
Kovo 22 d. Šv. Kazimiero ordino delegacija lankėsi 
Dotnuvos slaugos namuose, kur surengta turininga 
šventė, aplankyti čia gyvenantys senoliai. Šventės 
metu įteikta graži ir prasminga dovana, 
apdovanota rašinio konkurso laureatė, aptartos 
bendradarbiavimo ateityje perpektyvos. 

Kėdainių rajone esančiuose Dotnuvos 
slaugos namuose nuo šiol gyventojus ir 
svečius globos bei džiugins šv. Kazimiero 
paveikslas, dovanotas Šv. Kazimiero 
ordino. 

Simbolinė dovana
Šis karalaičio atvaizdas – tai 

Ordino narės dailininkės Emilijos 
G a s p a r i ū n a i t ė s -Ta l o č k i e n ė s 
autorinis darbas. Paveikslo pirma-
sis variantas, kuris nuo antrojo 
skiriasi tik tam tikrais motyvais, 
praėjusį rudenį buvo padovanotas Romos 
Šv. Kazimiero ordino D. Magistrui 
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„LELIJOS GARBĖS ŽENKLAS” UŽ SOCIALIAI ATSAKINGĄ VERSLĄ
Publikuota 2015.03.14 ordinas.lt  - Aleksandra A.Venskaitienė  

Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos 
inicijuotas „Lelijos garbės ženklo“ 
apdovanojimas tampa gražia Ordino 
tradicija. Minint Lietuvos globėjo dieną, 
kovo 4-tąją Šiauliuose vyko iškilminga 
šventė, kurios metu nominacijos 
laimėtoju tapo socialiai atsakingo 
verslo atstovas – Algirdas Gluodas. 
Jam įteikta specialiai šiai progai suku-
rta skulptoriaus Henriko Orakausko 
statulėlė „Angelas su lelija“. 

Dėkojo už paramą Valdovų rūmams
Atrankos komisija skyrė šį 

apdovanojimą A. Gluodui už aukštai 
vertinamą įmonės „Rūta“ gaminių ir 
paslaugų kokybę, pagarbų santykį su 
darbuotojais, tvarkingą mokesčių 

mokėjimą, kultūros ir pilietiškumo skatinimą 
Šiaulių mieste bei šalyje. 

Algirdas Gluodas – lietuvių saldainių 
fabriko „Rūta“ vadovas bei pirmasis 

verslininkas, sureagavęs į Valdovų 
rūmų atstatymo fondo kvietimą 
siūlyti visuomenei kuo įvairesnių 
būdų paremti jų atstatymą. A. 
Gluodas taip pat aktyviai daly-
vauja visuomeninėje veikloje. 
Minėtą apdovanojimą nominan-
tui įteikė Ordino D. Magistras 

Henrikas Armoška-Eismontas, 
savo kalbą pradėdamas nuo 

sveikinimo Šv. Kazimiero 
dienos proga bei primin-
damas, kad „Lelijos 

garbės ženklo” idėjos sumanytojas yra Šiaulių 
komtūras Kazimieras Celestinas Alminas. Jam Ordino 
vadovas išreiškė padėką, kurią palydėjo susirinkusiųjų 
ovacijos. 

„Valdovų rūmai Vilniuje stovi šalia Arkikatedros, Šv. 
Kazimieras yra dviejų pasaulių atstovas: valdovų 
giminės ir bažnyčios. Mūsų herbas, kuriame matome 
lelijas bei ąžuolo šakas, tai yra simboliai. Pirmasis 
„Lelijos garbės ženklas“ buvo įteiktas muzikui Remi- 
gijui Adomaičiui, antrasis – šiandien teikiamas Algirdui 
Gluodui už verslą, socialiai atsakingą verslą, teisingai 
mokamus atlyginimus, ilgametes tradicijas, kai verslas 
yra perduodamas iš kartos į kartą. Jūsų atveju būtent 
taip ir yra. Dėkoju už paramą Valdovų rūmams, tai yra 
raumenys mūsų valstybei, tai yra reikalinga. Ačiū 
Jums“, – kalbėjo Ordino D. Magistras. 

Priminė Maironio žodžius
Sveikinimo žodį tarė ir apdovanojimo idėjos 

sumanytojas, Šiaulių komtūras Kazimieras Celestinas 
Alminas. Komtūras atkreipė dėmesį, kad pirmieji 
šventės akordai buvo Juozo Naujalio muzikai skambant 
prisiminti Maironio žodžiai: „į darbą broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuotu mokslu atkakliu! Paimsime knygą, arklą, lyrą 
ir eisim Lietuvos keliu“. 

„Ir jeigu mes, Šiaulių komtūrija, daugiausiai darbo 
skyrėme lyrai ir knygai, tai šiandien džiugu, kad „Leli-
jos garbės ženklas“ yra įteiktas būtent verslo simbolio 
atstovui, pačiam kūnui. Kaip sakoma: kultūra yra siela, 
o verslas yra kūnas. Paminėsiu vieną sugretinimą: 
vienas iš pirmųjų Ordino apdovanojimų buvo įteiktas 
Sauliui Sondeckiui, dirigentui, profesoriui, kuris 
pasakė, kad per visą gyvenimą nepadarė nuodėmės, 
nes negrojo popso, buvo tik taurioji muzika. Algirdas 
Gluodas yra pasakęs, kad jo produkcijoje nebus 
pakaitalų, bus tikri produktai be cheminių priedų, tai 
yra labai malonus sugretinimas abiem Šv. Kazimiero 
ordino apdovanojimams“, – kalbėjo K. C. Alminas. 

Gerų žodžių apie puoselėjamas A. Gluodo vertybes 
negailėjo ir Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. 
Meras džiaugėsi, kad fabriko nuosavybė atiteko į tokio 
šviesuolio rankas. Pasak mero, minėtos įmonės 
produkcija pasitelkia kilnius tikslus ir prisideda prie 
Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimo. 

Atsiimdamas garbingą apdovanojimą A. Gluodas 
buvo kuklus. Ilgametės įmonės vadovas džiaugėsi tokiu 
įvertinimu ir teigė, kad tai jam buvo ypač netikėta. 
„Lelijos garbės ženklo“ nominantas teigė, kad tai, kokia 
šiadien yra klestinti įmonė „Rūta“ – viso kolektyvo 
21-erių metų darbas. 

„Šiauliai yra antroji mano gyvenimo stotis. Labai ačiū 
visiems šiauliečiams, kad taip pagerbėte mane. Žinote, 
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kas yra verslas, aš iš tiesų nesu verslininkas. Aš nesu 
kapitalistas, man tikrai labai smagu gyventi, aš visiškai 
nevertinu pinigų, man jų reikia tiek, kad pavyktų 
normaliai gyventi. Todėl, visą laiką bendravome su 
kultūros, su mokslo žmonėmis, su mokymosi 
įstaigomis. Žinote, pramoninį produktą galima patai-
syti, ištiesinti, net vinį galima ištiesinti, tačiau maistas 
turi būti pagamintas su meile, labai nuoširdžiai, labai 
atsakingai, nes tai yra tiesiog didžiulė atsakomybė. Kai 
atvykau, o atvykau iš kito krašto, manęs buhalterė 
paklausė: „kaip mes čia gyvensime?“. Pasakiau vienu 
sakiniu: „pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ir taip 
tikrai galima išgyventi“, – savo kalbą baigė A. Gluodas. 

Muzikos dovana – V. Vitaitės ir A. Žvirblytės akordai 
Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto meras Justinas 

Sartauskas, Ordino Vilniaus, Šiaulių skyrių nariai, 
miesto kultūros, meno, sveikatos atstovai. Visiems 
susirinkusiems ypač maloni staigmena buvo pianisčių 
profesorių Veronikos Vitaitės ir Aleksandros Žvirblytės 
muzikinė dovana. Profesorė V. Vitaitė prisiminė dienas, 
kada mokėsi, ištekėjo ir gyveno Šiauliuose. Garsi 
pianistė pasakojo, kad šis miestas jai brangus, nes čia 
gimė ir dukra Aleksandra, kuri tą dieną akompanavo 
Ordino damai So�ijai Jonaitytei bei bendrus kūrinius 
grojo kartu su mama. Tokia muzikinė garsių Lietuvos 
pianisčių ir solistės dovana džiugino visų svečių ausis.

Filippo Maria Pellegrini. Tikimasi, kad paveiks-
las suteiks slaugos namų gyventojams ir personalui 
stiprybės, primins tikrąsias vertybes. 

„Šis paveikslas mūsų namuose atras garbingą vietą. 
Lauke visus pasitinka šv. Roko medžio skulptūra, 
viduje turėsime globėją šv. Kazimierą. Manau, kad 
visiems gyventojams jis bus labai brangus – ačiū už šią 
nuostabią dovaną“, - sakė Dotnuvos slaugos namų 
direktorius Vytautas Gogaitis.

„Jau tampa tradicija, kad kartą per metus 
Kėdainiuose surengiame gražią šventę. Prieš kelerius 
metus dovanojome šv. Kazimiero bareljefą Kėdainių 
ligoninės koplyčiai, pernai rengėme piešinių konkursą 
dailės mokykloje, šiandien dovanojame šventę ir 
karalaičio Kazimiero paveikslą Dotnuvos slaugos namų 
bendruomenei. Tikiuosi, kad jis saugos, globos ir lai- 
mins čia gyvenančius“, - sakė Ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas. 

Kėdainių komtūrės, Rajono Savivaldybės 
Visuomenės Sveikatos Biuro vadovės Danguolės 
Avižiuvienės, kurios iniciatyva paveikslas atsirado 
būtent čia, įsitikinimu, namuose, kuriuose yra daug 
skausmo, nevilties labai reikėjo tokio simbolio, kuris 
kviestų prisiminti šviesesnius dalykus, prie kurio būtų 
galima susikaupti, pasimelsti. „Manau kiekvienas čia 
gyvenantis žmogus turi kai ką tokio, ko negalima papa-
sakoti ar kitaip išreikšti, bet galime tai matyti, jausti, - 
sakė ji. - Esu dėkinga likimui, kad mane suvedė su 
žmonėmis, kurie įkūrė Šv. Kazimiero ordiną  –  tai 
gerbiamas Edvardas Eismontas, kurio šiandien nėra, 
bet jo idėjos plinta toliau, per visą Lietuvą gražiai veda-
mos sūnaus. Darome darbus, kurie mums atrodo 
svarbūs, o sulaukę dėkingumo žinome, kad jie yra 
reikalingi. Manau, kad šis šv. Kazimiero paveikslas yra 
labai simbolinė dovana, kuri suteiks jums vilties ir 
sustiprins tikėjimą.“

Ordino narė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė 
Vida Burbulienė vaizdžiai papasakojo apie šv. Kazi-
miero asmenybę ir ją atspindinčias paveikslo detales. 
Paveikslą palaimino parapijos klebonas kun. 
Gražvydas Geresionis, pabrėžęs, kad šv. Kazimiero 
pavyzdys yra labai svarbus kiekvienam iš mūsų. 

Dėmesys talentingiems jaunuoliams
Renginio metu buvo apdovanota išskirtinio rašinio 

autorė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, 7 kl. 
moksleivė Deimantė Vilkevičiūtė, dalyvavusi pernai 
Ordino įsteigtų Mažojo princo dirbtuvių organi-
zuotame konkurse „Karalaičio Kazimiero ir Mažojo 
princo susitikimas“. Šio konkurso tikslas – supažindinti 
vaikus ir jaunimą su šv. Kazimiero puoselėtomis ir 

Mažojo princo personažo simbolizuojamomis 
vertybėmis, paraginti juos susimąstyti apie tai, kas 
svarbiausia – draugystė, dėmesys artimui, silpnesniam. 
Deimantei ir ją paruošusiai Lietuvių kalbos mokytojai 
Indrei Giedraitienei įteiktos Ordino padėkos ir paskati-
namieji prizai. 

Naudodamasis proga, slaugos namų direktorius          
V. Gogaitis pristatė prieš kelerius metus įstaigai 
sukurtą vėliavą ir pasveikino jos logotipo autorę Bertą 
Adomaitytę. Šviesiosios gimnazijos moksleivė logotipą, 
simbolizuojantį globą ir šilumą, sukūrė besimokydama 
Kėdainių dailės mokykloje.

Renginio dalyviams ir svečiams nuotaiką praskai- 
drino Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami I. Giedraitienės, kurie paruošė 
„Linksmųjų kojyčių šokį“ bei dainininkė Laima Žilytė su 
akustine programa. Svečiams ir slaugos namų gyvento-
jams buvo padovanoti pagal 11-mečio kėdainiečio, 
Ordino piešinių konkurso laureato Gyčio Sarapino 
piešinį sukurti atvirukai su šv. Kazimiero atvaizdu. 

Slaugos namų popietėje taip pat dalyvavo iš Kėdainių 
kilęs Ordino riteris ir Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Kazys Mackevičius. Jis 
trumpai pristatė sąjungos veiklą bei gražius darbus 
Kėdainių rajone, padovanojo namams LBKS leidinių. 

Ateities planuose – akustinė terapija
D. Magistras H. Armoška-Eismontas išreiškė 

ketinimą artimoje ateityje slaugos namuose įrengti 
akustinės terapijos kabinetą, skirtą slaugos namų 
gyventojų �izinei ir dvasinei sveikatai gerinti.  

„Šis miestas man ypatingas, čia prabėgo labai gražios 
ir brangios dienos. Dėkoju už kvietimą čia atvykti, 
širdis džiaugiasi, tikiu, kad vėl grįšime ir pasimaty-
sime“, – emocijų neslėpė profesorė V. Vitaitė. 

„Lelijos garbės ženklo“ apdovanojimo renginį 
nuspalvino ir klasikinio šokio tradicijas puoselėjantis, 
„Aukso paukšte“ apdovanotas kolektyvas 
„Želmenėliai“. Jo vadovė - Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė taipogi sveikino visus susirinkusius. 
Metų Šiaulių komtūrijos šventę vainikavo Remigijaus 
Adomaičio vadovaujamo berniukų choro „Dagilėlis“ 
pasirodymas. Jų atliekami kūriniai „Dėl tos dainos“, 
„Tautos globėjau“, „Rūta žalioji“ ir kiti suvirpino visų 
klausytojų širdis. █

V. Gogaičio manymu , toks kabinetas būtų labai naud-
ingas įvairių negalavimų turintiems žmonėms. 

„Tikiu, kad šiandien yra pirmas mūsų susitikimas, 
pradėtas gražiu gestu. Ateityje, manau, bendrausime su 
direktoriumi, personalu ir rasime, kuo galime prisidėti. 
Aktyviai dirbame akustinės terapijos srityje, įkurtas 
akustinės terapijos kabinetas, kurio pritaikymas čia 
būtų naudingas ne tik kūno sveikatai, bet ir atgaiva 
dvasiai. Ordinas nėra draugija, kurią vienija hobiai ar 
pomėgiai – tai dar gana mažai Lietuvoje pažįstama 
struktūra. Šv. Kazimiero ordinas yra įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių. Tokia organizacija Lietu-
voje yra labai reikalinga ir aktyviai veikdama ji gali 
apjungti daug įvairių valstybės, verslo, visuomeninių 
organizacijų, �izinių asmenų resursų ir pasiekti aukšą 
efektyvumą su minimaliais kaštais“- sakė D. Magistras. 

Po renginio Ordino nariai apžiūrėjo slaugos namų 
patalpas, pabendravo su čia gyvenančiais, domėjosi, 
kas galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Ordinas taip 
pat planuoja atnaujinti slaugos namų biblioteką. 

Dotnuvos slaugos namai įsteigti 1996 metais 
gražiame Dotnuvos miestelyje Kėdainių rajone – 
pačiame Lietuvos centre. Čia teikiamos stacionarios 
socialinės globos (slaugos) paslaugos senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl 
senatvės bei kitų aplinkybių negali savarankiškai 
gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė 
priežiūra. Įstaigoje gali gyventi iki 45 asmenų. Neseniai 
slaugos namai persikėlė į atnaujintas patalpas, 
suteikiančias gyventojams galimybę gyventi patogiai ir 
oriai. █
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Alminas. Komtūras atkreipė dėmesį, kad pirmieji 
šventės akordai buvo Juozo Naujalio muzikai skambant 
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Meras džiaugėsi, kad fabriko nuosavybė atiteko į tokio 
šviesuolio rankas. Pasak mero, minėtos įmonės 
produkcija pasitelkia kilnius tikslus ir prisideda prie 
Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimo. 

Atsiimdamas garbingą apdovanojimą A. Gluodas 
buvo kuklus. Ilgametės įmonės vadovas džiaugėsi tokiu 
įvertinimu ir teigė, kad tai jam buvo ypač netikėta. 
„Lelijos garbės ženklo“ nominantas teigė, kad tai, kokia 
šiadien yra klestinti įmonė „Rūta“ – viso kolektyvo 
21-erių metų darbas. 

„Šiauliai yra antroji mano gyvenimo stotis. Labai ačiū 
visiems šiauliečiams, kad taip pagerbėte mane. Žinote, 

kas yra verslas, aš iš tiesų nesu verslininkas. Aš nesu 
kapitalistas, man tikrai labai smagu gyventi, aš visiškai 
nevertinu pinigų, man jų reikia tiek, kad pavyktų 
normaliai gyventi. Todėl, visą laiką bendravome su 
kultūros, su mokslo žmonėmis, su mokymosi 
įstaigomis. Žinote, pramoninį produktą galima patai-
syti, ištiesinti, net vinį galima ištiesinti, tačiau maistas 
turi būti pagamintas su meile, labai nuoširdžiai, labai 
atsakingai, nes tai yra tiesiog didžiulė atsakomybė. Kai 
atvykau, o atvykau iš kito krašto, manęs buhalterė 
paklausė: „kaip mes čia gyvensime?“. Pasakiau vienu 
sakiniu: „pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ir taip 
tikrai galima išgyventi“, – savo kalbą baigė A. Gluodas. 

Muzikos dovana – V. Vitaitės ir A. Žvirblytės akordai 
Šventėje dalyvavo Šiaulių miesto meras Justinas 

Sartauskas, Ordino Vilniaus, Šiaulių skyrių nariai, 
miesto kultūros, meno, sveikatos atstovai. Visiems 
susirinkusiems ypač maloni staigmena buvo pianisčių 
profesorių Veronikos Vitaitės ir Aleksandros Žvirblytės 
muzikinė dovana. Profesorė V. Vitaitė prisiminė dienas, 
kada mokėsi, ištekėjo ir gyveno Šiauliuose. Garsi 
pianistė pasakojo, kad šis miestas jai brangus, nes čia 
gimė ir dukra Aleksandra, kuri tą dieną akompanavo 
Ordino damai So�ijai Jonaitytei bei bendrus kūrinius 
grojo kartu su mama. Tokia muzikinė garsių Lietuvos 
pianisčių ir solistės dovana džiugino visų svečių ausis.

Filippo Maria Pellegrini. Tikimasi, kad paveiks-
las suteiks slaugos namų gyventojams ir personalui 
stiprybės, primins tikrąsias vertybes. 

„Šis paveikslas mūsų namuose atras garbingą vietą. 
Lauke visus pasitinka šv. Roko medžio skulptūra, 
viduje turėsime globėją šv. Kazimierą. Manau, kad 
visiems gyventojams jis bus labai brangus – ačiū už šią 
nuostabią dovaną“, - sakė Dotnuvos slaugos namų 
direktorius Vytautas Gogaitis.

„Jau tampa tradicija, kad kartą per metus 
Kėdainiuose surengiame gražią šventę. Prieš kelerius 
metus dovanojome šv. Kazimiero bareljefą Kėdainių 
ligoninės koplyčiai, pernai rengėme piešinių konkursą 
dailės mokykloje, šiandien dovanojame šventę ir 
karalaičio Kazimiero paveikslą Dotnuvos slaugos namų 
bendruomenei. Tikiuosi, kad jis saugos, globos ir lai- 
mins čia gyvenančius“, - sakė Ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas. 

Kėdainių komtūrės, Rajono Savivaldybės 
Visuomenės Sveikatos Biuro vadovės Danguolės 
Avižiuvienės, kurios iniciatyva paveikslas atsirado 
būtent čia, įsitikinimu, namuose, kuriuose yra daug 
skausmo, nevilties labai reikėjo tokio simbolio, kuris 
kviestų prisiminti šviesesnius dalykus, prie kurio būtų 
galima susikaupti, pasimelsti. „Manau kiekvienas čia 
gyvenantis žmogus turi kai ką tokio, ko negalima papa-
sakoti ar kitaip išreikšti, bet galime tai matyti, jausti, - 
sakė ji. - Esu dėkinga likimui, kad mane suvedė su 
žmonėmis, kurie įkūrė Šv. Kazimiero ordiną  –  tai 
gerbiamas Edvardas Eismontas, kurio šiandien nėra, 
bet jo idėjos plinta toliau, per visą Lietuvą gražiai veda-
mos sūnaus. Darome darbus, kurie mums atrodo 
svarbūs, o sulaukę dėkingumo žinome, kad jie yra 
reikalingi. Manau, kad šis šv. Kazimiero paveikslas yra 
labai simbolinė dovana, kuri suteiks jums vilties ir 
sustiprins tikėjimą.“

Ordino narė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė 
Vida Burbulienė vaizdžiai papasakojo apie šv. Kazi-
miero asmenybę ir ją atspindinčias paveikslo detales. 
Paveikslą palaimino parapijos klebonas kun. 
Gražvydas Geresionis, pabrėžęs, kad šv. Kazimiero 
pavyzdys yra labai svarbus kiekvienam iš mūsų. 

Dėmesys talentingiems jaunuoliams
Renginio metu buvo apdovanota išskirtinio rašinio 

autorė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, 7 kl. 
moksleivė Deimantė Vilkevičiūtė, dalyvavusi pernai 
Ordino įsteigtų Mažojo princo dirbtuvių organi-
zuotame konkurse „Karalaičio Kazimiero ir Mažojo 
princo susitikimas“. Šio konkurso tikslas – supažindinti 
vaikus ir jaunimą su šv. Kazimiero puoselėtomis ir 

Mažojo princo personažo simbolizuojamomis 
vertybėmis, paraginti juos susimąstyti apie tai, kas 
svarbiausia – draugystė, dėmesys artimui, silpnesniam. 
Deimantei ir ją paruošusiai Lietuvių kalbos mokytojai 
Indrei Giedraitienei įteiktos Ordino padėkos ir paskati-
namieji prizai. 

Naudodamasis proga, slaugos namų direktorius          
V. Gogaitis pristatė prieš kelerius metus įstaigai 
sukurtą vėliavą ir pasveikino jos logotipo autorę Bertą 
Adomaitytę. Šviesiosios gimnazijos moksleivė logotipą, 
simbolizuojantį globą ir šilumą, sukūrė besimokydama 
Kėdainių dailės mokykloje.

Renginio dalyviams ir svečiams nuotaiką praskai- 
drino Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami I. Giedraitienės, kurie paruošė 
„Linksmųjų kojyčių šokį“ bei dainininkė Laima Žilytė su 
akustine programa. Svečiams ir slaugos namų gyvento-
jams buvo padovanoti pagal 11-mečio kėdainiečio, 
Ordino piešinių konkurso laureato Gyčio Sarapino 
piešinį sukurti atvirukai su šv. Kazimiero atvaizdu. 

Slaugos namų popietėje taip pat dalyvavo iš Kėdainių 
kilęs Ordino riteris ir Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Kazys Mackevičius. Jis 
trumpai pristatė sąjungos veiklą bei gražius darbus 
Kėdainių rajone, padovanojo namams LBKS leidinių. 

Ateities planuose – akustinė terapija
D. Magistras H. Armoška-Eismontas išreiškė 

ketinimą artimoje ateityje slaugos namuose įrengti 
akustinės terapijos kabinetą, skirtą slaugos namų 
gyventojų �izinei ir dvasinei sveikatai gerinti.  

„Šis miestas man ypatingas, čia prabėgo labai gražios 
ir brangios dienos. Dėkoju už kvietimą čia atvykti, 
širdis džiaugiasi, tikiu, kad vėl grįšime ir pasimaty-
sime“, – emocijų neslėpė profesorė V. Vitaitė. 

„Lelijos garbės ženklo“ apdovanojimo renginį 
nuspalvino ir klasikinio šokio tradicijas puoselėjantis, 
„Aukso paukšte“ apdovanotas kolektyvas 
„Želmenėliai“. Jo vadovė - Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė taipogi sveikino visus susirinkusius. 
Metų Šiaulių komtūrijos šventę vainikavo Remigijaus 
Adomaičio vadovaujamo berniukų choro „Dagilėlis“ 
pasirodymas. Jų atliekami kūriniai „Dėl tos dainos“, 
„Tautos globėjau“, „Rūta žalioji“ ir kiti suvirpino visų 
klausytojų širdis. █

V. Gogaičio manymu , toks kabinetas būtų labai naud-
ingas įvairių negalavimų turintiems žmonėms. 

„Tikiu, kad šiandien yra pirmas mūsų susitikimas, 
pradėtas gražiu gestu. Ateityje, manau, bendrausime su 
direktoriumi, personalu ir rasime, kuo galime prisidėti. 
Aktyviai dirbame akustinės terapijos srityje, įkurtas 
akustinės terapijos kabinetas, kurio pritaikymas čia 
būtų naudingas ne tik kūno sveikatai, bet ir atgaiva 
dvasiai. Ordinas nėra draugija, kurią vienija hobiai ar 
pomėgiai – tai dar gana mažai Lietuvoje pažįstama 
struktūra. Šv. Kazimiero ordinas yra įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių. Tokia organizacija Lietu-
voje yra labai reikalinga ir aktyviai veikdama ji gali 
apjungti daug įvairių valstybės, verslo, visuomeninių 
organizacijų, �izinių asmenų resursų ir pasiekti aukšą 
efektyvumą su minimaliais kaštais“- sakė D. Magistras. 

Po renginio Ordino nariai apžiūrėjo slaugos namų 
patalpas, pabendravo su čia gyvenančiais, domėjosi, 
kas galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Ordinas taip 
pat planuoja atnaujinti slaugos namų biblioteką. 

Dotnuvos slaugos namai įsteigti 1996 metais 
gražiame Dotnuvos miestelyje Kėdainių rajone – 
pačiame Lietuvos centre. Čia teikiamos stacionarios 
socialinės globos (slaugos) paslaugos senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl 
senatvės bei kitų aplinkybių negali savarankiškai 
gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė 
priežiūra. Įstaigoje gali gyventi iki 45 asmenų. Neseniai 
slaugos namai persikėlė į atnaujintas patalpas, 
suteikiančias gyventojams galimybę gyventi patogiai ir 
oriai. █
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Kovo 22 d. Šv. Kazimiero ordino delegacija lankėsi 
Dotnuvos slaugos namuose, kur surengta turininga 
šventė, aplankyti čia gyvenantys senoliai. Šventės 
metu įteikta graži ir prasminga dovana, 
apdovanota rašinio konkurso laureatė, aptartos 
bendradarbiavimo ateityje perpektyvos. 

Kėdainių rajone esančiuose Dotnuvos 
slaugos namuose nuo šiol gyventojus ir 
svečius globos bei džiugins šv. Kazimiero 
paveikslas, dovanotas Šv. Kazimiero 
ordino. 

Simbolinė dovana
Šis karalaičio atvaizdas – tai 

Ordino narės dailininkės Emilijos 
G a s p a r i ū n a i t ė s -Ta l o č k i e n ė s 
autorinis darbas. Paveikslo pirma-
sis variantas, kuris nuo antrojo 
skiriasi tik tam tikrais motyvais, 
praėjusį rudenį buvo padovanotas Romos 
Šv. Kazimiero ordino D. Magistrui 
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Šv. Kazimiero ordino Šiaulių komtūrijos 
inicijuotas „Lelijos garbės ženklo“ 
apdovanojimas tampa gražia Ordino 
tradicija. Minint Lietuvos globėjo dieną, 
kovo 4-tąją Šiauliuose vyko iškilminga 
šventė, kurios metu nominacijos 
laimėtoju tapo socialiai atsakingo 
verslo atstovas – Algirdas Gluodas. 
Jam įteikta specialiai šiai progai suku-
rta skulptoriaus Henriko Orakausko 
statulėlė „Angelas su lelija“. 

Dėkojo už paramą Valdovų rūmams
Atrankos komisija skyrė šį 

apdovanojimą A. Gluodui už aukštai 
vertinamą įmonės „Rūta“ gaminių ir 
paslaugų kokybę, pagarbų santykį su 
darbuotojais, tvarkingą mokesčių 

mokėjimą, kultūros ir pilietiškumo skatinimą 
Šiaulių mieste bei šalyje. 

Algirdas Gluodas – lietuvių saldainių 
fabriko „Rūta“ vadovas bei pirmasis 

verslininkas, sureagavęs į Valdovų 
rūmų atstatymo fondo kvietimą 
siūlyti visuomenei kuo įvairesnių 
būdų paremti jų atstatymą. A. 
Gluodas taip pat aktyviai daly-
vauja visuomeninėje veikloje. 
Minėtą apdovanojimą nominan-
tui įteikė Ordino D. Magistras 

Henrikas Armoška-Eismontas, 
savo kalbą pradėdamas nuo 

sveikinimo Šv. Kazimiero 
dienos proga bei primin-
damas, kad „Lelijos 

garbės ženklo” idėjos sumanytojas yra Šiaulių 
komtūras Kazimieras Celestinas Alminas. Jam Ordino 
vadovas išreiškė padėką, kurią palydėjo susirinkusiųjų 
ovacijos. 

