčius kaip vašką nulaižys,
Žvaigždėtą šydą ant akių užleidus,

Į dieną uždarys duris.

Miegok, miegok,
Jau miego siūlas rangos,

Įpindamas sapnuos pynes.
Ir skęsta žmogiškosios baimės

Nakties juodajam ežere.

Ir dūsta mintys, poetas laisvas
Į gelmę savo tave nuves.

Miegok, miegok,
Tu tiek ieškojai proto vartų -
Randi juos tik kaip neregys
Tik atsikvėpk ir verk iš lėto
Slaptas pasąmonės duris.

Save pažeisk.
  Ir pusę laiko Dievo duoto,-

Išmok žiūrėt ne akimis, ne akimis... 

Kamerinis ansamblis „ARS VIVO“. Vad. S. Vaičiulionis

Kartu su Šiaulių komtūrijos nariais
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ŠV. KAZIMIERO KELIAIS – Į AMŽINĄJĮ MIESTĄ
Publikuota 2014.09.30 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Italija – tai šalis, kuri 
apsigyvena kiekvieno čia 
apsilankiusiojo širdyje, 
mintyse. Čia traukia atvykti 
bent kartą gyvenime, o 
apsilankius, visuomet norisi 
sugrįžti. Šv. Kazimiero 
ordinas su šia šalimi ir 
amžinuoju miestu turi 
ypatingą ryšį. 

Ilgai planuota Šv. Kazimiero ordino narių kelionė į 
gamtos, istorijos ir kultūros lobynais garsėjančią šalį šį 
rudenį tapo tikrove. Kelionės maršrutas nusidriekė per 
visą Europą – Lenkiją, Čekiją, Austriją ir Italiją, kurioje 
aplankyti Venecijos, Florencijos, Romos, Giuliopolio, 
Pescaros miestai bei San Marino ir Vatikano valstybės. 

Šventojo keliais
Kelionės metu buvo ne tik daug pamatyta, bet ir 

išpildyta ne viena Ordino misija – prisiliesti prie šv. 
Kazimiero gyvenimo, aplankyti vienintelį jam 
pastatytą paminklą, prisaikdinti naujuosius Italijos 
ordino riterius ir damas bei pasveikinti Šv. Kazimiero 
ordino Romoje Didijį magistrą princą Filippo Maria 
Pellegrini su gražiu jubiliejumi.

Kelionės vadovė Loreta, kuri Italijoje lankėsi jau 
kone šimtą kartų, prasitarė, kad ši kelionė buvo 
išskirtinė. „Į Italiją 
keliavau jau daugybę 
kartų. Visgi šį kartą 
viskas buvo kiek kitaip, 
pakiliau – maršrutas, 
žmonės, atmosfera“, - 
sakė ponia Loreta, 
turėjusi užduotį 
ordiniečiams svečiose 
šalyse parodyti vietas ir 
objektus, susijusius su 
šv. Kazimiero asme-
nybe, gyvenimu ir 
veikla.

Pirmasis Italijoje 
aplankytas objektas, 
susijęs su šventuoju, 
buvo Florencijos Šv. 
Lauryno bazilikoje (it. 
Basilica di San 
Lorenco) esanti šv. 

Kazimiero didžiojo šlaunies (tibia) kaulo relikvija. 
Bažnyčios koplyčioje, relikvijų kambaryje, pačiame 
ekspozicijos centre, ši relikvija įmontuota į didžiulę 
sidabrinę baltų lelijų puokštę, papuoštą aukso 
detalėmis. Ant įstabaus istorijos palikimo išgraviruoti 
žodžiai: „Sanctus Casimirus Dux Magnus de Lituania“ 
(šv. Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis). 

Šiame kultūros, meno ir medicinos atstovų 
pamėgtame mieste dar viduramžiais sklido žinia apie 
taurų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dinastijos šv. 
Kazimiero gyvenimą ir skleidžiamas krikščioniškas 
vertybes. 1675 m. Toskanos Didysis kunigaikštis 
Cosimo III de' Medici (1642–1723 m.) kreipėsi į 
Vilniaus vyskupą Mikalojų Steponą Pacą prašydamas į 
Forenciją atsiųsti šventojo relikviją. 1677 m. garbingas 
siuntinys pasiekė kunigaikštį ir buvo patalpintas 
meniškame relikvijoriuje, kurį tam tikslui pagamino 
rūmų auksakalys Massimiliano Soldani. 

Taip pat Florencijoje garbingą vietą rado ir to paties 
Toskanos valdovo pas vieną garsiausių Florencijos 
dailininkų Carlo Dolci (1616–1687 m.) užsakytas šv. 
Kazimiero paveikslas. Dabar šis meno kūrinys kabo Piti 
rūmų Apolono salėje (it. Palazzo Pitti galeria Palatina). 
2004 metų pabaigoje jis buvo atgabentas į Lietuvą ir 
eksponuojamas Vilniaus Taikomosios dailės muziejaus 
Vakarų Europos sakralinės dailės salėje.

Dar vienas įspūdingas meno kūrinys, skirtas 

pagerbti šv. Kazimierą šiuo metu yra Šv. Stanislovo 
bažnyčioje Romoje: viename šoninių bažnyčios altorių 
kabo tapytojo Pranciškaus Smuglevičiaus sukurtas 
paveikslas, vaizduojantis šv. Kazimierą. 

Pilyje – riterių ir damų priesaika
Išvargusių, tačiau neišdildomų įspūdžių pasisėmusių 

ordiniečių Romoje, Scandeluzza pilyje, dviems die- 
noms keliasdešimčiai keliautojų tapusioje namais, 
laukė Lietuvos Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas, Italijos Šv. Kazimiero ordino 
D. Magistras princas F. M. Pellegrini, jo šeima, Maltos 
riterių ordino baronas ir D. Magistras Paolo Calabró, 
Ordino Italijoje riteriai ir damos bei kiti garbingi 
svečiai. 

Iškilmingas vakaras tradiciškai buvo pradėtas 
susitikimu su Šv. Kazimiero ordino Italijoje globoja-
mais našlaičiais. Vaikai atliko keletą muzikinių kūrinių, 
pasidalino savo piešiniais. Vaikams iškilmių svečių 
dėka buvo skirta materialinė parama ir lauktuvės iš 
Lietuvos. 

Pilies kieme prasidėję pokalbiai apie Ordinų 
draugystę ir ateities darbus netrukus persikėlė į 
pagrindinę salę, kur iškilmingai pradėtas naujų Italijos 

ordino riterių ir damų prisaikdinimas. Šiais metais 
garbingas titulas buvo suteiktas 8 Lietuvos ir Italijos 
piliečiams. Italijos ordino mantija, titulą patvirtininan-
tis autentiškas diplomas ir regalijos įteikti nusipelnius-
iems Šv. Kazimiero ordino Lietuvoje nariams – dr. 
Ilonai Onai Kliučinskaitei-Sapinskai, Klaudijai 
Sakalauskienei ir Ordino kancleriui Petrui Juodelei, 
kuriam riterystės regalijos įteiktos vėliau, iškilmių 
Lietuvoje metu. 

Princo F. M. Pellegrini žodžiais, šie riteriai ir damos 
tapo didelės šv. Kazimiero šeimos nariais, kuriuos 
visad saugo ir lydi šv. Kazimieras, bažnyčia ir Šventoji 
Dvasia. 

Unikali dovana princui
Italijos ordino D. Magistrui iškilmių metu garbingo 

jubiliejaus proga įteikta specialiai jam daugiau nei pusę 
metų Lietuvos Šv. Kazimiero ordino ruošta dovana – 
originalus tapybos darbas, kurį atliko Ordino narė 
dailininkė Emilija Gaspariūnaitė -Taločkienė. Paveiksle 
nutapytas šv. Kazimiero portretas apipintas 
reikšminga simbolika: dviejų Ordinų herbai ir jų 
obalsiai įamžina draugystę bei vaisingą 
bendradarbiavimą, trys fono dalys (dangus, 

toluma ir žemė) primena šventojo dvasiškumą, 
meilę žmonėms ir žemiškumą, išreikštą per 
atsisakymą. Taip pat paveiksle matyti lietuvių tautinių 
motyvų įkvėpti raštai, kurie neleidžia pamiršti šv. Kazi-
miero kilmės, o tradicinės lelijos – jo gyvenimo misijos. 

Lauktuvėmis iš Lietuvos, šiltais žodžiais princą 
sveikino Ordino nariai – Šiaulių universiteto profesorė 
ir liturginių rūbų kūrėja dr. Loreta 

Batkevičiūtė-Valienė, Kristijono Donelaičio draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkė Izolina Natalija Lingienė, 
dailininkas Antanas Visockas, komtūrijų vadovai ir 
nariai iš Šiaulių, Kėdainių, Utenos, Vilniaus. 

Po iškilmių svečiai Scandeluzza pilies šeimininkų 
buvo pakviesti Gala vakarienės, kurios metu ragavo 
tradicinio itališko meniu patiekalus, dalinosi mintimis, 
klausėsi gyvai atliekamos muzikos. █

Lietuvos ir Italijos Šv. Kazimiero ordino nariai Scandeluzza pilyje, Romoje.
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Italija – tai šalis, kuri 
apsigyvena kiekvieno čia 
apsilankiusiojo širdyje, 
mintyse. Čia traukia atvykti 
bent kartą gyvenime, o 
apsilankius, visuomet norisi 
sugrįžti. Šv. Kazimiero 
ordinas su šia šalimi ir 
amžinuoju miestu turi 
ypatingą ryšį. 

Ilgai planuota Šv. Kazimiero ordino narių kelionė į 
gamtos, istorijos ir kultūros lobynais garsėjančią šalį šį 
rudenį tapo tikrove. Kelionės maršrutas nusidriekė per 
visą Europą – Lenkiją, Čekiją, Austriją ir Italiją, kurioje 
aplankyti Venecijos, Florencijos, Romos, Giuliopolio, 
Pescaros miestai bei San Marino ir Vatikano valstybės. 

Šventojo keliais
Kelionės metu buvo ne tik daug pamatyta, bet ir 

išpildyta ne viena Ordino misija – prisiliesti prie šv. 
Kazimiero gyvenimo, aplankyti vienintelį jam 
pastatytą paminklą, prisaikdinti naujuosius Italijos 
ordino riterius ir damas bei pasveikinti Šv. Kazimiero 
ordino Romoje Didijį magistrą princą Filippo Maria 
Pellegrini su gražiu jubiliejumi.

Kelionės vadovė Loreta, kuri Italijoje lankėsi jau 
kone šimtą kartų, prasitarė, kad ši kelionė buvo 
išskirtinė. „Į Italiją 
keliavau jau daugybę 
kartų. Visgi šį kartą 
viskas buvo kiek kitaip, 
pakiliau – maršrutas, 
žmonės, atmosfera“, - 
sakė ponia Loreta, 
turėjusi užduotį 
ordiniečiams svečiose 
šalyse parodyti vietas ir 
objektus, susijusius su 
šv. Kazimiero asme-
nybe, gyvenimu ir 
veikla.

Pirmasis Italijoje 
aplankytas objektas, 
susijęs su šventuoju, 
buvo Florencijos Šv. 
Lauryno bazilikoje (it. 
Basilica di San 
Lorenco) esanti šv. 

Kazimiero didžiojo šlaunies (tibia) kaulo relikvija. 
Bažnyčios koplyčioje, relikvijų kambaryje, pačiame 
ekspozicijos centre, ši relikvija įmontuota į didžiulę 
sidabrinę baltų lelijų puokštę, papuoštą aukso 
detalėmis. Ant įstabaus istorijos palikimo išgraviruoti 
žodžiai: „Sanctus Casimirus Dux Magnus de Lituania“ 
(šv. Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis). 

Šiame kultūros, meno ir medicinos atstovų 
pamėgtame mieste dar viduramžiais sklido žinia apie 
taurų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dinastijos šv. 
Kazimiero gyvenimą ir skleidžiamas krikščioniškas 
vertybes. 1675 m. Toskanos Didysis kunigaikštis 
Cosimo III de' Medici (1642–1723 m.) kreipėsi į 
Vilniaus vyskupą Mikalojų Steponą Pacą prašydamas į 
Forenciją atsiųsti šventojo relikviją. 1677 m. garbingas 
siuntinys pasiekė kunigaikštį ir buvo patalpintas 
meniškame relikvijoriuje, kurį tam tikslui pagamino 
rūmų auksakalys Massimiliano Soldani. 

Taip pat Florencijoje garbingą vietą rado ir to paties 
Toskanos valdovo pas vieną garsiausių Florencijos 
dailininkų Carlo Dolci (1616–1687 m.) užsakytas šv. 
Kazimiero paveikslas. Dabar šis meno kūrinys kabo Piti 
rūmų Apolono salėje (it. Palazzo Pitti galeria Palatina). 
2004 metų pabaigoje jis buvo atgabentas į Lietuvą ir 
eksponuojamas Vilniaus Taikomosios dailės muziejaus 
Vakarų Europos sakralinės dailės salėje.

Dar vienas įspūdingas meno kūrinys, skirtas 

pagerbti šv. Kazimierą šiuo metu yra Šv. Stanislovo 
bažnyčioje Romoje: viename šoninių bažnyčios altorių 
kabo tapytojo Pranciškaus Smuglevičiaus sukurtas 
paveikslas, vaizduojantis šv. Kazimierą. 

Pilyje – riterių ir damų priesaika
Išvargusių, tačiau neišdildomų įspūdžių pasisėmusių 

ordiniečių Romoje, Scandeluzza pilyje, dviems die- 
noms keliasdešimčiai keliautojų tapusioje namais, 
laukė Lietuvos Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas, Italijos Šv. Kazimiero ordino 
D. Magistras princas F. M. Pellegrini, jo šeima, Maltos 
riterių ordino baronas ir D. Magistras Paolo Calabró, 
Ordino Italijoje riteriai ir damos bei kiti garbingi 
svečiai. 

Iškilmingas vakaras tradiciškai buvo pradėtas 
susitikimu su Šv. Kazimiero ordino Italijoje globoja-
mais našlaičiais. Vaikai atliko keletą muzikinių kūrinių, 
pasidalino savo piešiniais. Vaikams iškilmių svečių 
dėka buvo skirta materialinė parama ir lauktuvės iš 
Lietuvos. 

Pilies kieme prasidėję pokalbiai apie Ordinų 
draugystę ir ateities darbus netrukus persikėlė į 
pagrindinę salę, kur iškilmingai pradėtas naujų Italijos 

ordino riterių ir damų prisaikdinimas. Šiais metais 
garbingas titulas buvo suteiktas 8 Lietuvos ir Italijos 
piliečiams. Italijos ordino mantija, titulą patvirtininan-
tis autentiškas diplomas ir regalijos įteikti nusipelnius-
iems Šv. Kazimiero ordino Lietuvoje nariams – dr. 
Ilonai Onai Kliučinskaitei-Sapinskai, Klaudijai 
Sakalauskienei ir Ordino kancleriui Petrui Juodelei, 
kuriam riterystės regalijos įteiktos vėliau, iškilmių 
Lietuvoje metu. 

Princo F. M. Pellegrini žodžiais, šie riteriai ir damos 
tapo didelės šv. Kazimiero šeimos nariais, kuriuos 
visad saugo ir lydi šv. Kazimieras, bažnyčia ir Šventoji 
Dvasia. 

Unikali dovana princui
Italijos ordino D. Magistrui iškilmių metu garbingo 

jubiliejaus proga įteikta specialiai jam daugiau nei pusę 
metų Lietuvos Šv. Kazimiero ordino ruošta dovana – 
originalus tapybos darbas, kurį atliko Ordino narė 
dailininkė Emilija Gaspariūnaitė -Taločkienė. Paveiksle 
nutapytas šv. Kazimiero portretas apipintas 
reikšminga simbolika: dviejų Ordinų herbai ir jų 
obalsiai įamžina draugystę bei vaisingą 
bendradarbiavimą, trys fono dalys (dangus, 

toluma ir žemė) primena šventojo dvasiškumą, 
meilę žmonėms ir žemiškumą, išreikštą per 
atsisakymą. Taip pat paveiksle matyti lietuvių tautinių 
motyvų įkvėpti raštai, kurie neleidžia pamiršti šv. Kazi-
miero kilmės, o tradicinės lelijos – jo gyvenimo misijos. 

Lauktuvėmis iš Lietuvos, šiltais žodžiais princą 
sveikino Ordino nariai – Šiaulių universiteto profesorė 
ir liturginių rūbų kūrėja dr. Loreta 

Batkevičiūtė-Valienė, Kristijono Donelaičio draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkė Izolina Natalija Lingienė, 
dailininkas Antanas Visockas, komtūrijų vadovai ir 
nariai iš Šiaulių, Kėdainių, Utenos, Vilniaus. 

Po iškilmių svečiai Scandeluzza pilies šeimininkų 
buvo pakviesti Gala vakarienės, kurios metu ragavo 
tradicinio itališko meniu patiekalus, dalinosi mintimis, 
klausėsi gyvai atliekamos muzikos. █

H. A. Eismontas, I. O. Sapinska, F. M. Pellegrini

E. Taločkienė pristato savo darbą K. Sakalauskienei suteikiamas damos titulas

H. A. Eismonto sveikinimas

> 10 psl.
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Italija – tai šalis, kuri 
apsigyvena kiekvieno čia 
apsilankiusiojo širdyje, 
mintyse. Čia traukia atvykti 
bent kartą gyvenime, o 
apsilankius, visuomet norisi 
sugrįžti. Šv. Kazimiero 
ordinas su šia šalimi ir 
amžinuoju miestu turi 
ypatingą ryšį. 