„Valdovų rūmai Vilniuje stovi šalia Arkikatedros, Šv. 
Kazimieras yra dviejų pasaulių atstovas: valdovų 
giminės ir bažnyčios. Mūsų herbas, kuriame matome 
lelijas bei ąžuolo šakas, tai yra simboliai. Pirmasis 
„Lelijos garbės ženklas“ buvo įteiktas muzikui Remi- 
gijui Adomaičiui, antrasis – šiandien teikiamas Algirdui 
Gluodui už verslą, socialiai atsakingą verslą, teisingai 
mokamus atlyginimus, ilgametes tradicijas, kai verslas 
yra perduodamas iš kartos į kartą. Jūsų atveju būtent 
taip ir yra. Dėkoju už paramą Valdovų rūmams, tai yra 
raumenys mūsų valstybei, tai yra reikalinga. Ačiū 
Jums“, – kalbėjo Ordino D. Magistras. 

Priminė Maironio žodžius
Sveikinimo žodį tarė ir apdovanojimo idėjos 

sumanytojas, Šiaulių komtūras Kazimieras Celestinas 
Alminas. Komtūras atkreipė dėmesį, kad pirmieji 
šventės akordai buvo Juozo Naujalio muzikai skambant 
prisiminti Maironio žodžiai: „į darbą broliai, vyrs į vyrą, 
šarvuotu mokslu atkakliu! Paimsime knygą, arklą, lyrą 
ir eisim Lietuvos keliu“. 

„Ir jeigu mes, Šiaulių komtūrija, daugiausiai darbo 
skyrėme lyrai ir knygai, tai šiandien džiugu, kad „Leli-
jos garbės ženklas“ yra įteiktas būtent verslo simbolio 
atstovui, pačiam kūnui. Kaip sakoma: kultūra yra siela, 
o verslas yra kūnas. Paminėsiu vieną sugretinimą: 
vienas iš pirmųjų Ordino apdovanojimų buvo įteiktas 
Sauliui Sondeckiui, dirigentui, profesoriui, kuris 
pasakė, kad per visą gyvenimą nepadarė nuodėmės, 
nes negrojo popso, buvo tik taurioji muzika. Algirdas 
Gluodas yra pasakęs, kad jo produkcijoje nebus 
pakaitalų, bus tikri produktai be cheminių priedų, tai 
yra labai malonus sugretinimas abiem Šv. Kazimiero 
ordino apdovanojimams“, – kalbėjo K. C. Alminas. 

Gerų žodžių apie puoselėjamas A. Gluodo vertybes 
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Meras džiaugėsi, kad fabriko nuosavybė atiteko į tokio 
šviesuolio rankas. Pasak mero, minėtos įmonės 
produkcija pasitelkia kilnius tikslus ir prisideda prie 
Lietuvos valstybės įvaizdžio kūrimo. 

Atsiimdamas garbingą apdovanojimą A. Gluodas 
buvo kuklus. Ilgametės įmonės vadovas džiaugėsi tokiu 
įvertinimu ir teigė, kad tai jam buvo ypač netikėta. 
„Lelijos garbės ženklo“ nominantas teigė, kad tai, kokia 
šiadien yra klestinti įmonė „Rūta“ – viso kolektyvo 
21-erių metų darbas. 

„Šiauliai yra antroji mano gyvenimo stotis. Labai ačiū 
visiems šiauliečiams, kad taip pagerbėte mane. Žinote, 

kas yra verslas, aš iš tiesų nesu verslininkas. Aš nesu 
kapitalistas, man tikrai labai smagu gyventi, aš visiškai 
nevertinu pinigų, man jų reikia tiek, kad pavyktų 
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turi būti pagamintas su meile, labai nuoširdžiai, labai 
atsakingai, nes tai yra tiesiog didžiulė atsakomybė. Kai 
atvykau, o atvykau iš kito krašto, manęs buhalterė 
paklausė: „kaip mes čia gyvensime?“. Pasakiau vienu 
sakiniu: „pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Ir taip 
tikrai galima išgyventi“, – savo kalbą baigė A. Gluodas. 
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profesorių Veronikos Vitaitės ir Aleksandros Žvirblytės 
muzikinė dovana. Profesorė V. Vitaitė prisiminė dienas, 
kada mokėsi, ištekėjo ir gyveno Šiauliuose. Garsi 
pianistė pasakojo, kad šis miestas jai brangus, nes čia 
gimė ir dukra Aleksandra, kuri tą dieną akompanavo 
Ordino damai So�ijai Jonaitytei bei bendrus kūrinius 
grojo kartu su mama. Tokia muzikinė garsių Lietuvos 
pianisčių ir solistės dovana džiugino visų svečių ausis.

Filippo Maria Pellegrini. Tikimasi, kad paveiks-
las suteiks slaugos namų gyventojams ir personalui 
stiprybės, primins tikrąsias vertybes. 

„Šis paveikslas mūsų namuose atras garbingą vietą. 
Lauke visus pasitinka šv. Roko medžio skulptūra, 
viduje turėsime globėją šv. Kazimierą. Manau, kad 
visiems gyventojams jis bus labai brangus – ačiū už šią 
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gyvenantis žmogus turi kai ką tokio, ko negalima papa-
sakoti ar kitaip išreikšti, bet galime tai matyti, jausti, - 
sakė ji. - Esu dėkinga likimui, kad mane suvedė su 
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gerbiamas Edvardas Eismontas, kurio šiandien nėra, 
bet jo idėjos plinta toliau, per visą Lietuvą gražiai veda-
mos sūnaus. Darome darbus, kurie mums atrodo 
svarbūs, o sulaukę dėkingumo žinome, kad jie yra 
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Gražvydas Geresionis, pabrėžęs, kad šv. Kazimiero 
pavyzdys yra labai svarbus kiekvienam iš mūsų. 

Dėmesys talentingiems jaunuoliams
Renginio metu buvo apdovanota išskirtinio rašinio 

autorė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, 7 kl. 
moksleivė Deimantė Vilkevičiūtė, dalyvavusi pernai 
Ordino įsteigtų Mažojo princo dirbtuvių organi-
zuotame konkurse „Karalaičio Kazimiero ir Mažojo 
princo susitikimas“. Šio konkurso tikslas – supažindinti 
vaikus ir jaunimą su šv. Kazimiero puoselėtomis ir 

Mažojo princo personažo simbolizuojamomis 
vertybėmis, paraginti juos susimąstyti apie tai, kas 
svarbiausia – draugystė, dėmesys artimui, silpnesniam. 
Deimantei ir ją paruošusiai Lietuvių kalbos mokytojai 
Indrei Giedraitienei įteiktos Ordino padėkos ir paskati-
namieji prizai. 

Naudodamasis proga, slaugos namų direktorius          
V. Gogaitis pristatė prieš kelerius metus įstaigai 
sukurtą vėliavą ir pasveikino jos logotipo autorę Bertą 
Adomaitytę. Šviesiosios gimnazijos moksleivė logotipą, 
simbolizuojantį globą ir šilumą, sukūrė besimokydama 
Kėdainių dailės mokykloje.

Renginio dalyviams ir svečiams nuotaiką praskai- 
drino Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami I. Giedraitienės, kurie paruošė 
„Linksmųjų kojyčių šokį“ bei dainininkė Laima Žilytė su 
akustine programa. Svečiams ir slaugos namų gyvento-
jams buvo padovanoti pagal 11-mečio kėdainiečio, 
Ordino piešinių konkurso laureato Gyčio Sarapino 
piešinį sukurti atvirukai su šv. Kazimiero atvaizdu. 

Slaugos namų popietėje taip pat dalyvavo iš Kėdainių 
kilęs Ordino riteris ir Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Kazys Mackevičius. Jis 
trumpai pristatė sąjungos veiklą bei gražius darbus 
Kėdainių rajone, padovanojo namams LBKS leidinių. 

Ateities planuose – akustinė terapija
D. Magistras H. Armoška-Eismontas išreiškė 

ketinimą artimoje ateityje slaugos namuose įrengti 
akustinės terapijos kabinetą, skirtą slaugos namų 
gyventojų �izinei ir dvasinei sveikatai gerinti.  

„Šis miestas man ypatingas, čia prabėgo labai gražios 
ir brangios dienos. Dėkoju už kvietimą čia atvykti, 
širdis džiaugiasi, tikiu, kad vėl grįšime ir pasimaty-
sime“, – emocijų neslėpė profesorė V. Vitaitė. 

„Lelijos garbės ženklo“ apdovanojimo renginį 
nuspalvino ir klasikinio šokio tradicijas puoselėjantis, 
„Aukso paukšte“ apdovanotas kolektyvas 
„Želmenėliai“. Jo vadovė - Šiaulių miesto garbės pilietė 
Aldona Masėnienė taipogi sveikino visus susirinkusius. 
Metų Šiaulių komtūrijos šventę vainikavo Remigijaus 
Adomaičio vadovaujamo berniukų choro „Dagilėlis“ 
pasirodymas. Jų atliekami kūriniai „Dėl tos dainos“, 
„Tautos globėjau“, „Rūta žalioji“ ir kiti suvirpino visų 
klausytojų širdis. █

V. Gogaičio manymu , toks kabinetas būtų labai naud-
ingas įvairių negalavimų turintiems žmonėms. 

„Tikiu, kad šiandien yra pirmas mūsų susitikimas, 
pradėtas gražiu gestu. Ateityje, manau, bendrausime su 
direktoriumi, personalu ir rasime, kuo galime prisidėti. 
Aktyviai dirbame akustinės terapijos srityje, įkurtas 
akustinės terapijos kabinetas, kurio pritaikymas čia 
būtų naudingas ne tik kūno sveikatai, bet ir atgaiva 
dvasiai. Ordinas nėra draugija, kurią vienija hobiai ar 
pomėgiai – tai dar gana mažai Lietuvoje pažįstama 
struktūra. Šv. Kazimiero ordinas yra įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių. Tokia organizacija Lietu-
voje yra labai reikalinga ir aktyviai veikdama ji gali 
apjungti daug įvairių valstybės, verslo, visuomeninių 
organizacijų, �izinių asmenų resursų ir pasiekti aukšą 
efektyvumą su minimaliais kaštais“- sakė D. Magistras. 

Po renginio Ordino nariai apžiūrėjo slaugos namų 
patalpas, pabendravo su čia gyvenančiais, domėjosi, 
kas galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Ordinas taip 
pat planuoja atnaujinti slaugos namų biblioteką. 

Dotnuvos slaugos namai įsteigti 1996 metais 
gražiame Dotnuvos miestelyje Kėdainių rajone – 
pačiame Lietuvos centre. Čia teikiamos stacionarios 
socialinės globos (slaugos) paslaugos senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl 
senatvės bei kitų aplinkybių negali savarankiškai 
gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė 
priežiūra. Įstaigoje gali gyventi iki 45 asmenų. Neseniai 
slaugos namai persikėlė į atnaujintas patalpas, 
suteikiančias gyventojams galimybę gyventi patogiai ir 
oriai. █

Berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, So�ija Jonaitytė, prof. Veronika Vitaitė, prof. Aleksandra Žvirblytė, Remigijus Adomaitis

Šventės svečiai Šiaulių apskr. P. Višinskio viešojoje bibliotekoje



Kovo 22 d. Šv. Kazimiero ordino delegacija lankėsi 
Dotnuvos slaugos namuose, kur surengta turininga 
šventė, aplankyti čia gyvenantys senoliai. Šventės 
metu įteikta graži ir prasminga dovana, 
apdovanota rašinio konkurso laureatė, aptartos 
bendradarbiavimo ateityje perpektyvos. 

Kėdainių rajone esančiuose Dotnuvos 
slaugos namuose nuo šiol gyventojus ir 
svečius globos bei džiugins šv. Kazimiero 
paveikslas, dovanotas Šv. Kazimiero 
ordino. 

Simbolinė dovana
Šis karalaičio atvaizdas – tai 

Ordino narės dailininkės Emilijos 
G a s p a r i ū n a i t ė s -Ta l o č k i e n ė s 
autorinis darbas. Paveikslo pirma-
sis variantas, kuris nuo antrojo 
skiriasi tik tam tikrais motyvais, 
praėjusį rudenį buvo padovanotas Romos 
Šv. Kazimiero ordino D. Magistrui 

ŠVENTĖ DOTNUVOS SLAUGOS NAMUOSE Gyvenimo ðviesa4
Filippo Maria Pellegrini. Tikimasi, kad paveiks-

las suteiks slaugos namų gyventojams ir personalui 
stiprybės, primins tikrąsias vertybes. 

„Šis paveikslas mūsų namuose atras garbingą vietą. 
Lauke visus pasitinka šv. Roko medžio skulptūra, 
viduje turėsime globėją šv. Kazimierą. Manau, kad 
visiems gyventojams jis bus labai brangus – ačiū už šią 
nuostabią dovaną“, - sakė Dotnuvos slaugos namų 
direktorius Vytautas Gogaitis.

„Jau tampa tradicija, kad kartą per metus 
Kėdainiuose surengiame gražią šventę. Prieš kelerius 
metus dovanojome šv. Kazimiero bareljefą Kėdainių 
ligoninės koplyčiai, pernai rengėme piešinių konkursą 
dailės mokykloje, šiandien dovanojame šventę ir 
karalaičio Kazimiero paveikslą Dotnuvos slaugos namų 
bendruomenei. Tikiuosi, kad jis saugos, globos ir lai- 
mins čia gyvenančius“, - sakė Ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas. 

Kėdainių komtūrės, Rajono Savivaldybės 
Visuomenės Sveikatos Biuro vadovės Danguolės 
Avižiuvienės, kurios iniciatyva paveikslas atsirado 
būtent čia, įsitikinimu, namuose, kuriuose yra daug 
skausmo, nevilties labai reikėjo tokio simbolio, kuris 
kviestų prisiminti šviesesnius dalykus, prie kurio būtų 
galima susikaupti, pasimelsti. „Manau kiekvienas čia 
gyvenantis žmogus turi kai ką tokio, ko negalima papa-
sakoti ar kitaip išreikšti, bet galime tai matyti, jausti, - 
sakė ji. - Esu dėkinga likimui, kad mane suvedė su 
žmonėmis, kurie įkūrė Šv. Kazimiero ordiną  –  tai 
gerbiamas Edvardas Eismontas, kurio šiandien nėra, 
bet jo idėjos plinta toliau, per visą Lietuvą gražiai veda-
mos sūnaus. Darome darbus, kurie mums atrodo 
svarbūs, o sulaukę dėkingumo žinome, kad jie yra 
reikalingi. Manau, kad šis šv. Kazimiero paveikslas yra 
labai simbolinė dovana, kuri suteiks jums vilties ir 
sustiprins tikėjimą.“

Ordino narė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė 
Vida Burbulienė vaizdžiai papasakojo apie šv. Kazi-
miero asmenybę ir ją atspindinčias paveikslo detales. 
Paveikslą palaimino parapijos klebonas kun. 
Gražvydas Geresionis, pabrėžęs, kad šv. Kazimiero 
pavyzdys yra labai svarbus kiekvienam iš mūsų. 

Dėmesys talentingiems jaunuoliams
Renginio metu buvo apdovanota išskirtinio rašinio 

autorė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, 7 kl. 
moksleivė Deimantė Vilkevičiūtė, dalyvavusi pernai 
Ordino įsteigtų Mažojo princo dirbtuvių organi-
zuotame konkurse „Karalaičio Kazimiero ir Mažojo 
princo susitikimas“. Šio konkurso tikslas – supažindinti 
vaikus ir jaunimą su šv. Kazimiero puoselėtomis ir 

Mažojo princo personažo simbolizuojamomis 
vertybėmis, paraginti juos susimąstyti apie tai, kas 
svarbiausia – draugystė, dėmesys artimui, silpnesniam. 
Deimantei ir ją paruošusiai Lietuvių kalbos mokytojai 
Indrei Giedraitienei įteiktos Ordino padėkos ir paskati-
namieji prizai. 

Naudodamasis proga, slaugos namų direktorius          
V. Gogaitis pristatė prieš kelerius metus įstaigai 
sukurtą vėliavą ir pasveikino jos logotipo autorę Bertą 
Adomaitytę. Šviesiosios gimnazijos moksleivė logotipą, 
simbolizuojantį globą ir šilumą, sukūrė besimokydama 
Kėdainių dailės mokykloje.

Renginio dalyviams ir svečiams nuotaiką praskai- 
drino Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami I. Giedraitienės, kurie paruošė 
„Linksmųjų kojyčių šokį“ bei dainininkė Laima Žilytė su 
akustine programa. Svečiams ir slaugos namų gyvento-
jams buvo padovanoti pagal 11-mečio kėdainiečio, 
Ordino piešinių konkurso laureato Gyčio Sarapino 
piešinį sukurti atvirukai su šv. Kazimiero atvaizdu. 

Slaugos namų popietėje taip pat dalyvavo iš Kėdainių 
kilęs Ordino riteris ir Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Kazys Mackevičius. Jis 
trumpai pristatė sąjungos veiklą bei gražius darbus 
Kėdainių rajone, padovanojo namams LBKS leidinių. 

Ateities planuose – akustinė terapija
D. Magistras H. Armoška-Eismontas išreiškė 

ketinimą artimoje ateityje slaugos namuose įrengti 
akustinės terapijos kabinetą, skirtą slaugos namų 
gyventojų �izinei ir dvasinei sveikatai gerinti.  

V. Gogaičio manymu , toks kabinetas būtų labai naud-
ingas įvairių negalavimų turintiems žmonėms. 

„Tikiu, kad šiandien yra pirmas mūsų susitikimas, 
pradėtas gražiu gestu. Ateityje, manau, bendrausime su 
direktoriumi, personalu ir rasime, kuo galime prisidėti. 
Aktyviai dirbame akustinės terapijos srityje, įkurtas 
akustinės terapijos kabinetas, kurio pritaikymas čia 
būtų naudingas ne tik kūno sveikatai, bet ir atgaiva 
dvasiai. Ordinas nėra draugija, kurią vienija hobiai ar 
pomėgiai – tai dar gana mažai Lietuvoje pažįstama 
struktūra. Šv. Kazimiero ordinas yra įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių. Tokia organizacija Lietu-
voje yra labai reikalinga ir aktyviai veikdama ji gali 
apjungti daug įvairių valstybės, verslo, visuomeninių 
organizacijų, �izinių asmenų resursų ir pasiekti aukšą 
efektyvumą su minimaliais kaštais“- sakė D. Magistras. 

Po renginio Ordino nariai apžiūrėjo slaugos namų 
patalpas, pabendravo su čia gyvenančiais, domėjosi, 
kas galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Ordinas taip 
pat planuoja atnaujinti slaugos namų biblioteką. 

Dotnuvos slaugos namai įsteigti 1996 metais 
gražiame Dotnuvos miestelyje Kėdainių rajone – 
pačiame Lietuvos centre. Čia teikiamos stacionarios 
socialinės globos (slaugos) paslaugos senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl 
senatvės bei kitų aplinkybių negali savarankiškai 
gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė 
priežiūra. Įstaigoje gali gyventi iki 45 asmenų. Neseniai 
slaugos namai persikėlė į atnaujintas patalpas, 
suteikiančias gyventojams galimybę gyventi patogiai ir 
oriai. █

1 psl. >

D. Avižiuvienė K. Mackevičius

H.A.Eismontas, D. Avižiuvienė, V. Gogaitis

Laureatė Deimantė Vilkevičiūtė

Slaugos namų gyventojos



Kovo 22 d. Šv. Kazimiero ordino delegacija lankėsi 
Dotnuvos slaugos namuose, kur surengta turininga 
šventė, aplankyti čia gyvenantys senoliai. Šventės 
metu įteikta graži ir prasminga dovana, 
apdovanota rašinio konkurso laureatė, aptartos 
bendradarbiavimo ateityje perpektyvos. 

Kėdainių rajone esančiuose Dotnuvos 
slaugos namuose nuo šiol gyventojus ir 
svečius globos bei džiugins šv. Kazimiero 
paveikslas, dovanotas Šv. Kazimiero 
ordino. 

Simbolinė dovana
Šis karalaičio atvaizdas – tai 

Ordino narės dailininkės Emilijos 
G a s p a r i ū n a i t ė s -Ta l o č k i e n ė s 
autorinis darbas. Paveikslo pirma-
sis variantas, kuris nuo antrojo 
skiriasi tik tam tikrais motyvais, 
praėjusį rudenį buvo padovanotas Romos 
Šv. Kazimiero ordino D. Magistrui 

KĖDAINIŲ KOMTŪRIJAGyvenimo ðviesa 5
Filippo Maria Pellegrini. Tikimasi, kad paveiks-

las suteiks slaugos namų gyventojams ir personalui 
stiprybės, primins tikrąsias vertybes. 

„Šis paveikslas mūsų namuose atras garbingą vietą. 
Lauke visus pasitinka šv. Roko medžio skulptūra, 
viduje turėsime globėją šv. Kazimierą. Manau, kad 
visiems gyventojams jis bus labai brangus – ačiū už šią 
nuostabią dovaną“, - sakė Dotnuvos slaugos namų 
direktorius Vytautas Gogaitis.

„Jau tampa tradicija, kad kartą per metus 
Kėdainiuose surengiame gražią šventę. Prieš kelerius 
metus dovanojome šv. Kazimiero bareljefą Kėdainių 
ligoninės koplyčiai, pernai rengėme piešinių konkursą 
dailės mokykloje, šiandien dovanojame šventę ir 
karalaičio Kazimiero paveikslą Dotnuvos slaugos namų 
bendruomenei. Tikiuosi, kad jis saugos, globos ir lai- 
mins čia gyvenančius“, - sakė Ordino D. Magistras Hen-
rikas Armoška-Eismontas. 

Kėdainių komtūrės, Rajono Savivaldybės 
Visuomenės Sveikatos Biuro vadovės Danguolės 
Avižiuvienės, kurios iniciatyva paveikslas atsirado 
būtent čia, įsitikinimu, namuose, kuriuose yra daug 
skausmo, nevilties labai reikėjo tokio simbolio, kuris 
kviestų prisiminti šviesesnius dalykus, prie kurio būtų 
galima susikaupti, pasimelsti. „Manau kiekvienas čia 
gyvenantis žmogus turi kai ką tokio, ko negalima papa-
sakoti ar kitaip išreikšti, bet galime tai matyti, jausti, - 
sakė ji. - Esu dėkinga likimui, kad mane suvedė su 
žmonėmis, kurie įkūrė Šv. Kazimiero ordiną  –  tai 
gerbiamas Edvardas Eismontas, kurio šiandien nėra, 
bet jo idėjos plinta toliau, per visą Lietuvą gražiai veda-
mos sūnaus. Darome darbus, kurie mums atrodo 
svarbūs, o sulaukę dėkingumo žinome, kad jie yra 
reikalingi. Manau, kad šis šv. Kazimiero paveikslas yra 
labai simbolinė dovana, kuri suteiks jums vilties ir 
sustiprins tikėjimą.“

Ordino narė, Kėdainių dailės mokyklos direktorė 
Vida Burbulienė vaizdžiai papasakojo apie šv. Kazi-
miero asmenybę ir ją atspindinčias paveikslo detales. 
Paveikslą palaimino parapijos klebonas kun. 
Gražvydas Geresionis, pabrėžęs, kad šv. Kazimiero 
pavyzdys yra labai svarbus kiekvienam iš mūsų. 

Dėmesys talentingiems jaunuoliams
Renginio metu buvo apdovanota išskirtinio rašinio 

autorė, Dotnuvos pagrindinės mokyklos, 7 kl. 
moksleivė Deimantė Vilkevičiūtė, dalyvavusi pernai 
Ordino įsteigtų Mažojo princo dirbtuvių organi-
zuotame konkurse „Karalaičio Kazimiero ir Mažojo 
princo susitikimas“. Šio konkurso tikslas – supažindinti 
vaikus ir jaunimą su šv. Kazimiero puoselėtomis ir 

Mažojo princo personažo simbolizuojamomis 
vertybėmis, paraginti juos susimąstyti apie tai, kas 
svarbiausia – draugystė, dėmesys artimui, silpnesniam. 
Deimantei ir ją paruošusiai Lietuvių kalbos mokytojai 
Indrei Giedraitienei įteiktos Ordino padėkos ir paskati-
namieji prizai. 

Naudodamasis proga, slaugos namų direktorius          
V. Gogaitis pristatė prieš kelerius metus įstaigai 
sukurtą vėliavą ir pasveikino jos logotipo autorę Bertą 
Adomaitytę. Šviesiosios gimnazijos moksleivė logotipą, 
simbolizuojantį globą ir šilumą, sukūrė besimokydama 
Kėdainių dailės mokykloje.

Renginio dalyviams ir svečiams nuotaiką praskai- 
drino Dotnuvos pagrindinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami I. Giedraitienės, kurie paruošė 
„Linksmųjų kojyčių šokį“ bei dainininkė Laima Žilytė su 
akustine programa. Svečiams ir slaugos namų gyvento-
jams buvo padovanoti pagal 11-mečio kėdainiečio, 
Ordino piešinių konkurso laureato Gyčio Sarapino 
piešinį sukurti atvirukai su šv. Kazimiero atvaizdu. 

Slaugos namų popietėje taip pat dalyvavo iš Kėdainių 
kilęs Ordino riteris ir Lietuvos bajorų karališkosios 
sąjungos Vilniaus krašto vadas Kazys Mackevičius. Jis 
trumpai pristatė sąjungos veiklą bei gražius darbus 
Kėdainių rajone, padovanojo namams LBKS leidinių. 

Ateities planuose – akustinė terapija
D. Magistras H. Armoška-Eismontas išreiškė 

ketinimą artimoje ateityje slaugos namuose įrengti 
akustinės terapijos kabinetą, skirtą slaugos namų 
gyventojų �izinei ir dvasinei sveikatai gerinti.  

V. Gogaičio manymu , toks kabinetas būtų labai naud-
ingas įvairių negalavimų turintiems žmonėms. 

„Tikiu, kad šiandien yra pirmas mūsų susitikimas, 
pradėtas gražiu gestu. Ateityje, manau, bendrausime su 
direktoriumi, personalu ir rasime, kuo galime prisidėti. 
Aktyviai dirbame akustinės terapijos srityje, įkurtas 
akustinės terapijos kabinetas, kurio pritaikymas čia 
būtų naudingas ne tik kūno sveikatai, bet ir atgaiva 
dvasiai. Ordinas nėra draugija, kurią vienija hobiai ar 
pomėgiai – tai dar gana mažai Lietuvoje pažįstama 
struktūra. Šv. Kazimiero ordinas yra įkurtas Lietuvos 
kilmingų giminių palikuonių. Tokia organizacija Lietu-
voje yra labai reikalinga ir aktyviai veikdama ji gali 
apjungti daug įvairių valstybės, verslo, visuomeninių 
organizacijų, �izinių asmenų resursų ir pasiekti aukšą 
efektyvumą su minimaliais kaštais“- sakė D. Magistras. 

Po renginio Ordino nariai apžiūrėjo slaugos namų 
patalpas, pabendravo su čia gyvenančiais, domėjosi, 
kas galėtų pagerinti jų gyvenimo kokybę.  Ordinas taip 
pat planuoja atnaujinti slaugos namų biblioteką. 

Dotnuvos slaugos namai įsteigti 1996 metais 
gražiame Dotnuvos miestelyje Kėdainių rajone – 
pačiame Lietuvos centre. Čia teikiamos stacionarios 
socialinės globos (slaugos) paslaugos senyvo amžiaus 
ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl 
senatvės bei kitų aplinkybių negali savarankiškai 
gyventi savo namuose ir jiems būtina nuolatinė 
priežiūra. Įstaigoje gali gyventi iki 45 asmenų. Neseniai 
slaugos namai persikėlė į atnaujintas patalpas, 
suteikiančias gyventojams galimybę gyventi patogiai ir 
oriai. █

Šventės dalyviai ir svečiai su dovanotu Šv. Kazimiero paveikslu. (Dail. Emilija Taločkienė)
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NAUJI, PERSPEKTYVŪS SAITAI
Publikuota 2015.04.23 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Nuo šių metų balandžio 13 dienos prie Šv. Kazimiero 
ordino vertybių ir darbų sklaidos prisijungė nauja, pers-
pektyvi Kauno Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 
bendruomenė. Ta proga mokykloje surengta piešinių 
konkurso karalaičio Kazimiero tema laureatų ir dalyvių 
apdovanojimo šventė, kurios metu o�icialiai pasirašyta 
mokyklos bendradarbiavimo su Ordinu sutartis.

Sutarties pasirašymo liudininkais tapo Ordino 
signataras maestro Petras Juodelė, Kauno komtūrijos 
nariai.

Abipusis įsipareigojimas
Šia sutartimi mokykla įsipareigojo kasmet minėti su 

šventojo Kazimiero vardu susijusias sukaktis ir datas, 
organizuoti rengiamus konkursus, dalyvauti Ordino 
renginiuose bei šventėse, organizuoti bendrą 
švietėjišką, kultūrinę, karitatyvinę veiklą, o taip pat 
savo veikloje vadovautis Ordino obalsiu Gyventi darant 
gera. Savo ruožtu Ordinas pasižadėjo remti mokyklos 
iniciatyvas, įtraukti mokyklos bendruomenę į savo 
rengiamus projektus, skirti socialinę paramą pavie-
niams moksleiviams.

„Kartu su Ordino nariais visoje Lietuvoje jaučiame 
pareigą dalintis su jumis tuo, ką turime – visų pirma 
laiku, nes jis yra brangiausias, taip pat savo talentais, 
patirtimi bei �inansais. Linkiu jums viso ko geriausio, 
patriotiškumo ir tikėjimo“, - sakė Ordino D. Magistras 
Henrikas Armoška-Eismontas. 