Ilgai planuota Šv. Kazimiero ordino narių kelionė į 
gamtos, istorijos ir kultūros lobynais garsėjančią šalį šį 
rudenį tapo tikrove. Kelionės maršrutas nusidriekė per 
visą Europą – Lenkiją, Čekiją, Austriją ir Italiją, kurioje 
aplankyti Venecijos, Florencijos, Romos, Giuliopolio, 
Pescaros miestai bei San Marino ir Vatikano valstybės. 

Šventojo keliais
Kelionės metu buvo ne tik daug pamatyta, bet ir 

išpildyta ne viena Ordino misija – prisiliesti prie šv. 
Kazimiero gyvenimo, aplankyti vienintelį jam 
pastatytą paminklą, prisaikdinti naujuosius Italijos 
ordino riterius ir damas bei pasveikinti Šv. Kazimiero 
ordino Romoje Didijį magistrą princą Filippo Maria 
Pellegrini su gražiu jubiliejumi.

Kelionės vadovė Loreta, kuri Italijoje lankėsi jau 
kone šimtą kartų, prasitarė, kad ši kelionė buvo 
išskirtinė. „Į Italiją 
keliavau jau daugybę 
kartų. Visgi šį kartą 
viskas buvo kiek kitaip, 
pakiliau – maršrutas, 
žmonės, atmosfera“, - 
sakė ponia Loreta, 
turėjusi užduotį 
ordiniečiams svečiose 
šalyse parodyti vietas ir 
objektus, susijusius su 
šv. Kazimiero asme-
nybe, gyvenimu ir 
veikla.

Pirmasis Italijoje 
aplankytas objektas, 
susijęs su šventuoju, 
buvo Florencijos Šv. 
Lauryno bazilikoje (it. 
Basilica di San 
Lorenco) esanti šv. 

Kazimiero didžiojo šlaunies (tibia) kaulo relikvija. 
Bažnyčios koplyčioje, relikvijų kambaryje, pačiame 
ekspozicijos centre, ši relikvija įmontuota į didžiulę 
sidabrinę baltų lelijų puokštę, papuoštą aukso 
detalėmis. Ant įstabaus istorijos palikimo išgraviruoti 
žodžiai: „Sanctus Casimirus Dux Magnus de Lituania“ 
(šv. Kazimieras, Didysis Lietuvos kunigaikštis). 

Šiame kultūros, meno ir medicinos atstovų 
pamėgtame mieste dar viduramžiais sklido žinia apie 
taurų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dinastijos šv. 
Kazimiero gyvenimą ir skleidžiamas krikščioniškas 
vertybes. 1675 m. Toskanos Didysis kunigaikštis 
Cosimo III de' Medici (1642–1723 m.) kreipėsi į 
Vilniaus vyskupą Mikalojų Steponą Pacą prašydamas į 
Forenciją atsiųsti šventojo relikviją. 1677 m. garbingas 
siuntinys pasiekė kunigaikštį ir buvo patalpintas 
meniškame relikvijoriuje, kurį tam tikslui pagamino 
rūmų auksakalys Massimiliano Soldani. 

Taip pat Florencijoje garbingą vietą rado ir to paties 
Toskanos valdovo pas vieną garsiausių Florencijos 
dailininkų Carlo Dolci (1616–1687 m.) užsakytas šv. 
Kazimiero paveikslas. Dabar šis meno kūrinys kabo Piti 
rūmų Apolono salėje (it. Palazzo Pitti galeria Palatina). 
2004 metų pabaigoje jis buvo atgabentas į Lietuvą ir 
eksponuojamas Vilniaus Taikomosios dailės muziejaus 
Vakarų Europos sakralinės dailės salėje.

Dar vienas įspūdingas meno kūrinys, skirtas 

pagerbti šv. Kazimierą šiuo metu yra Šv. Stanislovo 
bažnyčioje Romoje: viename šoninių bažnyčios altorių 
kabo tapytojo Pranciškaus Smuglevičiaus sukurtas 
paveikslas, vaizduojantis šv. Kazimierą. 

Pilyje – riterių ir damų priesaika
Išvargusių, tačiau neišdildomų įspūdžių pasisėmusių 

ordiniečių Romoje, Scandeluzza pilyje, dviems die- 
noms keliasdešimčiai keliautojų tapusioje namais, 
laukė Lietuvos Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas, Italijos Šv. Kazimiero ordino 
D. Magistras princas F. M. Pellegrini, jo šeima, Maltos 
riterių ordino baronas ir D. Magistras Paolo Calabró, 
Ordino Italijoje riteriai ir damos bei kiti garbingi 
svečiai. 

Iškilmingas vakaras tradiciškai buvo pradėtas 
susitikimu su Šv. Kazimiero ordino Italijoje globoja-
mais našlaičiais. Vaikai atliko keletą muzikinių kūrinių, 
pasidalino savo piešiniais. Vaikams iškilmių svečių 
dėka buvo skirta materialinė parama ir lauktuvės iš 
Lietuvos. 

Pilies kieme prasidėję pokalbiai apie Ordinų 
draugystę ir ateities darbus netrukus persikėlė į 
pagrindinę salę, kur iškilmingai pradėtas naujų Italijos 

ordino riterių ir damų prisaikdinimas. Šiais metais 
garbingas titulas buvo suteiktas 8 Lietuvos ir Italijos 
piliečiams. Italijos ordino mantija, titulą patvirtininan-
tis autentiškas diplomas ir regalijos įteikti nusipelnius-
iems Šv. Kazimiero ordino Lietuvoje nariams – dr. 
Ilonai Onai Kliučinskaitei-Sapinskai, Klaudijai 
Sakalauskienei ir Ordino kancleriui Petrui Juodelei, 
kuriam riterystės regalijos įteiktos vėliau, iškilmių 
Lietuvoje metu. 

Princo F. M. Pellegrini žodžiais, šie riteriai ir damos 
tapo didelės šv. Kazimiero šeimos nariais, kuriuos 
visad saugo ir lydi šv. Kazimieras, bažnyčia ir Šventoji 
Dvasia. 

Unikali dovana princui
Italijos ordino D. Magistrui iškilmių metu garbingo 

jubiliejaus proga įteikta specialiai jam daugiau nei pusę 
metų Lietuvos Šv. Kazimiero ordino ruošta dovana – 
originalus tapybos darbas, kurį atliko Ordino narė 
dailininkė Emilija Gaspariūnaitė -Taločkienė. Paveiksle 
nutapytas šv. Kazimiero portretas apipintas 
reikšminga simbolika: dviejų Ordinų herbai ir jų 
obalsiai įamžina draugystę bei vaisingą 
bendradarbiavimą, trys fono dalys (dangus, 

toluma ir žemė) primena šventojo dvasiškumą, 
meilę žmonėms ir žemiškumą, išreikštą per 
atsisakymą. Taip pat paveiksle matyti lietuvių tautinių 
motyvų įkvėpti raštai, kurie neleidžia pamiršti šv. Kazi-
miero kilmės, o tradicinės lelijos – jo gyvenimo misijos. 

Lauktuvėmis iš Lietuvos, šiltais žodžiais princą 
sveikino Ordino nariai – Šiaulių universiteto profesorė 
ir liturginių rūbų kūrėja dr. Loreta 

Batkevičiūtė-Valienė, Kristijono Donelaičio draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkė Izolina Natalija Lingienė, 
dailininkas Antanas Visockas, komtūrijų vadovai ir 
nariai iš Šiaulių, Kėdainių, Utenos, Vilniaus. 

Po iškilmių svečiai Scandeluzza pilies šeimininkų 
buvo pakviesti Gala vakarienės, kurios metu ragavo 
tradicinio itališko meniu patiekalus, dalinosi mintimis, 
klausėsi gyvai atliekamos muzikos. █

LIETUVOS DELEGACIJA GIULIOPOLYJE APLANKĖ VIENINTELĮ PAMINKLĄ ŠV. KAZIMIERUI
Publikuota 2014.09.30 ordinas.lt  -  Agnė Pikšrytė  

Vienintelis pasaulyje karalaičiui ir Lietuvos šventajam 
Kazimierui skirtas paminklas stovi vienoje Italijos 
viršukalnių, Giuliopoli miestelyje. Už jį dėkingi turime 
būti dėkingi Šv. Kazimiero ordino Italijoje įkūrėjui grafui 
Odilio Domenico Pellegrini. 

Rugsėjo pabaigoje viešėdama Italijoje Lietuvos Šv. 
Kazimiero ordino delegacija aplankė Pellegrini šeimos 
istorijai reikšmingo miestelio centre pastatytą 
marmurinį paminklą, vaizduojantį šventąjį ant žirgo, 
rankose laikantį kardą ir skydą su Gediminaičių 
kryžiumi. Šį paminklą šv. Kazimierui prieš 60 metų 
pastatė princo Filippo Maria Pellegrini tėvas O. D. 
Pellegrini.

„Stovime čia, šalia šv. Kazimiero paminklo, kuris 
mums primena apie dviejų Ordinų Lietuvoje ir Italijoje 
misiją – skleisti tikrąsias vertybes ir burti aplink 
žmones, kurie taptų taikos, gerumo, istorinės atminties 
nešėjais. Aš ir princas Filippo šią pareigą paveldėjome 
iš savo tėvų, Ordinų įkūrėjų, kurių nebėra su mumis. 
Tikiu, kad ši užsimezgusi draugystė tarp dviejų tautų 
praturtins ne tik Ordinų bendruomenes, bet ir mūsų 
gimtųjų šalių istoriją“, - po šv. Mišių prie šv. Kazimiero 
paminklo kalbėjo Lietuvos Ordino D. Magistras Henri-

kas Armoška-Eismontas. 
Šv. Mišias nedidelėje 

bažnytėlėje ant kalno 
laikęs kunigas paragino 
susirinkusius prisiminti, 
kuo šv. Kazimieras buvo 
išskirtinis, už ką prisime-
namas iki šiol, dėl ko buvo 
paskelbtas šventuoju: 
besąlygiška meilė žmogui, 
tėvynei, Dievui, 
nesavanaudiškas gyveni-
mas, atsisakymas 
žemiškų pagundų ir tuštybės, žvilgsnis, visuomet 
nukreiptas ne į save, o į kitus. 

Po šv. Mišių dviejų Ordinų delegacijos pajudėjo Giu- 
liopoli pilies link, kuri iki šiol priklauso Pellegrini 
šeimai. Šiandien dalyje pilies įkurtas viešbutis ir 
restoranas, suteikiantys svečiams galimybę atitrūkti 
nuo įprasto gyvenimo – kvėpuoti lengvu kalnų oru, 
grožėtis horizontu, kuriame iš už kalnų išnyra žydra 
Adrijos jūra, mėgautis tipiniu šio regiono maistu ir 
pilies šeimininkų spaudžiamu namų vynu. 

Pilyje D. Magistras H. Armoška-Eismontas ir Ordino 
nariai buvo pagerbti Giuliopoli miestelio ir viso Abru-
zzo regiono vadovų apsilankymu bei nuoširdžiai 
parinktomis dovanomis. Pilies šeimininkė, princo 
Filippo sesuo gra�ienė Anna Maria Šv. Kazimiero 
ordino vadovui taip pat įteikė žinomo italų dailininko 
tapytą karalaičio Kazimiero portretą. 

Priėmime dalyvavę valdžios atstovai pakvietė D. 
Magistrą apsilankyti vėl ir išreiškė norą pamatyti 
Lietuvą. Prie bendro pietų stalo sėdėję Giuliopoli kuni-
gai ir vienuoliai maloniai stebino žiniomis apie mūsų 
kraštą – Vilnių, Šiaulius ir didelį įspūdį jiems palikusį 
Kryžių kalną. 

Šv. Kazimiero ordino delegacija kelionės, vedusios šv. 
Kazimiero keliais, metu išvydo dešimtis nepamirštamų 
bažnyčių, aikščių, paminklų. Visgi daugelio širdyje 
viena labiausiai širdį palietusių vietų išliks kalnų 
apsuptyje esantis princo F. M. Pellegrini tėvo Odilio 
Domenico kapas. Prie balto marmuro sarkofago dele- 
gacijos iš Lietuvos nariai dovanojo maldą ir sakralią 
giesmę: už Šv. Kazimiero ordino Italijoje įkūrėjo sielą ir 
amžiną karalaičio globą. █

> 9 psl.
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Vienintelis pasaulyje karalaičiui ir Lietuvos šventajam 
Kazimierui skirtas paminklas stovi vienoje Italijos 
viršukalnių, Giuliopoli miestelyje. Už jį dėkingi turime 
būti dėkingi Šv. Kazimiero ordino Italijoje įkūrėjui grafui 
Odilio Domenico Pellegrini. 

Rugsėjo pabaigoje viešėdama Italijoje Lietuvos Šv. 
Kazimiero ordino delegacija aplankė Pellegrini šeimos 
istorijai reikšmingo miestelio centre pastatytą 
marmurinį paminklą, vaizduojantį šventąjį ant žirgo, 
rankose laikantį kardą ir skydą su Gediminaičių 
kryžiumi. Šį paminklą šv. Kazimierui prieš 60 metų 
pastatė princo Filippo Maria Pellegrini tėvas O. D. 
Pellegrini.

„Stovime čia, šalia šv. Kazimiero paminklo, kuris 
mums primena apie dviejų Ordinų Lietuvoje ir Italijoje 
misiją – skleisti tikrąsias vertybes ir burti aplink 
žmones, kurie taptų taikos, gerumo, istorinės atminties 
nešėjais. Aš ir princas Filippo šią pareigą paveldėjome 
iš savo tėvų, Ordinų įkūrėjų, kurių nebėra su mumis. 
Tikiu, kad ši užsimezgusi draugystė tarp dviejų tautų 
praturtins ne tik Ordinų bendruomenes, bet ir mūsų 
gimtųjų šalių istoriją“, - po šv. Mišių prie šv. Kazimiero 
paminklo kalbėjo Lietuvos Ordino D. Magistras Henri-

kas Armoška-Eismontas. 
Šv. Mišias nedidelėje 

bažnytėlėje ant kalno 
laikęs kunigas paragino 
susirinkusius prisiminti, 
kuo šv. Kazimieras buvo 
išskirtinis, už ką prisime-
namas iki šiol, dėl ko buvo 
paskelbtas šventuoju: 
besąlygiška meilė žmogui, 
tėvynei, Dievui, 
nesavanaudiškas gyveni-
mas, atsisakymas 
žemiškų pagundų ir tuštybės, žvilgsnis, visuomet 
nukreiptas ne į save, o į kitus. 

Po šv. Mišių dviejų Ordinų delegacijos pajudėjo Giu- 
liopoli pilies link, kuri iki šiol priklauso Pellegrini 
šeimai. Šiandien dalyje pilies įkurtas viešbutis ir 
restoranas, suteikiantys svečiams galimybę atitrūkti 
nuo įprasto gyvenimo – kvėpuoti lengvu kalnų oru, 
grožėtis horizontu, kuriame iš už kalnų išnyra žydra 
Adrijos jūra, mėgautis tipiniu šio regiono maistu ir 
pilies šeimininkų spaudžiamu namų vynu. 

Pilyje D. Magistras H. Armoška-Eismontas ir Ordino 
nariai buvo pagerbti Giuliopoli miestelio ir viso Abru-
zzo regiono vadovų apsilankymu bei nuoširdžiai 
parinktomis dovanomis. Pilies šeimininkė, princo 
Filippo sesuo gra�ienė Anna Maria Šv. Kazimiero 
ordino vadovui taip pat įteikė žinomo italų dailininko 
tapytą karalaičio Kazimiero portretą. 

Priėmime dalyvavę valdžios atstovai pakvietė D. 
Magistrą apsilankyti vėl ir išreiškė norą pamatyti 
Lietuvą. Prie bendro pietų stalo sėdėję Giuliopoli kuni-
gai ir vienuoliai maloniai stebino žiniomis apie mūsų 
kraštą – Vilnių, Šiaulius ir didelį įspūdį jiems palikusį 
Kryžių kalną. 

Šv. Kazimiero ordino delegacija kelionės, vedusios šv. 
Kazimiero keliais, metu išvydo dešimtis nepamirštamų 
bažnyčių, aikščių, paminklų. Visgi daugelio širdyje 
viena labiausiai širdį palietusių vietų išliks kalnų 
apsuptyje esantis princo F. M. Pellegrini tėvo Odilio 
Domenico kapas. Prie balto marmuro sarkofago dele- 
gacijos iš Lietuvos nariai dovanojo maldą ir sakralią 
giesmę: už Šv. Kazimiero ordino Italijoje įkūrėjo sielą ir 
amžiną karalaičio globą. █

L. Bartkevičiūtė-Valienė, K. Sakalauskienė, I.O. Sapinska

Šv. Mišios Giuliopolio koplyčioje

Lietuvos ir Italijos Šv. Kazimiero ordino riteriai ir damos prie Šv. Kazimiero paminklo Giuliopolyje
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PASIRAŠYTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINE
Publikuota 2014.08.08 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Paskutinę liepos mėnesio dieną Laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje (LAVL) surengta prasminga šventė, kuria 
pažymėta partnerystė, įnešianti vilties į čia bausmę 
atliekančiųjų gyvenimus ir palengvinsianti jais 
besirūpinančiųjų darbą.

LAVL ir Šv. Kazimiero ordinas pasirašė bendradar- 
biavimo sutartį, kuria įtvirtino savo siekį šviesti, 
lavinti, dvasiškai ir kultūriškai ugdyti kalinius, padėti 
atskleisti jų gabumus bei prevenciškai veikti jų dvasinę 
bei �izinę sveikatą. Renginio metu pašventintas šv. 
Kazimiero barelfas, nuo šiol kabėsiantis ligoninės 
koplyčioje, svečiai turėjo 
galimybę susipažinti su 
kalinių gyvenimo aplinka. 

Trūksta to, ko už pini-
gus nenupirksi

Kaliniams nuolat 
rengiamos socialinės 
reabilitacijos programos, 
tačiau, pasak LAVL 
vadovo, to dažnai per 
maža norint pasiekti 
matomų rezultatų, todėl 
tikimasi, kad Šv. Kazimiero 
ordino rengiami semi-
narai, paskaitos, meniniai 
ir praktiniai užsiėmimai 
taikant specialią terapinę 
muziką padės bausmę 
atliekantiems asmenims 
įgyti naudingų socialinių 
įgūdžių, įgauti 
pasitikėjimo savimi, 
atrasti mėgstamą veiklą, 

geriau suprasti save ir savo aplinką. Ateityje Ordinas 
ketina teikti pagalbą ir į laisvę išėjusiems kaliniams, 
ligoninėje pritaikyti savo Mokslo skyriaus sukurtą 
akustinės terapijos programą. 

„Tikimės, kad bendradarbiavimas su Ordinu suteiks 
stimulą kaliniams veikti, nesėdėti vietoje. Kalėti 10-15 
metų yra slegianti patirtis: dirbantiems laikas eina 
greitai, rudenį keičia pavasaris, o tarp keturių sienų 
laikas sustoja. Kaliniai yra sotūs ir apsirengę, tačiau 
šilumos, žmogiško artumo, dvasinių dalykų jiems labai 
trūksta, - sakė LAVL direktorius Andrius Dubinas. Anot 
jo, bendradarbiavimas su Šv. Kazimiero ordinu ir 
naujos veiklos padės gydyti kalinių dvasią. - Kadangi tai 
speci�inė ligoninė, negalime visų priversti dirbti visuo- 
menei naudingo darbo – ne visi vaikšto ar yra �iziškai 
tam pajėgūs, todėl veikla kitokia kaliniams labai reika-
linga.“

Pasak ligoninės vadovo, siekiama, kad kaliniai kuo 
sėkmingiau integruotųsi į visuomenę, o parodant jiems 
dalykus, kurių jie nėra matę ar net girdėję, galima 
tikėtis, kad į laisvę šie žmonės išeis bent šiek tiek 
geresni. „Pagrindinis mūsų tikslas, kad išėję iš čia jie 
nebegrįžtų, tačiau realybė yra kitokia ir dalis kalinių, 
deja, grįžta ir labai greitai“, - sakė A. Dubinas.

Šv. Kazimiero ordinas, bendradarbiaujantis su ne 
viena labdaringa, socialinę ir kultūrinę veiklą 

vykdančia organizacija ir vykdydamas savo misiją 
siekia plėsti savo švietėjišką veiklą ir prisidėti prie 
bausmes atliekančių asmenų ugdymo. „Pirmiausia 
norėjome surengti gražią šventę. Pasirašyta bendra-
darbiavimo sutartis visų pirma bus naudinga kali- 
niams, kurie yra mūsų visuomenės dalis, o taip pat bus 
nemenka pagalba čia dirbančiam personalui. Mūsų 
tikslas, kad grįžę iš įkalinimo įstaigų jie rinktųsi kitokį, 
prasmingesnį gyvenimą“, - sakė Šv. Kazimiero ordino D. 
Magistras Henrikas Armoška-Eismontas.

Renginyje dalyvavusi sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė sakė, kad tokia abiejų šalių 
iniciatyva labai sveikintina: „Sveikata yra didžiausias 
turtas. Tačiau, jei žmogus patenka čia, reiškia žmogui 
reikia ir kitokios pagalbos – reikia gydyti ir dūšią. Tikiu, 
kad ši partnerystė padės teikti socialinę pagalbą ir 
ugdyti kalinių pilietiškumą.“ Šventėje taip pat 
apsilankė teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, 
Seimo mokslo, švietimo ir kultūros komiteto narė 
Orinta Leiputė, Kalėjimų departamento prie 
Teisingumo ministerijos direktorius Artūras 
Norkevičius, Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja 
Birutė Simėnaitė, Caritas atstovė Aušra Sinkevičiūtė, 
kiti svečiai, LAVL vadovybė. 

Susitiko šokiui su dukromis
Renginys ligoninės Pravieniškių padalinyje buvo 

pradėtas šv. Mišiomis, kurias aukojo Rumšiškių klebo-
nas Kazimieras Gražulis. Jų metu pašventinta Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero bareljefo miniatiūra, kuri 
iškilmingai pakabinta LAVL Pravieniškių padalinio 
koplyčioje – tikima, kad šv. Kazimieras saugo namus ir 
jų gyventojus nuo nelaimių, teikia stiprybės gyventi 
dorai, taip pat yra žmonių, pasišventusių viešajai 
tarnybai, užtarėjas ir globėjas. 

Vienu pagrindinių renginio akcentų tapo kalinių ir jų 
dukrų šokis skambant kompozitoriaus E. J. Eismonto, 
Šv. Kazimiero ordino įkūrėjo muzikai. Ši idėja, kaip 
socialinės reabilitacijos priemonė, pasiskolinta iš JAV, 
kur įkalinimo įstaigose jau daugelį metų vyksta 
panašūs projektai. Šokis šiuo atveju simbolizuoja 
nuteistųjų susitaikymą su artimaisiais, abipusį kalčių 
atleidimą. Pasak A. Dubino, toks projektas pirmą kartą 
rengiamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 
Projektą įgyvendinti padėjo Lietuvos Carito organi-
zacija. Šventėje muzikinius kūrinius atliko operos 
solistė, Ordino dama So�ija Jonaitytė, taip pat pasirodė 
ir LAVL susikūręs muzikinis ansamblis. Renginio salę 
papuošė M. K. Čiurlionio menų mokyklos vaikų 
piešiniai šv. Kazimiero tema iš Ordino piešinių 
konkurso „Kūrybos paukštė“. 

Liepos 31-oji renginiui pasirinkta neatsitiktinai – 

šiemet šią dieną sukanka lygiai 70 metų nuo prancūzų 
rašytojo, lakūno, „Mažojo princo“ autoriaus Antuano de 
Sent-Egziuperi žūties. Šio rašytojo kūryba – 
neblėstantis vilties spindulys kiekvienam, taip pat ir 
paklydusiam gyvenimo kelyje.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė yra Kalėjimų depar-
tamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos pavaldi asmens sveikatos priežiūrą ir 
kardomąją priemonę – suėmimą, arešto bei laisvės 
atėmimo bausmes vykdanti valstybės įstaiga, skirta 
stacionarinei suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos 
priežiūrai. Ligoninės žinioje iš viso yra 150 pacientų, iš 
jų – 2 moterys. █

A. Dubinas, H. A. Eismontas

A. Norkevičius, O. Leiputė, A. Dubinas, H. A. Eismontas, R. Šalaševičiūtė, P. Griciūnas, B. Simėnaitė
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Paskutinę liepos mėnesio dieną Laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje (LAVL) surengta prasminga šventė, kuria 
pažymėta partnerystė, įnešianti vilties į čia bausmę 
atliekančiųjų gyvenimus ir palengvinsianti jais 
besirūpinančiųjų darbą.

LAVL ir Šv. Kazimiero ordinas pasirašė bendradar- 
biavimo sutartį, kuria įtvirtino savo siekį šviesti, 
lavinti, dvasiškai ir kultūriškai ugdyti kalinius, padėti 
atskleisti jų gabumus bei prevenciškai veikti jų dvasinę 
bei �izinę sveikatą. Renginio metu pašventintas šv. 
Kazimiero barelfas, nuo šiol kabėsiantis ligoninės 
koplyčioje, svečiai turėjo 
galimybę susipažinti su 
kalinių gyvenimo aplinka. 

Trūksta to, ko už pini-
gus nenupirksi

Kaliniams nuolat 
rengiamos socialinės 
reabilitacijos programos, 
tačiau, pasak LAVL 
vadovo, to dažnai per 
maža norint pasiekti 
matomų rezultatų, todėl 
tikimasi, kad Šv. Kazimiero 
ordino rengiami semi-
narai, paskaitos, meniniai 
ir praktiniai užsiėmimai 
taikant specialią terapinę 
muziką padės bausmę 
atliekantiems asmenims 
įgyti naudingų socialinių 
įgūdžių, įgauti 
pasitikėjimo savimi, 
atrasti mėgstamą veiklą, 

geriau suprasti save ir savo aplinką. Ateityje Ordinas 
ketina teikti pagalbą ir į laisvę išėjusiems kaliniams, 
ligoninėje pritaikyti savo Mokslo skyriaus sukurtą 
akustinės terapijos programą. 

„Tikimės, kad bendradarbiavimas su Ordinu suteiks 
stimulą kaliniams veikti, nesėdėti vietoje. Kalėti 10-15 
metų yra slegianti patirtis: dirbantiems laikas eina 
greitai, rudenį keičia pavasaris, o tarp keturių sienų 
laikas sustoja. Kaliniai yra sotūs ir apsirengę, tačiau 
šilumos, žmogiško artumo, dvasinių dalykų jiems labai 
trūksta, - sakė LAVL direktorius Andrius Dubinas. Anot 
jo, bendradarbiavimas su Šv. Kazimiero ordinu ir 
naujos veiklos padės gydyti kalinių dvasią. - Kadangi tai 
speci�inė ligoninė, negalime visų priversti dirbti visuo- 
menei naudingo darbo – ne visi vaikšto ar yra �iziškai 
tam pajėgūs, todėl veikla kitokia kaliniams labai reika-
linga.“

Pasak ligoninės vadovo, siekiama, kad kaliniai kuo 
sėkmingiau integruotųsi į visuomenę, o parodant jiems 
dalykus, kurių jie nėra matę ar net girdėję, galima 
tikėtis, kad į laisvę šie žmonės išeis bent šiek tiek 
geresni. „Pagrindinis mūsų tikslas, kad išėję iš čia jie 
nebegrįžtų, tačiau realybė yra kitokia ir dalis kalinių, 
deja, grįžta ir labai greitai“, - sakė A. Dubinas.

Šv. Kazimiero ordinas, bendradarbiaujantis su ne 
viena labdaringa, socialinę ir kultūrinę veiklą 

vykdančia organizacija ir vykdydamas savo misiją 
siekia plėsti savo švietėjišką veiklą ir prisidėti prie 
bausmes atliekančių asmenų ugdymo. „Pirmiausia 
norėjome surengti gražią šventę. Pasirašyta bendra-
darbiavimo sutartis visų pirma bus naudinga kali- 
niams, kurie yra mūsų visuomenės dalis, o taip pat bus 
nemenka pagalba čia dirbančiam personalui. Mūsų 
tikslas, kad grįžę iš įkalinimo įstaigų jie rinktųsi kitokį, 
prasmingesnį gyvenimą“, - sakė Šv. Kazimiero ordino D. 
Magistras Henrikas Armoška-Eismontas.

Renginyje dalyvavusi sveikatos apsaugos ministrė 
Rimantė Šalaševičiūtė sakė, kad tokia abiejų šalių 
iniciatyva labai sveikintina: „Sveikata yra didžiausias 
turtas. Tačiau, jei žmogus patenka čia, reiškia žmogui 
reikia ir kitokios pagalbos – reikia gydyti ir dūšią. Tikiu, 
kad ši partnerystė padės teikti socialinę pagalbą ir 
ugdyti kalinių pilietiškumą.“ Šventėje taip pat 
apsilankė teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, 
Seimo mokslo, švietimo ir kultūros komiteto narė 
Orinta Leiputė, Kalėjimų departamento prie 
Teisingumo ministerijos direktorius Artūras 
Norkevičius, Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja 
Birutė Simėnaitė, Caritas atstovė Aušra Sinkevičiūtė, 
kiti svečiai, LAVL vadovybė. 

Susitiko šokiui su dukromis
Renginys ligoninės Pravieniškių padalinyje buvo 

pradėtas šv. Mišiomis, kurias aukojo Rumšiškių klebo-
nas Kazimieras Gražulis. Jų metu pašventinta Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero bareljefo miniatiūra, kuri 
iškilmingai pakabinta LAVL Pravieniškių padalinio 
koplyčioje – tikima, kad šv. Kazimieras saugo namus ir 
jų gyventojus nuo nelaimių, teikia stiprybės gyventi 
dorai, taip pat yra žmonių, pasišventusių viešajai 
tarnybai, užtarėjas ir globėjas. 

Vienu pagrindinių renginio akcentų tapo kalinių ir jų 
dukrų šokis skambant kompozitoriaus E. J. Eismonto, 
Šv. Kazimiero ordino įkūrėjo muzikai. Ši idėja, kaip 
socialinės reabilitacijos priemonė, pasiskolinta iš JAV, 
kur įkalinimo įstaigose jau daugelį metų vyksta 
panašūs projektai. Šokis šiuo atveju simbolizuoja 
nuteistųjų susitaikymą su artimaisiais, abipusį kalčių 
atleidimą. Pasak A. Dubino, toks projektas pirmą kartą 
rengiamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. 
Projektą įgyvendinti padėjo Lietuvos Carito organi-
zacija. Šventėje muzikinius kūrinius atliko operos 
solistė, Ordino dama So�ija Jonaitytė, taip pat pasirodė 
ir LAVL susikūręs muzikinis ansamblis. Renginio salę 
papuošė M. K. Čiurlionio menų mokyklos vaikų 
piešiniai šv. Kazimiero tema iš Ordino piešinių 
konkurso „Kūrybos paukštė“. 

Liepos 31-oji renginiui pasirinkta neatsitiktinai – 

šiemet šią dieną sukanka lygiai 70 metų nuo prancūzų 
rašytojo, lakūno, „Mažojo princo“ autoriaus Antuano de 
Sent-Egziuperi žūties. Šio rašytojo kūryba – 
neblėstantis vilties spindulys kiekvienam, taip pat ir 
paklydusiam gyvenimo kelyje.

Laisvės atėmimo vietų ligoninė yra Kalėjimų depar-
tamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos pavaldi asmens sveikatos priežiūrą ir 
kardomąją priemonę – suėmimą, arešto bei laisvės 
atėmimo bausmes vykdanti valstybės įstaiga, skirta 
stacionarinei suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos 
priežiūrai. Ligoninės žinioje iš viso yra 150 pacientų, iš 
jų – 2 moterys. █

H .A. Eismontas R. Šalaševičiūtė

Ordino damos S. Jonaitytės muzikinis sveikinimas

Besigydantys nuteistieji
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MAŽIEJI SVEČIAI IŠ KĖDAINIŲ APSILANKĖ LNOBT IR KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE
Publikuota 2014.10.25 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Visi vaikai yra nuostabūs, o ypatingai tie, kurie moka 
svajoti, džiaugtis ir dalintis šypsenomis. Būtent tokie šilti 
ir draugiški buvo Mažojo princo dirbtuvių svečiai iš 
Kėdainių praėjusį sekmadienį, viešnagės metu įspūdžių 
sėmęsį Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 
(LNOBT).

Ši ekskursija į sostinę beveik 30-iai vaikų, kurių 
daugiau nei pusė – iš socialinės rizikos šeimų, buvo 
planuota beveik metus. „Jau seniai vaikus norėjome 
atvežti į Vilnių, padovanoti jiems spektaklį Operos ir 
baleto teatre, tačiau tam nebuvo �inansinių galimybių. 
Šiandien rėmėjų ir Ordino narių dėka pagaliau visi 
esame čia“, - sakė kartu su vaikais į sostinę atvykusi Šv. 
Kazimiero ordino Kėdainių skyriaus komtūrė 
Danguolė Avižiuvienė. 

Nuo užkulisių iki magiško pasirodymo
Saulėtą paskutinio spalio sekmadienio rytą atvykę 

kėdainiečiai dieną pradėjo nuo nepaprastos ekskursi-
jos, galinčios sudominti ne tik mažuosius. Ordino 
dama, operos solistė ir LNOBT edukacinių projektų 
koordinatorė So�ija Jonaitytė vaikus dvi valandas 
lydėjo ne kiekvienam atvirais teatro keliais, vedančiais 
į dirbtuves, kuriose gimsta spektaklių dekoracijos ir 
kostiumai, į daugiafunkcinės scenos gilumą, pažįstamą 
tik artistams, į koridorius, kuriuose baleto artistai 
praleidžia paskutines akimirkas prieš išeidami į sceną, 
į čia dirbančių garbių dėstytojų, profesorių ir artistų 
lankomą uždarą valgyklą bei kitas pašalinio akiai 
įprastai užgintas vietas.