Mokyklos vadovybė tikisi, kad bendri tikslai 
palengvins gerų darbų sklaidą. „Noriu mūsų 
bendruomenės vardu padėkoti Šv. Kazimiero ordino D. 
Magistrui už pasitikėjimą ir sutikimą pasirašyti 
o�icialią bendradarbiavimo sutartį. Tikrai tikiu, kad visi 
kartu mes galime padaryti dar daugiau gerų darbų. 
Linkiu, kad mūsų žodžius ir darbus lydėtų Dievo 
palaima“, - sakė mokyklos direktorė bei Ordino Kauno 
komtūrijos vadovė P. Talijūnienė. 

Artimiausiu metu mokyklą ketinama įtraukti į jau 
pradėtą rengti Mažojo princo dirbtuvių kuruojamą 
rašinio konkursą vertybių tema „Karalaičio šv. Kazi- 
miero ir Mažojo princo susitikimas“ bei kartu 
įgyvendinti maestro Petro Juodelės sukurto projekto 
„Muzikos instrumentų karalijoje“ tęsinį.

Stebino talentais ir aktyvumu
Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos vadovė Palmira 

Talijūnienė ir mokyklos dailės mokytojas Aidas Augus-
tis, būdami Šv. Kazimiero ordino nariais, su džiaugsmu 

sutiko šiemet organizuoti piešinių konkursą 
„Karalaičio Šv. Kazimiero šviesa“. Toks konkursas, 
kuruojamas A. Augusčio, jau ne vienerius metus 
rengiamas Kauno mieste, geriausių piešinių autorius 
pagerbiant miesto rotušėje. Pernai konkursas buvo 
surengtas ir Kėdainių dailės mokykloje. Pirmojo 
Ordino organizuoto konkurso dalyvių piešiniai buvo 
eksponuojami Vilniaus arkikatedroje. 

Šio konkurso tikslas yra ne tik lavinti meninius vaikų 
ir jaunimo sugebėjimus, bet ir suteikti galimybę iš 
arčiau susipažinti su šv. Kazimiero asmenybe, jo 
darbais, puoselėtomis vertybėmis, susimąstyti apie tai, 
kas svarbu. 

Konkurse iš viso dalyvavo beveik 60 mokinių ir 
kiekvienas jų stebino išmanumu, originalumu. Vardi- 
niais Šv. Kazimiero ordino diplomais buvo apdovanoti 
visi dalyviai, o komisijos atrinkti konkurso laureatai – 
ir dovanomis. Laureatais tapo ir iš Ordino D. Magistro 
Henriko Armoškos-Eismonto bei dailininkės Emilijos 
Taločkienės rankų auksinius diplomus ir prizus 
atsiėmė:

5, 6, 7 klasių amžiaus grupėje:
1 vieta – Justina Bendoraitytė (7 kl.)
2 vieta – Monika Šapalaitė (6a kl.)
3 vieta – Karolina Averkaitė (5b kl.)

8, 9, 10 klasių amžiaus grupėje:
1 vieta – Greta Bražukaitė (8b kl.)
2 vieta – Ignas Gudelevičius (9 kl.)
3 vieta – Erika Grėbliauskaitė (8a kl.)

Kamilei Jonavičiūtei ir Justui Ramanauskui atiteko 
specialieji dailininkės, Ordino jaunimo tarnybos 
vadovės E. Taločkienės prizai. „Menas yra nuostabus 
dalykas. Tai specialybė, kuri neturi sienų ir visas pasau-
lis tau prieš akis šviečiasi“, - įteikdama savo autorinius 
darbus sakė E. Taločkienė. 

Visi moksleivių darbai bus saugomi Ordino archyve, 

o geriausieji – išleisti atvirlaiškių pavidalu bei kartu su 
ankstesnių konkursų laimėtojų piešiniais taps teminio 
leidinio dalimi. 

Ypatinga mokykla
Kauno šv. Kazimiero mokyklos moksleiviai su šia 

istorine asmenybe, šventuoju turi ypatingą ryšį – 
mokosi jo vardu pavadintoje mokykloje. Ši mokykla 
taip pat išskirtinė tuo, kad joje vadovybės iniciatyva 
yra įrengta koplytėlė, kurioje pažymimos šventės, 
ateinama susikaupti. Šį kartą renginys taip pat buvo 
pradėtas šv. Mišiomis.

Iš tiesų, mokyklos aura itin šviesi. Mokykla pasižymi 
kuklumu, jaukumu – čia kiekvienas kampelis 
prižiūrėtas tarsi savuose namuose, o vaikai kultūringi, 
linksmi. Direktorės P. Talijūnienės, kuri ir pati baigė šią 
Sargėnų mikrorajone esančią mokyklą, teigimu, 
mokykloje vaikų nedaug, todėl visi čia kaip šeima – 
pažįsta vieni kitų šeimas, žino, ko kam galbūt trūksta, 
kokios pagalbos reikia. Taip pat čia lengviau pastebimi 
ir specialūs atskirų vaikų poreikiai ar gabumai. 

Kauno Šv. Kazimiero pagrindėje mokykloje kasmet 
vyksta itin daug sporto, mokslo, meno renginių. Ordino 
D. Magistras išreiškė padėką mokytojams, kurių dėka 
įvyksta tokios šventės, kurių dėka buvo paruošti 
piešinių konkurso bei šio renginio meninės programos 
dalyviai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Filomenai 
Beleškevičienei, lietuvių kalbos mokytojai Audronei 
Bartninkienei, muzikos mokytojai Rimantei Jankaus- 
kienei, dailės mokytojui Aidui Augusčiui, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui Reginai Ambraziūnienei, direk-
toriaus pavaduotojui ugdymui Olivijui Spitriui, 
pradinių klasių mokytojai Elenai Žukauskienei.

Renginio šventinę dalį puošė aštuntokų paruošta 
teminė kompozicija „Kas žmoguje svarbiausia“, 
gimnastės pirmokės Medos 
Variakojytės choreogra�inė kompoz-
icija, akompanuojant broliui, 7 kl. 
mokiniui Nagliui Variakojui, 
penktokių Patricijos ir Austėjos 
atlikta daina „Labas rytas“, Naglio 
Variakojo fortepionu skambinamas 
preliudas.

Tikime šviesia šio jaunimo ateitimi 
bei gražios Ordino ir mokyklos 
draugystės vaisiais. Ir prisimename 
renginio metu skambėjusius 
Antuano de Sent-Egziuperi žodžius: 
amžinai tampi atsakingu už tą, su 
kuriuo susibičiuliauji. █

Sutarties pasirašymas: P. Talijūnienė, H. A. Eismontas
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Nuo šių metų balandžio 13 dienos prie Šv. Kazimiero 
ordino vertybių ir darbų sklaidos prisijungė nauja, pers-
pektyvi Kauno Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos 
bendruomenė. Ta proga mokykloje surengta piešinių 
konkurso karalaičio Kazimiero tema laureatų ir dalyvių 
apdovanojimo šventė, kurios metu o�icialiai pasirašyta 
mokyklos bendradarbiavimo su Ordinu sutartis.

Sutarties pasirašymo liudininkais tapo Ordino 
signataras maestro Petras Juodelė, Kauno komtūrijos 
nariai.

Abipusis įsipareigojimas
Šia sutartimi mokykla įsipareigojo kasmet minėti su 

šventojo Kazimiero vardu susijusias sukaktis ir datas, 
organizuoti rengiamus konkursus, dalyvauti Ordino 
renginiuose bei šventėse, organizuoti bendrą 
švietėjišką, kultūrinę, karitatyvinę veiklą, o taip pat 
savo veikloje vadovautis Ordino obalsiu Gyventi darant 
gera. Savo ruožtu Ordinas pasižadėjo remti mokyklos 
iniciatyvas, įtraukti mokyklos bendruomenę į savo 
rengiamus projektus, skirti socialinę paramą pavie-
niams moksleiviams.

„Kartu su Ordino nariais visoje Lietuvoje jaučiame 
pareigą dalintis su jumis tuo, ką turime – visų pirma 
laiku, nes jis yra brangiausias, taip pat savo talentais, 
patirtimi bei �inansais. Linkiu jums viso ko geriausio, 
patriotiškumo ir tikėjimo“, - sakė Ordino D. Magistras 
Henrikas Armoška-Eismontas. 

Mokyklos vadovybė tikisi, kad bendri tikslai 
palengvins gerų darbų sklaidą. „Noriu mūsų 
bendruomenės vardu padėkoti Šv. Kazimiero ordino D. 
Magistrui už pasitikėjimą ir sutikimą pasirašyti 
o�icialią bendradarbiavimo sutartį. Tikrai tikiu, kad visi 
kartu mes galime padaryti dar daugiau gerų darbų. 
Linkiu, kad mūsų žodžius ir darbus lydėtų Dievo 
palaima“, - sakė mokyklos direktorė bei Ordino Kauno 
komtūrijos vadovė P. Talijūnienė. 

Artimiausiu metu mokyklą ketinama įtraukti į jau 
pradėtą rengti Mažojo princo dirbtuvių kuruojamą 
rašinio konkursą vertybių tema „Karalaičio šv. Kazi- 
miero ir Mažojo princo susitikimas“ bei kartu 
įgyvendinti maestro Petro Juodelės sukurto projekto 
„Muzikos instrumentų karalijoje“ tęsinį.

Stebino talentais ir aktyvumu
Šv. Kazimiero pagrindinės mokyklos vadovė Palmira 

Talijūnienė ir mokyklos dailės mokytojas Aidas Augus-
tis, būdami Šv. Kazimiero ordino nariais, su džiaugsmu 

sutiko šiemet organizuoti piešinių konkursą 
„Karalaičio Šv. Kazimiero šviesa“. Toks konkursas, 
kuruojamas A. Augusčio, jau ne vienerius metus 
rengiamas Kauno mieste, geriausių piešinių autorius 
pagerbiant miesto rotušėje. Pernai konkursas buvo 
surengtas ir Kėdainių dailės mokykloje. Pirmojo 
Ordino organizuoto konkurso dalyvių piešiniai buvo 
eksponuojami Vilniaus arkikatedroje. 

Šio konkurso tikslas yra ne tik lavinti meninius vaikų 
ir jaunimo sugebėjimus, bet ir suteikti galimybę iš 
arčiau susipažinti su šv. Kazimiero asmenybe, jo 
darbais, puoselėtomis vertybėmis, susimąstyti apie tai, 
kas svarbu. 

Konkurse iš viso dalyvavo beveik 60 mokinių ir 
kiekvienas jų stebino išmanumu, originalumu. Vardi- 
niais Šv. Kazimiero ordino diplomais buvo apdovanoti 
visi dalyviai, o komisijos atrinkti konkurso laureatai – 
ir dovanomis. Laureatais tapo ir iš Ordino D. Magistro 
Henriko Armoškos-Eismonto bei dailininkės Emilijos 
Taločkienės rankų auksinius diplomus ir prizus 
atsiėmė:

5, 6, 7 klasių amžiaus grupėje:
1 vieta – Justina Bendoraitytė (7 kl.)
2 vieta – Monika Šapalaitė (6a kl.)
3 vieta – Karolina Averkaitė (5b kl.)

8, 9, 10 klasių amžiaus grupėje:
1 vieta – Greta Bražukaitė (8b kl.)
2 vieta – Ignas Gudelevičius (9 kl.)
3 vieta – Erika Grėbliauskaitė (8a kl.)

Kamilei Jonavičiūtei ir Justui Ramanauskui atiteko 
specialieji dailininkės, Ordino jaunimo tarnybos 
vadovės E. Taločkienės prizai. „Menas yra nuostabus 
dalykas. Tai specialybė, kuri neturi sienų ir visas pasau-
lis tau prieš akis šviečiasi“, - įteikdama savo autorinius 
darbus sakė E. Taločkienė. 

Visi moksleivių darbai bus saugomi Ordino archyve, 

o geriausieji – išleisti atvirlaiškių pavidalu bei kartu su 
ankstesnių konkursų laimėtojų piešiniais taps teminio 
leidinio dalimi. 

Ypatinga mokykla
Kauno šv. Kazimiero mokyklos moksleiviai su šia 

istorine asmenybe, šventuoju turi ypatingą ryšį – 
mokosi jo vardu pavadintoje mokykloje. Ši mokykla 
taip pat išskirtinė tuo, kad joje vadovybės iniciatyva 
yra įrengta koplytėlė, kurioje pažymimos šventės, 
ateinama susikaupti. Šį kartą renginys taip pat buvo 
pradėtas šv. Mišiomis.

Iš tiesų, mokyklos aura itin šviesi. Mokykla pasižymi 
kuklumu, jaukumu – čia kiekvienas kampelis 
prižiūrėtas tarsi savuose namuose, o vaikai kultūringi, 
linksmi. Direktorės P. Talijūnienės, kuri ir pati baigė šią 
Sargėnų mikrorajone esančią mokyklą, teigimu, 
mokykloje vaikų nedaug, todėl visi čia kaip šeima – 
pažįsta vieni kitų šeimas, žino, ko kam galbūt trūksta, 
kokios pagalbos reikia. Taip pat čia lengviau pastebimi 
ir specialūs atskirų vaikų poreikiai ar gabumai. 

Kauno Šv. Kazimiero pagrindėje mokykloje kasmet 
vyksta itin daug sporto, mokslo, meno renginių. Ordino 
D. Magistras išreiškė padėką mokytojams, kurių dėka 
įvyksta tokios šventės, kurių dėka buvo paruošti 
piešinių konkurso bei šio renginio meninės programos 
dalyviai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui Filomenai 
Beleškevičienei, lietuvių kalbos mokytojai Audronei 
Bartninkienei, muzikos mokytojai Rimantei Jankaus- 
kienei, dailės mokytojui Aidui Augusčiui, direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui Reginai Ambraziūnienei, direk-
toriaus pavaduotojui ugdymui Olivijui Spitriui, 
pradinių klasių mokytojai Elenai Žukauskienei.

Renginio šventinę dalį puošė aštuntokų paruošta 
teminė kompozicija „Kas žmoguje svarbiausia“, 
gimnastės pirmokės Medos 
Variakojytės choreogra�inė kompoz-
icija, akompanuojant broliui, 7 kl. 
mokiniui Nagliui Variakojui, 
penktokių Patricijos ir Austėjos 
atlikta daina „Labas rytas“, Naglio 
Variakojo fortepionu skambinamas 
preliudas.

Tikime šviesia šio jaunimo ateitimi 
bei gražios Ordino ir mokyklos 
draugystės vaisiais. Ir prisimename 
renginio metu skambėjusius 
Antuano de Sent-Egziuperi žodžius: 
amžinai tampi atsakingu už tą, su 
kuriuo susibičiuliauji. █

Geriausiųjų darbų laureatės

Skamba Lietuvos himnas

Šv.  Kazimero ordino atstovai
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GYVENIMO NUOTRUPOS ...
Kazimieras Celestinas Alminas

GYVENAMOJI DIENA

Ar gali kas suskaičiuoti – kelinta šiandieną yra diena 
nuo ištarto Dieviškojo Žodžio – „Tebūnie šviesa“, kuris 
gal būt Didžiuoju Sprogimu bei Higso bozonu visatoje 
sukūrė materiją, po kurios pirmasis saulės spindulys per 
šaltą kosmosą pasiekė Žemę - lyg grumstą paukščiui 
nutūpti, jo giesmei kažkam išgirsti, pirmajam piešiniui 
olos užuovėjoje nupiešti ir kažkam pamačius ištarti žodį 
– „gražu“... Nuo jo radosi Žemėje pirmoji šiluma 
apkabintų rankų glėbyje ir pirmoji žmogaus gyvenamoji, 
nebe egzistuojamoji,  diena.

Ar visos dienos buvo gyvenamosios? Gal tos, kurios 
susmaigstytos šaltais žodžių durklais, karštomis 
kulkomis ar užsmaugtos dar karštesniais izotopais visai 
nėra dienos iš žodžio „Tebūnie šviesa“? Gal jos iš 
kažkokio kito „bozono“? 

Gyvenamoji diena – tai ta, kai žvilgsnis rūpestingai 
paglosto žolę, vėjo plevenamą medžio lapą, įsikabinusias 
į žemę šaknis - tai lyg uvertiūra prieš ištariamą milijonus 
metų gludintą žmogiškąjį žodį, kurį išgirdusi žmogaus 
ausis pasiunčia žvilgsnį su mylinčia šypsena lūpų 
kampučiuose ne tik suskambusio žodžio link, bet ir 
laukiančiam daigo grumstui, žvirblio čirškesiui, padyku-
sio vaiko išdaigai...

Visgi gera, kai žodis yra Šviesa!.. 

Iš jo randasi gyvenamosios dienos. Taip pat mintis, 
galinti paglostyti amžinuosius to Žodžio nešėjus – ange-
lus, Higso bozoną, buvusius, esamus ir būsimus žmones... 

NUKRITO ŽODIS

Nukrito žodis  iš dangaus,
ištiško po  genus, neuronus           
dalimis. Po šviesmečių ilgų
sudėti juos bandau
iš skiemenų ir iš gilaus
šaltinio tekančio raudonu
skysčiu po nerimo kapiliarus,
per „būti ar nebūti“,
per elgetas, ponus ir karalius,
per žvilgsnį, mimiką ir mintį,
virstančią nauju žodžiu -
iš skiemenų,
iš genų,
iš dangaus,
iš Lietuvos
gaivaus
lietaus... 

TAUTOS DAINA

Arogancija, prevencija, turbulencija...
Rūtele žalioji dainelėj skambiojoj,
Nesvarbu man joje sekvencija, kadencija...
Glostau ją šiltą, nepreparuotą –
Atleisk už ledėjančią žodžių eroziją,
Mano eklektiškai kimstantį gomurį.
Liki nekintanti, glostanti, mylinti,
Šildanti amžiną geną,
Mieloji...

JUODRAŠTIS

Sudegintų juodraščių dūmai juodi
vis ieško gyvenimo švarraščio -
papuoštu viltim, nušluostytu vėjo,
bet tobulo siekio troškimai visi
po tobulo suodžio
pavirsta vėl
juodraščiu...
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„SAULĖTEKIO” MOKYKLOJE APDOVANOTI RAŠINIŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI
Publikuota 2014.03.16 ordinas.lt  -  Agnė Pikšrytė    

Minint Šv. Kazimiero dieną Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinėje mokykloje, tradiciškai surengta moksleivių 
šventė. Šiemet koncertą ir mugę papildė Šv. Kazimiero 
ordino inicijuoto geriausio rašinio konkurso laureatų 
apdovanojimai, kuriuose paskatinti trys gabiausi moki- 
niai. 

Jau tapo tradicija, kad kiekvienais metais Šv. Kazi- 
miero dienos proga Ordino nariai būna pakviesti į 
šventinį mokinių koncertą bei mugę, kurioje – pačių 
vaikų kepiniai, rankdarbiai. Šiais metais renginį 
papildė rašinių konkurso „Karalaičio Kazimiero ir 
Mažojo princo susitikimas“ nugalėtojų apdovanojimai. 

Istorija ir pasaka
Konkurse dalyvavę mokiniai susidūrė su iššūkiu 

sukurti pasaką apie realios istorinės asmenybės 
puoselėtų ir garsios Antuano de Sent-Egziuperi knygos 
personažo simbolizuojamų vertybių svarbą. 
Ruošdamiesi rašiniui vaikai ir jaunuoliai kartu su 
mokytojais bei savarankiškai turėjo artimiau 
susipažinti su šv. Kazimieru, prisiminti „Mažajame 
prince“ užrašytas amžinas tiesas. 

Apdovanodamas konkurso laureatus Ordino D. Ma- 
gistras Henrikas Armoška-Eismontas džiaugėsi, kad 
tokiu žaismingu būdu mokiniai turėjo progą geriau 
panagrinėti šv. Kazimiero gyvenimo faktus, jo 
išskirtinai dorą, nesavanaudišką asmenybę. Tiesa, 
pasak mokyklos direktoriaus Algimanto Baranausko, 
ne visiems mokiniams ši užduotis buvo lengvai 
įveikiama, kadangi reikalavo ne tik papildomų istorijos 
bei literatūros žinių, bet ir lakios fantazijos. Visgi 
konkurso tikslas buvo pasiektas ir mokinių žinių 
bagažas papilnėjo, o dėmesys į tikrąsias vertybes buvo 
atkreiptas.

„Saulėtekio“ mokyklos ir Šv. Kazimiero ordino 
komisijos buvo atrinkti trys geriausi rašiniai, kurių 
autoriams – Gretai Voverytei, Evai Marijai Okuliar ir 
Eugenijui Borisenko įteiktos padėkos bei suvenyrai. 
Pagrindinio Ordino įsteigto prizo – elektroninės 
knygos – laimėtoju tapo šeštokas E. Borisenko, kurio 
rašinys pasižymėjo išskirtiniu kūrybiškumu. Savo 
žiniomis apie karalaitį Kazimierą nustebinę mokiniai iš 
Ordino narių damos So�ijos Jonaitytės, Linos Urnikytės, 
Bronės Lukošiūnienės ir D. Magistro rankų gavo įvairių 
knygų.

Vaikai – vaikams 
Rašinių konkurso temą įkvėpė Šv. Kazimiero ordino 

praėjusiais metais duris atvėrusios Mažojo princo 

vardu pavadintos dirbtuvės. Šios erdvės, įsikūrusios 
Vilniuje pagrindinė idėja – skatinti vaikų kūrybiškumą 
ir šeimos narių laiko leidimą kartu, atsigręžiant į 
paprastumą, įtraukiant nieko nekainuojančias, bet 
labai suartinančias, atpalaiduojančias, kūną ir protą 
lavinančias veiklas. Mažojo princo dirbtuvės aktyviai 
prisideda ir prie socialinės paramos: prieš didžiąsias 
metų šventes su dovanomis aplankyti Kupiškio Šv. 
Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai Šv. Kazimiero 
dienos ir Kovo 11-osios proga atsiuntė šiltą sveikinimą 
bei pačių gamintų trispalvių apyrankių, kurios buvo 
padovanotos Bezdonių mokyklos mokiniams.

Planuojama, kad Mažojo princo dirbtuvėse netrukus 
apsilankys ir „Saulėtekio“ mokyklos mokiniai bei 
mokytojai, prisijungsiantys prie bendrų idėjų ir 
projektų. Šv. Kazimiero ordinas su „Saulėtekio“ 
mokyklos bendruomene ryšius palaiko nuo 2008-ųjų. 
Mokykloje ne kartą teko svečiuotis a.a. Ordino įkūrėjui 
D. Magistrui Edvardui Jonui Eismontui, 
kurio dėka ir užsimezė ši graži 
draugystė, kasmet leidžianti tęstis 
pradėtiems projektams, o taip pat 
gimti naujiems. Ordinas remia 
Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės 
mokyklos kasmet rengiamą 
respublikinį krikščioniškos 
muzikos festivalį „Liejas 
malonė“, suburiantį muzikalų, 
kūrybingą jaunimą, siūlo paramą 
sunkiau besiverčiančioms 
šeimoms, tautų draugystę 
skatinantiems projektams. 
█ 

Jaunieji konkurso nugalėtojai su Vilniaus komtūrijos nariais

 Muzikuojantis Matas
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DOVANA VILNIEČIAMS IR MIESTO SVEČIAMS – RINKTINĖ MUZIKA
Publikuota 2015.03.14 ordinas.lt  -  Agnė Pikšrytė  

Kovo 8-ąją, sostinės senamiestyje šurmuliuojant tradi-
cinei Kaziuko mugei, Šv. Kazimiero bažnyčioje skambėjo 
pakilūs vargonų, mušamųjų, varinių instrumentų garsai, 
išskirtiniai solistų balsai. Šv. Kazimiero ordinas 
vilniečiams ir miesto svečiams dovanojo koncertą, o 
kartu ir progą karalaičio Kazimiero dieną paminėti šiek 
tiek kitaip nei įprastai – pakiliau, dvasingiau. 

Sakralios ir susikaupimui kviečiančios muzikos 
koncertas LAUDATE SANCTI CASIMIRI Šv. Kazimiero 
bažnyčioje skambėjo pirmą kartą. Visgi atlikėjai – gerai 
pažįstami tiek muzikos mylėtojams, tiek Šv. Kazimiero 
bažnyčios lankytojams. Sekmadienį apsilankę ren- 
ginyje turėjo progą pasiklausyti kruopščiai Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentės, Ordino 
kanclerės Virginijos Apanavičienės ir koncerto 
kūrybinės grupės atrinktų klasikinės ir bažnytinės 
muzikos kūrinių: Ordino damos So�ijos Jonaitytės 
atliekamos „Maldos“ (L. Abaris) bei „Ave Maria“ (G. 
Caccini), atliekamos kartu su Vilniaus muzikos 
mokyklos „Lyra“ jaunių choru „Cantus 
gracilis“. Dirigento Rolando Aiduko 
vadovaujamas choras taip pat 
atliko keturių dalių 
Angelų mišias (K. 
Vasiliauskaitė). 

Taip pat 
k o n c e r t e 
skambėjo J. S. 
Bacho „Choralas 
Nun ruhen alle 
Wälder“, J. 
Kačinsko „Terra 

tremuit“, J. F. Händelio „Largo“ ir J. V. der Roost „Canter-
bury Chorale“, atliekami  Vilniaus Brass band orkestro 
„Senjorai“, vadovaujamo Vytauto Černiausko, diriguo-
jamo Lauryno Vakario Lopo. 

Koncerto �inale klausytojai turėjo progą išgirsti kom-
pozitoriaus ir dirigento, Šv. Kazimiero ordino nario 
Kazio Daugėlos trejus metus kurtą choralinę fantaziją – 
„Šv. Kazimiero choralą“. Šiame nepaprastai šviesiame 
kūrinyje susijungia orkestras ir vargonai, sukurdami 
didingą, įkvepiantį skambesį, o meistriškai įpinti 
giesmės „Pulkim ant kelių“ motyvai paliečia giliausius 
jausmus. Choralą atliko Brass band orkestras „Senjo-
rai“, dirigavo – K. Daugėla. Vargonais šiam ir kitiems 
kūriniams akompanavo Renata Marcinkutė-Lesieur bei 
Živilė Survilaitė.

Mažieji svečiai
Paminėti šv. Kazimiero 531-ąsias mirties metines 

skirtame koncerte dalyvavo ne tik Šv. Kazimiero ordino 
nariai bei miestiečiai, bet ir ypatingi 

svečiai – vaikai su negalia. Su 
Vilniaus Minties vaikų 

socialinės globos namų 
auklėtiniais Ordino 

Švietimo ir 
mokslo tarny-

bos vadovė S. 
J o n a i t y t ė 

p a l a i k o 
ryšį nuola-
t o s , 
įvairiomis 

priemonėmis prisidėdama prie jų gydymo, lavinimo, 
akiračio plėtimo. Koncerto klausę Arnoldas, Martynas 
ir Viktorija liko patenkinti, pilni įspūdžių. Nors Arnol-
das be aklumo turi ir kitų sveikatos sutrikimų, sunkiai 

vaikšto, pasak ponios So�ijos, berniukas turi gerą 
atmintį, yra imlus ir mėgsta muziką, netgi pats dai- 
nuoja, dalyvauja koncertuose.

Aklųjų ugdymo centre besimokantys vaikai šį kartą 
turėjo galimybę ne tik pasiklausyti gyvai atliekamos, 
teigiamą poveikį sveikatai darančios muzikos, bet ir iš 
arčiau susipažinti su mechaniniais Šv. Kazimiero 
bažnyčios vargonais, savomis rankomis paliesti kitus 
instrumentus. 

Pirmą kartą skambėjęs Ordino dovanotas LAUDATE 
SANCTI CASIMIRI tikimasi taps pakilia kasmetine 
tradicija, nešančia žinią apie tikrąsias vertybes ir gerus 
darbus. █

Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“. Vad. Rolandas Aidukas.
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Kovo 8-ąją, sostinės senamiestyje šurmuliuojant tradi-
cinei Kaziuko mugei, Šv. Kazimiero bažnyčioje skambėjo 
pakilūs vargonų, mušamųjų, varinių instrumentų garsai, 
išskirtiniai solistų balsai. Šv. Kazimiero ordinas 
vilniečiams ir miesto svečiams dovanojo koncertą, o 
kartu ir progą karalaičio Kazimiero dieną paminėti šiek 
tiek kitaip nei įprastai – pakiliau, dvasingiau. 

Sakralios ir susikaupimui kviečiančios muzikos 
koncertas LAUDATE SANCTI CASIMIRI Šv. Kazimiero 
bažnyčioje skambėjo pirmą kartą. Visgi atlikėjai – gerai 
pažįstami tiek muzikos mylėtojams, tiek Šv. Kazimiero 
bažnyčios lankytojams. Sekmadienį apsilankę ren- 
ginyje turėjo progą pasiklausyti kruopščiai Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentės, Ordino 
kanclerės Virginijos Apanavičienės ir koncerto 
kūrybinės grupės atrinktų klasikinės ir bažnytinės 
muzikos kūrinių: Ordino damos So�ijos Jonaitytės 
atliekamos „Maldos“ (L. Abaris) bei „Ave Maria“ (G. 
Caccini), atliekamos kartu su Vilniaus muzikos 
mokyklos „Lyra“ jaunių choru „Cantus 
gracilis“. Dirigento Rolando Aiduko 
vadovaujamas choras taip pat 
atliko keturių dalių 
Angelų mišias (K. 
Vasiliauskaitė). 