Vaikai ne tik sužinojo, kaip daromos dekoracijos, 
kiek treniruojasi artistai, bet ir turėjo progą pasima- 
tuoti spektaklių personažų kostiumus bei susipažinti 
su spektakliui besiruošiančiais jaunaisiais baleto 
artistais. Vienas jų – princo vaidmenį spektaklyje 
„Pelenė“ atliekantis Raimundas, vaikams atskleidęs, 
kiek daug jėgų ir pastangų tenka įdėti, siekiant savo 
svajonės.

Kur teatre beeisi, visur justi daug ryškių emocijų 
persmelkta dvasia. S. Jonaitytės žodžiais tariant, kiek- 
viena diena teatre yra tarsi konkursas: čia talentas ir 
grožis, menas ir estetika, kūryba ir ieškojimai neatsie-
jami nuo beprotiškai sunkaus darbo, pasiaukojimo, 
nesuskaičiuojamų mokslo ir praktikos valandų. Ir 
viskas tam, kad scenoje įvyktų stebuklas. 

Dalinosi įspūdžiais ir mintimis
Charlio Perrault pasaką „Pelenė“ žino visi, todėl M. K. 

Čiurlionio nacionalinės menų mokyklos Baleto sky- 
riaus moksleivių atliekama interpretacija kartu su 
Sergejaus Proko�jevo muzika yra nuostabus reginys, 
teikiantis pasitenkinimą ir mažiems, ir dideliems. 
Stebuklas įvyko: spektaklis vaikams paliko 
neišdildomą įspūdį – vieniems atmintin įsirėžė graži 

Pelenės ir Princo meilės istorija, kitiems – Pelenės 
grožis, tretiems – baleto artistų meistriškumas ir 
pasakiški kostiumai. 

Po spektaklio visas pulkas mažųjų buvo pakviesti į 
Ordino iniciatyva neseniai atydarytas Mažojo princo 
dirbtuves. Čia vaikai vaišinosi užkandžiais ir arbata, o 
vėliau kartu su menininke Vidmina Stasiulyte ir kitais 
dirbtuvių draugais mėgino savo įspūdžiūs iš spektaklio 
perkelti ant popieriaus. Savo meniniais gabumais ir 
fantazija noriai dalinosi visi vaikai, kurie džiaugėsi, kad 
jų piešinius galės išvysti ir kiti Mažojo princo dirbtuvių 
lankytojai. Iš kelių dešimčių atvykusių vaikų net 
aštuoni lanko piešimo pamokas – jie buvo atlydėti 
Ordino narės, Kėdainių dailės mokyklos direktorės 
Vidos Burbulienės. Du iš jų, Olivija Ročkaitė ir Gytis 
Sarapinas, yra tapę Šv. Kazimiero ordino kasmet 
organizuojamo piešinių konkurso laureatais.  █
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GRAŽI ŠVENTĖ ŠIAULIUOSE SUBŪRĖ MIESTO ŠVIESUOLIUS
Publikuota 2014.07.20 ordinas.lt  -   Birutė Žymantienė ir Kazimieras Alminas   

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos 
pilnutėlėje didžiojoje salėje suplevena tarptautinių 
konkursų laureatės smuikininkės Rolandos Ginkutės 
atliekama švelniai įtaigi Juozo Naujalio „Svajonė“. Taip 
prasideda Šiauliuose istorinė-muzikinė konferencija 
„Reikia tos Lietuvos“, skirta Šv. Kazimiero ordino nario, 
Šiaulių miesto Garbės piliečio Alberto Griganavičiaus 
turiningo gyvenimo 80-mečiui.

Prie J. Naujalio muzikos, jubiliato žodžiais, parašytais 
apie dar 1989 metais svajojamą Nepriklausomą 
Lietuvą, prisijungė Ordino narė, aktorė Nomeda 
Bėčiūtė. „Čia mūsų žemė. Čia mūsų Tėvynės širdis. Iš 
čia, iš Arkikatedros aikštės, ašarotomis akimis 
žvelgėme, kaip Gedimino pilies bokšte lyg iš narvo 
ištrūkusi ir laisvės išsiilgusi paukštė į žydrą padangę 
vėl kilo mūsų Trispalvė. Čia giedojome Sąjūdžio 
suvažiavimo vakarą: aikštėje buvo ankšta, o širdis 
plakė taip lengvai ir pakiliai... Mes laisvi! Tos mintys 
susipina su vėjo atnešta, o gal tik pasąmonėje suskam-
busia nuostaba melodija – Juozo Naujalio „Svajone"... 
Svajonė! Pati gražiausia ir šviesiausia, ji nūnai jau 
skinasi kelią į realybę! Nebeužtvenksi upės bėgimo!.. 
Dieve, duok, kad ant Laisvės aukuro daugiau 
nebedėtume kruvinų aukų. Priimk šventų Mišių auką 
už atgimstančią kryžių žemę ir palaimink mūsų 
žingsnius“, - rašė tada A. Griganavičius. Dabartyje palai-
minti mūsų žingsnius N. Bėčiūtė pakvietė į sceną Šv. 
Kazimiero Ordino ir visų šiauliečių nuoširdų bičiulį – J. 
Em. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas 
kalbėdamas konferencijoje pastebėjo, jog jubiliatas į 
renginį atėjo pasipuošęs Šiaulių miesto Garbės piliečio 
ženklu – pasirinko būtent jį iš visų turimų 
apdovanojimų. Pasidžiaugė pagrindiniu miesto turtu – 
jo žmonėmis, tokiais kaip A. Griganavičius.

Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas negailėjo nuoširdžių ir šiltų 
žodžių ne tik jubiliatui, šiauliečiams, bet džiaugėsi ir 
susibūrusia Ordine Lietuvos šviesuomene, jos įtaka 
valstybės kultūrai, padėkojo vyskupui ir miesto merui 
už nuoširdų bendradarbiavimą.

Visi ir visų konferencijoje išsakyti žodžiai buvo gilūs, 
reikšmingi ir prasmingi. Kitaip ir būti negalėjo. Kalbėjo 
tų sričių atstovai, kuriose per savo ilgus ir gražius 
metus reiškėsi jubiliatas – vysk. Motiejaus Valančiaus 
blaivystės sąjūdžio pirmininkas LSU doc. dr. Aurelijus 

Veryga (A. Griganavičius yra šio sąjūdžio Šiaulių skyr-
iaus pirmininkas), Šiaulių Respublikinės ligoninės 
klinikos direktorius Eugenijus Mikaliūnas (A. 
Griganavičius – aukščiausiosios kategorijos neurochi-
rurgas), Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus 
pirmininkas Algirdas Malakauskas (A. Griganavičius – 
šios Draugijos valdybos narys), Šiaulių universiteto 
profesorė, literatūros istorijos ir teorijos katedros 
vedėja, III amžiaus universiteto atstovė Džiuljeta 
Maskuliūnienė (A. Griganavičius – Dvasinio tobulėjimo 
fakulteto dekanas), Samariečių bendrijos Šiaulių sky- 
riaus pirmininkė Genovaitė Karvelienė (A. 
Griganavičius – šios organizacijos Šiauliuose įkūrėjas ir 
buvęs ilgametis jos vadovas), Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. Saulius Matulis (A. Griganavičius – šios 
parapijos choro ilgametis giesmininkas), TS-LKD 
Šiaulių skyriaus pirmininkas Tomas Petreikis (A. 
Griganavičius – Lietuvos Sąjūdžio ir šios partijos 
narys). Taip pat A. Griganavičius yra Knygnešių ainis, 
kuria �ilmus, nuolat rašo straipsnius įvairiems 
laikraščiams, knygas. Jo visur tyliai pilna.

Pasiklausai apie jį kalbų ir tada truputį kitomis 
akimis pasižiūri į šį labai gerai ir įvairiapusiškai 
pažįstamą žmogų. Pasižiūri ir supranti – niekuo kitu ir 
negalėjo prasidėti jo jubiliejui skirtas renginys, kaip tik 
„Svajone“... Ji nebūtų skambėjusi jei mūsų ordino narė 
Nijolė Prascevičienė nebūtų šios smuikininkės 
paruošusi. Šventė nebūtų buvusi tokia tauri be LNOB 
solistės, Šv. Kazimiero ordino narės So�ijos Jonaitytės. 
Jos balsas toje perpildytoje salėje skambėjo 
fantastiškai – tai buvo nuostabi jos dovana visiems 
šiauliečiams. Ypač įtaigiai ir profesionaliai skambėjo 
Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklo pirmojo 
nominanto Remigijaus Adomaičio vadovaujamo choro 

„Dagilėlis“ atliekami sudėtingi kūriniai, kurių klausan-
tis net S. Jonaitytė, prisipažino, negalėjusi sulaikyti 
džiaugsmo ašarų... Taip pat renginyje profesionaliai 
skambėjo Sigito Vaičiulionio vadovaujamo kamerinio 
ansamblio „Ars Vivo“ atlikėjai, Marytės Markevičienės 
tarptautiniams konkursams ruošiamas šeimyninis 
broliuko ir sesutės akordeonininkų duetas, Šiaulių Šv. 
Jurgio parapijos choras.

Gyvenimo sūpuoklės dar smagiai skraidina gydytoją 
A. Griganavičių tarp to, kas buvo ir to, kas bus: 2006 m. 
išleido publicistikos (ir ne tik) knygą „Reikia tos Lietu-
vos“, o 2012 metais, tarmių metais, „sodria Kavarsko 
tarme“ parašė ir išleido knygą „Kū ašen da atamenu“. 
Pirmojoje – jo skausmai dėl Lietuvos politikos 
peripetijų, girtavimo, gimtosios kalbos padėties, 
sveikatos apsaugos netobulumų... Antrojoje – mieli ir 
graudūs, kartais ir šiurpūs vaikystės atgarsiai. Prisi-
minimai... O daktaro žvilgsnis ir žingsnis nukreiptas į 
rytojų, į ateitį, į naujus jaunųjų valančiukų konkursus, 
naujus renginius, naujas knygas. Šiaulių komtūrijos 
vardu kalbėjęs prof. habil. dr. Vytenis Rimkus 
šmaikščiai pasakė, kad ne tik Albertui Griganavičiui 
reikia tos Lietuvos, bet ir Lietuvai reikia to A. 
Griganavičiaus...

Šis Šiaulių komtūrijos šventinis renginys buvo 
skirtas ne vien daktarui A. Griganavičiui, tai – šventė 
visiems. Salėje buvo žmonės, su kuriais jubiliatą sieja 
darbo, įvairiausios visuomeninės veiklos kolegiškumo 
ryšys, šeimos nariai, klasės draugė iš Krinčino... Visi 
norėjo pasakyti svarbiausiam iškilmių asmeniui ge- 
ruosius žodžius. Ant stalo netelpa o�icialios, įrėmintos 
padėkos, gėlės. Pasidžiaugti mielu, ramiu, elegantišku 
jubiliatu, pagerbti garbingo, nesuvokiamai daug 
nusipelniusio žmogaus susirinko jo dvasios broliai ir 
sesės. Prasmingai šioje šventėje suskambėjo perskai-
tyti atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
pirmojo Vadovo Vytauto Landsbergio padėkos A. 
Griganavičiui žodžiai:

Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų gyvenimu kuriamą 
visų mūsų Lietuvą,  jos stiprinimą švaria kalba, 

taurinimą skambiomis giesmėmis,
saugojimą blaivybės puoselėjimu,

gynimą aktyviu pilietiškumu. 
Tepadeda Jums Dievas!

Ilgiausių Jums metų, daktare… 

J. Sartauskas H. A. Eismontas
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Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos 
pilnutėlėje didžiojoje salėje suplevena tarptautinių 
konkursų laureatės smuikininkės Rolandos Ginkutės 
atliekama švelniai įtaigi Juozo Naujalio „Svajonė“. Taip 
prasideda Šiauliuose istorinė-muzikinė konferencija 
„Reikia tos Lietuvos“, skirta Šv. Kazimiero ordino nario, 
Šiaulių miesto Garbės piliečio Alberto Griganavičiaus 
turiningo gyvenimo 80-mečiui.

Prie J. Naujalio muzikos, jubiliato žodžiais, parašytais 
apie dar 1989 metais svajojamą Nepriklausomą 
Lietuvą, prisijungė Ordino narė, aktorė Nomeda 
Bėčiūtė. „Čia mūsų žemė. Čia mūsų Tėvynės širdis. Iš 
čia, iš Arkikatedros aikštės, ašarotomis akimis 
žvelgėme, kaip Gedimino pilies bokšte lyg iš narvo 
ištrūkusi ir laisvės išsiilgusi paukštė į žydrą padangę 
vėl kilo mūsų Trispalvė. Čia giedojome Sąjūdžio 
suvažiavimo vakarą: aikštėje buvo ankšta, o širdis 
plakė taip lengvai ir pakiliai... Mes laisvi! Tos mintys 
susipina su vėjo atnešta, o gal tik pasąmonėje suskam-
busia nuostaba melodija – Juozo Naujalio „Svajone"... 
Svajonė! Pati gražiausia ir šviesiausia, ji nūnai jau 
skinasi kelią į realybę! Nebeužtvenksi upės bėgimo!.. 
Dieve, duok, kad ant Laisvės aukuro daugiau 
nebedėtume kruvinų aukų. Priimk šventų Mišių auką 
už atgimstančią kryžių žemę ir palaimink mūsų 
žingsnius“, - rašė tada A. Griganavičius. Dabartyje palai-
minti mūsų žingsnius N. Bėčiūtė pakvietė į sceną Šv. 
Kazimiero Ordino ir visų šiauliečių nuoširdų bičiulį – J. 
Em. Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį.

Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas 
kalbėdamas konferencijoje pastebėjo, jog jubiliatas į 
renginį atėjo pasipuošęs Šiaulių miesto Garbės piliečio 
ženklu – pasirinko būtent jį iš visų turimų 
apdovanojimų. Pasidžiaugė pagrindiniu miesto turtu – 
jo žmonėmis, tokiais kaip A. Griganavičius.

Šv. Kazimiero ordino D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas negailėjo nuoširdžių ir šiltų 
žodžių ne tik jubiliatui, šiauliečiams, bet džiaugėsi ir 
susibūrusia Ordine Lietuvos šviesuomene, jos įtaka 
valstybės kultūrai, padėkojo vyskupui ir miesto merui 
už nuoširdų bendradarbiavimą.

Visi ir visų konferencijoje išsakyti žodžiai buvo gilūs, 
reikšmingi ir prasmingi. Kitaip ir būti negalėjo. Kalbėjo 
tų sričių atstovai, kuriose per savo ilgus ir gražius 
metus reiškėsi jubiliatas – vysk. Motiejaus Valančiaus 
blaivystės sąjūdžio pirmininkas LSU doc. dr. Aurelijus 

Veryga (A. Griganavičius yra šio sąjūdžio Šiaulių skyr-
iaus pirmininkas), Šiaulių Respublikinės ligoninės 
klinikos direktorius Eugenijus Mikaliūnas (A. 
Griganavičius – aukščiausiosios kategorijos neurochi-
rurgas), Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus 
pirmininkas Algirdas Malakauskas (A. Griganavičius – 
šios Draugijos valdybos narys), Šiaulių universiteto 
profesorė, literatūros istorijos ir teorijos katedros 
vedėja, III amžiaus universiteto atstovė Džiuljeta 
Maskuliūnienė (A. Griganavičius – Dvasinio tobulėjimo 
fakulteto dekanas), Samariečių bendrijos Šiaulių sky- 
riaus pirmininkė Genovaitė Karvelienė (A. 
Griganavičius – šios organizacijos Šiauliuose įkūrėjas ir 
buvęs ilgametis jos vadovas), Šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. Saulius Matulis (A. Griganavičius – šios 
parapijos choro ilgametis giesmininkas), TS-LKD 
Šiaulių skyriaus pirmininkas Tomas Petreikis (A. 
Griganavičius – Lietuvos Sąjūdžio ir šios partijos 
narys). Taip pat A. Griganavičius yra Knygnešių ainis, 
kuria �ilmus, nuolat rašo straipsnius įvairiems 
laikraščiams, knygas. Jo visur tyliai pilna.

Pasiklausai apie jį kalbų ir tada truputį kitomis 
akimis pasižiūri į šį labai gerai ir įvairiapusiškai 
pažįstamą žmogų. Pasižiūri ir supranti – niekuo kitu ir 
negalėjo prasidėti jo jubiliejui skirtas renginys, kaip tik 
„Svajone“... Ji nebūtų skambėjusi jei mūsų ordino narė 
Nijolė Prascevičienė nebūtų šios smuikininkės 
paruošusi. Šventė nebūtų buvusi tokia tauri be LNOB 
solistės, Šv. Kazimiero ordino narės So�ijos Jonaitytės. 
Jos balsas toje perpildytoje salėje skambėjo 
fantastiškai – tai buvo nuostabi jos dovana visiems 
šiauliečiams. Ypač įtaigiai ir profesionaliai skambėjo 
Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklo pirmojo 
nominanto Remigijaus Adomaičio vadovaujamo choro 

„Dagilėlis“ atliekami sudėtingi kūriniai, kurių klausan-
tis net S. Jonaitytė, prisipažino, negalėjusi sulaikyti 
džiaugsmo ašarų... Taip pat renginyje profesionaliai 
skambėjo Sigito Vaičiulionio vadovaujamo kamerinio 
ansamblio „Ars Vivo“ atlikėjai, Marytės Markevičienės 
tarptautiniams konkursams ruošiamas šeimyninis 
broliuko ir sesutės akordeonininkų duetas, Šiaulių Šv. 
Jurgio parapijos choras.