Taip pat 
k o n c e r t e 
skambėjo J. S. 
Bacho „Choralas 
Nun ruhen alle 
Wälder“, J. 
Kačinsko „Terra 

tremuit“, J. F. Händelio „Largo“ ir J. V. der Roost „Canter-
bury Chorale“, atliekami  Vilniaus Brass band orkestro 
„Senjorai“, vadovaujamo Vytauto Černiausko, diriguo-
jamo Lauryno Vakario Lopo. 

Koncerto �inale klausytojai turėjo progą išgirsti kom-
pozitoriaus ir dirigento, Šv. Kazimiero ordino nario 
Kazio Daugėlos trejus metus kurtą choralinę fantaziją – 
„Šv. Kazimiero choralą“. Šiame nepaprastai šviesiame 
kūrinyje susijungia orkestras ir vargonai, sukurdami 
didingą, įkvepiantį skambesį, o meistriškai įpinti 
giesmės „Pulkim ant kelių“ motyvai paliečia giliausius 
jausmus. Choralą atliko Brass band orkestras „Senjo-
rai“, dirigavo – K. Daugėla. Vargonais šiam ir kitiems 
kūriniams akompanavo Renata Marcinkutė-Lesieur bei 
Živilė Survilaitė.

Mažieji svečiai
Paminėti šv. Kazimiero 531-ąsias mirties metines 

skirtame koncerte dalyvavo ne tik Šv. Kazimiero ordino 
nariai bei miestiečiai, bet ir ypatingi 

svečiai – vaikai su negalia. Su 
Vilniaus Minties vaikų 

socialinės globos namų 
auklėtiniais Ordino 

Švietimo ir 
mokslo tarny-

bos vadovė S. 
J o n a i t y t ė 

p a l a i k o 
ryšį nuola-
t o s , 
įvairiomis 

Lietuvos operos solistė (sopranas), Šv. 
Kazimiero ordino dama. Dainininkės 
kelias prasidėjo         1968 m. baigus 

Kauno muzikinio teatro studiją, kur dainavimo prad-
menis gavo iš solisto S. Rubinovo. Baigusi 
konservatoriją (1975 m.) S. Jonaitytė debiutavo Marga-
ritos vaidmeniu (Ch. Gounod „Faustas“). Solistė buvo 
vertinama dėl operai labai tinkamo, stipraus, 
techniškai išlavinto, plataus diapazono balso, dailios 
sceninės išvaizdos, plastiškumo bei imlumo, 
darbštumo ir pareigingumo, kone visuose teatro spek-
takliuose dainavo pagrindines savo balso partijas. Už 
du vaidmenis (G. Verdi „Aida“, G. Puccini „Tosca“) 1998 
m. pelnė „Kristoforą“, 2001 m. – Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordiną. Baigusi solistės karjerą 
S. Jonaitytė iš teatro nepasitraukė – dabar ji yra teatro 
edukacinių projektų koordinatorė.

Baigė fortepijono specialybę J. Naujalio 
muzikos gimnazijoje ir fortepijono bei 
vargonų  magistro studijas Lietuvos 

muzikos akademijoje. 1992-1993 m. stažavosi Austri-
joje, Salzburgo Universitete „Mozarteum“. Nuo 1991 m. 
– LMTA dėstytoja-asistentė, o nuo 2010 m. - docentė, 
vadovauja LMTA Vargonų ir klavesino katedrai. 

R. Marcinkutė-Lesieur aktyviai koncertuoja kaip 
solistė, kamerinių ansamblių solistė, su įvairiais Lietu-
vos ir užsienio chorais bei orkestrais, nuolat koncer-
tuoja su LNSO. Kaip solistė gastroliavo visuose Lietuvos 
miestuose, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Austrijoje, 
nuolat kviečiama groti Italijoje, Suomijoje, Alandų 
salose, Norvegijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, koncertavo 
JAV bei Meksikoje.

Renata Marcinkutė-Lesieur

So�ija Jonaitytė

priemonėmis prisidėdama prie jų gydymo, lavinimo, 
akiračio plėtimo. Koncerto klausę Arnoldas, Martynas 
ir Viktorija liko patenkinti, pilni įspūdžių. Nors Arnol-
das be aklumo turi ir kitų sveikatos sutrikimų, sunkiai 

vaikšto, pasak ponios So�ijos, berniukas turi gerą 
atmintį, yra imlus ir mėgsta muziką, netgi pats dai- 
nuoja, dalyvauja koncertuose.

Aklųjų ugdymo centre besimokantys vaikai šį kartą 
turėjo galimybę ne tik pasiklausyti gyvai atliekamos, 
teigiamą poveikį sveikatai darančios muzikos, bet ir iš 
arčiau susipažinti su mechaniniais Šv. Kazimiero 
bažnyčios vargonais, savomis rankomis paliesti kitus 
instrumentus. 

Pirmą kartą skambėjęs Ordino dovanotas LAUDATE 
SANCTI CASIMIRI tikimasi taps pakilia kasmetine 
tradicija, nešančia žinią apie tikrąsias vertybes ir gerus 
darbus. █

Brass band orkestras „Senjorai“

Dir. Laurynas Vakaris Lopas

Dir. Kazys Daugėla

Su Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų auklėtiniais
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Jaunių choras „Cantus gracilis“
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių 
chorą „Cantus gracilis“ 1992 m. subūrė 
dabartinis jo meno vadovas ir dirigentas, 

mokytojas ekspertas Rolandas Aidukas (pavadinimas 
kolektyvui suteiktas 2012 m.). Jame dainuoja IV-VII kl. 
chorinio dainavimo specializacijos mergaitės ir mergi-
nos. Kolektyvas aktyviai koncertuoja, dalyvauja Lietu-
vos dainų šventėse, festivaliuose, moksleivių menų 
šventėse ir kituose renginiuose, yra trijų tarptautinių 
ir dviejų šalies konkursų laureatas, kuriam teko 
nemažai koncertuoti ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Italijoje. 

Kolektyvo repertuare daug užsienio ir lietuvių 
kompozitorių įvairių epochų ir stilių kūrinių. 

Choro dirigentas, pedagogas. Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos docentas, 
Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių 

choro „Cantus gracilis“ meno vadovas ir dirigentas, 
mokytojas ekspertas, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
narys, Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos Tarybos 
narys, Vilniaus miesto muzikos mokytojų metodinio 
būrelio pirmininkas. 

Gimė 1965 m. Vilniuje. 1984-1991 m. choro 
dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konserva-
torijoje, 1991-1992 m. – Lietuvos muzikos akademijos 
(dabar LMTA) Meno aspirantūroje. Su choru „Cantus 
gracilis“ daug koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. 

Parašė istorinę apybraižą „Lietuvių religinė choro 
muzika“ (Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
Metraštis X. – V, 1996). Sudarė ir redagavo „Lietuvių 
choro muzikos antologijos“ I tomą (Lietuvos liaudies 
kultūros centras, 2012). 

Rolandas Aidukas 

2002 m. suburtas Brass Band „Senjorai“ 
(pirmasis dirigentas Tadas Šileika) 
išpopuliarėjo ne tik tarp pučiamųjų 

muzikos mėgėjų. Parengęs keletą programų ir atlikęs 
tuo metu Lietuvoje mažai žinomų užsienio autorių 
kūrinių kolektyvas pradėjo dalyvauti panašių 
kolektyvų konkursuose, čempionatuose.

Nuo 2008 m. su kolektyvu bendradarbiavo kompozi-
toriai ir dirigentai Laurynas Vakaris Lopas, Vytautas 
Miškinis, Piet Viesser (Olandija). Brass Band „Senjorai“ 
dalyvavo 2012 m. Lietuvos varinių pučiamųjų 
instrumentų orkestrų čempionato Gala koncerte, 
2013-aisiais Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų 
orkestrų čempionato koncerte akompanavo pasaulinio 
garso eufonininkui Mikaelui Dood iš Didžiosios 
Britanijos.

Brass Band „Senjorai“ dirigentas – ilgametis Lietuvos 
kariuomenės orkestro antrasis dirigentas Arūnas 
Katilius, nuo 2014 m. rugsėjo mėn. prie Brass Band 
„Senjorai" pulto sugrįžo kompozitorius, choro bei 
orkestro dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos doc. L. V. Lopas.

Brass Band „Senjorai“

Kazys Daugėla
Kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
docentas, Šv. Kazimiero ordino narys K. 

Daugėla muzikos pradėjo mokytis Priekulės vaikų 
muzikos mokykloje. 1979 m. baigė Klaipėdos St. 
Šimkaus aukštesniąją muzikos mokyklą, o 1984 m. 
Lietuvos valst. konservatoriją (dabar LMTA).

K. Daugėla yra dirigavęs per 400 valstybinio 
pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ koncertų, 
parengęs per 50 programų, kuriose buvo atliekami 
paties K. Daugėlos originalūs ar aranžuoti kūriniai. 
Kompozitorius-aranžuotojas K. Daugėla yra parengęs 
per 700 muzikos kūrinių aranžuočių, orkestruočių, 
redakcijų. Didžiausią kūrybos dalį sudaro kūriniai 
pučiamųjų orkestrui. K. Daugėlos sukurti originalūs ir 
aranžuoti kūriniai skambėjo Lietuvos Dainų Šventėse, 
Baltijos šalių studentų dainų šventėse ,,Gaudeamus“. 
Kasmet K. Daugėlos kompozicijos įtraukiamos į 
pučiamųjų orkestrų, dalyvaujančių Lietuvos pučiamųjų 
orkestrų čempionatuose-konkursuose privalomąjį 
repertuarą. 

Buvęs Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
aukštesniosios muzikos mokyklos  choro 
studijos vadovas, mokyklos simfoninio 

orkestro  dirigentas, Vilniaus miesto vokalinio instru-
mentinio ansamblio „Vėtrungė“ meno vadovas, 
„Ąžuoliuko“ ir Vilniaus valstybinio universiteto akade-
minio choro chormeisteris–dirigentas, Vilniaus 
mokytojų namų kamerinio vyrų choro vadovas. 1986 
m. Vilniaus mokytojų namuose suorganizavo mišrųjį 
kamerinį chorą „Cantemus“, surengė per 100 koncertų 
Lietuvoje ir užsienyje – Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Austrijoje 
ir Suomijoje. Choras „Cantemus“ dalyvavo  daugelyje 
respublikinių ir tarptautinių konkursų. 

Laurynas Vakaris Lopas

L. V. Lopas – respublikinių dainų švenčių vyriausiasis 
dirigentas. Sukūrė chorinės ir 
kamerinės–instrumentinės muzikos kūrinių, muzikos 
dramos spektakliams, varpams, vargonams, kamerin-
iams ansambliams. LMTA choro dirigavimo katedros 
docentas.
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VASARIO 16-ĄJAI PAŽYMĖTI – PARTIZANŲ KOVŲ AIDAI
Publikuota 2015.02.26 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Lietuvos valstybės atkūrimą žyminčios datos – Vasario 
16-osios – išvakarėse, Šv. Kazimiero ordino kolegijoje 
surengta popietė, skirta pažinčiai su Lietuvos karininku, 
rezistentu, partizanų vadu Jonu Žemaičiu-Vytautu 
(1909-1954 m.).

Po dokumentinio �ilmo apie J. Žemaitį-Vytautą 
peržiūros partizanų vado biogra�ijos faktus ir to 
laikmečio aktualijas komentavo istorikas, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
specialistas Darius Juodis. Popietės dalyviai turėjo 
galimybę iš arti pamatyti partizanų uniformas, ginklus, 
išgirsti įdomių istorijų iš paties D. Juodžio kalbintų 
partizanų kovų liudininkų. 

Popietėje dalyvavę renginio sumanytojai savanorių 
choro „Gentis“ nariai istorikui turėjo ne vieną 
klausimą, užmezgusį įdomią diskusiją, o vėliau 
atsidėkojo atlikdami partizanų laikus ir kovas 
menančias dainas.

Turiningas laisvalaikis
Pats D. Juodis yra vienas iš vos keleto savanorių 

visoje Lietuvoje, įvairiuose valstybininės svarbos ir 
kultūros renginiuose reprezentuojančių Lietuvos 
partizanus. D. Juodis šiuose renginiuose dalyvauja nuo 
2009 metų. Nors autentiška, pagal išlikusius istorinius 
liudijimus atkurta partizanų uniforma apsitaisę vyrai 
sulaukia daug dėmesio iš renginių lankytojų, norinčių 
taip prisidėti prie Lietuvos istorijos atminties 
išsaugojimo nėra daug. 

„Tai įdomus užsiėmimas, tačiau reikia nuoširdžiai 
domėtis istorija, partizanų gyvenimu, veikla. Jauniems 
labai trūksta motyvacijos – dažniausiai tuo susidomi 
tik sulaukę 30-ies arba dar vyresni, kai ateina savo 

gyvenimo įprasminimo poreikis“, - sakė D. Juodis.
Šv. Kazimiero ordinas nuolat remia jaunimo iniciaty-

vas, prisidedančias prie Lietuvos istorijos ir kultūros 
puoselėjimo. █

Dariaus Juodžio paskaita Ordino Magistrate

Partizano aprangos detalės

Partizano amunicija
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„SKYLĖ“: KŪRYBINIS SAMBŪRIS, PILNAS LIETUVOS IR SAULĖS
Publikuota 2015.02.10 ordinas.lt - „Gyvenimo šviesa“  -   Agnė Pikšrytė    

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius kartu su 
kūrybiniu sambūriu „Skylė“ savo poetiška, baltiška ir itin 
spalvinga muzika daugiau nei 20 metų gaivina 
klausytojų tautinę atmintį. Šiemet jau antrą kartą Vasa-
rio 16-osios proga skambėjo patriotinė programa „Bro-
liai“. 

Muzikos pasaulyje „Skylė“ yra vienas tų retų 
pavyzdžių, kaip kantrybė ir sąžiningumas (pirmiausia 
su savimi), pirmenybės teikimas skambesiui ir tikru-
mui, o ne populiarumui atveda į kiekvieno kūrėjo 
išsvajotą tašką, kur susitinka išgyventa kūryba ir 
ištikimas tos nuoširdžios kūrybos gerbėjas. Sambūrio 
idėjinis vadas R. Radzevičius sako, kad po ilgų sunkaus 
darbo metų pagaliau atėjo laikas, kurį būtų galima 
palyginti su Kristijono Donelaičio „Vasara“. Panašu, kad 
alternatyvios muzikinės ir poetinės minties, paremtos 
�iloso�ija, mitologija ir istorija, skleidėjai atrado savo 
bendraminčius. Ir ne tik Lietuvoje. 

Pokalbis su A. Smilgevičiūte ir R. Radzevičiumi 
2015-ųjų pradžioje.

Praėjusius metus užbaigėte teatralizuotu muzi-
kiniu pasakojimu „Saulės kelionė“. Prie šio prieš 
20-metį pirmą kartą rodyto reginio atgaivinimo 
dirbote didžiąją dalį praėjusių metų. Kokiomis 
nuotaikomis, mintimis gyvenate šiandien?

Aistė: Per ganėtinai trumpą laiką reikėjo daug visko 
nuveikti, dar ir Kalėdas atšvęsti. Šventėm koncertuo-
dami. Tai buvo įdomus periodas. 

Rokas: Buvo labai aktyvus pasiruošimas, įdėjom 
daug meilės ir jėgų. 

Aistė: Bet jau spėjome atsigauti, pailsėti ir susigal-
voti naujų iššūkių. Svarstėme, ar šiemet rengti Vasario 
16-osios koncertą, nes ne tiek daug laiko liko 
pasiruošimui – tik pusantro mėnesio. O viską padaryti 
norisi ne prasčiau nei pernai. 

Kelintą kartą rengiate šį koncertą?

Rokas: Būtent „Broliai“ skambės antrą kartą. 
Nesinorėjo, kad tie broliai „išsibarstytų“. 

Aistė: Vistiek, programa jau yra sugalvota „nuo iki“: 
su apšvietimu, koncerto dramaturgija, vizualizaci-
jomis.

Rokas: Taigi, pagalvojom, kad kartą metuose tokį 
kokybišką koncertą mūsų jėgomis galima padaryti, o 
geriausia data tam – vasario 16-oji. Pernai pabandėme, 

išdrįsome, neblogai išėjo, taigi, šiemet drįstame vėl. 

Užsiminėte, kad šiemet, kaip ir pernai, bus 
kviestinių svečių. Iš kur jie ir kas jie?

Rokas: Šiemet pasikvietėme svečių net iš keturių 
kaimyninių valstybių. Iš Ukrainos atvažiuos grupė 
„TaRūta“, iš Baltarusijos „Trubeckoj“, iš Latvijos „Sky-
forger“, o iš Lenkijos – Piotr Karpienia. Tai muzikantai, 
kuriuos sutikome koncertuose, susipažinome per 
pažįstamus. Skelbimų nedavėme jų ieškodami. Tai 
artimi žmonės, lojalūs, palaikantys tas pačias vertybes. 

Tikriausiai ne atsitiktinai svečiai yra būtent iš 
šių valstybių?

Rokas: Tai mūsų kaimynai, su kuriais turime įvairių 
istorinių bendrumų, nepaisant to, kad pastaruoju metu 
mus bando sukiršinti. Ypatingai norėjau pasikviesti 
kažką iš Lenkijos, nes paskutiniu metu juntamas 
tendencingas noras mus sukiršinti. O juk lenkai visada 
buvo Lietuvos sąjungininkai. 

Užpernai vykote koncertuoti į Ukrainą, iš 
Ukrainos į Lietuvą taip pat buvo atvykę muzikantai. 
Papasakokite apie tai daugiau – kaip tai prasidėjo, 
ar palaikote ryšius su tais žmonėmis iki šiol?

Rokas: Važiavome gruodžio mėnesį. Tai buvo pats 
pakilimas po Maidano, žmonių dar nešaudė. 
Nusprendėm nuvažiuoti pagroti. Ten susipažinome su 
režisiere Larisa Artiugina, kuri yra jaunų 
kinematogra�ininkų susivienijimo „Babylon 13“, �iksa-
vusio ir rengusio Maidano dokumentiką, narė. Ji buvo 
atvykusi ir į Lietuvą. Tai tikriausiai artimiausias ten 

užsimezgęs ryšys. 
Šiemet savanorių choras „Gentis“, susibūręs 

pernai, specialiai Vasario 16-osios koncertui, vėl 
kvietė prisijungti naujus narius. Ar tai reiškia, kad 
dalis buvusių savanorių atkrito?

Rokas: Mintis suburti tokį chorą gimė iš noro 
įtraukti kuo daugiau žmonių, pasyvių klausytojų į patį 
procesą ir leisti jiems pabūti atlikėjais. Paskelbėm, kad 
kviečiam, prisirinko tų žmonių ir puikiai pakoncertavo. 
Po to jau nebenorėjo skirstytis, taigi visus metus teko 
užsiimti su choru. Pirmą kartą dauguma susirinkusiųjų 
norėjo dainuoti tiktai „Brolių“ programą, todėl vėliau ir 
išėjo. Kai kurie šiemet vėl grįžo, nes vėl dainuosime 
„Brolius“. 

Aistė: Ne tik dėl to – juk ne visi žmonės turi galimybę 
vaikščioti į tiek repeticijų visus metus. Pavyzdžiui, yra 
žmonių, kurie turi keturis vaikus ir darbą, todėl tai 
ganėtinai sudėtinga. Bet štai, vasario 16-oji ir jie vėl 
grįžta. Atranką vėl paskelbėme tam, kad dėl tų pačių 
priežasčių kaip ir pernai dar daugiau žmonių galėtų 
prisijungti. 

Rokas: Pirmą kartą nebuvo didelių kokybės 
reikalavimų, nedarėm didelės atrankos, ar moka, ar 
nemoka dainuoti. 

Aistė: Tai buvo daugiau pilietinė akcija. 
Rokas: Kadangi dabar žmonių daug, tai padarėme 

griežtesnę atranką – tam, kad sustiprintume kokybę. 

„Savanorių choras“ gali skambėti mėgėjiškai, bet, 
kaip žinia, „Gentis“ išties daug repetuoja...

Rokas: Taip, jie tikrai daug dirba, dukart per savaitę 
vyksta repeticijos. Didelis galvos skausmas man tas 
choras ir didelis džiaugsmas. Tai tikriausiai didžiausias 
praėjusių metų atradimas – net albumo per tą chorą 
neįrašėm, visą energiją „suvalgė“ choras...

Aistė: Ne tik choras...

Kalbant apie albumą, tai šis, būsimas albumas 
turėjo būti itin moteriškas, įkvėptas moters 
pasaulio, išgyvenimų...

Aistė: Turėjo... Tai labiau buvo mano vizija, bet, kaip 
visada, yra ir kitų vizijų. Mes esam linkę vieni kitų 
vizijų neatmesti, kažkaip jas sujungti. Kol kas viskas 
yra labai gyva: netikėtai ir choras į tą albumą „įšoko“, 
nors vizijose jo galbūt ir nebuvo... 

Rokas: Iš tiesų, tas choras viską kiek sujaukė, nes 
užuot įrašinėjęs naują albumą, ėmiau kurti jiems 
grynai chorines dainas, atsirado įkvėpimas. Man patiko 
tų žmonių entuziazmas: jie tokie gyvibingi – jaučiau 

didelį įsipareigojimą prieš juos. Choras įnešė daug 
šviežumo. Kad ir kokia ta mūsų grupė būtų išmani, bet 
bėgant metams viskas šiek tiek „apsivelia“, ima trūkti 
gyvumo. Jie tokia šviežuma, todėl pasidarė smagiau 
kurti dainas jiems negu albumui.

Bet jau grįžtate pamažu prie to albumo ar viskas 
dar toli, toli?

Rokas: Grįžtam.
Aistė: Jau net padarėm kelias perklausas su visais 

grupės nariais, pažiūrėjom, kur viskas krypsta, 
išsakėm pastabas. 

Taigi, esate nuolatiniame kūrybiniame procese. 
Ar šiais metais vėl bus visų laukiami lygiadienio 
koncertai, toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku? 

Aistė: Bus.

Kokių dar turite minčių, sumanymų šiems 
metams?

Rokas: Reikia tą albumą pabaigti. 

„Saulės kelionė“ tikriausiai taip pat nebuvo 
rodoma pirmą ir paskutinį kartą – kartosite?

Aistė: Tikimės, kad taip, nes į tai sudėjome daug 
energijos ir jėgų. Jei kartosime šiemet gruodį, tai 
norėtųsi klaidas ištaisyti, kurios buvo, ir šį reginį paro-
dyti dar tvirtesnį. Kas čia žino – dar tiek daug laiko – 
smegenys dar taip gali susidrumsti visokiais chorais ir 
nechorais, gal kas išvis naujo atsitiks. Bet apie 
pakartojimą galvojame. 

Rokas: Savo veikla artėjame prie tokio repertua-
rinio, teatrinio varianto. Net nežinau, ar sąmoningai, ar 
nesąmoningai. Tačiau net ir to paties atlikėjo, grupės 
kiekvienas koncertas yra kitoks – tarsi atskiras spek-
taklis. 

Šį teatrinį atspalvį „Skylė“ daugiau ar mažiau 
turėjo visuomet...

Rokas: Turėjo, tačiau viskas buvo labiau išsibarstę, 
buvo sunku planuoti, kas kada bus ar nebus. Kai 
pradėjome rengti lygiadienio koncertus, atsirado 
atskaitos taškai – pavasaris, ruduo. Tuomet iškart 
viskas susitvarkė, atsirado harmonija ir patiems 
lengviau tapo, ir publika žino, laukia. 

Gyvenime, kūryboje, kaip ir gamtoje, yra tam 
tikri etapai. Kokius kūrybinius etapus jau praėjote 
ir kaip apibūdintumėte tą, kuris yra dabar?

Rokas: Jei palyginčiau su žemdirbyste, tai būtų 
derliaus nuėmimas. Iš tiesų, jau pakankamai daug 
metų grojame ir pirmus penkiolika vien tik dirbome, 
nebuvo jokios grąžos. Šalia kūrybinio darbo dar yra ir 
toji nematoma organizacinė pusė – anksčiau viską 
darėme patys, o viską vienu metu daryti yra labai 
sunku, galima išprotėti.  Dabar viskas taip gražiai 
išsivystė su choru – ir žmonių, galinčių prisidėti prie 
organizacinių dalykų atsirado. Dabar esame pajėgūs 
suorganizuoti didelį renginį, o dar prieš ketverius 
metus tikrai nebūtume galėję to padaryti. Tos pačios 
„Saulės kelionės“ nebūtume padarę: kūrybiškai – taip, 
bet visa kita būtų buvę neįmanoma. 

Ateityje gal praplėsime savo veiklą kitais koncertais, 

pastatymais, atsiras dar kitos datos – galbūt Joninės.
Aistė: Tikriausiai atsiras Vėlinės. Jeigu albumo jau 

niekaip nepavyks pabaigti, tai greičiausiai bus Vėlinių 
programa. 

Rokas: Tos dainos, kurias kuriam su choru, būtent ir 
yra skirtos Vėlinėms. 

Kaip gimė ši Vėlinių programa?

Aistė: Manau, kad viskas išėjo atsitiktinai. 
Nuvažiavome į prigimtinės kultūros seminarą ir ten 
skaitė paskaitą apie Vilniaus krašto laidotuvių muziką. 
Buvo labai įdomu, paaiškėjo, kad tai, ką dabar per 
laidotuves dainuoja Vilniuje gyvenantys lenkai kata-
likai, yra išverstos senoviškos dzūkiškos dainos. 
Išlikusios ir melodijos. Lenkijos lenkai nustebo išgirdę 
tas dainas, nes jose galima įžvelgti pagonybės ir 
krikščionybės sandūros apraiškų. 

Rokas: Toks savotiškas fenomenas – Vilniaus lenkai 
yra tarsi užsikonservavę, išlaikę senoviškas lietuviškas 
dainas, kurių net patys lietuviai nebedainuoja. 

Aistė: Taigi, tai buvo inspiracija „Dūšelių“ atsir-
adimui.

Rokas: Tose dainose yra už�iksuota dūšelės 
pomirtinė kelionė, kaip ji eina pagyventi į nendrę, 
paskui į epušėlę, paskui dar kažkur, kol galų gale 
supranta, kad reikia eiti į dangų. Dainuojami tokie tarsi 
pamokymai, kaip dūšelei elgtis. Dalis išlikusių 

archaiškų tekstų nebeturi melodijų, tai aš sau leidau jas 
sukurti ir pradėjau galvoti apie vientisą, siužetinį 
kūrinį. Jis dar tik gimsta, yra tik galvoje. Tai galėtų būti 
panašu į Orfėjo mitą, būtų toks lietuviškas jo variantas 
– kelionė į pomirtinį pasaulį gelbėti savo mylimo miru-
sio žmogaus. Šiais metais nepadarysim tikriausiai, 
reikia albumą kurti...

Aistė: Taip, aš manau, kad albumą reikia pabaigti...

Kada buvo išleistas paskutinis jūsų albumas – 
prieš kelerius metus?

Aistė: Prieš penkerius, 2010-aisias.
Rokas: „Broliai“. Naujajame albume visko bus: ir 

latviškai Aistė dainuos, ir prūsiškai.
Aistė: Ir žemaitiškai...

Žemaitiškai, kaip tikra žemaitė, mokate, o latvių 
kalbą suprantate ar tik tas dainas, kurias dainuo-
jate?

Aistė: Ne, latviškai nemoku. Tik tiek, kiek lietuvis 
šiaip gali susivokti latvių kalboje.

Rokas: Dar vieną turiu �ix idėją, kurią šiais metais 
norėčiau įgyvendinti – išleisti vinilinę „Brolių“ 
plokštelę, galbūt net dviem kalbomis: lietuvių ir 
ukrainiečių. O gal dar ir baltarusių. Norėtųsi, kad tai 
būtų tokia plokštelė, kuri pasklistų plačiau, ne tik 
Lietuvoje... 

Šv. Kazimiero ordinas kūrybinį sambūrį „Skylė“ ir 
savanorių chorą „Gentis“ remia patalpomis, audio/video 
technika repeticijoms, teminiams susibūrimams ir 
muzikos albumų įrašymui. █

Aistė Smilgevičiūtė
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Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius kartu su 
kūrybiniu sambūriu „Skylė“ savo poetiška, baltiška ir itin 
spalvinga muzika daugiau nei 20 metų gaivina 
klausytojų tautinę atmintį. Šiemet jau antrą kartą Vasa-
rio 16-osios proga skambėjo patriotinė programa „Bro-
liai“. 

Muzikos pasaulyje „Skylė“ yra vienas tų retų 
pavyzdžių, kaip kantrybė ir sąžiningumas (pirmiausia 
su savimi), pirmenybės teikimas skambesiui ir tikru-
mui, o ne populiarumui atveda į kiekvieno kūrėjo 
išsvajotą tašką, kur susitinka išgyventa kūryba ir 
ištikimas tos nuoširdžios kūrybos gerbėjas. Sambūrio 
idėjinis vadas R. Radzevičius sako, kad po ilgų sunkaus 
darbo metų pagaliau atėjo laikas, kurį būtų galima 
palyginti su Kristijono Donelaičio „Vasara“. Panašu, kad 
alternatyvios muzikinės ir poetinės minties, paremtos 
�iloso�ija, mitologija ir istorija, skleidėjai atrado savo 
bendraminčius. Ir ne tik Lietuvoje. 

Pokalbis su A. Smilgevičiūte ir R. Radzevičiumi 
2015-ųjų pradžioje.

Praėjusius metus užbaigėte teatralizuotu muzi-
kiniu pasakojimu „Saulės kelionė“. Prie šio prieš 
20-metį pirmą kartą rodyto reginio atgaivinimo 
dirbote didžiąją dalį praėjusių metų. Kokiomis 
nuotaikomis, mintimis gyvenate šiandien?