Gyvenimo sūpuoklės dar smagiai skraidina gydytoją 
A. Griganavičių tarp to, kas buvo ir to, kas bus: 2006 m. 
išleido publicistikos (ir ne tik) knygą „Reikia tos Lietu-
vos“, o 2012 metais, tarmių metais, „sodria Kavarsko 
tarme“ parašė ir išleido knygą „Kū ašen da atamenu“. 
Pirmojoje – jo skausmai dėl Lietuvos politikos 
peripetijų, girtavimo, gimtosios kalbos padėties, 
sveikatos apsaugos netobulumų... Antrojoje – mieli ir 
graudūs, kartais ir šiurpūs vaikystės atgarsiai. Prisi-
minimai... O daktaro žvilgsnis ir žingsnis nukreiptas į 
rytojų, į ateitį, į naujus jaunųjų valančiukų konkursus, 
naujus renginius, naujas knygas. Šiaulių komtūrijos 
vardu kalbėjęs prof. habil. dr. Vytenis Rimkus 
šmaikščiai pasakė, kad ne tik Albertui Griganavičiui 
reikia tos Lietuvos, bet ir Lietuvai reikia to A. 
Griganavičiaus...

Šis Šiaulių komtūrijos šventinis renginys buvo 
skirtas ne vien daktarui A. Griganavičiui, tai – šventė 
visiems. Salėje buvo žmonės, su kuriais jubiliatą sieja 
darbo, įvairiausios visuomeninės veiklos kolegiškumo 
ryšys, šeimos nariai, klasės draugė iš Krinčino... Visi 
norėjo pasakyti svarbiausiam iškilmių asmeniui ge- 
ruosius žodžius. Ant stalo netelpa o�icialios, įrėmintos 
padėkos, gėlės. Pasidžiaugti mielu, ramiu, elegantišku 
jubiliatu, pagerbti garbingo, nesuvokiamai daug 
nusipelniusio žmogaus susirinko jo dvasios broliai ir 
sesės. Prasmingai šioje šventėje suskambėjo perskai-
tyti atkurtos Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
pirmojo Vadovo Vytauto Landsbergio padėkos A. 
Griganavičiui žodžiai:

Nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų gyvenimu kuriamą 
visų mūsų Lietuvą,  jos stiprinimą švaria kalba, 

taurinimą skambiomis giesmėmis,
saugojimą blaivybės puoselėjimu,

gynimą aktyviu pilietiškumu. 
Tepadeda Jums Dievas!

Ilgiausių Jums metų, daktare… 

R. Adomaitis, vysk. E. Bartulis, dr. A. Griganavičius

 Dr. A. Griganavičius, S. Jonaitytė, H. A. Eismontas

Šiaulių komtūras Kazimieras Alminas

Šiaulių Šv. Jurgio parapijos choras
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Legendinis kino ir teatro aktorius Regimantas 
Adomaitis pusiau juokais, pusiau rimtai sako, kad viskas 
jau praeityje, o jis – visiškai niekam negabus. Aktorius 
kuklus, bet atviras ir nuoširdus, tiesiai sako: „Visi akto-
riai, taip pat ir aš, esame garbėtroškos. Ir tai nepagy-
doma“. 

Kai susitinkame aktoriaus namuose, jis rūšiuoja 
nuotraukas ir dienoraščius, sako, norėjęs padaryti 
archyvą, tačiau supratęs, kad savo gyvenimo į 
lentynėles sudėlioti nepavyks – visko būta tiek daug. 
„Antanas Šurna, va, pasimirė. Jis buvo mano bendra-
kursis, kartu baigėm konservatoriją. Visi pradeda kristi 
– jis jau antras, įdomu, kas bus trečias – gal aš? O gal aš 
ketvirtas numirsiu. Tai nesvarbu, aišku tik, kad yra 
prieita atsisveikinimo zona. Sveikindami dažnai 
linkime laimės, sėkmės, sveikatos, tačiau, ką reikėtų 
palinkėti atsisveikinant – nežinau“, - sako aktorius. 
Anot jo, gyvenimas šioje žemėje tėra trumpas akimirk-
snis, o tikroji būtis yra kažkur kitur. „Tik niekas nežino, 
kaip tas kitas pasaulis atrodo. Kas ten pabuvojo ir grįžo 
– reiškia, dar neišėjo. Kas iš tikrųjų išėjo, papasakoti 
negali“, - sako R. Adomaitis, kuris pripažįsta, kad su 
amžiumi darosi tikru �ilosofu.

„Tapau Sokratu ir žinau, kad nieko nežinau“, - 
atvirauja aktorius, daugeliui sudarantis romaus ir 
mąslaus žmogaus įspūdį. Visgi, nepaisant to, kad 
sveikata ėmė diktuoti gyvenimo ritmą, R. Adomaitis – 
žvalus, pozityvus ir nestokoja subtilaus humoro 
jausmo.

Kas jūsų manymu yra tikras gyvenimas? Kaip 
reikia jį nugyventi, kad galėtum pasakyti – šį etapą 
perėjau tinkamai? 

Turit omenyje šį „negyvenimą“, kur esame tik 
akimirkai išmesti iš tikrosios būties? Kaip jūs jį 
bepragyventumėt, visvien sugrįšite į nebūtį. Indai tiki 
karma, tiki, kad čia, šiame gyvenime reikia ją ugdyti, 
puoselėti, maitinti. Aš į viską žiūriu paprasčiau. Reikia 
surasti kontaktą su savim, o tai nėra lengva. Atrodo, 
kad kažkiek save pažįsti, kažkiek ne. Bet vieną dieną 
kažkas šauna į galvą ir supranti, kad nieko nepažįsti. 
Tuomet, kad paaiškintum sau kažką, pasitelki Dievo 
idėją. Pasaulis yra labai įvairus ir iki galo nepažinus, 
bet mes vis stengiamės jį pažinti. Tarybinis žmogus 
netgi sugalvojo nugalėti ir užkariauti šį pasaulį, gamtą, 
upes pasukti į priešingą pusę, gal net saulę pakreipti... 
Deja, tarybinis žmogus atsisakė, buvo priverstas 
atsisakyti Dievo idėjos, dėl to mes šiandien esame 
pasimetę, nebežinom, kur einam. Atleiskit už 
palyginimą, bet Dievas žmogui yra kaip karvei basliu-

kas, kad ji neištryptų visos žolės, o po truputi ją ėstų. 
Mums reikia būti prie kažko pririštiems, todėl žmonės 
skuba įstoti į visokias partijas... Tačiau viskas yra 
iliuzija. 

Iš pradžių baigėte �izikos studijas ir tik vėliau 
tapote aktoriumi. Ar gyvenime jūs visda turėjote 
aiškų tikslą ar leidote viskam klostytis savaime? 

Visada teatras buvo mano gyvenimas – labai mylėjau 
teatrą. Pasvalyje, kur gyvenau, nebuvo teatro, bet 
dažnai atvykdavo kitų miestų gastroliuojantys teatrai. 
Vakar išsitraukiau savo dienoraščius ir kažkodėl net 
ten radau parašyta: man labai patinka teatras, bet vis 
dėlto aš studijuosiu �iziką.

Kodėl? Kas tai – proto balsas? 
Greičiau – proto aptemimas! Fiziką baigiau, bet 

paskutiniame kurse, kai rašiau diplominį, jau buvau 
pirmame konservatorijos kurse. Supratau, kad, nors 
�izika man ir patinka, bet turiu per mažai smegenų, kad 
ten ko nors pasiekčiau, o teatras man patinka – tai gal 
reikia eiti ten, kur patinka, o ne ten, kur susigalvojai? 
Buvau tikras kvailys – toks rimtuolis! Vasaromis 
spręsdavau �izikos uždavinius, per atostogas kartojau 
prancūzų kalbos vadovėlį. Reikėjo daugiau mėgautis 
gyvenimu. Dienoraščiuose radau tokių savo planų – 
kada ir ką darysiu, kur eisiu po pamokų, choras, namų 
darbai... Dainavau chore, nors klausos visai neturėjau. 

Kaip įstojote į aktorinį neturėdamas klausos? 
Labai gudriai visus apgavau. Pasirinkau atlikti liau- 

dies dainą ir pasisiūliau sau akompanuoti pianinu. 
Žinoma, komisija sutiko – juk kaip puiku, jis ne tik dai- 
nuoja, bet dar ir groja! Atsisėdau prie pianino ir taip 
garsiai pradėjau groti, o dainavau visai po nosimi, 
tyliai, kad nesigirdėtų nieko. Pats negirdėjau, ką dai- 
nuoju. Komisija buvo sužavėta ir patikėjo, kad, jei groja, 
vadinasi, klausą tikrai turi. Žinau daug gerų artistų, 
kurie neturi klausos, bet turi kažkokią vidinę nuojautą, 
intuiciją. O klausos neišlavinsi. Aš išmokau groti 
akordeonu, pianinu, gitara, bet tik iš gaidų, o klausos iki 
šiol neturiu.

Tačiau muziką mėgstate? Kokia jums artimiau-
sia? 

Labai mėgstu. Turiu naują meilę – Paulą Fernandes. 
Pastaruoju metu nuolat jos klausau, žiūriu jos įrašus. Ji 
kaip lakštingala. Kaip ji dainuoja! Ją reikia matyti – 
laisvai, be įtampos, be surauktų antakių. Tiesiog spin-
duliuoja gėriu. Man ją parodė vieno iš sūnų marti – 
atsivežė į sodybą DVD ir nuo to laiko esu jos gerbėjas. 

Matau turite nemažai kulinarinių knygų – 
mėgstate gaminti? 

Šiandien ieškojau, ką gaminti ir nusprendžiau 
pabandyti jautienos kukulius su pomidorais ir 
alyvuogėmis. Niekada nieko nemokėjau gaminti – tik 
arbatą ir kiaušinienę. Buvau absoliutus analfabetas 
kulinarijoje. Tačiau gyvenimas privertė – jau trys metai 
kaip žmona mirusi. Ji buvo vokalistė, bet vaidino ir 
�ilmuose – „Jausmai“ ir kituose. 

Būtent šiame �ilme, kuriame abu su Eugenija 
Bajoryte vaidinote, ir užsimezgė jūsų jausmai? 

Taip, būtent ten ir užsimezgė. Tai buvo labai seniai. 
Taigi, ji mirė, o aš taip ir nepasimokiau iš jos gaminti. Ji 
labai skaniai ir gerai gamindavo. Su sūnumis buvome 
pripratę, kad yra, kas pasirūpina viskuo ir nesukome 
galvos. Buvau tikras, kad aš išeisiu pirmas į tą tikrąjį 
pasaulį, o išėjo atvirkščiai. Taigi, dabar „graužiu“ 
kulinarines knygas. Retkarčiais pavyksta. Žinote, gali 
tuos pačius komponentus dėti, bet reikia žinoti kaip 
dėti. Nėra taip, kad paprastai viską sudedi, išverdi ir jau 
viskas. Nieko panašaus! 

Visai kaip ir kūryboje, tiesa? 
Taip, tiesa. Aš visai negabus, visiškai – nei teatrui, nei 

kulinarijai, bet ką padarysi, gyvenimas kartais 
priverčia.

Kodėl taip sakote, juk esate vienas labiausiai 
vertinamų aktorių Lietuvos istorijoje? 

Tai sukuria žiniasklaida, žmonės... 
Varto ant stalo sukrautas nuotraukas, ištraukia vieną. 
Štai, Vokietijoje �ilmavausi net trijuose �ilmuose. 
Sakėte, kad teatrą labai mylėjote, o kaip kinas 

atsirado jūsų gyvenime? 
Kinas atėjo savaime, netyčia. Žinoma, visi aktoriai 

svajoja apie kiną, nes tai daug palatesnė auditorija, 
pinigai kiti, o teatre – grašius juk moka. 

Ar mėgstate žiūrėti �ilmus ar tik juose vaidinti? 
Dabar nebežiūriu, gal aptingau? Bet, kad nėra ką 

žiūrėti – įsijungi televizorių, o ten visur šaudo, priev-
arta, žudynės. Tie aštrūs elementai buvo ir anksčiau 
kine, bet ne tokiais kiekiais. Proporcijos visiškai 
pasikeitė – dabar rodomas vien tik kraujas, negatyvu-
mas.

Ar sekate naujojo lietuviško kino naujienas? 
Neseku. Buvau gerokai nustebintas, žiūrėdamas 

lietuviškų Oskarų - „Sidarbinių gervių“ teikimo 
ceremoniją, kad �ilmų sukuriama ir nemažai. Nežinau, 
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kokia jų kokybė, gal vienas kitas ir yra neblogas. Kinas 
niekada nebuvo aukšto meninio lygio, bet anksčiau 
pasirodydavo ir vienas kitas neblogas �ilmas, kuris 
kalba apie žmogų, apie jo dvasinį pasaulį. 

Kaip manote, kokia yra meno misija – kino, 
teatro, dailės? Ar menininkas turi atsakingai 
žiūrėti į savo darbą ar tai tėra jo saviraiška? Juk yra 
žmonių, manančių, kad menininkai gyvena ir dirba 
tik savo malonumui. 

Ir taip, ir ne. Menininką žaidimas, kvailiojimas ir 
neatsakingumas atpalaiduoja nuo stereotipinių 
sprendimų, duoda laisvę kūrybiniam polėkiui. Menin-
inkas negali dirbti pagal užsakymą. Anksčiau būdavo 
reikalaujama aukšto ideologinio lygio, kartais meni- 
ninkams tai pavykdavo suderinti su aukštu meniniu 
lygiu, bet taip būdavo labai retai. Visgi pasitaikydavo 
gerų �ilmų, taip pat ir lietuviškų. 

Dažnai sakoma, kad tas senasis kinas buvo 
tikresnis.

Į kino seansus kadangi nevaikštau, tai nežinau, gal ir 
šiuolaikiniuose lietuviškuose �ilmuose yra kažkas 
įdomaus. Bet man atrodo, kad daugelis mūsų jaunų, 
pradedančių kino ir ne tik kino kūrėjų bando iš naujo 
išrasti dvirtį. Jie labai susirūpinę to dviračio išradimu, 
kai tuo tarpu tas dviratis jau seniai atrastas – galima jį 
tobulinti, vieną kitą detalę pakeisti... Mes, lietuviai, o 
gal ir ne tik lietuviai, turime labai negerą savybę – iš 
vyresnių, nueinančių neperimti patirties. Mes 
atvirkščiai, linkę niekinti tai, ką daro vyresnieji: mes 
jauni, mes kitokie, mes padarysime tikrą meną. Nesi-
mokome iš savo vyresniųjų. O pasimokę suprastume, 
kad daugelis dalykų jau atrasti, dabar belieka gilintis į 
vidinį žmogaus pasaulį, dvasią.

O jūs pats iš ko mokėtės? Galbūt vadovavotės tik 
savo nuojauta? 

Aš irgi kai jaunas buvau vyresnius kritikavau, 
pavyzdžiui, Juozo Rudzinsko vaidinamą Skirgailą. Man 
nepatiko kaip jis kalba, ta teatrinė kalba, savotiškas 
patosas rėžė ausį. Sakiau, kad aš tai jau taip nekalbėsiu, 
būsiu kitoks, kalbėsiu paprastai, kaip realus žmogus. 
Kažkiek man tai pavyko. 

Kaip jūs manote, ar teatras yra pramoga ar jis 
turi ir kitokią užduotį? Kiti sako – kokia čia 
pramoga, jei nuėjus į teatrą keturias valandas turi 
„kankintis“, mąstyti žiūrėdamas F. Dostojevskio 
pjesės pastatymą... Tai kas tas teatras yra iš tiesų? 

Tai savotiška kankinimo vieta. Būna spektaklių, kai 
galvoji – Dieve mano, kada baigsis?! Bet būna 
spektaklių, kurie tave pagauna, užburia, pakylėja, neša, 
kaip aš sakau, kultivuoja tavo sielą. Kaip žemę reikia 
arti ir akėti, kad pasėtas grūdas užaugtų, taip reikia 
lavinti žmogaus sielą. Meną aš laikau sielų kultivato-
riumi. Tai nėra vien tik atrakcija. Žinoma, gerai, kai tie 
dalykai sutampa. Štai, žiūrėjau Mūzos Rubackytės 

koncertą ir negalėjau atsitraukti, nes ta muzika 
užburia. Taip teatras turi užburti, įtraukti, apkerėti.

Kokios žmogaus savybės jus žavi, koks žmogus 
jums yra vertas pagarbos? 

Visi žmonės verti pagarbos, net kai jie meluoja ir 
blogai elgiasi. Vis vien jie yra žmonės. Bet ypatingai 
verti pagarbos tie, kurie nemeluoja ir elgiasi pagal 
sąžinę. Kaip kažkas pasakė neseniai – mes nebeturime 
sąžinės. Iškovojome nepriklausomybę, laisvę, bet 
praradom sąžinę. Kiek dabar nesąžiningų žmonių ir jie 
ne tik kitiems, bet ir sau daro bloga. Visi žmonės iš 
esmės yra egoistai. Ypatingai menininkai, artistai. Aš į 
tai žiūriu atvirom akim, nebandau to slėpti po dekla- 
racijom, kad menas yra dėl žmonių. Mes esam 
garbėtroškos – mums reikia aplodismentų, gėlių, 
mums glosto savimeilę pagyros ir žeidžia kritiko žodis. 
Tai natūralu. Tačiau negalima paneigti, kad menas turi 
pozityvios įtakos žmonėms. 