Aistė: Per ganėtinai trumpą laiką reikėjo daug visko 
nuveikti, dar ir Kalėdas atšvęsti. Šventėm koncertuo-
dami. Tai buvo įdomus periodas. 

Rokas: Buvo labai aktyvus pasiruošimas, įdėjom 
daug meilės ir jėgų. 

Aistė: Bet jau spėjome atsigauti, pailsėti ir susigal-
voti naujų iššūkių. Svarstėme, ar šiemet rengti Vasario 
16-osios koncertą, nes ne tiek daug laiko liko 
pasiruošimui – tik pusantro mėnesio. O viską padaryti 
norisi ne prasčiau nei pernai. 

Kelintą kartą rengiate šį koncertą?

Rokas: Būtent „Broliai“ skambės antrą kartą. 
Nesinorėjo, kad tie broliai „išsibarstytų“. 

Aistė: Vistiek, programa jau yra sugalvota „nuo iki“: 
su apšvietimu, koncerto dramaturgija, vizualizaci-
jomis.

Rokas: Taigi, pagalvojom, kad kartą metuose tokį 
kokybišką koncertą mūsų jėgomis galima padaryti, o 
geriausia data tam – vasario 16-oji. Pernai pabandėme, 

išdrįsome, neblogai išėjo, taigi, šiemet drįstame vėl. 

Užsiminėte, kad šiemet, kaip ir pernai, bus 
kviestinių svečių. Iš kur jie ir kas jie?

Rokas: Šiemet pasikvietėme svečių net iš keturių 
kaimyninių valstybių. Iš Ukrainos atvažiuos grupė 
„TaRūta“, iš Baltarusijos „Trubeckoj“, iš Latvijos „Sky-
forger“, o iš Lenkijos – Piotr Karpienia. Tai muzikantai, 
kuriuos sutikome koncertuose, susipažinome per 
pažįstamus. Skelbimų nedavėme jų ieškodami. Tai 
artimi žmonės, lojalūs, palaikantys tas pačias vertybes. 

Tikriausiai ne atsitiktinai svečiai yra būtent iš 
šių valstybių?

Rokas: Tai mūsų kaimynai, su kuriais turime įvairių 
istorinių bendrumų, nepaisant to, kad pastaruoju metu 
mus bando sukiršinti. Ypatingai norėjau pasikviesti 
kažką iš Lenkijos, nes paskutiniu metu juntamas 
tendencingas noras mus sukiršinti. O juk lenkai visada 
buvo Lietuvos sąjungininkai. 

Užpernai vykote koncertuoti į Ukrainą, iš 
Ukrainos į Lietuvą taip pat buvo atvykę muzikantai. 
Papasakokite apie tai daugiau – kaip tai prasidėjo, 
ar palaikote ryšius su tais žmonėmis iki šiol?

Rokas: Važiavome gruodžio mėnesį. Tai buvo pats 
pakilimas po Maidano, žmonių dar nešaudė. 
Nusprendėm nuvažiuoti pagroti. Ten susipažinome su 
režisiere Larisa Artiugina, kuri yra jaunų 
kinematogra�ininkų susivienijimo „Babylon 13“, �iksa-
vusio ir rengusio Maidano dokumentiką, narė. Ji buvo 
atvykusi ir į Lietuvą. Tai tikriausiai artimiausias ten 

užsimezgęs ryšys. 
Šiemet savanorių choras „Gentis“, susibūręs 

pernai, specialiai Vasario 16-osios koncertui, vėl 
kvietė prisijungti naujus narius. Ar tai reiškia, kad 
dalis buvusių savanorių atkrito?

Rokas: Mintis suburti tokį chorą gimė iš noro 
įtraukti kuo daugiau žmonių, pasyvių klausytojų į patį 
procesą ir leisti jiems pabūti atlikėjais. Paskelbėm, kad 
kviečiam, prisirinko tų žmonių ir puikiai pakoncertavo. 
Po to jau nebenorėjo skirstytis, taigi visus metus teko 
užsiimti su choru. Pirmą kartą dauguma susirinkusiųjų 
norėjo dainuoti tiktai „Brolių“ programą, todėl vėliau ir 
išėjo. Kai kurie šiemet vėl grįžo, nes vėl dainuosime 
„Brolius“. 

Aistė: Ne tik dėl to – juk ne visi žmonės turi galimybę 
vaikščioti į tiek repeticijų visus metus. Pavyzdžiui, yra 
žmonių, kurie turi keturis vaikus ir darbą, todėl tai 
ganėtinai sudėtinga. Bet štai, vasario 16-oji ir jie vėl 
grįžta. Atranką vėl paskelbėme tam, kad dėl tų pačių 
priežasčių kaip ir pernai dar daugiau žmonių galėtų 
prisijungti. 

Rokas: Pirmą kartą nebuvo didelių kokybės 
reikalavimų, nedarėm didelės atrankos, ar moka, ar 
nemoka dainuoti. 

Aistė: Tai buvo daugiau pilietinė akcija. 
Rokas: Kadangi dabar žmonių daug, tai padarėme 

griežtesnę atranką – tam, kad sustiprintume kokybę. 

„Savanorių choras“ gali skambėti mėgėjiškai, bet, 
kaip žinia, „Gentis“ išties daug repetuoja...

Rokas: Taip, jie tikrai daug dirba, dukart per savaitę 
vyksta repeticijos. Didelis galvos skausmas man tas 
choras ir didelis džiaugsmas. Tai tikriausiai didžiausias 
praėjusių metų atradimas – net albumo per tą chorą 
neįrašėm, visą energiją „suvalgė“ choras...

Aistė: Ne tik choras...

Kalbant apie albumą, tai šis, būsimas albumas 
turėjo būti itin moteriškas, įkvėptas moters 
pasaulio, išgyvenimų...

Aistė: Turėjo... Tai labiau buvo mano vizija, bet, kaip 
visada, yra ir kitų vizijų. Mes esam linkę vieni kitų 
vizijų neatmesti, kažkaip jas sujungti. Kol kas viskas 
yra labai gyva: netikėtai ir choras į tą albumą „įšoko“, 
nors vizijose jo galbūt ir nebuvo... 

Rokas: Iš tiesų, tas choras viską kiek sujaukė, nes 
užuot įrašinėjęs naują albumą, ėmiau kurti jiems 
grynai chorines dainas, atsirado įkvėpimas. Man patiko 
tų žmonių entuziazmas: jie tokie gyvibingi – jaučiau 

didelį įsipareigojimą prieš juos. Choras įnešė daug 
šviežumo. Kad ir kokia ta mūsų grupė būtų išmani, bet 
bėgant metams viskas šiek tiek „apsivelia“, ima trūkti 
gyvumo. Jie tokia šviežuma, todėl pasidarė smagiau 
kurti dainas jiems negu albumui.

Bet jau grįžtate pamažu prie to albumo ar viskas 
dar toli, toli?

Rokas: Grįžtam.
Aistė: Jau net padarėm kelias perklausas su visais 

grupės nariais, pažiūrėjom, kur viskas krypsta, 
išsakėm pastabas. 

Taigi, esate nuolatiniame kūrybiniame procese. 
Ar šiais metais vėl bus visų laukiami lygiadienio 
koncertai, toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku? 

Aistė: Bus.

Kokių dar turite minčių, sumanymų šiems 
metams?

Rokas: Reikia tą albumą pabaigti. 

„Saulės kelionė“ tikriausiai taip pat nebuvo 
rodoma pirmą ir paskutinį kartą – kartosite?

Aistė: Tikimės, kad taip, nes į tai sudėjome daug 
energijos ir jėgų. Jei kartosime šiemet gruodį, tai 
norėtųsi klaidas ištaisyti, kurios buvo, ir šį reginį paro-
dyti dar tvirtesnį. Kas čia žino – dar tiek daug laiko – 
smegenys dar taip gali susidrumsti visokiais chorais ir 
nechorais, gal kas išvis naujo atsitiks. Bet apie 
pakartojimą galvojame. 

Rokas: Savo veikla artėjame prie tokio repertua-
rinio, teatrinio varianto. Net nežinau, ar sąmoningai, ar 
nesąmoningai. Tačiau net ir to paties atlikėjo, grupės 
kiekvienas koncertas yra kitoks – tarsi atskiras spek-
taklis. 

Šį teatrinį atspalvį „Skylė“ daugiau ar mažiau 
turėjo visuomet...

Rokas: Turėjo, tačiau viskas buvo labiau išsibarstę, 
buvo sunku planuoti, kas kada bus ar nebus. Kai 
pradėjome rengti lygiadienio koncertus, atsirado 
atskaitos taškai – pavasaris, ruduo. Tuomet iškart 
viskas susitvarkė, atsirado harmonija ir patiems 
lengviau tapo, ir publika žino, laukia. 

Gyvenime, kūryboje, kaip ir gamtoje, yra tam 
tikri etapai. Kokius kūrybinius etapus jau praėjote 
ir kaip apibūdintumėte tą, kuris yra dabar?

Rokas: Jei palyginčiau su žemdirbyste, tai būtų 
derliaus nuėmimas. Iš tiesų, jau pakankamai daug 
metų grojame ir pirmus penkiolika vien tik dirbome, 
nebuvo jokios grąžos. Šalia kūrybinio darbo dar yra ir 
toji nematoma organizacinė pusė – anksčiau viską 
darėme patys, o viską vienu metu daryti yra labai 
sunku, galima išprotėti.  Dabar viskas taip gražiai 
išsivystė su choru – ir žmonių, galinčių prisidėti prie 
organizacinių dalykų atsirado. Dabar esame pajėgūs 
suorganizuoti didelį renginį, o dar prieš ketverius 
metus tikrai nebūtume galėję to padaryti. Tos pačios 
„Saulės kelionės“ nebūtume padarę: kūrybiškai – taip, 
bet visa kita būtų buvę neįmanoma. 

Ateityje gal praplėsime savo veiklą kitais koncertais, 

pastatymais, atsiras dar kitos datos – galbūt Joninės.
Aistė: Tikriausiai atsiras Vėlinės. Jeigu albumo jau 

niekaip nepavyks pabaigti, tai greičiausiai bus Vėlinių 
programa. 

Rokas: Tos dainos, kurias kuriam su choru, būtent ir 
yra skirtos Vėlinėms. 

Kaip gimė ši Vėlinių programa?

Aistė: Manau, kad viskas išėjo atsitiktinai. 
Nuvažiavome į prigimtinės kultūros seminarą ir ten 
skaitė paskaitą apie Vilniaus krašto laidotuvių muziką. 
Buvo labai įdomu, paaiškėjo, kad tai, ką dabar per 
laidotuves dainuoja Vilniuje gyvenantys lenkai kata-
likai, yra išverstos senoviškos dzūkiškos dainos. 
Išlikusios ir melodijos. Lenkijos lenkai nustebo išgirdę 
tas dainas, nes jose galima įžvelgti pagonybės ir 
krikščionybės sandūros apraiškų. 

Rokas: Toks savotiškas fenomenas – Vilniaus lenkai 
yra tarsi užsikonservavę, išlaikę senoviškas lietuviškas 
dainas, kurių net patys lietuviai nebedainuoja. 

Aistė: Taigi, tai buvo inspiracija „Dūšelių“ atsir-
adimui.

Rokas: Tose dainose yra už�iksuota dūšelės 
pomirtinė kelionė, kaip ji eina pagyventi į nendrę, 
paskui į epušėlę, paskui dar kažkur, kol galų gale 
supranta, kad reikia eiti į dangų. Dainuojami tokie tarsi 
pamokymai, kaip dūšelei elgtis. Dalis išlikusių 

archaiškų tekstų nebeturi melodijų, tai aš sau leidau jas 
sukurti ir pradėjau galvoti apie vientisą, siužetinį 
kūrinį. Jis dar tik gimsta, yra tik galvoje. Tai galėtų būti 
panašu į Orfėjo mitą, būtų toks lietuviškas jo variantas 
– kelionė į pomirtinį pasaulį gelbėti savo mylimo miru-
sio žmogaus. Šiais metais nepadarysim tikriausiai, 
reikia albumą kurti...

Aistė: Taip, aš manau, kad albumą reikia pabaigti...

Kada buvo išleistas paskutinis jūsų albumas – 
prieš kelerius metus?

Aistė: Prieš penkerius, 2010-aisias.
Rokas: „Broliai“. Naujajame albume visko bus: ir 

latviškai Aistė dainuos, ir prūsiškai.
Aistė: Ir žemaitiškai...

Žemaitiškai, kaip tikra žemaitė, mokate, o latvių 
kalbą suprantate ar tik tas dainas, kurias dainuo-
jate?

Aistė: Ne, latviškai nemoku. Tik tiek, kiek lietuvis 
šiaip gali susivokti latvių kalboje.

Rokas: Dar vieną turiu �ix idėją, kurią šiais metais 
norėčiau įgyvendinti – išleisti vinilinę „Brolių“ 
plokštelę, galbūt net dviem kalbomis: lietuvių ir 
ukrainiečių. O gal dar ir baltarusių. Norėtųsi, kad tai 
būtų tokia plokštelė, kuri pasklistų plačiau, ne tik 
Lietuvoje... 

Šv. Kazimiero ordinas kūrybinį sambūrį „Skylė“ ir 
savanorių chorą „Gentis“ remia patalpomis, audio/video 
technika repeticijoms, teminiams susibūrimams ir 
muzikos albumų įrašymui. █

Choras „Gentis“



„SKYLĖ“: KŪRYBINIS SAMBŪRIS, PILNAS LIETUVOS IR SAULĖS Gyvenimo ðviesa16

Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius kartu su 
kūrybiniu sambūriu „Skylė“ savo poetiška, baltiška ir itin 
spalvinga muzika daugiau nei 20 metų gaivina 
klausytojų tautinę atmintį. Šiemet jau antrą kartą Vasa-
rio 16-osios proga skambėjo patriotinė programa „Bro-
liai“. 

Muzikos pasaulyje „Skylė“ yra vienas tų retų 
pavyzdžių, kaip kantrybė ir sąžiningumas (pirmiausia 
su savimi), pirmenybės teikimas skambesiui ir tikru-
mui, o ne populiarumui atveda į kiekvieno kūrėjo 
išsvajotą tašką, kur susitinka išgyventa kūryba ir 
ištikimas tos nuoširdžios kūrybos gerbėjas. Sambūrio 
idėjinis vadas R. Radzevičius sako, kad po ilgų sunkaus 
darbo metų pagaliau atėjo laikas, kurį būtų galima 
palyginti su Kristijono Donelaičio „Vasara“. Panašu, kad 
alternatyvios muzikinės ir poetinės minties, paremtos 
�iloso�ija, mitologija ir istorija, skleidėjai atrado savo 
bendraminčius. Ir ne tik Lietuvoje. 

Pokalbis su A. Smilgevičiūte ir R. Radzevičiumi 
2015-ųjų pradžioje.

Praėjusius metus užbaigėte teatralizuotu muzi-
kiniu pasakojimu „Saulės kelionė“. Prie šio prieš 
20-metį pirmą kartą rodyto reginio atgaivinimo 
dirbote didžiąją dalį praėjusių metų. Kokiomis 
nuotaikomis, mintimis gyvenate šiandien?

Aistė: Per ganėtinai trumpą laiką reikėjo daug visko 
nuveikti, dar ir Kalėdas atšvęsti. Šventėm koncertuo-
dami. Tai buvo įdomus periodas. 

Rokas: Buvo labai aktyvus pasiruošimas, įdėjom 
daug meilės ir jėgų. 

Aistė: Bet jau spėjome atsigauti, pailsėti ir susigal-
voti naujų iššūkių. Svarstėme, ar šiemet rengti Vasario 
16-osios koncertą, nes ne tiek daug laiko liko 
pasiruošimui – tik pusantro mėnesio. O viską padaryti 
norisi ne prasčiau nei pernai. 

Kelintą kartą rengiate šį koncertą?

Rokas: Būtent „Broliai“ skambės antrą kartą. 
Nesinorėjo, kad tie broliai „išsibarstytų“. 

Aistė: Vistiek, programa jau yra sugalvota „nuo iki“: 
su apšvietimu, koncerto dramaturgija, vizualizaci-
jomis.

Rokas: Taigi, pagalvojom, kad kartą metuose tokį 
kokybišką koncertą mūsų jėgomis galima padaryti, o 
geriausia data tam – vasario 16-oji. Pernai pabandėme, 

išdrįsome, neblogai išėjo, taigi, šiemet drįstame vėl. 

Užsiminėte, kad šiemet, kaip ir pernai, bus 
kviestinių svečių. Iš kur jie ir kas jie?

Rokas: Šiemet pasikvietėme svečių net iš keturių 
kaimyninių valstybių. Iš Ukrainos atvažiuos grupė 
„TaRūta“, iš Baltarusijos „Trubeckoj“, iš Latvijos „Sky-
forger“, o iš Lenkijos – Piotr Karpienia. Tai muzikantai, 
kuriuos sutikome koncertuose, susipažinome per 
pažįstamus. Skelbimų nedavėme jų ieškodami. Tai 
artimi žmonės, lojalūs, palaikantys tas pačias vertybes. 

Tikriausiai ne atsitiktinai svečiai yra būtent iš 
šių valstybių?

Rokas: Tai mūsų kaimynai, su kuriais turime įvairių 
istorinių bendrumų, nepaisant to, kad pastaruoju metu 
mus bando sukiršinti. Ypatingai norėjau pasikviesti 
kažką iš Lenkijos, nes paskutiniu metu juntamas 
tendencingas noras mus sukiršinti. O juk lenkai visada 
buvo Lietuvos sąjungininkai. 

Užpernai vykote koncertuoti į Ukrainą, iš 
Ukrainos į Lietuvą taip pat buvo atvykę muzikantai. 
Papasakokite apie tai daugiau – kaip tai prasidėjo, 
ar palaikote ryšius su tais žmonėmis iki šiol?

Rokas: Važiavome gruodžio mėnesį. Tai buvo pats 
pakilimas po Maidano, žmonių dar nešaudė. 
Nusprendėm nuvažiuoti pagroti. Ten susipažinome su 
režisiere Larisa Artiugina, kuri yra jaunų 
kinematogra�ininkų susivienijimo „Babylon 13“, �iksa-
vusio ir rengusio Maidano dokumentiką, narė. Ji buvo 
atvykusi ir į Lietuvą. Tai tikriausiai artimiausias ten 

užsimezgęs ryšys. 
Šiemet savanorių choras „Gentis“, susibūręs 

pernai, specialiai Vasario 16-osios koncertui, vėl 
kvietė prisijungti naujus narius. Ar tai reiškia, kad 
dalis buvusių savanorių atkrito?

Rokas: Mintis suburti tokį chorą gimė iš noro 
įtraukti kuo daugiau žmonių, pasyvių klausytojų į patį 
procesą ir leisti jiems pabūti atlikėjais. Paskelbėm, kad 
kviečiam, prisirinko tų žmonių ir puikiai pakoncertavo. 
Po to jau nebenorėjo skirstytis, taigi visus metus teko 
užsiimti su choru. Pirmą kartą dauguma susirinkusiųjų 
norėjo dainuoti tiktai „Brolių“ programą, todėl vėliau ir 
išėjo. Kai kurie šiemet vėl grįžo, nes vėl dainuosime 
„Brolius“. 

Aistė: Ne tik dėl to – juk ne visi žmonės turi galimybę 
vaikščioti į tiek repeticijų visus metus. Pavyzdžiui, yra 
žmonių, kurie turi keturis vaikus ir darbą, todėl tai 
ganėtinai sudėtinga. Bet štai, vasario 16-oji ir jie vėl 
grįžta. Atranką vėl paskelbėme tam, kad dėl tų pačių 
priežasčių kaip ir pernai dar daugiau žmonių galėtų 
prisijungti. 

Rokas: Pirmą kartą nebuvo didelių kokybės 
reikalavimų, nedarėm didelės atrankos, ar moka, ar 
nemoka dainuoti. 

Aistė: Tai buvo daugiau pilietinė akcija. 
Rokas: Kadangi dabar žmonių daug, tai padarėme 

griežtesnę atranką – tam, kad sustiprintume kokybę. 

„Savanorių choras“ gali skambėti mėgėjiškai, bet, 
kaip žinia, „Gentis“ išties daug repetuoja...

Rokas: Taip, jie tikrai daug dirba, dukart per savaitę 
vyksta repeticijos. Didelis galvos skausmas man tas 
choras ir didelis džiaugsmas. Tai tikriausiai didžiausias 
praėjusių metų atradimas – net albumo per tą chorą 
neįrašėm, visą energiją „suvalgė“ choras...

Aistė: Ne tik choras...

Kalbant apie albumą, tai šis, būsimas albumas 
turėjo būti itin moteriškas, įkvėptas moters 
pasaulio, išgyvenimų...

Aistė: Turėjo... Tai labiau buvo mano vizija, bet, kaip 
visada, yra ir kitų vizijų. Mes esam linkę vieni kitų 
vizijų neatmesti, kažkaip jas sujungti. Kol kas viskas 
yra labai gyva: netikėtai ir choras į tą albumą „įšoko“, 
nors vizijose jo galbūt ir nebuvo... 

Rokas: Iš tiesų, tas choras viską kiek sujaukė, nes 
užuot įrašinėjęs naują albumą, ėmiau kurti jiems 
grynai chorines dainas, atsirado įkvėpimas. Man patiko 
tų žmonių entuziazmas: jie tokie gyvibingi – jaučiau 

didelį įsipareigojimą prieš juos. Choras įnešė daug 
šviežumo. Kad ir kokia ta mūsų grupė būtų išmani, bet 
bėgant metams viskas šiek tiek „apsivelia“, ima trūkti 
gyvumo. Jie tokia šviežuma, todėl pasidarė smagiau 
kurti dainas jiems negu albumui.

Bet jau grįžtate pamažu prie to albumo ar viskas 
dar toli, toli?

Rokas: Grįžtam.
Aistė: Jau net padarėm kelias perklausas su visais 

grupės nariais, pažiūrėjom, kur viskas krypsta, 
išsakėm pastabas. 

Taigi, esate nuolatiniame kūrybiniame procese. 
Ar šiais metais vėl bus visų laukiami lygiadienio 
koncertai, toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku? 

Aistė: Bus.

Kokių dar turite minčių, sumanymų šiems 
metams?

Rokas: Reikia tą albumą pabaigti. 

„Saulės kelionė“ tikriausiai taip pat nebuvo 
rodoma pirmą ir paskutinį kartą – kartosite?

Aistė: Tikimės, kad taip, nes į tai sudėjome daug 
energijos ir jėgų. Jei kartosime šiemet gruodį, tai 
norėtųsi klaidas ištaisyti, kurios buvo, ir šį reginį paro-
dyti dar tvirtesnį. Kas čia žino – dar tiek daug laiko – 
smegenys dar taip gali susidrumsti visokiais chorais ir 
nechorais, gal kas išvis naujo atsitiks. Bet apie 
pakartojimą galvojame. 

Rokas: Savo veikla artėjame prie tokio repertua-
rinio, teatrinio varianto. Net nežinau, ar sąmoningai, ar 
nesąmoningai. Tačiau net ir to paties atlikėjo, grupės 
kiekvienas koncertas yra kitoks – tarsi atskiras spek-
taklis. 

Šį teatrinį atspalvį „Skylė“ daugiau ar mažiau 
turėjo visuomet...

Rokas: Turėjo, tačiau viskas buvo labiau išsibarstę, 
buvo sunku planuoti, kas kada bus ar nebus. Kai 
pradėjome rengti lygiadienio koncertus, atsirado 
atskaitos taškai – pavasaris, ruduo. Tuomet iškart 
viskas susitvarkė, atsirado harmonija ir patiems 
lengviau tapo, ir publika žino, laukia. 

Gyvenime, kūryboje, kaip ir gamtoje, yra tam 
tikri etapai. Kokius kūrybinius etapus jau praėjote 
ir kaip apibūdintumėte tą, kuris yra dabar?

Rokas: Jei palyginčiau su žemdirbyste, tai būtų 
derliaus nuėmimas. Iš tiesų, jau pakankamai daug 
metų grojame ir pirmus penkiolika vien tik dirbome, 
nebuvo jokios grąžos. Šalia kūrybinio darbo dar yra ir 
toji nematoma organizacinė pusė – anksčiau viską 
darėme patys, o viską vienu metu daryti yra labai 
sunku, galima išprotėti.  Dabar viskas taip gražiai 
išsivystė su choru – ir žmonių, galinčių prisidėti prie 
organizacinių dalykų atsirado. Dabar esame pajėgūs 
suorganizuoti didelį renginį, o dar prieš ketverius 
metus tikrai nebūtume galėję to padaryti. Tos pačios 
„Saulės kelionės“ nebūtume padarę: kūrybiškai – taip, 
bet visa kita būtų buvę neįmanoma. 

Ateityje gal praplėsime savo veiklą kitais koncertais, 

pastatymais, atsiras dar kitos datos – galbūt Joninės.
Aistė: Tikriausiai atsiras Vėlinės. Jeigu albumo jau 

niekaip nepavyks pabaigti, tai greičiausiai bus Vėlinių 
programa. 

Rokas: Tos dainos, kurias kuriam su choru, būtent ir 
yra skirtos Vėlinėms. 

Kaip gimė ši Vėlinių programa?

Aistė: Manau, kad viskas išėjo atsitiktinai. 
Nuvažiavome į prigimtinės kultūros seminarą ir ten 
skaitė paskaitą apie Vilniaus krašto laidotuvių muziką. 
Buvo labai įdomu, paaiškėjo, kad tai, ką dabar per 
laidotuves dainuoja Vilniuje gyvenantys lenkai kata-
likai, yra išverstos senoviškos dzūkiškos dainos. 
Išlikusios ir melodijos. Lenkijos lenkai nustebo išgirdę 
tas dainas, nes jose galima įžvelgti pagonybės ir 
krikščionybės sandūros apraiškų. 

Rokas: Toks savotiškas fenomenas – Vilniaus lenkai 
yra tarsi užsikonservavę, išlaikę senoviškas lietuviškas 
dainas, kurių net patys lietuviai nebedainuoja. 

Aistė: Taigi, tai buvo inspiracija „Dūšelių“ atsir-
adimui.

Rokas: Tose dainose yra už�iksuota dūšelės 
pomirtinė kelionė, kaip ji eina pagyventi į nendrę, 
paskui į epušėlę, paskui dar kažkur, kol galų gale 
supranta, kad reikia eiti į dangų. Dainuojami tokie tarsi 
pamokymai, kaip dūšelei elgtis. Dalis išlikusių 

archaiškų tekstų nebeturi melodijų, tai aš sau leidau jas 
sukurti ir pradėjau galvoti apie vientisą, siužetinį 
kūrinį. Jis dar tik gimsta, yra tik galvoje. Tai galėtų būti 
panašu į Orfėjo mitą, būtų toks lietuviškas jo variantas 
– kelionė į pomirtinį pasaulį gelbėti savo mylimo miru-
sio žmogaus. Šiais metais nepadarysim tikriausiai, 
reikia albumą kurti...

Aistė: Taip, aš manau, kad albumą reikia pabaigti...

Kada buvo išleistas paskutinis jūsų albumas – 
prieš kelerius metus?

Aistė: Prieš penkerius, 2010-aisias.
Rokas: „Broliai“. Naujajame albume visko bus: ir 

latviškai Aistė dainuos, ir prūsiškai.
Aistė: Ir žemaitiškai...

Žemaitiškai, kaip tikra žemaitė, mokate, o latvių 
kalbą suprantate ar tik tas dainas, kurias dainuo-
jate?

Aistė: Ne, latviškai nemoku. Tik tiek, kiek lietuvis 
šiaip gali susivokti latvių kalboje.

Rokas: Dar vieną turiu �ix idėją, kurią šiais metais 
norėčiau įgyvendinti – išleisti vinilinę „Brolių“ 
plokštelę, galbūt net dviem kalbomis: lietuvių ir 
ukrainiečių. O gal dar ir baltarusių. Norėtųsi, kad tai 
būtų tokia plokštelė, kuri pasklistų plačiau, ne tik 
Lietuvoje... 

Šv. Kazimiero ordinas kūrybinį sambūrį „Skylė“ ir 
savanorių chorą „Gentis“ remia patalpomis, audio/video 
technika repeticijoms, teminiams susibūrimams ir 
muzikos albumų įrašymui. █

Koncertas  „Broliai - Auszra 16“ (2014.02.16 „Teatro arena“, Vilnius )
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Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius kartu su 
kūrybiniu sambūriu „Skylė“ savo poetiška, baltiška ir itin 
spalvinga muzika daugiau nei 20 metų gaivina 
klausytojų tautinę atmintį. Šiemet jau antrą kartą Vasa-
rio 16-osios proga skambėjo patriotinė programa „Bro-
liai“. 

Muzikos pasaulyje „Skylė“ yra vienas tų retų 
pavyzdžių, kaip kantrybė ir sąžiningumas (pirmiausia 
su savimi), pirmenybės teikimas skambesiui ir tikru-
mui, o ne populiarumui atveda į kiekvieno kūrėjo 
išsvajotą tašką, kur susitinka išgyventa kūryba ir 
ištikimas tos nuoširdžios kūrybos gerbėjas. Sambūrio 
idėjinis vadas R. Radzevičius sako, kad po ilgų sunkaus 
darbo metų pagaliau atėjo laikas, kurį būtų galima 
palyginti su Kristijono Donelaičio „Vasara“. Panašu, kad 
alternatyvios muzikinės ir poetinės minties, paremtos 
�iloso�ija, mitologija ir istorija, skleidėjai atrado savo 
bendraminčius. Ir ne tik Lietuvoje. 

Pokalbis su A. Smilgevičiūte ir R. Radzevičiumi 
2015-ųjų pradžioje.

Praėjusius metus užbaigėte teatralizuotu muzi-
kiniu pasakojimu „Saulės kelionė“. Prie šio prieš 
20-metį pirmą kartą rodyto reginio atgaivinimo 
dirbote didžiąją dalį praėjusių metų. Kokiomis 
nuotaikomis, mintimis gyvenate šiandien?

Aistė: Per ganėtinai trumpą laiką reikėjo daug visko 
nuveikti, dar ir Kalėdas atšvęsti. Šventėm koncertuo-
dami. Tai buvo įdomus periodas. 

Rokas: Buvo labai aktyvus pasiruošimas, įdėjom 
daug meilės ir jėgų. 

Aistė: Bet jau spėjome atsigauti, pailsėti ir susigal-
voti naujų iššūkių. Svarstėme, ar šiemet rengti Vasario 
16-osios koncertą, nes ne tiek daug laiko liko 
pasiruošimui – tik pusantro mėnesio. O viską padaryti 
norisi ne prasčiau nei pernai. 

Kelintą kartą rengiate šį koncertą?

Rokas: Būtent „Broliai“ skambės antrą kartą. 
Nesinorėjo, kad tie broliai „išsibarstytų“. 

Aistė: Vistiek, programa jau yra sugalvota „nuo iki“: 
su apšvietimu, koncerto dramaturgija, vizualizaci-
jomis.

Rokas: Taigi, pagalvojom, kad kartą metuose tokį 
kokybišką koncertą mūsų jėgomis galima padaryti, o 
geriausia data tam – vasario 16-oji. Pernai pabandėme, 

išdrįsome, neblogai išėjo, taigi, šiemet drįstame vėl. 

Užsiminėte, kad šiemet, kaip ir pernai, bus 
kviestinių svečių. Iš kur jie ir kas jie?

Rokas: Šiemet pasikvietėme svečių net iš keturių 
kaimyninių valstybių. Iš Ukrainos atvažiuos grupė 
„TaRūta“, iš Baltarusijos „Trubeckoj“, iš Latvijos „Sky-
forger“, o iš Lenkijos – Piotr Karpienia. Tai muzikantai, 
kuriuos sutikome koncertuose, susipažinome per 
pažįstamus. Skelbimų nedavėme jų ieškodami. Tai 
artimi žmonės, lojalūs, palaikantys tas pačias vertybes. 

Tikriausiai ne atsitiktinai svečiai yra būtent iš 
šių valstybių?

Rokas: Tai mūsų kaimynai, su kuriais turime įvairių 
istorinių bendrumų, nepaisant to, kad pastaruoju metu 
mus bando sukiršinti. Ypatingai norėjau pasikviesti 
kažką iš Lenkijos, nes paskutiniu metu juntamas 
tendencingas noras mus sukiršinti. O juk lenkai visada 
buvo Lietuvos sąjungininkai. 

Užpernai vykote koncertuoti į Ukrainą, iš 
Ukrainos į Lietuvą taip pat buvo atvykę muzikantai. 
Papasakokite apie tai daugiau – kaip tai prasidėjo, 
ar palaikote ryšius su tais žmonėmis iki šiol?

Rokas: Važiavome gruodžio mėnesį. Tai buvo pats 
pakilimas po Maidano, žmonių dar nešaudė. 
Nusprendėm nuvažiuoti pagroti. Ten susipažinome su 
režisiere Larisa Artiugina, kuri yra jaunų 
kinematogra�ininkų susivienijimo „Babylon 13“, �iksa-
vusio ir rengusio Maidano dokumentiką, narė. Ji buvo 
atvykusi ir į Lietuvą. Tai tikriausiai artimiausias ten 

užsimezgęs ryšys. 
Šiemet savanorių choras „Gentis“, susibūręs 

pernai, specialiai Vasario 16-osios koncertui, vėl 
kvietė prisijungti naujus narius. Ar tai reiškia, kad 
dalis buvusių savanorių atkrito?

Rokas: Mintis suburti tokį chorą gimė iš noro 
įtraukti kuo daugiau žmonių, pasyvių klausytojų į patį 
procesą ir leisti jiems pabūti atlikėjais. Paskelbėm, kad 
kviečiam, prisirinko tų žmonių ir puikiai pakoncertavo. 
Po to jau nebenorėjo skirstytis, taigi visus metus teko 
užsiimti su choru. Pirmą kartą dauguma susirinkusiųjų 
norėjo dainuoti tiktai „Brolių“ programą, todėl vėliau ir 
išėjo. Kai kurie šiemet vėl grįžo, nes vėl dainuosime 
„Brolius“. 

Aistė: Ne tik dėl to – juk ne visi žmonės turi galimybę 
vaikščioti į tiek repeticijų visus metus. Pavyzdžiui, yra 
žmonių, kurie turi keturis vaikus ir darbą, todėl tai 
ganėtinai sudėtinga. Bet štai, vasario 16-oji ir jie vėl 
grįžta. Atranką vėl paskelbėme tam, kad dėl tų pačių 
priežasčių kaip ir pernai dar daugiau žmonių galėtų 
prisijungti. 

Rokas: Pirmą kartą nebuvo didelių kokybės 
reikalavimų, nedarėm didelės atrankos, ar moka, ar 
nemoka dainuoti. 

Aistė: Tai buvo daugiau pilietinė akcija. 
Rokas: Kadangi dabar žmonių daug, tai padarėme 

griežtesnę atranką – tam, kad sustiprintume kokybę. 

„Savanorių choras“ gali skambėti mėgėjiškai, bet, 
kaip žinia, „Gentis“ išties daug repetuoja...

Rokas: Taip, jie tikrai daug dirba, dukart per savaitę 
vyksta repeticijos. Didelis galvos skausmas man tas 
choras ir didelis džiaugsmas. Tai tikriausiai didžiausias 
praėjusių metų atradimas – net albumo per tą chorą 
neįrašėm, visą energiją „suvalgė“ choras...

Aistė: Ne tik choras...

Kalbant apie albumą, tai šis, būsimas albumas 
turėjo būti itin moteriškas, įkvėptas moters 
pasaulio, išgyvenimų...

Aistė: Turėjo... Tai labiau buvo mano vizija, bet, kaip 
visada, yra ir kitų vizijų. Mes esam linkę vieni kitų 
vizijų neatmesti, kažkaip jas sujungti. Kol kas viskas 
yra labai gyva: netikėtai ir choras į tą albumą „įšoko“, 
nors vizijose jo galbūt ir nebuvo... 

Rokas: Iš tiesų, tas choras viską kiek sujaukė, nes 
užuot įrašinėjęs naują albumą, ėmiau kurti jiems 
grynai chorines dainas, atsirado įkvėpimas. Man patiko 
tų žmonių entuziazmas: jie tokie gyvibingi – jaučiau 

didelį įsipareigojimą prieš juos. Choras įnešė daug 
šviežumo. Kad ir kokia ta mūsų grupė būtų išmani, bet 
bėgant metams viskas šiek tiek „apsivelia“, ima trūkti 
gyvumo. Jie tokia šviežuma, todėl pasidarė smagiau 
kurti dainas jiems negu albumui.

Bet jau grįžtate pamažu prie to albumo ar viskas 
dar toli, toli?

Rokas: Grįžtam.
Aistė: Jau net padarėm kelias perklausas su visais 

grupės nariais, pažiūrėjom, kur viskas krypsta, 
išsakėm pastabas. 

Taigi, esate nuolatiniame kūrybiniame procese. 
Ar šiais metais vėl bus visų laukiami lygiadienio 
koncertai, toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku? 

Aistė: Bus.

Kokių dar turite minčių, sumanymų šiems 
metams?

Rokas: Reikia tą albumą pabaigti. 

„Saulės kelionė“ tikriausiai taip pat nebuvo 
rodoma pirmą ir paskutinį kartą – kartosite?

Aistė: Tikimės, kad taip, nes į tai sudėjome daug 
energijos ir jėgų. Jei kartosime šiemet gruodį, tai 
norėtųsi klaidas ištaisyti, kurios buvo, ir šį reginį paro-
dyti dar tvirtesnį. Kas čia žino – dar tiek daug laiko – 
smegenys dar taip gali susidrumsti visokiais chorais ir 
nechorais, gal kas išvis naujo atsitiks. Bet apie 
pakartojimą galvojame. 

Rokas: Savo veikla artėjame prie tokio repertua-
rinio, teatrinio varianto. Net nežinau, ar sąmoningai, ar 
nesąmoningai. Tačiau net ir to paties atlikėjo, grupės 
kiekvienas koncertas yra kitoks – tarsi atskiras spek-
taklis. 

Šį teatrinį atspalvį „Skylė“ daugiau ar mažiau 
turėjo visuomet...

Rokas: Turėjo, tačiau viskas buvo labiau išsibarstę, 
buvo sunku planuoti, kas kada bus ar nebus. Kai 
pradėjome rengti lygiadienio koncertus, atsirado 
atskaitos taškai – pavasaris, ruduo. Tuomet iškart 
viskas susitvarkė, atsirado harmonija ir patiems 
lengviau tapo, ir publika žino, laukia. 

Gyvenime, kūryboje, kaip ir gamtoje, yra tam 
tikri etapai. Kokius kūrybinius etapus jau praėjote 
ir kaip apibūdintumėte tą, kuris yra dabar?

Rokas: Jei palyginčiau su žemdirbyste, tai būtų 
derliaus nuėmimas. Iš tiesų, jau pakankamai daug 
metų grojame ir pirmus penkiolika vien tik dirbome, 
nebuvo jokios grąžos. Šalia kūrybinio darbo dar yra ir 
toji nematoma organizacinė pusė – anksčiau viską 
darėme patys, o viską vienu metu daryti yra labai 
sunku, galima išprotėti.  Dabar viskas taip gražiai 
išsivystė su choru – ir žmonių, galinčių prisidėti prie 
organizacinių dalykų atsirado. Dabar esame pajėgūs 
suorganizuoti didelį renginį, o dar prieš ketverius 
metus tikrai nebūtume galėję to padaryti. Tos pačios 
„Saulės kelionės“ nebūtume padarę: kūrybiškai – taip, 
bet visa kita būtų buvę neįmanoma. 

Ateityje gal praplėsime savo veiklą kitais koncertais, 

pastatymais, atsiras dar kitos datos – galbūt Joninės.
Aistė: Tikriausiai atsiras Vėlinės. Jeigu albumo jau 

niekaip nepavyks pabaigti, tai greičiausiai bus Vėlinių 
programa. 

Rokas: Tos dainos, kurias kuriam su choru, būtent ir 
yra skirtos Vėlinėms. 

Kaip gimė ši Vėlinių programa?

Aistė: Manau, kad viskas išėjo atsitiktinai. 
Nuvažiavome į prigimtinės kultūros seminarą ir ten 
skaitė paskaitą apie Vilniaus krašto laidotuvių muziką. 
Buvo labai įdomu, paaiškėjo, kad tai, ką dabar per 
laidotuves dainuoja Vilniuje gyvenantys lenkai kata-
likai, yra išverstos senoviškos dzūkiškos dainos. 
Išlikusios ir melodijos. Lenkijos lenkai nustebo išgirdę 
tas dainas, nes jose galima įžvelgti pagonybės ir 
krikščionybės sandūros apraiškų. 

Rokas: Toks savotiškas fenomenas – Vilniaus lenkai 
yra tarsi užsikonservavę, išlaikę senoviškas lietuviškas 
dainas, kurių net patys lietuviai nebedainuoja. 

Aistė: Taigi, tai buvo inspiracija „Dūšelių“ atsir-
adimui.

Rokas: Tose dainose yra už�iksuota dūšelės 
pomirtinė kelionė, kaip ji eina pagyventi į nendrę, 
paskui į epušėlę, paskui dar kažkur, kol galų gale 
supranta, kad reikia eiti į dangų. Dainuojami tokie tarsi 
pamokymai, kaip dūšelei elgtis. Dalis išlikusių 

archaiškų tekstų nebeturi melodijų, tai aš sau leidau jas 
sukurti ir pradėjau galvoti apie vientisą, siužetinį 
kūrinį. Jis dar tik gimsta, yra tik galvoje. Tai galėtų būti 
panašu į Orfėjo mitą, būtų toks lietuviškas jo variantas 
– kelionė į pomirtinį pasaulį gelbėti savo mylimo miru-
sio žmogaus. Šiais metais nepadarysim tikriausiai, 
reikia albumą kurti...

Aistė: Taip, aš manau, kad albumą reikia pabaigti...

Kada buvo išleistas paskutinis jūsų albumas – 
prieš kelerius metus?

Aistė: Prieš penkerius, 2010-aisias.
Rokas: „Broliai“. Naujajame albume visko bus: ir 

latviškai Aistė dainuos, ir prūsiškai.
Aistė: Ir žemaitiškai...

Žemaitiškai, kaip tikra žemaitė, mokate, o latvių 
kalbą suprantate ar tik tas dainas, kurias dainuo-
jate?

Aistė: Ne, latviškai nemoku. Tik tiek, kiek lietuvis 
šiaip gali susivokti latvių kalboje.

Rokas: Dar vieną turiu �ix idėją, kurią šiais metais 
norėčiau įgyvendinti – išleisti vinilinę „Brolių“ 
plokštelę, galbūt net dviem kalbomis: lietuvių ir 
ukrainiečių. O gal dar ir baltarusių. Norėtųsi, kad tai 
būtų tokia plokštelė, kuri pasklistų plačiau, ne tik 
Lietuvoje... 

Šv. Kazimiero ordinas kūrybinį sambūrį „Skylė“ ir 
savanorių chorą „Gentis“ remia patalpomis, audio/video 
technika repeticijoms, teminiams susibūrimams ir 
muzikos albumų įrašymui. █

Aistė Smilgevičiūtė ir Skylė 
(„Broliai“, 2010)

 PRIESAIKA 

Aš nekraujuočiau, aš nekariaučiau, 
Jei ne tos girios, jei ne tie paukščiai. 

Kraujo neliečiau, jei nemylėčiau, 
Jeigu tėvų ir vaikų neturėčiau.

Jeigu su protėviais aš nebendraučiau, 
Jei prie jų kapo neprisiglausčiau, 

Jei ne šventi ąžuolai samanoti, 
Už ką gi, sakykit, turėčiau kovoti?

Aš nekraujuočiau, aš nekariaučiau, 
Jei ne tos girios, kur Lietuvą klega, 

Jei ne paminklai didžių kunigaikščių, 
Jeigu ne duona prakvipusios vagos.

Jei ne mėnulis už vilką liūdnesnis, 
Jei ne girgždėjimas šulinio svirties, 

Jei ne nuo lopšio lydėjusios giesmės, 
Už ką gi, sakykit, turėčiau numirti?

Ar ne lietuviškai paukščiai čia suokia?
Ar dar surastumei kur kitą tokią

Motiną, šviesą, pjūtį ir sėją?
Argi būt kritę, jei nemylėję?

Argi kovočiau, jei nebūt kritę 
Už vaiką ir vėją, už medų ir bitę?

Argi būt kritę, jei nemylėję, 
Už žemę, kurioj mes visi prasidėjom?

Rimvydas Stankevičius, 
2009 sausio 25 d., Vilnius

Koncertas  „Saulės kelionė“



reikia vaikus ir aprengti, vyresniems duoti 
dienpinigių, apmokėti transportą. Todėl labai džiugu, 
kad atsiranda tokių gražių iniciatyvų kaip jūsų organi-
zacijos parama“, - sakė P. Remeikis. 

1996 metais globos namai įkurti ir Šv. Kazimiero 
vardu pavadinti Nekaltosios Švč. Mergelės bažnyčios 
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Visų smagiausia, kai geros mintys virsta darbais. 
Seniai brandinta idėja sukaupus įvairių gėrybių 
aplankyti be šeimų gyvenančius vaikus ir skurstančius 
šiemet buvo išpildyta: Šv. Kazimiero ordino nariai prieš 
pat Šv. Kalėdas lankėsi Kupiškyje, kur vaikams ir 
nepasiturinčioms šeimoms išdalino pusšimtį  dėžių rūbų, 
maisto, žaislų bei knygų.

Šiais metais labdaros adresatais pasirinkti Šv. Kazi-
miero vaikų globos namai Kupiškyje. Lietuvos 
karalaičio, jaunimo globėjo vardą turinti globos įstaiga 
bei jos gyventojai ordiniečius pasitiko vaišėmis, 
eilėmis, muzika, pačių darytais rankdarbiais ir tvirtais 
apkabinimais. 

Nevienkartinis vizitas
Sekmadienį įvykusi labdaros popietė įvyko Ordino 

iniciatyva. Kelionei, kurios tikslas buvo pasidalinti  
sukauptais daiktais su jų stokojančiais, aktyviai 
ruoštasi nuo lapkričio. Ordino įkurtose Mažojo princo 
dirbtuvėse kelis savaitgalius buvo renkama ir 
skirstoma labdara, pakuojamos dovanos. Prisidėti prie 
šios kilnios idėjos buvo kviečiami ne tik Ordino nariai, 
bet ir Mažojo princo dirbtuvių bičiuliai, kiti neabejingi 
žmonės. Surinktų rūbų, maisto, žaislų ir knygų pakako 
visiems 20-iai vaikų globos namų auklėtinių bei 
šešioms daugiavaikėms šeimoms.

„Pareiga remti vargstančius, padėti jaunimui ir 
vaikams yra viena svarbiausių Ordino statute 
apibrėžtų sričių. Valstybiniuose vaikų globos namuose 
augantiems vaikams, nepasiturintiesiems dėmesio 
niekada nebus per daug. Ypač bendravimo, buvimo su 
juos palaikančiais. Ne dovanos svarbiausia, todėl 
stengėmės akcentuoti ne pačią labdarą, bet gerą 

nuotaiką, šventę, kurią mums 
padėjo sukurti Kupiškio 

meno mokyklos 
mokinės“, - sakė Ordino 

D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas. 

Pasak jo, tai pirma-
sis, tačiau ne paskuti-
nis vizitas Kupiškyje – 
su vaikų globos 
namų direktoriumi 
jau aptartos 
galimybės ateityje 

pakviesti vaikus į 
Vilnių, Mažojo princo 

KUPIŠKIO VAIKŲ NAMUS IR ŠEIMAS PASIEKĖ ORDINO SURINKTA LABDARA
Publikuota 2014.12.28 ordinas.lt  -  Agnė Pikšrytė  

dirbtuves, taip pat į Lietuvos nacionalino operos ir 
baleto teatro spektaklius, surengti tradicinį Ordino 
organizuojamą piešinių konkursą Šv. Kazimiero tema. 

Labiausia trūksta šilumos
Pasiklausę mokytojų Danutės Boverienės ir 

Genovaitės Bartaševičienės paruoštų kanklininkių bei 
akordeonisčių atliekamų kūrinių, išsidalinę dovanas 
visi turėjo daugiau laiko susipažinti, pabendrauti. Į 
kelionę vykę ir dosniai prie labdaros prisidėję ordino 
kanclerė Virginija Apanavičienė, dama So�ija Jonaitytė, 
Gailutė Kaklauskaitė bei kiti nariai stengėsi visiems 
mažiesiems popietės dalyviams skirti bent dalelę 
dėmesio.

Bendraujant su kiekvienu atskirai atsiskleidė 
skirtingos istorijos, norai ir svajonės. Visi vaikai čia 
labai skirtingi ne tik amžiumi, kuris svyruoja nuo 4 iki 
17 metų, bet ir patirtimi, tačiau visus vienija viena – 
šeimos ilgesys ir palaikymo sunkią akimirką poreikis. 

Viena iš kelių vyriausiųjų globotinių – 17-metė Kris-
tina. Ji vienuoliktokė, darbšti mokinė ir, kaip ji pati 

sako, čia laikoma „gera mergaite“. Mergina, kurios 
šypsena ir optimizmas bemat užkrečia, Šv. Kazimiero 
globos namuose gyvena jau 8-erius metus. „Nėra taip 
jau blogai – tarp tiek žmonių retai jautiesi vienišas. 
Man pasisekė, nes viename kambaryje gyvenu su savo 
geriausia drauge. Žinoma, kartais trūksta privatumo, 
ramybės,  tačiau sunkiausia būna tada, kai trūksta 
artimo žmogaus palaikymo ir padrąsinimo“, - sakė 
inžineriją planuojanti studijuoti mergina. 

Mažieji globotiniai visos viešnagės metu 
nesidrovėdami glaudėsi prie svečių – jiems labiau nei 
žodžio trūksta paglostymo. Popietėje dalyvavusios 5 
Ordino paremtos šeimos taip pat turi savo skaudulius, 
tačiau, pasak Šv. Kazimiero vaikų globos namų direkto-
riaus Petro Remeikio, padėjusio jas surasti, tai tvark-
ingi, darbštūs tėvai, visomis išgalėmis besistengiantys 
išlaikyti savo vaikus. Net dvejose šeimose vienas iš tėvų 
augina po 5 vaikus, vienos jų vaikai visai neseniai liko 
našlaičiais ir auga su tėčiu bei močiute, kitos šeimos 
taip pat daugiavaikės – čia auga po 2-4 vaikus. 

Trijų paauglių sūnų ir dviejų dukrų tėvas Žydrūnas 
Palaima, neseniai tapęs našliu dar nespėjo apsiprasti. 
Ūkyje gyvenanti šeima ir iki šeimos nelaimės gyveno 
kukliai, dabar tapo dar sunkiau. Pasak jų, trūksta visko 
– rūbų, kitų daiktų. Labiausiai, žinoma, mamos...

Nida Janeliūnienė – vieniša penkių vaikų mama. 
Mažiausiai mergaitei dar tik dveji. Vyresnieji vaikai 
padeda buityje ir mažosios priežiūroje, visgi lengva 
nėra. Tačiau moteris nuolat šypsosi, o iš jos lūpų 
neišgirsi nė vieno nusiskundimo. Priešingai, šeimos 
vaikai tvarkingi, išauklėti, trys iš jų lanko muzikos 
mokyklą.

Lina Seiliūnienė viena augina tris 6-11 metų ber- 
niukus. Visi jie turi sveikatos problemų. Viktorija 
Jasaitė ir Asta Vilienė taip pat augina po du paaugliško 
amžiaus vaikus. Šių šeimų maitintojos o�icialiai yra 
bedarbės, tačiau nuolat imasi įvairių darbų, taip prisi-
durdamos papildomų pajamų. Daiva Vainauskienė 
augina keturis vaikus, vienas iš jų – jos negalią 
turinčios dukros sūnus. 

Gyvena laukimu
Vaikų globos namų direktorius P. Remeikis, vadovau-

jantis 5-erius metus, sako, kad iššūkių netrūksta. „Būna 
ir šviesesnių, ir tamsesnių dienų. Kasdien nauji darbai, 
problemos, o taip pat ir mažesni ar didesni 
džiaugsmai“, - šypsodamasis sako jis. Anot jo, labiausia 
vargina tai, kad kai kurie dalykai nevyksta taip greitai, 
kaip norėtųsi. Vaikų išlaikymas viskam brangstant taip 
pat dažnai tampa galvosūkiu. „Didžiąją dalį iš valstybės 
gaunamų pinigų skiriama maistui, o juk dar 

S. Jonaitytė, B. Lukošiūnienė su jaunąja talente.

Kupiškio meno mokyklos mokinės

A. Pikšrytė su mažąja Urte

klebono Virgilijaus Liuimos iniciatyva. Už kelių 
kilometrų nuo paties Kupiškio miesto esantys namai 
šiuo metu renovuojami, o visi vaikai jau dvejus metus 
glaudžiasi vienos miesto gimnazijos bendrabutyje. 
Atnaujinti vaikų globos namai, kuriuose vaikai gyvens 
jaukiau ir patogiau, vaikus turėtų pasitikti jau 2015 
metų birželio mėnesį. █



reikia vaikus ir aprengti, vyresniems duoti 
dienpinigių, apmokėti transportą. Todėl labai džiugu, 
kad atsiranda tokių gražių iniciatyvų kaip jūsų organi-
zacijos parama“, - sakė P. Remeikis. 

1996 metais globos namai įkurti ir Šv. Kazimiero 
vardu pavadinti Nekaltosios Švč. Mergelės bažnyčios 
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Visų smagiausia, kai geros mintys virsta darbais. 
Seniai brandinta idėja sukaupus įvairių gėrybių 
aplankyti be šeimų gyvenančius vaikus ir skurstančius 
šiemet buvo išpildyta: Šv. Kazimiero ordino nariai prieš 
pat Šv. Kalėdas lankėsi Kupiškyje, kur vaikams ir 
nepasiturinčioms šeimoms išdalino pusšimtį  dėžių rūbų, 
maisto, žaislų bei knygų.

Šiais metais labdaros adresatais pasirinkti Šv. Kazi-
miero vaikų globos namai Kupiškyje. Lietuvos 
karalaičio, jaunimo globėjo vardą turinti globos įstaiga 
bei jos gyventojai ordiniečius pasitiko vaišėmis, 
eilėmis, muzika, pačių darytais rankdarbiais ir tvirtais 
apkabinimais. 

Nevienkartinis vizitas
Sekmadienį įvykusi labdaros popietė įvyko Ordino 

iniciatyva. Kelionei, kurios tikslas buvo pasidalinti  
sukauptais daiktais su jų stokojančiais, aktyviai 
ruoštasi nuo lapkričio. Ordino įkurtose Mažojo princo 
dirbtuvėse kelis savaitgalius buvo renkama ir 
skirstoma labdara, pakuojamos dovanos. Prisidėti prie 
šios kilnios idėjos buvo kviečiami ne tik Ordino nariai, 
bet ir Mažojo princo dirbtuvių bičiuliai, kiti neabejingi 
žmonės. Surinktų rūbų, maisto, žaislų ir knygų pakako 
visiems 20-iai vaikų globos namų auklėtinių bei 
šešioms daugiavaikėms šeimoms.

„Pareiga remti vargstančius, padėti jaunimui ir 
vaikams yra viena svarbiausių Ordino statute 
apibrėžtų sričių. Valstybiniuose vaikų globos namuose 
augantiems vaikams, nepasiturintiesiems dėmesio 
niekada nebus per daug. Ypač bendravimo, buvimo su 
juos palaikančiais. Ne dovanos svarbiausia, todėl 
stengėmės akcentuoti ne pačią labdarą, bet gerą 

nuotaiką, šventę, kurią mums 
padėjo sukurti Kupiškio 

meno mokyklos 
mokinės“, - sakė Ordino 

D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas. 

Pasak jo, tai pirma-
sis, tačiau ne paskuti-
nis vizitas Kupiškyje – 
su vaikų globos 
namų direktoriumi 
jau aptartos 
galimybės ateityje 

pakviesti vaikus į 
Vilnių, Mažojo princo 

dirbtuves, taip pat į Lietuvos nacionalino operos ir 
baleto teatro spektaklius, surengti tradicinį Ordino 
organizuojamą piešinių konkursą Šv. Kazimiero tema. 

Labiausia trūksta šilumos
Pasiklausę mokytojų Danutės Boverienės ir 

Genovaitės Bartaševičienės paruoštų kanklininkių bei 
akordeonisčių atliekamų kūrinių, išsidalinę dovanas 
visi turėjo daugiau laiko susipažinti, pabendrauti. Į 
kelionę vykę ir dosniai prie labdaros prisidėję ordino 
kanclerė Virginija Apanavičienė, dama So�ija Jonaitytė, 
Gailutė Kaklauskaitė bei kiti nariai stengėsi visiems 
mažiesiems popietės dalyviams skirti bent dalelę 
dėmesio.

Bendraujant su kiekvienu atskirai atsiskleidė 
skirtingos istorijos, norai ir svajonės. Visi vaikai čia 
labai skirtingi ne tik amžiumi, kuris svyruoja nuo 4 iki 
17 metų, bet ir patirtimi, tačiau visus vienija viena – 
šeimos ilgesys ir palaikymo sunkią akimirką poreikis. 

Viena iš kelių vyriausiųjų globotinių – 17-metė Kris-
tina. Ji vienuoliktokė, darbšti mokinė ir, kaip ji pati 

sako, čia laikoma „gera mergaite“. Mergina, kurios 
šypsena ir optimizmas bemat užkrečia, Šv. Kazimiero 
globos namuose gyvena jau 8-erius metus. „Nėra taip 
jau blogai – tarp tiek žmonių retai jautiesi vienišas. 
Man pasisekė, nes viename kambaryje gyvenu su savo 
geriausia drauge. Žinoma, kartais trūksta privatumo, 
ramybės,  tačiau sunkiausia būna tada, kai trūksta 
artimo žmogaus palaikymo ir padrąsinimo“, - sakė 
inžineriją planuojanti studijuoti mergina. 

Mažieji globotiniai visos viešnagės metu 
nesidrovėdami glaudėsi prie svečių – jiems labiau nei 
žodžio trūksta paglostymo. Popietėje dalyvavusios 5 
Ordino paremtos šeimos taip pat turi savo skaudulius, 
tačiau, pasak Šv. Kazimiero vaikų globos namų direkto-
riaus Petro Remeikio, padėjusio jas surasti, tai tvark-
ingi, darbštūs tėvai, visomis išgalėmis besistengiantys 
išlaikyti savo vaikus. Net dvejose šeimose vienas iš tėvų 
augina po 5 vaikus, vienos jų vaikai visai neseniai liko 
našlaičiais ir auga su tėčiu bei močiute, kitos šeimos 
taip pat daugiavaikės – čia auga po 2-4 vaikus. 