O ar jums buvo kada garbė, vadinamoji 
žvaigždžių liga, apsukusi galvą? 

Tai ne liga! Tai visų menininkų ir artistų bruožas, 
savybė. 

Tai, sakote, nepagydoma? 
Nepagydoma – niekas nuo to išgydyti negali. Kodėl 

mes einame į teatrą, norime to viešo buvimo, kalbėjimo 
visų akivaizdoje? Todėl, kad esame garbėtroškos. Tai 
man kaip du kart du – keturi, nė nebadau to slėpti. 
Menininkas, artistas privalo būti garbėtroška, kitaip 
jam nebūtų poreikio eiti į sceną, į tą išgalvotą fantazijų 
pasaulį. Mes ten einame, nes tas pasaulis mums leidžia 
pasiversti karaliais. Gyvenime to padaryti negalėtume. 
Bet taip mes ir kitiems žmonėms įliejame į sielas, į 
širdis tam tikrus gėrio elementus – nemeluoti, būti 
doram, garbingam, teisingam.

Kokie vaidmenys jums buvo arčiausiai širdies – 
karaliaus ar tarno, geriečio ar blogiečio? Sako, kad 
gerų personažų vaidmenys ne tokie įdomūs? 

Tai tiesa. Man patinka įvairūs vaidmenys. Teigiami 
daugiau vienodi, o neigiami personažai leidžia daugiau 
atskleisti žmogaus vidinį pasaulį, pasąmoningus 
siekius. Nebūtinai tai turi būti neigiami vaidmenys, 
pavyzdžiui, su Nikolajumi Karačencovu �ilme „Trestas, 
kuris žlugo“ vaidinome du „žulikus“ – bet jie geri, jie 
faini, juos vaidinti buvo įdomu, smagu. Komedijose 
neteko daug vaidmenų sukurti, bet man jie visada labai 
patikdavo daug labiau nei tie teigiami personažai. Kad 
ir Mindaugas – man jis buvo brangus todėl, kad, kai 
Justinas Marcinkevičius parašė šią poemą, ji labai 
atitiko tuometines visuomenės nuotaikas – mūsų 
siekiamybę, pasąmoningą norą laisvos Lietuvos. Min- 
daugas poemoje vaizduojamas kaip niekšiškais būdais 
bandantis prijungti žemes, tačiau poetas į jo lūpas 
įdeda ir apgailestavimą, sąžinės graužatį, bandymą 
pateisinti save. Ieškojome Mindaugo ne kaip valdovo, o 
kaip žmogaus. Mane visuomet traukė tie „lyriniai 

nukrypimai“, buvau truputi kitoks.
Kaip manote, ar bus rašomos poemos, proza apie 

šių laikų mūsų valstybės vadovus?
Į politiką lįsti nenoriu. Taip, aš labai gerbiu mūsų 

prezidentę Dalią Grybauskaitę, ji man davė ordiną – ji 
labai gera. Na, aš pajuokauju, bet ir rimtai sakau – man 
patinka mūsų prezidentė, žodžio kišenėje neieško ir 
minties užanty, turi savo supratimą, požiūrį į viską. Gal 
kiek kategoriška kartais, bet valstybės vadovas toks ir 
turi būti. Bet, kaip ir sakiau, į politiką visai nenoriu lįsti. 
Kažkada buvo Sąjūdis įtraukęs, buvau už akių išrinktas 
į iniciatyvinę grupę. Gal todėl, kad niekada nebuvau 
partinis? Tai nebuvo atsitikinumas, tai buvo 
sąmoningas nusistatymas. Žinoma, kažkiek tarnavau 
tuometinei vadžiai, dirbau teatre, skleidžiau tą 
ideologiją. Tačiau prisimenu, karą, pokarį, trėmimus, 
miško brolius... nors buvau dar vaikas. Galima sakyti, 
kad kažkiek prisidėjau prie tos imperijos žlugimo, nors 
jau niekas nebetikėjo, kad ji kada nors subyrės. Ir 
užteko Michailui Gorbačiovui truputį kažką pajudinti, 
atsirado mūsų Sąjūdis, atgavome nepriklausomybę – 
tai praktiškai stebuklas. Stebuklas, kurio mes visi 
troškom ir siekėm. Dauguma buvom praradę viltį, bet, 
pasirodo, imperijos griūna. Gal pasitaikė tinkamas 
laikas, galbūt padėjo kryptinga veikla. 
Nepriklausomybę atgavome, tačiau kitas dalykas yra 
tas, kad mes nemokame su ja tvarkytis. 

Sakėte, kad mokykloje vietoje žaidimų labai 
daug mokėtės. Dabar tai jums atrodo tikra 
kvailystė. Kaip, jūsų manymu, reikėjo jaunystėje 
gyventi? 

Kaip poetė Salomėja Nėris rašė – mūsų dienos kaip 
šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, 
nes prabėgs, nebegrįš... Reikėjo mėgautis. Susigriebiau 
tik dabar, kai jau žiūriu, kad vėlu, pasenau. O kada 
reikėjo, nesimėgavau. Jaunystėje buvau tylenis, kiti net 
prisibijodavo manęs, nes atrodydavau niūrus. Vėliau, 
atėjęs į teatrą, neišvengiamai tapau labiau bendraujan-
tis. Ir dabar mažai kalbu, bet nesu aš jau toks baisus, 
kaip gali pasirodyti...

Įsivaizduokite, jei galėtumėte keliauti laiku – 
pirmyn ir atgal – su kuo norėtumėte susitikti ir 
apie ką pakalbėti? 

Oi, labai daug su kuo... Labai žavėjausi prancūzų 
šansonjė – Edith Piaf, Mireille Mathieu, prancūziško 
kino legenda Gerardu Philipe'u. Net nežinau su kuo 
susitikčiau, labai daug kuo... 

O jeigu galėtumėt save jauną dabar sutikti, gal 
pasakytumėt, kad labiau džiaugtis gyvenimu 
reikia? 

Oi, aš jam ne tik pasakyčiau, bet ir kelnes numovęs 
gerai įkrėsčiau! Dieve, koks kvailas buvau... Nors, užtat 
gerai mokiausi, buvau pirmūnas, mokyklą baigiau si- 
dabro medaliu, į universitetą pakvietė be stojamųjų 
egzaminų. Kažkuria prasme, man sekėsi. █
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Legendinis kino ir teatro aktorius Regimantas 
Adomaitis pusiau juokais, pusiau rimtai sako, kad viskas 
jau praeityje, o jis – visiškai niekam negabus. Aktorius 
kuklus, bet atviras ir nuoširdus, tiesiai sako: „Visi akto-
riai, taip pat ir aš, esame garbėtroškos. Ir tai nepagy-
doma“. 

Kai susitinkame aktoriaus namuose, jis rūšiuoja 
nuotraukas ir dienoraščius, sako, norėjęs padaryti 
archyvą, tačiau supratęs, kad savo gyvenimo į 
lentynėles sudėlioti nepavyks – visko būta tiek daug. 
„Antanas Šurna, va, pasimirė. Jis buvo mano bendra-
kursis, kartu baigėm konservatoriją. Visi pradeda kristi 
– jis jau antras, įdomu, kas bus trečias – gal aš? O gal aš 
ketvirtas numirsiu. Tai nesvarbu, aišku tik, kad yra 
prieita atsisveikinimo zona. Sveikindami dažnai 
linkime laimės, sėkmės, sveikatos, tačiau, ką reikėtų 
palinkėti atsisveikinant – nežinau“, - sako aktorius. 
Anot jo, gyvenimas šioje žemėje tėra trumpas akimirk-
snis, o tikroji būtis yra kažkur kitur. „Tik niekas nežino, 
kaip tas kitas pasaulis atrodo. Kas ten pabuvojo ir grįžo 
– reiškia, dar neišėjo. Kas iš tikrųjų išėjo, papasakoti 
negali“, - sako R. Adomaitis, kuris pripažįsta, kad su 
amžiumi darosi tikru �ilosofu.

„Tapau Sokratu ir žinau, kad nieko nežinau“, - 
atvirauja aktorius, daugeliui sudarantis romaus ir 
mąslaus žmogaus įspūdį. Visgi, nepaisant to, kad 
sveikata ėmė diktuoti gyvenimo ritmą, R. Adomaitis – 
žvalus, pozityvus ir nestokoja subtilaus humoro 
jausmo.

Kas jūsų manymu yra tikras gyvenimas? Kaip 
reikia jį nugyventi, kad galėtum pasakyti – šį etapą 
perėjau tinkamai? 

Turit omenyje šį „negyvenimą“, kur esame tik 
akimirkai išmesti iš tikrosios būties? Kaip jūs jį 
bepragyventumėt, visvien sugrįšite į nebūtį. Indai tiki 
karma, tiki, kad čia, šiame gyvenime reikia ją ugdyti, 
puoselėti, maitinti. Aš į viską žiūriu paprasčiau. Reikia 
surasti kontaktą su savim, o tai nėra lengva. Atrodo, 
kad kažkiek save pažįsti, kažkiek ne. Bet vieną dieną 
kažkas šauna į galvą ir supranti, kad nieko nepažįsti. 
Tuomet, kad paaiškintum sau kažką, pasitelki Dievo 
idėją. Pasaulis yra labai įvairus ir iki galo nepažinus, 
bet mes vis stengiamės jį pažinti. Tarybinis žmogus 
netgi sugalvojo nugalėti ir užkariauti šį pasaulį, gamtą, 
upes pasukti į priešingą pusę, gal net saulę pakreipti... 
Deja, tarybinis žmogus atsisakė, buvo priverstas 
atsisakyti Dievo idėjos, dėl to mes šiandien esame 
pasimetę, nebežinom, kur einam. Atleiskit už 
palyginimą, bet Dievas žmogui yra kaip karvei basliu-

kas, kad ji neištryptų visos žolės, o po truputi ją ėstų. 
Mums reikia būti prie kažko pririštiems, todėl žmonės 
skuba įstoti į visokias partijas... Tačiau viskas yra 
iliuzija. 

Iš pradžių baigėte �izikos studijas ir tik vėliau 
tapote aktoriumi. Ar gyvenime jūs visda turėjote 
aiškų tikslą ar leidote viskam klostytis savaime? 

Visada teatras buvo mano gyvenimas – labai mylėjau 
teatrą. Pasvalyje, kur gyvenau, nebuvo teatro, bet 
dažnai atvykdavo kitų miestų gastroliuojantys teatrai. 
Vakar išsitraukiau savo dienoraščius ir kažkodėl net 
ten radau parašyta: man labai patinka teatras, bet vis 
dėlto aš studijuosiu �iziką.

Kodėl? Kas tai – proto balsas? 
Greičiau – proto aptemimas! Fiziką baigiau, bet 

paskutiniame kurse, kai rašiau diplominį, jau buvau 
pirmame konservatorijos kurse. Supratau, kad, nors 
�izika man ir patinka, bet turiu per mažai smegenų, kad 
ten ko nors pasiekčiau, o teatras man patinka – tai gal 
reikia eiti ten, kur patinka, o ne ten, kur susigalvojai? 
Buvau tikras kvailys – toks rimtuolis! Vasaromis 
spręsdavau �izikos uždavinius, per atostogas kartojau 
prancūzų kalbos vadovėlį. Reikėjo daugiau mėgautis 
gyvenimu. Dienoraščiuose radau tokių savo planų – 
kada ir ką darysiu, kur eisiu po pamokų, choras, namų 
darbai... Dainavau chore, nors klausos visai neturėjau. 

Kaip įstojote į aktorinį neturėdamas klausos? 
Labai gudriai visus apgavau. Pasirinkau atlikti liau- 

dies dainą ir pasisiūliau sau akompanuoti pianinu. 
Žinoma, komisija sutiko – juk kaip puiku, jis ne tik dai- 
nuoja, bet dar ir groja! Atsisėdau prie pianino ir taip 
garsiai pradėjau groti, o dainavau visai po nosimi, 
tyliai, kad nesigirdėtų nieko. Pats negirdėjau, ką dai- 
nuoju. Komisija buvo sužavėta ir patikėjo, kad, jei groja, 
vadinasi, klausą tikrai turi. Žinau daug gerų artistų, 
kurie neturi klausos, bet turi kažkokią vidinę nuojautą, 
intuiciją. O klausos neišlavinsi. Aš išmokau groti 
akordeonu, pianinu, gitara, bet tik iš gaidų, o klausos iki 
šiol neturiu.

Tačiau muziką mėgstate? Kokia jums artimiau-
sia? 

Labai mėgstu. Turiu naują meilę – Paulą Fernandes. 
Pastaruoju metu nuolat jos klausau, žiūriu jos įrašus. Ji 
kaip lakštingala. Kaip ji dainuoja! Ją reikia matyti – 
laisvai, be įtampos, be surauktų antakių. Tiesiog spin-
duliuoja gėriu. Man ją parodė vieno iš sūnų marti – 
atsivežė į sodybą DVD ir nuo to laiko esu jos gerbėjas. 

Matau turite nemažai kulinarinių knygų – 
mėgstate gaminti? 

Šiandien ieškojau, ką gaminti ir nusprendžiau 
pabandyti jautienos kukulius su pomidorais ir 
alyvuogėmis. Niekada nieko nemokėjau gaminti – tik 
arbatą ir kiaušinienę. Buvau absoliutus analfabetas 
kulinarijoje. Tačiau gyvenimas privertė – jau trys metai 
kaip žmona mirusi. Ji buvo vokalistė, bet vaidino ir 
�ilmuose – „Jausmai“ ir kituose. 

Būtent šiame �ilme, kuriame abu su Eugenija 
Bajoryte vaidinote, ir užsimezgė jūsų jausmai? 

Taip, būtent ten ir užsimezgė. Tai buvo labai seniai. 
Taigi, ji mirė, o aš taip ir nepasimokiau iš jos gaminti. Ji 
labai skaniai ir gerai gamindavo. Su sūnumis buvome 
pripratę, kad yra, kas pasirūpina viskuo ir nesukome 
galvos. Buvau tikras, kad aš išeisiu pirmas į tą tikrąjį 
pasaulį, o išėjo atvirkščiai. Taigi, dabar „graužiu“ 
kulinarines knygas. Retkarčiais pavyksta. Žinote, gali 
tuos pačius komponentus dėti, bet reikia žinoti kaip 
dėti. Nėra taip, kad paprastai viską sudedi, išverdi ir jau 
viskas. Nieko panašaus! 

Visai kaip ir kūryboje, tiesa? 
Taip, tiesa. Aš visai negabus, visiškai – nei teatrui, nei 

kulinarijai, bet ką padarysi, gyvenimas kartais 
priverčia.

Kodėl taip sakote, juk esate vienas labiausiai 
vertinamų aktorių Lietuvos istorijoje? 

Tai sukuria žiniasklaida, žmonės... 
Varto ant stalo sukrautas nuotraukas, ištraukia vieną. 
Štai, Vokietijoje �ilmavausi net trijuose �ilmuose. 
Sakėte, kad teatrą labai mylėjote, o kaip kinas 

atsirado jūsų gyvenime? 
Kinas atėjo savaime, netyčia. Žinoma, visi aktoriai 

svajoja apie kiną, nes tai daug palatesnė auditorija, 
pinigai kiti, o teatre – grašius juk moka. 

Ar mėgstate žiūrėti �ilmus ar tik juose vaidinti? 
Dabar nebežiūriu, gal aptingau? Bet, kad nėra ką 

žiūrėti – įsijungi televizorių, o ten visur šaudo, priev-
arta, žudynės. Tie aštrūs elementai buvo ir anksčiau 
kine, bet ne tokiais kiekiais. Proporcijos visiškai 
pasikeitė – dabar rodomas vien tik kraujas, negatyvu-
mas.

Ar sekate naujojo lietuviško kino naujienas? 
Neseku. Buvau gerokai nustebintas, žiūrėdamas 

lietuviškų Oskarų - „Sidarbinių gervių“ teikimo 
ceremoniją, kad �ilmų sukuriama ir nemažai. Nežinau, 

kokia jų kokybė, gal vienas kitas ir yra neblogas. Kinas 
niekada nebuvo aukšto meninio lygio, bet anksčiau 
pasirodydavo ir vienas kitas neblogas �ilmas, kuris 
kalba apie žmogų, apie jo dvasinį pasaulį. 

Kaip manote, kokia yra meno misija – kino, 
teatro, dailės? Ar menininkas turi atsakingai 
žiūrėti į savo darbą ar tai tėra jo saviraiška? Juk yra 
žmonių, manančių, kad menininkai gyvena ir dirba 
tik savo malonumui. 

Ir taip, ir ne. Menininką žaidimas, kvailiojimas ir 
neatsakingumas atpalaiduoja nuo stereotipinių 
sprendimų, duoda laisvę kūrybiniam polėkiui. Menin-
inkas negali dirbti pagal užsakymą. Anksčiau būdavo 
reikalaujama aukšto ideologinio lygio, kartais meni- 
ninkams tai pavykdavo suderinti su aukštu meniniu 
lygiu, bet taip būdavo labai retai. Visgi pasitaikydavo 
gerų �ilmų, taip pat ir lietuviškų. 