Trijų paauglių sūnų ir dviejų dukrų tėvas Žydrūnas 
Palaima, neseniai tapęs našliu dar nespėjo apsiprasti. 
Ūkyje gyvenanti šeima ir iki šeimos nelaimės gyveno 
kukliai, dabar tapo dar sunkiau. Pasak jų, trūksta visko 
– rūbų, kitų daiktų. Labiausiai, žinoma, mamos...

Nida Janeliūnienė – vieniša penkių vaikų mama. 
Mažiausiai mergaitei dar tik dveji. Vyresnieji vaikai 
padeda buityje ir mažosios priežiūroje, visgi lengva 
nėra. Tačiau moteris nuolat šypsosi, o iš jos lūpų 
neišgirsi nė vieno nusiskundimo. Priešingai, šeimos 
vaikai tvarkingi, išauklėti, trys iš jų lanko muzikos 
mokyklą.

Lina Seiliūnienė viena augina tris 6-11 metų ber- 
niukus. Visi jie turi sveikatos problemų. Viktorija 
Jasaitė ir Asta Vilienė taip pat augina po du paaugliško 
amžiaus vaikus. Šių šeimų maitintojos o�icialiai yra 
bedarbės, tačiau nuolat imasi įvairių darbų, taip prisi-
durdamos papildomų pajamų. Daiva Vainauskienė 
augina keturis vaikus, vienas iš jų – jos negalią 
turinčios dukros sūnus. 

Gyvena laukimu
Vaikų globos namų direktorius P. Remeikis, vadovau-

jantis 5-erius metus, sako, kad iššūkių netrūksta. „Būna 
ir šviesesnių, ir tamsesnių dienų. Kasdien nauji darbai, 
problemos, o taip pat ir mažesni ar didesni 
džiaugsmai“, - šypsodamasis sako jis. Anot jo, labiausia 
vargina tai, kad kai kurie dalykai nevyksta taip greitai, 
kaip norėtųsi. Vaikų išlaikymas viskam brangstant taip 
pat dažnai tampa galvosūkiu. „Didžiąją dalį iš valstybės 
gaunamų pinigų skiriama maistui, o juk dar 

Labdara keliavo iš Vilniaus komtūrijos

Dovanos N. Janeliūnienės šeimai

„Mažojo princo dirbtuvių“ lauktuvės

Dovanos D. Vainauskienės šeimai
> 20 psl. 

klebono Virgilijaus Liuimos iniciatyva. Už kelių 
kilometrų nuo paties Kupiškio miesto esantys namai 
šiuo metu renovuojami, o visi vaikai jau dvejus metus 
glaudžiasi vienos miesto gimnazijos bendrabutyje. 
Atnaujinti vaikų globos namai, kuriuose vaikai gyvens 
jaukiau ir patogiau, vaikus turėtų pasitikti jau 2015 
metų birželio mėnesį. █



reikia vaikus ir aprengti, vyresniems duoti 
dienpinigių, apmokėti transportą. Todėl labai džiugu, 
kad atsiranda tokių gražių iniciatyvų kaip jūsų organi-
zacijos parama“, - sakė P. Remeikis. 

1996 metais globos namai įkurti ir Šv. Kazimiero 
vardu pavadinti Nekaltosios Švč. Mergelės bažnyčios 
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„VISOS LIETUVOS VAIKAMS“ ORDINAS DOVANOJO ŠILTAS ADVENTO AKIMIRKAS
Publikuota 2014.12.27 ordinas.lt  -   Agnė Pikšrytė    

Visų smagiausia, kai geros mintys virsta darbais. 
Seniai brandinta idėja sukaupus įvairių gėrybių 
aplankyti be šeimų gyvenančius vaikus ir skurstančius 
šiemet buvo išpildyta: Šv. Kazimiero ordino nariai prieš 
pat Šv. Kalėdas lankėsi Kupiškyje, kur vaikams ir 
nepasiturinčioms šeimoms išdalino pusšimtį  dėžių rūbų, 
maisto, žaislų bei knygų.

Šiais metais labdaros adresatais pasirinkti Šv. Kazi-
miero vaikų globos namai Kupiškyje. Lietuvos 
karalaičio, jaunimo globėjo vardą turinti globos įstaiga 
bei jos gyventojai ordiniečius pasitiko vaišėmis, 
eilėmis, muzika, pačių darytais rankdarbiais ir tvirtais 
apkabinimais. 

Nevienkartinis vizitas
Sekmadienį įvykusi labdaros popietė įvyko Ordino 

iniciatyva. Kelionei, kurios tikslas buvo pasidalinti  
sukauptais daiktais su jų stokojančiais, aktyviai 
ruoštasi nuo lapkričio. Ordino įkurtose Mažojo princo 
dirbtuvėse kelis savaitgalius buvo renkama ir 
skirstoma labdara, pakuojamos dovanos. Prisidėti prie 
šios kilnios idėjos buvo kviečiami ne tik Ordino nariai, 
bet ir Mažojo princo dirbtuvių bičiuliai, kiti neabejingi 
žmonės. Surinktų rūbų, maisto, žaislų ir knygų pakako 
visiems 20-iai vaikų globos namų auklėtinių bei 
šešioms daugiavaikėms šeimoms.

„Pareiga remti vargstančius, padėti jaunimui ir 
vaikams yra viena svarbiausių Ordino statute 
apibrėžtų sričių. Valstybiniuose vaikų globos namuose 
augantiems vaikams, nepasiturintiesiems dėmesio 
niekada nebus per daug. Ypač bendravimo, buvimo su 
juos palaikančiais. Ne dovanos svarbiausia, todėl 
stengėmės akcentuoti ne pačią labdarą, bet gerą 

nuotaiką, šventę, kurią mums 
padėjo sukurti Kupiškio 

meno mokyklos 
mokinės“, - sakė Ordino 

D. Magistras Henrikas 
Armoška-Eismontas. 

Pasak jo, tai pirma-
sis, tačiau ne paskuti-
nis vizitas Kupiškyje – 
su vaikų globos 
namų direktoriumi 
jau aptartos 
galimybės ateityje 

pakviesti vaikus į 
Vilnių, Mažojo princo 

Iki didžiųjų metų švenčių skaičiuojant paskutines 
dienas, Šv. Kazimiero ordinas be šeimų augantiems 
vaikams dovanojo jaukią ir turiningą adventinę popietę. 
Joje skambėjo liaudies dainos, vaikai turėjo galimybę 
susipažinti su senosiomis lietuviškomis tradicijomis, 
paragauti senoviškų Kūčių valgių ir, svarbiausia, pajusti 
bendrystės džiaugsmą.

Ordiniečius ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
etnomuzikologi-
jos specialybės 
s t u d e n t e s 
E l e k t r ė n ų 

dirbtuves, taip pat į Lietuvos nacionalino operos ir 
baleto teatro spektaklius, surengti tradicinį Ordino 
organizuojamą piešinių konkursą Šv. Kazimiero tema. 

Labiausia trūksta šilumos
Pasiklausę mokytojų Danutės Boverienės ir 

Genovaitės Bartaševičienės paruoštų kanklininkių bei 
akordeonisčių atliekamų kūrinių, išsidalinę dovanas 
visi turėjo daugiau laiko susipažinti, pabendrauti. Į 
kelionę vykę ir dosniai prie labdaros prisidėję ordino 
kanclerė Virginija Apanavičienė, dama So�ija Jonaitytė, 
Gailutė Kaklauskaitė bei kiti nariai stengėsi visiems 
mažiesiems popietės dalyviams skirti bent dalelę 
dėmesio.

Bendraujant su kiekvienu atskirai atsiskleidė 
skirtingos istorijos, norai ir svajonės. Visi vaikai čia 
labai skirtingi ne tik amžiumi, kuris svyruoja nuo 4 iki 
17 metų, bet ir patirtimi, tačiau visus vienija viena – 
šeimos ilgesys ir palaikymo sunkią akimirką poreikis. 

Viena iš kelių vyriausiųjų globotinių – 17-metė Kris-
tina. Ji vienuoliktokė, darbšti mokinė ir, kaip ji pati 

sako, čia laikoma „gera mergaite“. Mergina, kurios 
šypsena ir optimizmas bemat užkrečia, Šv. Kazimiero 
globos namuose gyvena jau 8-erius metus. „Nėra taip 
jau blogai – tarp tiek žmonių retai jautiesi vienišas. 
Man pasisekė, nes viename kambaryje gyvenu su savo 
geriausia drauge. Žinoma, kartais trūksta privatumo, 
ramybės,  tačiau sunkiausia būna tada, kai trūksta 
artimo žmogaus palaikymo ir padrąsinimo“, - sakė 
inžineriją planuojanti studijuoti mergina. 

Mažieji globotiniai visos viešnagės metu 
nesidrovėdami glaudėsi prie svečių – jiems labiau nei 
žodžio trūksta paglostymo. Popietėje dalyvavusios 5 
Ordino paremtos šeimos taip pat turi savo skaudulius, 
tačiau, pasak Šv. Kazimiero vaikų globos namų direkto-
riaus Petro Remeikio, padėjusio jas surasti, tai tvark-
ingi, darbštūs tėvai, visomis išgalėmis besistengiantys 
išlaikyti savo vaikus. Net dvejose šeimose vienas iš tėvų 
augina po 5 vaikus, vienos jų vaikai visai neseniai liko 
našlaičiais ir auga su tėčiu bei močiute, kitos šeimos 
taip pat daugiavaikės – čia auga po 2-4 vaikus. 

Trijų paauglių sūnų ir dviejų dukrų tėvas Žydrūnas 
Palaima, neseniai tapęs našliu dar nespėjo apsiprasti. 
Ūkyje gyvenanti šeima ir iki šeimos nelaimės gyveno 
kukliai, dabar tapo dar sunkiau. Pasak jų, trūksta visko 
– rūbų, kitų daiktų. Labiausiai, žinoma, mamos...

Nida Janeliūnienė – vieniša penkių vaikų mama. 
Mažiausiai mergaitei dar tik dveji. Vyresnieji vaikai 
padeda buityje ir mažosios priežiūroje, visgi lengva 
nėra. Tačiau moteris nuolat šypsosi, o iš jos lūpų 
neišgirsi nė vieno nusiskundimo. Priešingai, šeimos 
vaikai tvarkingi, išauklėti, trys iš jų lanko muzikos 
mokyklą.

Lina Seiliūnienė viena augina tris 6-11 metų ber- 
niukus. Visi jie turi sveikatos problemų. Viktorija 
Jasaitė ir Asta Vilienė taip pat augina po du paaugliško 
amžiaus vaikus. Šių šeimų maitintojos o�icialiai yra 
bedarbės, tačiau nuolat imasi įvairių darbų, taip prisi-
durdamos papildomų pajamų. Daiva Vainauskienė 
augina keturis vaikus, vienas iš jų – jos negalią 
turinčios dukros sūnus. 

Gyvena laukimu
Vaikų globos namų direktorius P. Remeikis, vadovau-

jantis 5-erius metus, sako, kad iššūkių netrūksta. „Būna 
ir šviesesnių, ir tamsesnių dienų. Kasdien nauji darbai, 
problemos, o taip pat ir mažesni ar didesni 
džiaugsmai“, - šypsodamasis sako jis. Anot jo, labiausia 
vargina tai, kad kai kurie dalykai nevyksta taip greitai, 
kaip norėtųsi. Vaikų išlaikymas viskam brangstant taip 
pat dažnai tampa galvosūkiu. „Didžiąją dalį iš valstybės 
gaunamų pinigų skiriama maistui, o juk dar 

savivaldybėje, Koncepto kaime įsikūrę „Visos Lietuvos 
vaikai“ pasitiko dar kieme. Aprodę savo valdas, vaikai 
susirinko šviesioje svetainėje. Židinyje rusenant ugniai, 
ant grindų lakstant saulei pamažu mezgėsi draugystė.

Pažintis su tradicijomis ir šv. Kazimieru
Saulėtą sekmadienį kelių didelių Lietuviškų trobų 

sodyba atrodo tarsi ramus užutekis, kuriame visos 
bėdos kiek nutolsta, pasimiršta. Visgi nesunku 
pastebėti, kad be savų šeimų augantys vaikai kitokie ir 

dažnam jų reikia pastangų bei laiko nuvyti šalin 
blogas mintis, atsiverti nepažįstamam.

Tačiau kartu su muzika ir adventui derančiais 
žaidimais visos sienos netrukus griuvo – vaikai, vos 

prieš akimirką buvę nekalbūs, su džiaugsmu 
traukė lietuvių liaudies dainas, užsimiršo 
smagiuose žaidimuose. Etnomuzikologijos 
studenčių su LMTA doktorante Toma 
Grašyte priešakyje kankliavimas ir 
tarmiškai atliekamos dainos visus trum-
pam nunešė toli nuo kasdienybės. 

Didžiausią įspūdį vaikams neabejotinai 
paliko Kūčių burtai, kurių paruošė 

senąją lietuvių kultūrą puoselėjančios 
merginos. Ne mažiau visiems buvo 

smalsu paragauti kūčios ir čia pat su vaikų pagalba 
paruoštos spirgutės. Vaikai neslėpė, kad visos šios 
senosios tradicijos jiems nematytos, bet įdomios. Dar 
viena nauja pažintis vaikams buvo Lietuvos šventasis 
Kazimieras. Su šia šviesia asmenybe, jaunimo globėju 
visus supažindino Ordino dama So�ija Jonaitytė. Jos 
atliekamos giesmės šv. Kazimierui visi įdėmiai klausę, 
priedainį netrukus kartojo ir patys. 

Atsisveikindami svečiai ir globotiniai vieni kitiems 
žadėjo užsimezgusią draugystę palaikyti bei susitikti 
dar ne kartą.

Viena didelė šeima
Apie Koncepto kaimą Lietuvoje yra girdėjęs tikrai 

nedažnas. Nors šio kaimo pavadinimas skamba 
neįprastai moderniai ir, kartą jį išgirdus, įsimena ilgam. 
Visai kaip ir šiame kaime įsikūrusios „Visos Lietuvos 
vaikai“ sodybos gyventojai bei neeilinės jų gyvenimo 
istorijos...

Organizacija „Visos Lietuvos vaikai“ šiemet mini 
25-erių metų jubiliejų. 1989-aisiais ji buvo įkurta 
asmenine Elenos Kubilienės iniciatyva, siekiant 
įgyvendinti viziją – globoti vaikus, sudarant jiems 
artimas gyvenimui šeimoje sąlygas, remiantis užsienio 
šalių patirtimi.  

Šiandien šiuose nestandartiniuose globos namuose 
gyvena 26 vaikai ir paaugliai. Kaip pastebi ponia Elena, 
retas šių namų gyventojas būna našlaitis, tačiau net ir 
turėdami tėvus, gimines, vaikai patenka čia – į kiek 
kitokią didelę šeimą, kurioje visi vieni kitiems atstoja 
seseris ir brolius, mamas ir tėčius. Jauniausiam globot-
iniui, čia gyvenančiam su mama, Kūčių dieną sukaks 
treji, vyriausiajam – jau 18-a. Visų globotinių tikslas – 
išmokti pasirūpinti savimi ir pasiruošti savarankiškam 
gyvenimui. 

„Štai, turime naują šeimos narį – Igną. Jis sutrikusio 
elgesio vaikas, sunkiai prognozuojamas, tačiau visi 
stengiamės su juo susidraugauti, suprasti, kaip 
bendrauti, jam padėti. Pirmą kartą mūsų organizacijos 
istorijoje prieš kelerius metus buvo leista kartu gyventi 
čia vaikelio susilaukusiai nepilnametei merginai ir jos 
sūnui. Situacija Lietuvoje pamažu keičiasi, bet 
sunkumų išlieka“, - sakė E. Kubilienė, kurios pradėtą 
veiklą šiuo metu tęsia jos dukra Beata. █
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Petras RemeikisKoncertas namų auklėtiniams ir šeimoms Dovana Eimantui

klebono Virgilijaus Liuimos iniciatyva. Už kelių 
kilometrų nuo paties Kupiškio miesto esantys namai 
šiuo metu renovuojami, o visi vaikai jau dvejus metus 
glaudžiasi vienos miesto gimnazijos bendrabutyje. 
Atnaujinti vaikų globos namai, kuriuose vaikai gyvens 
jaukiau ir patogiau, vaikus turėtų pasitikti jau 2015 
metų birželio mėnesį. █
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Iki didžiųjų metų švenčių skaičiuojant paskutines 
dienas, Šv. Kazimiero ordinas be šeimų augantiems 
vaikams dovanojo jaukią ir turiningą adventinę popietę. 
Joje skambėjo liaudies dainos, vaikai turėjo galimybę 
susipažinti su senosiomis lietuviškomis tradicijomis, 
paragauti senoviškų Kūčių valgių ir, svarbiausia, pajusti 
bendrystės džiaugsmą.

Ordiniečius ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
etnomuzikologi-
jos specialybės 
s t u d e n t e s 
E l e k t r ė n ų 
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istorijos...
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25-erių metų jubiliejų. 1989-aisiais ji buvo įkurta 
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šalių patirtimi.  
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gyvena 26 vaikai ir paaugliai. Kaip pastebi ponia Elena, 
retas šių namų gyventojas būna našlaitis, tačiau net ir 
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kitokią didelę šeimą, kurioje visi vieni kitiems atstoja 
seseris ir brolius, mamas ir tėčius. Jauniausiam globot-
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treji, vyriausiajam – jau 18-a. Visų globotinių tikslas – 
išmokti pasirūpinti savimi ir pasiruošti savarankiškam 
gyvenimui. 

„Štai, turime naują šeimos narį – Igną. Jis sutrikusio 
elgesio vaikas, sunkiai prognozuojamas, tačiau visi 
stengiamės su juo susidraugauti, suprasti, kaip 
bendrauti, jam padėti. Pirmą kartą mūsų organizacijos 
istorijoje prieš kelerius metus buvo leista kartu gyventi 
čia vaikelio susilaukusiai nepilnametei merginai ir jos 
sūnui. Situacija Lietuvoje pamažu keičiasi, bet 
sunkumų išlieka“, - sakė E. Kubilienė, kurios pradėtą 
veiklą šiuo metu tęsia jos dukra Beata. █

Vaško burtai Tradiciniai žaidimai

Adventinis vaišių stalas

Etnomuzikologijos studenčių pasakojimas
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Geriausiai menininko misiją nusakantis žodis, ko gero, 
būtų tarpininkas – žmogus, kuris yra tarsi tarp žemės ir 
dangaus, buities ir būties. Kino ir teatro aktorius, 
režisierius, Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjas Valentinas 
Masalskis, be abejonės, vienas tokių.

Jo žvilgsnis veria kiaurai, o skvarbus protas, rodos, 
mato kiekvieną sielos užkaborį. Skamba bauginančiai? 
Visgi tai žmogus, kuris, nors kuria gan tamsų, kartais 
groteskišką, absurdo ribas tikrinantį teatrą, labiau už 
viską vertina santykį su žmogumi. 

„Myliu žmogų, labai myliu. Bendrauju, kalbuosi su 
žmonėmis turguje – atvažiavęs į kitą miestą, visuomet 
skubu čia. Man žmonės įdomesni nei miestų 
architektūra. Iš bendravimo gavau viską. Žmonėmis 
mus padaro mokytojai ir uždaviniai, todėl man visada 
imponavo tie, kurie sau kėlė didžiulius uždavinius, - 
sako aktorius, namuose visuomet pusryčiaujantis su 
savo idealais – įrėmintomis jų nuotraukomis. - 
Kalbuosi su jais, nes man jie – nemirę.“

Laikas
Vos pasibaigus Dainų šventei, kurioje V. Masalskis 

debiutavo kaip vienas pagrindinių režisierių, jis jau 
buvo beskubantis į kitą Lietuvos galą. „Visiškai neturiu 
laiko. Tai bus pirma vasara, kai neturėsiu atostogų. Iki 
kitų metų turiu paruošti tris spektaklius. Išvažiuoju į 
Klaipėdą, kur repetuosime Giedriaus Kuprevičiaus 
operą „Pamoka“, parašytą 1978 metais. Tai tokia 
absurdo opera, kurioje viskas perteikiama per ritminį 
kalbėjimą, dainavimą, vaizdą“, - sako V. Masalskis. 
Operoje pagrindinis vaidmuo patikėtas Evelinai 
Lazdovskai, dailininkės pareigos – Renatai Valčik. 

Dar vienas kūrinys, prie kurio artimiausiu metu 
ketina prisiliesti režisierius – Paulinos Pūkytės pjesė 
„Bedalis ir labdarys“, per šaržuotą nelaimėlio 
gyvenimo Londone portretą kalbanti skaudžia 
emigracijos tema. Trečiasis kūrinys, virsiantis spektak-
liu – nauja Mindaugo Nastaravičiaus pjesė „Man 
netinka tavo kostiumas“, pasakojanti apie sudėtingus 
tėvo ir sūnaus santykius.

Kitų metų pradžioje V. Masalskis pats ketina kurti 
vaidmenį spektaklyje žymaus lenkų teatro režisieriaus 
ir scenografo Krystiano Lupos čia statomame spektak-
lyje. „Tai didelė rolė ir bus labai daug darbo, tuo labiau, 
kad tai labai įdomus režisierius, ko gero, vienas 
įdomiausių pasaulyje šiuo metu. Gausiu daug pamokų, 
- sako V. Masalskis, kuris smagiai juokiasi, paklaustas, 

V. MASALSKIS: MYLIU ŽMOGŲ – IŠ BENDRAVIMO GAVAU VISKĄ
Publikuota 2015.02.01 ordinas.lt - „Gyvenimo šviesa“  -   Agnė Pikšrytė    

ar tai reiškia, kad jis vis dar mokosi. - Visada. Kiekviena 
diena yra kažkas naujo, nėra jokių dogmų. Atrodo 
išmokai kažkokią pamoką ir, žiūrėk, vėl suklysti.“

Artisto dalia 
Planuojant susitikimą su V. Masalskiu, iš galvos vis 

neišėjo vienas senokai matytas, bet prieš akis vis karts 
nuo karto išnyrantis jo režisuotas spektaklis „Aš, Fojer-
bachas“, kuriame pats atliko ir pagrindinį vaidmenį. 
Minimalistinė scenogra�ija ir aštrus žodis, švelniai 
glostantis „atvirą nervą“ iki bent laikino minčių ir sielos 
apsivalymo. Toks yra V. Masalskio teatras – tai 
savotiška skaistykla. Režisieriaus pasirenkamos temos 
nesikeičia – išlieka amžini, svarbiausi, sunkiausiai atsa-
komi klausimai.

V. Masalskis mano, kad menininkas, aktorius negali 
būti atitrūkęs nuo žemiško gyvenimo – jam reikia jausti 
gyvenimą, būti tarp žmonių, galbūt netgi gyventi 
nepritekliuje, nes, kai ateina pinigai, nejučia žmogus 
ima jiems tarnauti. Pats jau senokai Vilnių iškeitęs į 
Vievį sako, kad tai nulėmė daugybė į vieną krūvą 
sukritusių priežasčių. Kai kurios jų šiandien svetimam 
gali netgi atrodyti juokingos, tačiau V. Masalskis 
įsitikinęs, kad visa tai buvo viena jo gyvenimo 
užduočių.

„Kaip ir dabar – važiuoju į Klaipėdą, nes reikia padėti 
jauniems žmonėms atsiskleisti, atrasti savo kūrybinį 
kelią. Tai yra užduotys. Galbūt po to vėl kur nors kitur 
važiuosiu. Jei padaręs avariją nežuvau, vadinasi, esu 
dar čia reikalingas“, - sako Klaipėdos jaunimo teatro 
režisierius.

Vienatvė ir narcicizmas
V. Masalskis mano, kad XXI amžius pertekęs narci-

cizmo. „Mes kiekvieną suvalgytą ledų porciją 
fotografuojame ir talpiname „Fecebook“. Už�iksuojame 
kiekvieną savo pasisėdėjimą, nes norime, kad jis liktų 
amžiams, siunčiame nuotraukas draugams – tai yra 
kolektyvinis narcicizmas. Tačiau kiekvienam bent 
akimirkai reikia vienatvės. Vienatvė reikalinga dide-
liems darbams. Todėl mes dirbame Klaipėdoje. Vilnius 
yra vilionė – jis vilioja tave kava, pokyliais, pažintimis, 
skambučiais... Dabar labai gerai suprantu, kodėl Vidas 
Bareikis (teatro aktorius, režisierius, muzikantas - aut. 
past). su trupe išvyko į Klaipėdą, į visai nežinomą 
erdvę“, - sako menininkas, uostamiestį vadinantis 
puikia vieta kūrybai, prabanga tapusiam atsitraukimui.

Anot jo, čia žmonės labiau atsidavę darbui, netgi 

rodantys nepakantumą nedarbui. „Viena studentė 
gražiai apibūdino Klaipėdą, sako – tai lyg negyva žuvis, 
išmesta ant kranto, griaučiai yra, bet nėra gyvybės... Aš 
tikiu, kad mes ją sukursim“, - sako V. Masalskis. Nors 
Vilniaus publika kritiška ir dažnai skeptiška, čia yra 
gerai pasitikrinti savo trūkumus, mano jis. Pats V. 
Masalskis spektakliams ruošiasi atsakingai – medi- 
tuoja, nevalgo ir kaskart ruošiasi „kovai“ su žiūrovu. 
„Tai lyg bokso ringas. Turi užkrėsti žiūrovą, sudominti. 
Tai sekina, nors tos pergalės akimirkos, kai žiūrovas 
patiki, ploja – išties džiugina. Besipriešinantis žiūrovas 
yra gerai, tuomet menas auga“, - sako režisierius, kuris 
pats į teatrą eina „atsargiai“, kartais bijodamas nusi- 
vilti, kartais – pasisavinti idėjas.

„Menininkas neturi žiūrėti daug meno. Svarbiausia 
jaunystėje išsirinkti gerą modelį ir sekti tam tikru 
artistu, kuris jį „išpildė“, kuris ėjo teisingu keliu. Visų 
svarbiausia – matyti klaidas. Kaip sakau aktoriams – jei 
jums labai patinka tas teatras, neikite ten, nes jūsų 
vietos jau užimtos. Turite surasti teatrą, kuriame 
kažkas blogai ir eiti jo keisti“, - sako V. Masalskis, kuris 
prisimena, kad Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 
ir kine jo manymu trūko emocionalumo, gyvumo, todėl 
jis vis stengėsi to įnešti.

Prisitaikymas/pataikavimas
Kalbėdamas apie darbą, V. Masalskis prisiminė 

Desmondo Morriso knygą „Žmonių zoologijos sodas“, 
kurioje, anot jo, autorius kategoriškas, bet teisingas. 
„Jei darbas neteikia malonumo ir viską darome tik dėl 
pinigų, tai galima pavadinti tik parsidavinėjimu. 
Nemanau, kad galima tarnauti dviem ponam“, - 
įsitikinęs režisierius.

Jis neslepia, kad ir pačiam yra tekę prisitaikyti, 
tačiau, anot jo, svarbiausia neprarasti stuburo, nepatai-
kauti, bet tuo pačiu metu ir nekon�liktuoti, toleruoti. 
„Būti kon�liktišku žmogumi yra labai blogai. Reikia būti 
tolerantišku, tačiau iki tam tikros ribos. Negalima 
nereaguoti, kai peržengiamos tavo vertybių, tavo 
gyvenimo supratimo ribos“, - sako V. Masalskis. Savo 
darbe jis, kaip režisierius, nevengia primesti savo 
požiūrio kitiems, tačiau visuomet įdėmiai klausosi: „Jei 
negirdėsiu aš, negirdės ir manęs“.

V. Masalskio mokiniai nesistebi režisieriaus emoci-
jomis repeticijų metu – net jis pats pripažįsta, kad jos 
pašalinei ausei gali skambėti grubiai, kvailai ar net 
bukai, tačiau viskas daroma siekiant padėti aktoriams 
atsiskleisti. „Tai darau su didžiausia meile ir pagarba 
savo studentams, mėgindamas ištraukti pačias geriau-
sias jų savybes. Niekas kitas tavęs nepadarys žmogumi, 
tik tu pats. Niekas nepadarys tavęs aktoriumi, tik tu 

pats – aš galiu tik parodyti kelius“, - sako V. Masalskis.
Apie talentą režisierius turi savo nuomonę, tiksliau, 

jis juo tiesiog netiki, o aktorių vadina „aukščiausio lygio 
melagiu“. „Jis gali tapti aferistu, kuris apgauna žmones 
arba jis gali tapti kūrėju, kuriančiu iliuziją, žadinančią 
žmonėms džiaugsmą, pyktį ar pasišlykštėjimą. Talentu 
netikiu visai. Talentas man yra kaip peilis, nes su juo 
galiu išdrožti skulptūrą, atpjauti riekę duonos, užtepti 
medaus, galiu nudurti, galiu atlikti operaciją. Tai yra tik 
įrankis. - sako aktorius. Jo įsitikinimu, talentas „išeina“, 
jei žmogus jį pradeda naudoti tik šlovei ir pinigams 
pasiekti. - Kai kurie geri menininkai tarnaudami 
kitiems dievams tiesiog nusivalkioja. Mane žavi 
Gene'as Hackmanas, Alas Pacino, Dustinas Hoffmanas, 
kurie, net ir gaudami didelius pinigus, neišpuiksta, nes 
jų esmė yra kūryba.“

Beždžionės ir „Facebook“
V. Masalskis nemėgsta pataikavimo. Jis sako, kad 

siekis įtikti publikai – ne kelias. Menas turėtų būti 
vizija, klausimas ne kaip, o kodėl, prognozė to, ko 
visuomenė dar nė nenujaučia. Svarbu, kad šokiruotų ne 
menininkas, o pati žinia. „Menas nėra amžinas. Taip, 
kaip vaidiname šiandien, po 50 metų nebevaidinsime. 
Teatro veidą pakeitė visuomenė, vartotojiškumas“, - 
sako režisierius. Paklaustas, ką mano apie šiuolaikinę 
visuomenę, negatyvumą, jis nepuola smerkti. 
Atvirkščiai, bando pateisinti žmones silpnumu ir pasi-
davimu madai, o baisiau už negatyvią informaciją, sako 
V. Masalskis, yra manipuliavimas ja, žmonėmis, ko 
ryškiausia išraiška šiandien yra Ukrainos įvykiai.