Dažnai sakoma, kad tas senasis kinas buvo 
tikresnis.

Į kino seansus kadangi nevaikštau, tai nežinau, gal ir 
šiuolaikiniuose lietuviškuose �ilmuose yra kažkas 
įdomaus. Bet man atrodo, kad daugelis mūsų jaunų, 
pradedančių kino ir ne tik kino kūrėjų bando iš naujo 
išrasti dvirtį. Jie labai susirūpinę to dviračio išradimu, 
kai tuo tarpu tas dviratis jau seniai atrastas – galima jį 
tobulinti, vieną kitą detalę pakeisti... Mes, lietuviai, o 
gal ir ne tik lietuviai, turime labai negerą savybę – iš 
vyresnių, nueinančių neperimti patirties. Mes 
atvirkščiai, linkę niekinti tai, ką daro vyresnieji: mes 
jauni, mes kitokie, mes padarysime tikrą meną. Nesi-
mokome iš savo vyresniųjų. O pasimokę suprastume, 
kad daugelis dalykų jau atrasti, dabar belieka gilintis į 
vidinį žmogaus pasaulį, dvasią.

O jūs pats iš ko mokėtės? Galbūt vadovavotės tik 
savo nuojauta? 

Aš irgi kai jaunas buvau vyresnius kritikavau, 
pavyzdžiui, Juozo Rudzinsko vaidinamą Skirgailą. Man 
nepatiko kaip jis kalba, ta teatrinė kalba, savotiškas 
patosas rėžė ausį. Sakiau, kad aš tai jau taip nekalbėsiu, 
būsiu kitoks, kalbėsiu paprastai, kaip realus žmogus. 
Kažkiek man tai pavyko. 

Kaip jūs manote, ar teatras yra pramoga ar jis 
turi ir kitokią užduotį? Kiti sako – kokia čia 
pramoga, jei nuėjus į teatrą keturias valandas turi 
„kankintis“, mąstyti žiūrėdamas F. Dostojevskio 
pjesės pastatymą... Tai kas tas teatras yra iš tiesų? 

Tai savotiška kankinimo vieta. Būna spektaklių, kai 
galvoji – Dieve mano, kada baigsis?! Bet būna 
spektaklių, kurie tave pagauna, užburia, pakylėja, neša, 
kaip aš sakau, kultivuoja tavo sielą. Kaip žemę reikia 
arti ir akėti, kad pasėtas grūdas užaugtų, taip reikia 
lavinti žmogaus sielą. Meną aš laikau sielų kultivato-
riumi. Tai nėra vien tik atrakcija. Žinoma, gerai, kai tie 
dalykai sutampa. Štai, žiūrėjau Mūzos Rubackytės 

koncertą ir negalėjau atsitraukti, nes ta muzika 
užburia. Taip teatras turi užburti, įtraukti, apkerėti.

Kokios žmogaus savybės jus žavi, koks žmogus 
jums yra vertas pagarbos? 

Visi žmonės verti pagarbos, net kai jie meluoja ir 
blogai elgiasi. Vis vien jie yra žmonės. Bet ypatingai 
verti pagarbos tie, kurie nemeluoja ir elgiasi pagal 
sąžinę. Kaip kažkas pasakė neseniai – mes nebeturime 
sąžinės. Iškovojome nepriklausomybę, laisvę, bet 
praradom sąžinę. Kiek dabar nesąžiningų žmonių ir jie 
ne tik kitiems, bet ir sau daro bloga. Visi žmonės iš 
esmės yra egoistai. Ypatingai menininkai, artistai. Aš į 
tai žiūriu atvirom akim, nebandau to slėpti po dekla- 
racijom, kad menas yra dėl žmonių. Mes esam 
garbėtroškos – mums reikia aplodismentų, gėlių, 
mums glosto savimeilę pagyros ir žeidžia kritiko žodis. 
Tai natūralu. Tačiau negalima paneigti, kad menas turi 
pozityvios įtakos žmonėms. 

O ar jums buvo kada garbė, vadinamoji 
žvaigždžių liga, apsukusi galvą? 

Tai ne liga! Tai visų menininkų ir artistų bruožas, 
savybė. 

Tai, sakote, nepagydoma? 
Nepagydoma – niekas nuo to išgydyti negali. Kodėl 

mes einame į teatrą, norime to viešo buvimo, kalbėjimo 
visų akivaizdoje? Todėl, kad esame garbėtroškos. Tai 
man kaip du kart du – keturi, nė nebadau to slėpti. 
Menininkas, artistas privalo būti garbėtroška, kitaip 
jam nebūtų poreikio eiti į sceną, į tą išgalvotą fantazijų 
pasaulį. Mes ten einame, nes tas pasaulis mums leidžia 
pasiversti karaliais. Gyvenime to padaryti negalėtume. 
Bet taip mes ir kitiems žmonėms įliejame į sielas, į 
širdis tam tikrus gėrio elementus – nemeluoti, būti 
doram, garbingam, teisingam.

Kokie vaidmenys jums buvo arčiausiai širdies – 
karaliaus ar tarno, geriečio ar blogiečio? Sako, kad 
gerų personažų vaidmenys ne tokie įdomūs? 

Tai tiesa. Man patinka įvairūs vaidmenys. Teigiami 
daugiau vienodi, o neigiami personažai leidžia daugiau 
atskleisti žmogaus vidinį pasaulį, pasąmoningus 
siekius. Nebūtinai tai turi būti neigiami vaidmenys, 
pavyzdžiui, su Nikolajumi Karačencovu �ilme „Trestas, 
kuris žlugo“ vaidinome du „žulikus“ – bet jie geri, jie 
faini, juos vaidinti buvo įdomu, smagu. Komedijose 
neteko daug vaidmenų sukurti, bet man jie visada labai 
patikdavo daug labiau nei tie teigiami personažai. Kad 
ir Mindaugas – man jis buvo brangus todėl, kad, kai 
Justinas Marcinkevičius parašė šią poemą, ji labai 
atitiko tuometines visuomenės nuotaikas – mūsų 
siekiamybę, pasąmoningą norą laisvos Lietuvos. Min- 
daugas poemoje vaizduojamas kaip niekšiškais būdais 
bandantis prijungti žemes, tačiau poetas į jo lūpas 
įdeda ir apgailestavimą, sąžinės graužatį, bandymą 
pateisinti save. Ieškojome Mindaugo ne kaip valdovo, o 
kaip žmogaus. Mane visuomet traukė tie „lyriniai 

nukrypimai“, buvau truputi kitoks.
Kaip manote, ar bus rašomos poemos, proza apie 

šių laikų mūsų valstybės vadovus?
Į politiką lįsti nenoriu. Taip, aš labai gerbiu mūsų 

prezidentę Dalią Grybauskaitę, ji man davė ordiną – ji 
labai gera. Na, aš pajuokauju, bet ir rimtai sakau – man 
patinka mūsų prezidentė, žodžio kišenėje neieško ir 
minties užanty, turi savo supratimą, požiūrį į viską. Gal 
kiek kategoriška kartais, bet valstybės vadovas toks ir 
turi būti. Bet, kaip ir sakiau, į politiką visai nenoriu lįsti. 
Kažkada buvo Sąjūdis įtraukęs, buvau už akių išrinktas 
į iniciatyvinę grupę. Gal todėl, kad niekada nebuvau 
partinis? Tai nebuvo atsitikinumas, tai buvo 
sąmoningas nusistatymas. Žinoma, kažkiek tarnavau 
tuometinei vadžiai, dirbau teatre, skleidžiau tą 
ideologiją. Tačiau prisimenu, karą, pokarį, trėmimus, 
miško brolius... nors buvau dar vaikas. Galima sakyti, 
kad kažkiek prisidėjau prie tos imperijos žlugimo, nors 
jau niekas nebetikėjo, kad ji kada nors subyrės. Ir 
užteko Michailui Gorbačiovui truputį kažką pajudinti, 
atsirado mūsų Sąjūdis, atgavome nepriklausomybę – 
tai praktiškai stebuklas. Stebuklas, kurio mes visi 
troškom ir siekėm. Dauguma buvom praradę viltį, bet, 
pasirodo, imperijos griūna. Gal pasitaikė tinkamas 
laikas, galbūt padėjo kryptinga veikla. 
Nepriklausomybę atgavome, tačiau kitas dalykas yra 
tas, kad mes nemokame su ja tvarkytis. 

Sakėte, kad mokykloje vietoje žaidimų labai 
daug mokėtės. Dabar tai jums atrodo tikra 
kvailystė. Kaip, jūsų manymu, reikėjo jaunystėje 
gyventi? 

Kaip poetė Salomėja Nėris rašė – mūsų dienos kaip 
šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, 
nes prabėgs, nebegrįš... Reikėjo mėgautis. Susigriebiau 
tik dabar, kai jau žiūriu, kad vėlu, pasenau. O kada 
reikėjo, nesimėgavau. Jaunystėje buvau tylenis, kiti net 
prisibijodavo manęs, nes atrodydavau niūrus. Vėliau, 
atėjęs į teatrą, neišvengiamai tapau labiau bendraujan-
tis. Ir dabar mažai kalbu, bet nesu aš jau toks baisus, 
kaip gali pasirodyti...

Įsivaizduokite, jei galėtumėte keliauti laiku – 
pirmyn ir atgal – su kuo norėtumėte susitikti ir 
apie ką pakalbėti? 

Oi, labai daug su kuo... Labai žavėjausi prancūzų 
šansonjė – Edith Piaf, Mireille Mathieu, prancūziško 
kino legenda Gerardu Philipe'u. Net nežinau su kuo 
susitikčiau, labai daug kuo... 

O jeigu galėtumėt save jauną dabar sutikti, gal 
pasakytumėt, kad labiau džiaugtis gyvenimu 
reikia? 

Oi, aš jam ne tik pasakyčiau, bet ir kelnes numovęs 
gerai įkrėsčiau! Dieve, koks kvailas buvau... Nors, užtat 
gerai mokiausi, buvau pirmūnas, mokyklą baigiau si- 
dabro medaliu, į universitetą pakvietė be stojamųjų 
egzaminų. Kažkuria prasme, man sekėsi. █



IŠSKIRTINIS R. ADOMAIČIO INTERVIU „GYVENIMO ŠVIESAI“Gyvenimo ðviesa 19

Legendinis kino ir teatro aktorius Regimantas 
Adomaitis pusiau juokais, pusiau rimtai sako, kad viskas 
jau praeityje, o jis – visiškai niekam negabus. Aktorius 
kuklus, bet atviras ir nuoširdus, tiesiai sako: „Visi akto-
riai, taip pat ir aš, esame garbėtroškos. Ir tai nepagy-
doma“. 

Kai susitinkame aktoriaus namuose, jis rūšiuoja 
nuotraukas ir dienoraščius, sako, norėjęs padaryti 
archyvą, tačiau supratęs, kad savo gyvenimo į 
lentynėles sudėlioti nepavyks – visko būta tiek daug. 
„Antanas Šurna, va, pasimirė. Jis buvo mano bendra-
kursis, kartu baigėm konservatoriją. Visi pradeda kristi 
– jis jau antras, įdomu, kas bus trečias – gal aš? O gal aš 
ketvirtas numirsiu. Tai nesvarbu, aišku tik, kad yra 
prieita atsisveikinimo zona. Sveikindami dažnai 
linkime laimės, sėkmės, sveikatos, tačiau, ką reikėtų 
palinkėti atsisveikinant – nežinau“, - sako aktorius. 
Anot jo, gyvenimas šioje žemėje tėra trumpas akimirk-
snis, o tikroji būtis yra kažkur kitur. „Tik niekas nežino, 
kaip tas kitas pasaulis atrodo. Kas ten pabuvojo ir grįžo 
– reiškia, dar neišėjo. Kas iš tikrųjų išėjo, papasakoti 
negali“, - sako R. Adomaitis, kuris pripažįsta, kad su 
amžiumi darosi tikru �ilosofu.

„Tapau Sokratu ir žinau, kad nieko nežinau“, - 
atvirauja aktorius, daugeliui sudarantis romaus ir 
mąslaus žmogaus įspūdį. Visgi, nepaisant to, kad 
sveikata ėmė diktuoti gyvenimo ritmą, R. Adomaitis – 
žvalus, pozityvus ir nestokoja subtilaus humoro 
jausmo.

Kas jūsų manymu yra tikras gyvenimas? Kaip 
reikia jį nugyventi, kad galėtum pasakyti – šį etapą 
perėjau tinkamai? 

Turit omenyje šį „negyvenimą“, kur esame tik 
akimirkai išmesti iš tikrosios būties? Kaip jūs jį 
bepragyventumėt, visvien sugrįšite į nebūtį. Indai tiki 
karma, tiki, kad čia, šiame gyvenime reikia ją ugdyti, 
puoselėti, maitinti. Aš į viską žiūriu paprasčiau. Reikia 
surasti kontaktą su savim, o tai nėra lengva. Atrodo, 
kad kažkiek save pažįsti, kažkiek ne. Bet vieną dieną 
kažkas šauna į galvą ir supranti, kad nieko nepažįsti. 
Tuomet, kad paaiškintum sau kažką, pasitelki Dievo 
idėją. Pasaulis yra labai įvairus ir iki galo nepažinus, 
bet mes vis stengiamės jį pažinti. Tarybinis žmogus 
netgi sugalvojo nugalėti ir užkariauti šį pasaulį, gamtą, 
upes pasukti į priešingą pusę, gal net saulę pakreipti... 
Deja, tarybinis žmogus atsisakė, buvo priverstas 
atsisakyti Dievo idėjos, dėl to mes šiandien esame 
pasimetę, nebežinom, kur einam. Atleiskit už 
palyginimą, bet Dievas žmogui yra kaip karvei basliu-

kas, kad ji neištryptų visos žolės, o po truputi ją ėstų. 
Mums reikia būti prie kažko pririštiems, todėl žmonės 
skuba įstoti į visokias partijas... Tačiau viskas yra 
iliuzija. 

Iš pradžių baigėte �izikos studijas ir tik vėliau 
tapote aktoriumi. Ar gyvenime jūs visda turėjote 
aiškų tikslą ar leidote viskam klostytis savaime? 

Visada teatras buvo mano gyvenimas – labai mylėjau 
teatrą. Pasvalyje, kur gyvenau, nebuvo teatro, bet 
dažnai atvykdavo kitų miestų gastroliuojantys teatrai. 
Vakar išsitraukiau savo dienoraščius ir kažkodėl net 
ten radau parašyta: man labai patinka teatras, bet vis 
dėlto aš studijuosiu �iziką.

Kodėl? Kas tai – proto balsas? 
Greičiau – proto aptemimas! Fiziką baigiau, bet 

paskutiniame kurse, kai rašiau diplominį, jau buvau 
pirmame konservatorijos kurse. Supratau, kad, nors 
�izika man ir patinka, bet turiu per mažai smegenų, kad 
ten ko nors pasiekčiau, o teatras man patinka – tai gal 
reikia eiti ten, kur patinka, o ne ten, kur susigalvojai? 
Buvau tikras kvailys – toks rimtuolis! Vasaromis 
spręsdavau �izikos uždavinius, per atostogas kartojau 
prancūzų kalbos vadovėlį. Reikėjo daugiau mėgautis 
gyvenimu. Dienoraščiuose radau tokių savo planų – 
kada ir ką darysiu, kur eisiu po pamokų, choras, namų 
darbai... Dainavau chore, nors klausos visai neturėjau. 

Kaip įstojote į aktorinį neturėdamas klausos? 
Labai gudriai visus apgavau. Pasirinkau atlikti liau- 

dies dainą ir pasisiūliau sau akompanuoti pianinu. 
Žinoma, komisija sutiko – juk kaip puiku, jis ne tik dai- 
nuoja, bet dar ir groja! Atsisėdau prie pianino ir taip 
garsiai pradėjau groti, o dainavau visai po nosimi, 
tyliai, kad nesigirdėtų nieko. Pats negirdėjau, ką dai- 
nuoju. Komisija buvo sužavėta ir patikėjo, kad, jei groja, 
vadinasi, klausą tikrai turi. Žinau daug gerų artistų, 
kurie neturi klausos, bet turi kažkokią vidinę nuojautą, 
intuiciją. O klausos neišlavinsi. Aš išmokau groti 
akordeonu, pianinu, gitara, bet tik iš gaidų, o klausos iki 
šiol neturiu.

Tačiau muziką mėgstate? Kokia jums artimiau-
sia? 

Labai mėgstu. Turiu naują meilę – Paulą Fernandes. 
Pastaruoju metu nuolat jos klausau, žiūriu jos įrašus. Ji 
kaip lakštingala. Kaip ji dainuoja! Ją reikia matyti – 
laisvai, be įtampos, be surauktų antakių. Tiesiog spin-
duliuoja gėriu. Man ją parodė vieno iš sūnų marti – 
atsivežė į sodybą DVD ir nuo to laiko esu jos gerbėjas. 

Matau turite nemažai kulinarinių knygų – 
mėgstate gaminti? 

Šiandien ieškojau, ką gaminti ir nusprendžiau 
pabandyti jautienos kukulius su pomidorais ir 
alyvuogėmis. Niekada nieko nemokėjau gaminti – tik 
arbatą ir kiaušinienę. Buvau absoliutus analfabetas 
kulinarijoje. Tačiau gyvenimas privertė – jau trys metai 
kaip žmona mirusi. Ji buvo vokalistė, bet vaidino ir 
�ilmuose – „Jausmai“ ir kituose. 

Būtent šiame �ilme, kuriame abu su Eugenija 
Bajoryte vaidinote, ir užsimezgė jūsų jausmai? 

Taip, būtent ten ir užsimezgė. Tai buvo labai seniai. 
Taigi, ji mirė, o aš taip ir nepasimokiau iš jos gaminti. Ji 
labai skaniai ir gerai gamindavo. Su sūnumis buvome 
pripratę, kad yra, kas pasirūpina viskuo ir nesukome 
galvos. Buvau tikras, kad aš išeisiu pirmas į tą tikrąjį 
pasaulį, o išėjo atvirkščiai. Taigi, dabar „graužiu“ 
kulinarines knygas. Retkarčiais pavyksta. Žinote, gali 
tuos pačius komponentus dėti, bet reikia žinoti kaip 
dėti. Nėra taip, kad paprastai viską sudedi, išverdi ir jau 
viskas. Nieko panašaus! 

Visai kaip ir kūryboje, tiesa? 
Taip, tiesa. Aš visai negabus, visiškai – nei teatrui, nei 

kulinarijai, bet ką padarysi, gyvenimas kartais 
priverčia.

Kodėl taip sakote, juk esate vienas labiausiai 
vertinamų aktorių Lietuvos istorijoje? 

Tai sukuria žiniasklaida, žmonės... 
Varto ant stalo sukrautas nuotraukas, ištraukia vieną. 
Štai, Vokietijoje �ilmavausi net trijuose �ilmuose. 
Sakėte, kad teatrą labai mylėjote, o kaip kinas 

atsirado jūsų gyvenime? 
Kinas atėjo savaime, netyčia. Žinoma, visi aktoriai 

svajoja apie kiną, nes tai daug palatesnė auditorija, 
pinigai kiti, o teatre – grašius juk moka. 

Ar mėgstate žiūrėti �ilmus ar tik juose vaidinti? 
Dabar nebežiūriu, gal aptingau? Bet, kad nėra ką 

žiūrėti – įsijungi televizorių, o ten visur šaudo, priev-
arta, žudynės. Tie aštrūs elementai buvo ir anksčiau 
kine, bet ne tokiais kiekiais. Proporcijos visiškai 
pasikeitė – dabar rodomas vien tik kraujas, negatyvu-
mas.

Ar sekate naujojo lietuviško kino naujienas? 
Neseku. Buvau gerokai nustebintas, žiūrėdamas 

lietuviškų Oskarų - „Sidarbinių gervių“ teikimo 
ceremoniją, kad �ilmų sukuriama ir nemažai. Nežinau, 

kokia jų kokybė, gal vienas kitas ir yra neblogas. Kinas 
niekada nebuvo aukšto meninio lygio, bet anksčiau 
pasirodydavo ir vienas kitas neblogas �ilmas, kuris 
kalba apie žmogų, apie jo dvasinį pasaulį. 

Kaip manote, kokia yra meno misija – kino, 
teatro, dailės? Ar menininkas turi atsakingai 
žiūrėti į savo darbą ar tai tėra jo saviraiška? Juk yra 
žmonių, manančių, kad menininkai gyvena ir dirba 
tik savo malonumui. 

Ir taip, ir ne. Menininką žaidimas, kvailiojimas ir 
neatsakingumas atpalaiduoja nuo stereotipinių 
sprendimų, duoda laisvę kūrybiniam polėkiui. Menin-
inkas negali dirbti pagal užsakymą. Anksčiau būdavo 
reikalaujama aukšto ideologinio lygio, kartais meni- 
ninkams tai pavykdavo suderinti su aukštu meniniu 
lygiu, bet taip būdavo labai retai. Visgi pasitaikydavo 
gerų �ilmų, taip pat ir lietuviškų. 

Dažnai sakoma, kad tas senasis kinas buvo 
tikresnis.

Į kino seansus kadangi nevaikštau, tai nežinau, gal ir 
šiuolaikiniuose lietuviškuose �ilmuose yra kažkas 
įdomaus. Bet man atrodo, kad daugelis mūsų jaunų, 
pradedančių kino ir ne tik kino kūrėjų bando iš naujo 
išrasti dvirtį. Jie labai susirūpinę to dviračio išradimu, 
kai tuo tarpu tas dviratis jau seniai atrastas – galima jį 
tobulinti, vieną kitą detalę pakeisti... Mes, lietuviai, o 
gal ir ne tik lietuviai, turime labai negerą savybę – iš 
vyresnių, nueinančių neperimti patirties. Mes 
atvirkščiai, linkę niekinti tai, ką daro vyresnieji: mes 
jauni, mes kitokie, mes padarysime tikrą meną. Nesi-
mokome iš savo vyresniųjų. O pasimokę suprastume, 
kad daugelis dalykų jau atrasti, dabar belieka gilintis į 
vidinį žmogaus pasaulį, dvasią.

O jūs pats iš ko mokėtės? Galbūt vadovavotės tik 
savo nuojauta? 

Aš irgi kai jaunas buvau vyresnius kritikavau, 
pavyzdžiui, Juozo Rudzinsko vaidinamą Skirgailą. Man 
nepatiko kaip jis kalba, ta teatrinė kalba, savotiškas 
patosas rėžė ausį. Sakiau, kad aš tai jau taip nekalbėsiu, 
būsiu kitoks, kalbėsiu paprastai, kaip realus žmogus. 
Kažkiek man tai pavyko. 

Kaip jūs manote, ar teatras yra pramoga ar jis 
turi ir kitokią užduotį? Kiti sako – kokia čia 
pramoga, jei nuėjus į teatrą keturias valandas turi 
„kankintis“, mąstyti žiūrėdamas F. Dostojevskio 
pjesės pastatymą... Tai kas tas teatras yra iš tiesų? 

Tai savotiška kankinimo vieta. Būna spektaklių, kai 
galvoji – Dieve mano, kada baigsis?! Bet būna 
spektaklių, kurie tave pagauna, užburia, pakylėja, neša, 
kaip aš sakau, kultivuoja tavo sielą. Kaip žemę reikia 
arti ir akėti, kad pasėtas grūdas užaugtų, taip reikia 
lavinti žmogaus sielą. Meną aš laikau sielų kultivato-
riumi. Tai nėra vien tik atrakcija. Žinoma, gerai, kai tie 
dalykai sutampa. Štai, žiūrėjau Mūzos Rubackytės 

koncertą ir negalėjau atsitraukti, nes ta muzika 
užburia. Taip teatras turi užburti, įtraukti, apkerėti.

Kokios žmogaus savybės jus žavi, koks žmogus 
jums yra vertas pagarbos? 

Visi žmonės verti pagarbos, net kai jie meluoja ir 
blogai elgiasi. Vis vien jie yra žmonės. Bet ypatingai 
verti pagarbos tie, kurie nemeluoja ir elgiasi pagal 
sąžinę. Kaip kažkas pasakė neseniai – mes nebeturime 
sąžinės. Iškovojome nepriklausomybę, laisvę, bet 
praradom sąžinę. Kiek dabar nesąžiningų žmonių ir jie 
ne tik kitiems, bet ir sau daro bloga. Visi žmonės iš 
esmės yra egoistai. Ypatingai menininkai, artistai. Aš į 
tai žiūriu atvirom akim, nebandau to slėpti po dekla- 
racijom, kad menas yra dėl žmonių. Mes esam 
garbėtroškos – mums reikia aplodismentų, gėlių, 
mums glosto savimeilę pagyros ir žeidžia kritiko žodis. 
Tai natūralu. Tačiau negalima paneigti, kad menas turi 
pozityvios įtakos žmonėms. 

O ar jums buvo kada garbė, vadinamoji 
žvaigždžių liga, apsukusi galvą? 

Tai ne liga! Tai visų menininkų ir artistų bruožas, 
savybė. 

Tai, sakote, nepagydoma? 
Nepagydoma – niekas nuo to išgydyti negali. Kodėl 

mes einame į teatrą, norime to viešo buvimo, kalbėjimo 
visų akivaizdoje? Todėl, kad esame garbėtroškos. Tai 
man kaip du kart du – keturi, nė nebadau to slėpti. 
Menininkas, artistas privalo būti garbėtroška, kitaip 
jam nebūtų poreikio eiti į sceną, į tą išgalvotą fantazijų 
pasaulį. Mes ten einame, nes tas pasaulis mums leidžia 
pasiversti karaliais. Gyvenime to padaryti negalėtume. 
Bet taip mes ir kitiems žmonėms įliejame į sielas, į 
širdis tam tikrus gėrio elementus – nemeluoti, būti 
doram, garbingam, teisingam.

Kokie vaidmenys jums buvo arčiausiai širdies – 
karaliaus ar tarno, geriečio ar blogiečio? Sako, kad 
gerų personažų vaidmenys ne tokie įdomūs? 

Tai tiesa. Man patinka įvairūs vaidmenys. Teigiami 
daugiau vienodi, o neigiami personažai leidžia daugiau 
atskleisti žmogaus vidinį pasaulį, pasąmoningus 
siekius. Nebūtinai tai turi būti neigiami vaidmenys, 
pavyzdžiui, su Nikolajumi Karačencovu �ilme „Trestas, 
kuris žlugo“ vaidinome du „žulikus“ – bet jie geri, jie 
faini, juos vaidinti buvo įdomu, smagu. Komedijose 
neteko daug vaidmenų sukurti, bet man jie visada labai 
patikdavo daug labiau nei tie teigiami personažai. Kad 
ir Mindaugas – man jis buvo brangus todėl, kad, kai 
Justinas Marcinkevičius parašė šią poemą, ji labai 
atitiko tuometines visuomenės nuotaikas – mūsų 
siekiamybę, pasąmoningą norą laisvos Lietuvos. Min- 
daugas poemoje vaizduojamas kaip niekšiškais būdais 
bandantis prijungti žemes, tačiau poetas į jo lūpas 
įdeda ir apgailestavimą, sąžinės graužatį, bandymą 
pateisinti save. Ieškojome Mindaugo ne kaip valdovo, o 
kaip žmogaus. Mane visuomet traukė tie „lyriniai 

nukrypimai“, buvau truputi kitoks.
Kaip manote, ar bus rašomos poemos, proza apie 

šių laikų mūsų valstybės vadovus?
Į politiką lįsti nenoriu. Taip, aš labai gerbiu mūsų 

prezidentę Dalią Grybauskaitę, ji man davė ordiną – ji 
labai gera. Na, aš pajuokauju, bet ir rimtai sakau – man 
patinka mūsų prezidentė, žodžio kišenėje neieško ir 
minties užanty, turi savo supratimą, požiūrį į viską. Gal 
kiek kategoriška kartais, bet valstybės vadovas toks ir 
turi būti. Bet, kaip ir sakiau, į politiką visai nenoriu lįsti. 
Kažkada buvo Sąjūdis įtraukęs, buvau už akių išrinktas 
į iniciatyvinę grupę. Gal todėl, kad niekada nebuvau 
partinis? Tai nebuvo atsitikinumas, tai buvo 
sąmoningas nusistatymas. Žinoma, kažkiek tarnavau 
tuometinei vadžiai, dirbau teatre, skleidžiau tą 
ideologiją. Tačiau prisimenu, karą, pokarį, trėmimus, 
miško brolius... nors buvau dar vaikas. Galima sakyti, 
kad kažkiek prisidėjau prie tos imperijos žlugimo, nors 
jau niekas nebetikėjo, kad ji kada nors subyrės. Ir 
užteko Michailui Gorbačiovui truputį kažką pajudinti, 
atsirado mūsų Sąjūdis, atgavome nepriklausomybę – 
tai praktiškai stebuklas. Stebuklas, kurio mes visi 
troškom ir siekėm. Dauguma buvom praradę viltį, bet, 
pasirodo, imperijos griūna. Gal pasitaikė tinkamas 
laikas, galbūt padėjo kryptinga veikla. 
Nepriklausomybę atgavome, tačiau kitas dalykas yra 
tas, kad mes nemokame su ja tvarkytis. 

Sakėte, kad mokykloje vietoje žaidimų labai 
daug mokėtės. Dabar tai jums atrodo tikra 
kvailystė. Kaip, jūsų manymu, reikėjo jaunystėje 
gyventi? 

Kaip poetė Salomėja Nėris rašė – mūsų dienos kaip 
šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, 
nes prabėgs, nebegrįš... Reikėjo mėgautis. Susigriebiau 
tik dabar, kai jau žiūriu, kad vėlu, pasenau. O kada 
reikėjo, nesimėgavau. Jaunystėje buvau tylenis, kiti net 
prisibijodavo manęs, nes atrodydavau niūrus. Vėliau, 
atėjęs į teatrą, neišvengiamai tapau labiau bendraujan-
tis. Ir dabar mažai kalbu, bet nesu aš jau toks baisus, 
kaip gali pasirodyti...

Įsivaizduokite, jei galėtumėte keliauti laiku – 
pirmyn ir atgal – su kuo norėtumėte susitikti ir 
apie ką pakalbėti? 

Oi, labai daug su kuo... Labai žavėjausi prancūzų 
šansonjė – Edith Piaf, Mireille Mathieu, prancūziško 
kino legenda Gerardu Philipe'u. Net nežinau su kuo 
susitikčiau, labai daug kuo... 

O jeigu galėtumėt save jauną dabar sutikti, gal 
pasakytumėt, kad labiau džiaugtis gyvenimu 
reikia? 

Oi, aš jam ne tik pasakyčiau, bet ir kelnes numovęs 
gerai įkrėsčiau! Dieve, koks kvailas buvau... Nors, užtat 
gerai mokiausi, buvau pirmūnas, mokyklą baigiau si- 
dabro medaliu, į universitetą pakvietė be stojamųjų 
egzaminų. Kažkuria prasme, man sekėsi. █
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Šių metų lapkričio 5 dieną „Lietos“ 
fondas kartu su Šv. Kazimiero ordinu 
organizavo 39-tųjų Mindaugo Tomo-
nio žūties metinių minėjimą. Renginį 
vedė skulptorius Gediminas 

Radzevičius. Skambejo šv. Kazimiero bažnyčios choro 
„AVE VERUM“ atliekamos giesmės.

  Tyloje suskambo aktoriaus Vytauto Dumšaičio 
skaitomos M. Tomonio ir V. Cinausko eilės. Vakaro 
metu susirinkusieji prisiminė svarbiausias M. Tomonio 
biogra�ijos akimirkas, jo lemtingus pasirinkimus ir 
gyvenimo �iloso�iją. Pagerbti iškilios asmenybės 
atminimo susirinko Šv. Kazimiero ordino D. Magistras 
Henrikas Armoška-Eismontas, tautininkas Rimantas 
Matulis,  Šv. Kazimiero bažnyčios choro „AVE VERUM“ 
vadovas Povilas Vaičekonis,  Jonas Šimėnas,  vaikų 
globos namų steigėja Elena Kubilienė, Sigitas Vasiliaus-
kas ir kiti. 

„Jis padarė žygdarbį, nes atsisakė restauruoti 
Kryžkalnyje stovėjusią skulptūrą, skirtą tarybinės 
armijos kariams išvaduotojams. M. Tomonis buvo 
įsitikinęs, kad tarybinė armija to neverta. Nepaklusti 
tokiam įsakymui, prašymui, tais laikais juk buvo 
žinoma, kad gresia kalėjimas arba mirtis“, - apie M. 
Tomonį kalbėjo skulptorius.

G. Radzevičiaus nuomone, M. Tomonio elgesys yra 
žinutė ateities kartoms.

„Žodis nugali viską. Jeigu jis yra tikras,  Jis nugali 
tankus, žodyje yra įdėta jėga, ir kai ją paleidi į erdvę, ji 
nugali viską. Tai ir yra žinutė kitoms kartoms, kad 
reikia tvirtai stovėti ir tikėti savo idealais, įsitikinimais 
ir nepasiduoti blogiui“, - teigė G. Radzevičius. 

Mindaugas Tomonis -  gimė 1940 m. rugpjūčio 28 d., 
�ilosofas, poetas, Lietuvos aktyvistų fronto dalyvis, 
kovotojas už laisvę. 

1975 m. lapkričio 5 dieną buvo nužudytas ant 
Pavilnio geležinkelio bėgių. 1990 m., minint jo žūties 

15 -os  metų sukaktį, skulptoriaus G. Radzevičiaus 
iniciatyva, prisidėjus jo mokiniams Andriui 
Laurinavičiui, Robertui Strazdui ir kitiems, netoli M. 
Tomonio žūties vietos buvo pastatytas 4 metrų 
ąžuolinis koplytstulpis su mergelės Marijos atvaizdu, 
skirtas Sibiro tremtinių ir Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo atminčiai. 1995 m., minint M.Tomonio 
20-ties metų žūties sukaktį, prie pat įvykio vietos buvo 
pastatytas G. Radzevičiaus sukurtas 6 metrų ąžuolinis 
kryžius. Minint M. Tomonio žūties 25 metų sukaktį, 
prie kelio, vedančio į įvykio vietą, buvo pastatytas 
Gedimino Radzevičiaus ir Tautvilo Radzevičiaus 
koplytstulpis ir rodyklė, rodanti kryptį į žūties vietą. █

Skulpt. Gediminas Radzevičius

Šv. Kazimiero bažnyčios choras „AVE VERUM“