„Žmonės pasinėrę į beždžioniavimą: jei visi valgo 
sekmadieniais pusryčius, tai ir jie eis, bet praeis 
pusmetis ir susiras kitą madą – valgys vakarienę. Labai 
patogu neišsiskirti, plaukti silkių būryje. Vis dėlto 

atsiskirti, niekinti sociumo negalima. Mes turime 
laisvę, tačiau kuo mes ją paverčiame? Juk ir internetas, 
ir „Facebook“ yra įdomūs dalykai, bet ką žmonės 
išdarinėja... Yra tokia, berods 1960-aisiais parašyta 
pjesė „Krepo juosta“, joje pagrindinis herojus į 
diktofoną įrašinėja kiekvieną savo žingsnį: šiandien 
valgiau du bananus, patiko mergina – nežino, ką 
kalbėti, bet kalba. Tai buvo tik spėjimas, kuris, deja, 
pasitvirtino“, - sako aktorius. Jis neneigia, kad aktoriai 
taip pat turi daug garbės troškimo, „ekshibicionizmo“, 
tačiau tikras menininkas neegzistuoja be kito, jis 
koncentruojasi į kitą žmogų, stengiasi jį sujaudinti.

„Saviraiška, kaip sakė Juozas Miltinis, yra varlių, 
ieškančių partnerių, kurkimas prūde. Tikriausiai 
„Facebook“ ir yra tas „menas“, „didžioji saviraiška“. Man 
tai primena žmogų, kuris neturi balso, bet dainuoja“, - 
sako V. Masalskis. Nepaisant visų jaunų žmonių 
krečiamų kvailysčių, režisierius įsitikinęs, kad jaunas 
žmogus yra nuostabus, tik, galbūt, sužalotas. Ir ne 
kieno nors kito, o mūsų pačių. █
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Geriausiai menininko misiją nusakantis žodis, ko gero, 
būtų tarpininkas – žmogus, kuris yra tarsi tarp žemės ir 
dangaus, buities ir būties. Kino ir teatro aktorius, 
režisierius, Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjas Valentinas 
Masalskis, be abejonės, vienas tokių.

Jo žvilgsnis veria kiaurai, o skvarbus protas, rodos, 
mato kiekvieną sielos užkaborį. Skamba bauginančiai? 
Visgi tai žmogus, kuris, nors kuria gan tamsų, kartais 
groteskišką, absurdo ribas tikrinantį teatrą, labiau už 
viską vertina santykį su žmogumi. 

„Myliu žmogų, labai myliu. Bendrauju, kalbuosi su 
žmonėmis turguje – atvažiavęs į kitą miestą, visuomet 
skubu čia. Man žmonės įdomesni nei miestų 
architektūra. Iš bendravimo gavau viską. Žmonėmis 
mus padaro mokytojai ir uždaviniai, todėl man visada 
imponavo tie, kurie sau kėlė didžiulius uždavinius, - 
sako aktorius, namuose visuomet pusryčiaujantis su 
savo idealais – įrėmintomis jų nuotraukomis. - 
Kalbuosi su jais, nes man jie – nemirę.“

Laikas
Vos pasibaigus Dainų šventei, kurioje V. Masalskis 

debiutavo kaip vienas pagrindinių režisierių, jis jau 
buvo beskubantis į kitą Lietuvos galą. „Visiškai neturiu 
laiko. Tai bus pirma vasara, kai neturėsiu atostogų. Iki 
kitų metų turiu paruošti tris spektaklius. Išvažiuoju į 
Klaipėdą, kur repetuosime Giedriaus Kuprevičiaus 
operą „Pamoka“, parašytą 1978 metais. Tai tokia 
absurdo opera, kurioje viskas perteikiama per ritminį 
kalbėjimą, dainavimą, vaizdą“, - sako V. Masalskis. 
Operoje pagrindinis vaidmuo patikėtas Evelinai 
Lazdovskai, dailininkės pareigos – Renatai Valčik. 

Dar vienas kūrinys, prie kurio artimiausiu metu 
ketina prisiliesti režisierius – Paulinos Pūkytės pjesė 
„Bedalis ir labdarys“, per šaržuotą nelaimėlio 
gyvenimo Londone portretą kalbanti skaudžia 
emigracijos tema. Trečiasis kūrinys, virsiantis spektak-
liu – nauja Mindaugo Nastaravičiaus pjesė „Man 
netinka tavo kostiumas“, pasakojanti apie sudėtingus 
tėvo ir sūnaus santykius.

Kitų metų pradžioje V. Masalskis pats ketina kurti 
vaidmenį spektaklyje žymaus lenkų teatro režisieriaus 
ir scenografo Krystiano Lupos čia statomame spektak-
lyje. „Tai didelė rolė ir bus labai daug darbo, tuo labiau, 
kad tai labai įdomus režisierius, ko gero, vienas 
įdomiausių pasaulyje šiuo metu. Gausiu daug pamokų, 
- sako V. Masalskis, kuris smagiai juokiasi, paklaustas, 

ar tai reiškia, kad jis vis dar mokosi. - Visada. Kiekviena 
diena yra kažkas naujo, nėra jokių dogmų. Atrodo 
išmokai kažkokią pamoką ir, žiūrėk, vėl suklysti.“

Artisto dalia 
Planuojant susitikimą su V. Masalskiu, iš galvos vis 

neišėjo vienas senokai matytas, bet prieš akis vis karts 
nuo karto išnyrantis jo režisuotas spektaklis „Aš, Fojer-
bachas“, kuriame pats atliko ir pagrindinį vaidmenį. 
Minimalistinė scenogra�ija ir aštrus žodis, švelniai 
glostantis „atvirą nervą“ iki bent laikino minčių ir sielos 
apsivalymo. Toks yra V. Masalskio teatras – tai 
savotiška skaistykla. Režisieriaus pasirenkamos temos 
nesikeičia – išlieka amžini, svarbiausi, sunkiausiai atsa-
komi klausimai.

V. Masalskis mano, kad menininkas, aktorius negali 
būti atitrūkęs nuo žemiško gyvenimo – jam reikia jausti 
gyvenimą, būti tarp žmonių, galbūt netgi gyventi 
nepritekliuje, nes, kai ateina pinigai, nejučia žmogus 
ima jiems tarnauti. Pats jau senokai Vilnių iškeitęs į 
Vievį sako, kad tai nulėmė daugybė į vieną krūvą 
sukritusių priežasčių. Kai kurios jų šiandien svetimam 
gali netgi atrodyti juokingos, tačiau V. Masalskis 
įsitikinęs, kad visa tai buvo viena jo gyvenimo 
užduočių.

„Kaip ir dabar – važiuoju į Klaipėdą, nes reikia padėti 
jauniems žmonėms atsiskleisti, atrasti savo kūrybinį 
kelią. Tai yra užduotys. Galbūt po to vėl kur nors kitur 
važiuosiu. Jei padaręs avariją nežuvau, vadinasi, esu 
dar čia reikalingas“, - sako Klaipėdos jaunimo teatro 
režisierius.

Vienatvė ir narcicizmas
V. Masalskis mano, kad XXI amžius pertekęs narci-

cizmo. „Mes kiekvieną suvalgytą ledų porciją 
fotografuojame ir talpiname „Fecebook“. Už�iksuojame 
kiekvieną savo pasisėdėjimą, nes norime, kad jis liktų 
amžiams, siunčiame nuotraukas draugams – tai yra 
kolektyvinis narcicizmas. Tačiau kiekvienam bent 
akimirkai reikia vienatvės. Vienatvė reikalinga dide-
liems darbams. Todėl mes dirbame Klaipėdoje. Vilnius 
yra vilionė – jis vilioja tave kava, pokyliais, pažintimis, 
skambučiais... Dabar labai gerai suprantu, kodėl Vidas 
Bareikis (teatro aktorius, režisierius, muzikantas - aut. 
past). su trupe išvyko į Klaipėdą, į visai nežinomą 
erdvę“, - sako menininkas, uostamiestį vadinantis 
puikia vieta kūrybai, prabanga tapusiam atsitraukimui.

Anot jo, čia žmonės labiau atsidavę darbui, netgi 

rodantys nepakantumą nedarbui. „Viena studentė 
gražiai apibūdino Klaipėdą, sako – tai lyg negyva žuvis, 
išmesta ant kranto, griaučiai yra, bet nėra gyvybės... Aš 
tikiu, kad mes ją sukursim“, - sako V. Masalskis. Nors 
Vilniaus publika kritiška ir dažnai skeptiška, čia yra 
gerai pasitikrinti savo trūkumus, mano jis. Pats V. 
Masalskis spektakliams ruošiasi atsakingai – medi- 
tuoja, nevalgo ir kaskart ruošiasi „kovai“ su žiūrovu. 
„Tai lyg bokso ringas. Turi užkrėsti žiūrovą, sudominti. 
Tai sekina, nors tos pergalės akimirkos, kai žiūrovas 
patiki, ploja – išties džiugina. Besipriešinantis žiūrovas 
yra gerai, tuomet menas auga“, - sako režisierius, kuris 
pats į teatrą eina „atsargiai“, kartais bijodamas nusi- 
vilti, kartais – pasisavinti idėjas.

„Menininkas neturi žiūrėti daug meno. Svarbiausia 
jaunystėje išsirinkti gerą modelį ir sekti tam tikru 
artistu, kuris jį „išpildė“, kuris ėjo teisingu keliu. Visų 
svarbiausia – matyti klaidas. Kaip sakau aktoriams – jei 
jums labai patinka tas teatras, neikite ten, nes jūsų 
vietos jau užimtos. Turite surasti teatrą, kuriame 
kažkas blogai ir eiti jo keisti“, - sako V. Masalskis, kuris 
prisimena, kad Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 
ir kine jo manymu trūko emocionalumo, gyvumo, todėl 
jis vis stengėsi to įnešti.

Prisitaikymas/pataikavimas
Kalbėdamas apie darbą, V. Masalskis prisiminė 

Desmondo Morriso knygą „Žmonių zoologijos sodas“, 
kurioje, anot jo, autorius kategoriškas, bet teisingas. 
„Jei darbas neteikia malonumo ir viską darome tik dėl 
pinigų, tai galima pavadinti tik parsidavinėjimu. 
Nemanau, kad galima tarnauti dviem ponam“, - 
įsitikinęs režisierius.

Jis neslepia, kad ir pačiam yra tekę prisitaikyti, 
tačiau, anot jo, svarbiausia neprarasti stuburo, nepatai-
kauti, bet tuo pačiu metu ir nekon�liktuoti, toleruoti. 
„Būti kon�liktišku žmogumi yra labai blogai. Reikia būti 
tolerantišku, tačiau iki tam tikros ribos. Negalima 
nereaguoti, kai peržengiamos tavo vertybių, tavo 
gyvenimo supratimo ribos“, - sako V. Masalskis. Savo 
darbe jis, kaip režisierius, nevengia primesti savo 
požiūrio kitiems, tačiau visuomet įdėmiai klausosi: „Jei 
negirdėsiu aš, negirdės ir manęs“.

V. Masalskio mokiniai nesistebi režisieriaus emoci-
jomis repeticijų metu – net jis pats pripažįsta, kad jos 
pašalinei ausei gali skambėti grubiai, kvailai ar net 
bukai, tačiau viskas daroma siekiant padėti aktoriams 
atsiskleisti. „Tai darau su didžiausia meile ir pagarba 
savo studentams, mėgindamas ištraukti pačias geriau-
sias jų savybes. Niekas kitas tavęs nepadarys žmogumi, 
tik tu pats. Niekas nepadarys tavęs aktoriumi, tik tu 

pats – aš galiu tik parodyti kelius“, - sako V. Masalskis.
Apie talentą režisierius turi savo nuomonę, tiksliau, 

jis juo tiesiog netiki, o aktorių vadina „aukščiausio lygio 
melagiu“. „Jis gali tapti aferistu, kuris apgauna žmones 
arba jis gali tapti kūrėju, kuriančiu iliuziją, žadinančią 
žmonėms džiaugsmą, pyktį ar pasišlykštėjimą. Talentu 
netikiu visai. Talentas man yra kaip peilis, nes su juo 
galiu išdrožti skulptūrą, atpjauti riekę duonos, užtepti 
medaus, galiu nudurti, galiu atlikti operaciją. Tai yra tik 
įrankis. - sako aktorius. Jo įsitikinimu, talentas „išeina“, 
jei žmogus jį pradeda naudoti tik šlovei ir pinigams 
pasiekti. - Kai kurie geri menininkai tarnaudami 
kitiems dievams tiesiog nusivalkioja. Mane žavi 
Gene'as Hackmanas, Alas Pacino, Dustinas Hoffmanas, 
kurie, net ir gaudami didelius pinigus, neišpuiksta, nes 
jų esmė yra kūryba.“

Beždžionės ir „Facebook“
V. Masalskis nemėgsta pataikavimo. Jis sako, kad 

siekis įtikti publikai – ne kelias. Menas turėtų būti 
vizija, klausimas ne kaip, o kodėl, prognozė to, ko 
visuomenė dar nė nenujaučia. Svarbu, kad šokiruotų ne 
menininkas, o pati žinia. „Menas nėra amžinas. Taip, 
kaip vaidiname šiandien, po 50 metų nebevaidinsime. 
Teatro veidą pakeitė visuomenė, vartotojiškumas“, - 
sako režisierius. Paklaustas, ką mano apie šiuolaikinę 
visuomenę, negatyvumą, jis nepuola smerkti. 
Atvirkščiai, bando pateisinti žmones silpnumu ir pasi-
davimu madai, o baisiau už negatyvią informaciją, sako 
V. Masalskis, yra manipuliavimas ja, žmonėmis, ko 
ryškiausia išraiška šiandien yra Ukrainos įvykiai.

„Žmonės pasinėrę į beždžioniavimą: jei visi valgo 
sekmadieniais pusryčius, tai ir jie eis, bet praeis 
pusmetis ir susiras kitą madą – valgys vakarienę. Labai 
patogu neišsiskirti, plaukti silkių būryje. Vis dėlto 

atsiskirti, niekinti sociumo negalima. Mes turime 
laisvę, tačiau kuo mes ją paverčiame? Juk ir internetas, 
ir „Facebook“ yra įdomūs dalykai, bet ką žmonės 
išdarinėja... Yra tokia, berods 1960-aisiais parašyta 
pjesė „Krepo juosta“, joje pagrindinis herojus į 
diktofoną įrašinėja kiekvieną savo žingsnį: šiandien 
valgiau du bananus, patiko mergina – nežino, ką 
kalbėti, bet kalba. Tai buvo tik spėjimas, kuris, deja, 
pasitvirtino“, - sako aktorius. Jis neneigia, kad aktoriai 
taip pat turi daug garbės troškimo, „ekshibicionizmo“, 
tačiau tikras menininkas neegzistuoja be kito, jis 
koncentruojasi į kitą žmogų, stengiasi jį sujaudinti.

„Saviraiška, kaip sakė Juozas Miltinis, yra varlių, 
ieškančių partnerių, kurkimas prūde. Tikriausiai 
„Facebook“ ir yra tas „menas“, „didžioji saviraiška“. Man 
tai primena žmogų, kuris neturi balso, bet dainuoja“, - 
sako V. Masalskis. Nepaisant visų jaunų žmonių 
krečiamų kvailysčių, režisierius įsitikinęs, kad jaunas 
žmogus yra nuostabus, tik, galbūt, sužalotas. Ir ne 
kieno nors kito, o mūsų pačių. █

Aktorius, režisierius Valentinas Masalskis
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globos įstaigas, kuriems reikalinga pagalba patalpų erdve 
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Geriausiai menininko misiją nusakantis žodis, ko gero, 
būtų tarpininkas – žmogus, kuris yra tarsi tarp žemės ir 
dangaus, buities ir būties. Kino ir teatro aktorius, 
režisierius, Klaipėdos jaunimo teatro įkūrėjas Valentinas 
Masalskis, be abejonės, vienas tokių.

Jo žvilgsnis veria kiaurai, o skvarbus protas, rodos, 
mato kiekvieną sielos užkaborį. Skamba bauginančiai? 
Visgi tai žmogus, kuris, nors kuria gan tamsų, kartais 
groteskišką, absurdo ribas tikrinantį teatrą, labiau už 
viską vertina santykį su žmogumi. 

„Myliu žmogų, labai myliu. Bendrauju, kalbuosi su 
žmonėmis turguje – atvažiavęs į kitą miestą, visuomet 
skubu čia. Man žmonės įdomesni nei miestų 
architektūra. Iš bendravimo gavau viską. Žmonėmis 
mus padaro mokytojai ir uždaviniai, todėl man visada 
imponavo tie, kurie sau kėlė didžiulius uždavinius, - 
sako aktorius, namuose visuomet pusryčiaujantis su 
savo idealais – įrėmintomis jų nuotraukomis. - 
Kalbuosi su jais, nes man jie – nemirę.“

Laikas
Vos pasibaigus Dainų šventei, kurioje V. Masalskis 

debiutavo kaip vienas pagrindinių režisierių, jis jau 
buvo beskubantis į kitą Lietuvos galą. „Visiškai neturiu 
laiko. Tai bus pirma vasara, kai neturėsiu atostogų. Iki 
kitų metų turiu paruošti tris spektaklius. Išvažiuoju į 
Klaipėdą, kur repetuosime Giedriaus Kuprevičiaus 
operą „Pamoka“, parašytą 1978 metais. Tai tokia 
absurdo opera, kurioje viskas perteikiama per ritminį 
kalbėjimą, dainavimą, vaizdą“, - sako V. Masalskis. 
Operoje pagrindinis vaidmuo patikėtas Evelinai 
Lazdovskai, dailininkės pareigos – Renatai Valčik. 

Dar vienas kūrinys, prie kurio artimiausiu metu 
ketina prisiliesti režisierius – Paulinos Pūkytės pjesė 
„Bedalis ir labdarys“, per šaržuotą nelaimėlio 
gyvenimo Londone portretą kalbanti skaudžia 
emigracijos tema. Trečiasis kūrinys, virsiantis spektak-
liu – nauja Mindaugo Nastaravičiaus pjesė „Man 
netinka tavo kostiumas“, pasakojanti apie sudėtingus 
tėvo ir sūnaus santykius.

Kitų metų pradžioje V. Masalskis pats ketina kurti 
vaidmenį spektaklyje žymaus lenkų teatro režisieriaus 
ir scenografo Krystiano Lupos čia statomame spektak-
lyje. „Tai didelė rolė ir bus labai daug darbo, tuo labiau, 
kad tai labai įdomus režisierius, ko gero, vienas 
įdomiausių pasaulyje šiuo metu. Gausiu daug pamokų, 
- sako V. Masalskis, kuris smagiai juokiasi, paklaustas, 

ar tai reiškia, kad jis vis dar mokosi. - Visada. Kiekviena 
diena yra kažkas naujo, nėra jokių dogmų. Atrodo 
išmokai kažkokią pamoką ir, žiūrėk, vėl suklysti.“

Artisto dalia 
Planuojant susitikimą su V. Masalskiu, iš galvos vis 

neišėjo vienas senokai matytas, bet prieš akis vis karts 
nuo karto išnyrantis jo režisuotas spektaklis „Aš, Fojer-
bachas“, kuriame pats atliko ir pagrindinį vaidmenį. 
Minimalistinė scenogra�ija ir aštrus žodis, švelniai 
glostantis „atvirą nervą“ iki bent laikino minčių ir sielos 
apsivalymo. Toks yra V. Masalskio teatras – tai 
savotiška skaistykla. Režisieriaus pasirenkamos temos 
nesikeičia – išlieka amžini, svarbiausi, sunkiausiai atsa-
komi klausimai.

V. Masalskis mano, kad menininkas, aktorius negali 
būti atitrūkęs nuo žemiško gyvenimo – jam reikia jausti 
gyvenimą, būti tarp žmonių, galbūt netgi gyventi 
nepritekliuje, nes, kai ateina pinigai, nejučia žmogus 
ima jiems tarnauti. Pats jau senokai Vilnių iškeitęs į 
Vievį sako, kad tai nulėmė daugybė į vieną krūvą 
sukritusių priežasčių. Kai kurios jų šiandien svetimam 
gali netgi atrodyti juokingos, tačiau V. Masalskis 
įsitikinęs, kad visa tai buvo viena jo gyvenimo 
užduočių.

„Kaip ir dabar – važiuoju į Klaipėdą, nes reikia padėti 
jauniems žmonėms atsiskleisti, atrasti savo kūrybinį 
kelią. Tai yra užduotys. Galbūt po to vėl kur nors kitur 
važiuosiu. Jei padaręs avariją nežuvau, vadinasi, esu 
dar čia reikalingas“, - sako Klaipėdos jaunimo teatro 
režisierius.

Vienatvė ir narcicizmas
V. Masalskis mano, kad XXI amžius pertekęs narci-

cizmo. „Mes kiekvieną suvalgytą ledų porciją 
fotografuojame ir talpiname „Fecebook“. Už�iksuojame 
kiekvieną savo pasisėdėjimą, nes norime, kad jis liktų 
amžiams, siunčiame nuotraukas draugams – tai yra 
kolektyvinis narcicizmas. Tačiau kiekvienam bent 
akimirkai reikia vienatvės. Vienatvė reikalinga dide-
liems darbams. Todėl mes dirbame Klaipėdoje. Vilnius 
yra vilionė – jis vilioja tave kava, pokyliais, pažintimis, 
skambučiais... Dabar labai gerai suprantu, kodėl Vidas 
Bareikis (teatro aktorius, režisierius, muzikantas - aut. 
past). su trupe išvyko į Klaipėdą, į visai nežinomą 
erdvę“, - sako menininkas, uostamiestį vadinantis 
puikia vieta kūrybai, prabanga tapusiam atsitraukimui.

Anot jo, čia žmonės labiau atsidavę darbui, netgi 

rodantys nepakantumą nedarbui. „Viena studentė 
gražiai apibūdino Klaipėdą, sako – tai lyg negyva žuvis, 
išmesta ant kranto, griaučiai yra, bet nėra gyvybės... Aš 
tikiu, kad mes ją sukursim“, - sako V. Masalskis. Nors 
Vilniaus publika kritiška ir dažnai skeptiška, čia yra 
gerai pasitikrinti savo trūkumus, mano jis. Pats V. 
Masalskis spektakliams ruošiasi atsakingai – medi- 
tuoja, nevalgo ir kaskart ruošiasi „kovai“ su žiūrovu. 
„Tai lyg bokso ringas. Turi užkrėsti žiūrovą, sudominti. 
Tai sekina, nors tos pergalės akimirkos, kai žiūrovas 
patiki, ploja – išties džiugina. Besipriešinantis žiūrovas 
yra gerai, tuomet menas auga“, - sako režisierius, kuris 
pats į teatrą eina „atsargiai“, kartais bijodamas nusi- 
vilti, kartais – pasisavinti idėjas.

„Menininkas neturi žiūrėti daug meno. Svarbiausia 
jaunystėje išsirinkti gerą modelį ir sekti tam tikru 
artistu, kuris jį „išpildė“, kuris ėjo teisingu keliu. Visų 
svarbiausia – matyti klaidas. Kaip sakau aktoriams – jei 
jums labai patinka tas teatras, neikite ten, nes jūsų 
vietos jau užimtos. Turite surasti teatrą, kuriame 
kažkas blogai ir eiti jo keisti“, - sako V. Masalskis, kuris 
prisimena, kad Lietuvos nacionaliniame dramos teatre 
ir kine jo manymu trūko emocionalumo, gyvumo, todėl 
jis vis stengėsi to įnešti.

Prisitaikymas/pataikavimas
Kalbėdamas apie darbą, V. Masalskis prisiminė 

Desmondo Morriso knygą „Žmonių zoologijos sodas“, 
kurioje, anot jo, autorius kategoriškas, bet teisingas. 
„Jei darbas neteikia malonumo ir viską darome tik dėl 
pinigų, tai galima pavadinti tik parsidavinėjimu. 
Nemanau, kad galima tarnauti dviem ponam“, - 
įsitikinęs režisierius.

Jis neslepia, kad ir pačiam yra tekę prisitaikyti, 
tačiau, anot jo, svarbiausia neprarasti stuburo, nepatai-
kauti, bet tuo pačiu metu ir nekon�liktuoti, toleruoti. 
„Būti kon�liktišku žmogumi yra labai blogai. Reikia būti 
tolerantišku, tačiau iki tam tikros ribos. Negalima 
nereaguoti, kai peržengiamos tavo vertybių, tavo 
gyvenimo supratimo ribos“, - sako V. Masalskis. Savo 
darbe jis, kaip režisierius, nevengia primesti savo 
požiūrio kitiems, tačiau visuomet įdėmiai klausosi: „Jei 
negirdėsiu aš, negirdės ir manęs“.

V. Masalskio mokiniai nesistebi režisieriaus emoci-
jomis repeticijų metu – net jis pats pripažįsta, kad jos 
pašalinei ausei gali skambėti grubiai, kvailai ar net 
bukai, tačiau viskas daroma siekiant padėti aktoriams 
atsiskleisti. „Tai darau su didžiausia meile ir pagarba 
savo studentams, mėgindamas ištraukti pačias geriau-
sias jų savybes. Niekas kitas tavęs nepadarys žmogumi, 
tik tu pats. Niekas nepadarys tavęs aktoriumi, tik tu 

pats – aš galiu tik parodyti kelius“, - sako V. Masalskis.
Apie talentą režisierius turi savo nuomonę, tiksliau, 

jis juo tiesiog netiki, o aktorių vadina „aukščiausio lygio 
melagiu“. „Jis gali tapti aferistu, kuris apgauna žmones 
arba jis gali tapti kūrėju, kuriančiu iliuziją, žadinančią 
žmonėms džiaugsmą, pyktį ar pasišlykštėjimą. Talentu 
netikiu visai. Talentas man yra kaip peilis, nes su juo 
galiu išdrožti skulptūrą, atpjauti riekę duonos, užtepti 
medaus, galiu nudurti, galiu atlikti operaciją. Tai yra tik 
įrankis. - sako aktorius. Jo įsitikinimu, talentas „išeina“, 
jei žmogus jį pradeda naudoti tik šlovei ir pinigams 
pasiekti. - Kai kurie geri menininkai tarnaudami 
kitiems dievams tiesiog nusivalkioja. Mane žavi 
Gene'as Hackmanas, Alas Pacino, Dustinas Hoffmanas, 
kurie, net ir gaudami didelius pinigus, neišpuiksta, nes 
jų esmė yra kūryba.“

Beždžionės ir „Facebook“
V. Masalskis nemėgsta pataikavimo. Jis sako, kad 

siekis įtikti publikai – ne kelias. Menas turėtų būti 
vizija, klausimas ne kaip, o kodėl, prognozė to, ko 
visuomenė dar nė nenujaučia. Svarbu, kad šokiruotų ne 
menininkas, o pati žinia. „Menas nėra amžinas. Taip, 
kaip vaidiname šiandien, po 50 metų nebevaidinsime. 
Teatro veidą pakeitė visuomenė, vartotojiškumas“, - 
sako režisierius. Paklaustas, ką mano apie šiuolaikinę 
visuomenę, negatyvumą, jis nepuola smerkti. 
Atvirkščiai, bando pateisinti žmones silpnumu ir pasi-
davimu madai, o baisiau už negatyvią informaciją, sako 
V. Masalskis, yra manipuliavimas ja, žmonėmis, ko 
ryškiausia išraiška šiandien yra Ukrainos įvykiai.

„Žmonės pasinėrę į beždžioniavimą: jei visi valgo 
sekmadieniais pusryčius, tai ir jie eis, bet praeis 
pusmetis ir susiras kitą madą – valgys vakarienę. Labai 
patogu neišsiskirti, plaukti silkių būryje. Vis dėlto 

atsiskirti, niekinti sociumo negalima. Mes turime 
laisvę, tačiau kuo mes ją paverčiame? Juk ir internetas, 
ir „Facebook“ yra įdomūs dalykai, bet ką žmonės 
išdarinėja... Yra tokia, berods 1960-aisiais parašyta 
pjesė „Krepo juosta“, joje pagrindinis herojus į 
diktofoną įrašinėja kiekvieną savo žingsnį: šiandien 
valgiau du bananus, patiko mergina – nežino, ką 
kalbėti, bet kalba. Tai buvo tik spėjimas, kuris, deja, 
pasitvirtino“, - sako aktorius. Jis neneigia, kad aktoriai 
taip pat turi daug garbės troškimo, „ekshibicionizmo“, 
tačiau tikras menininkas neegzistuoja be kito, jis 
koncentruojasi į kitą žmogų, stengiasi jį sujaudinti.

„Saviraiška, kaip sakė Juozas Miltinis, yra varlių, 
ieškančių partnerių, kurkimas prūde. Tikriausiai 
„Facebook“ ir yra tas „menas“, „didžioji saviraiška“. Man 
tai primena žmogų, kuris neturi balso, bet dainuoja“, - 
sako V. Masalskis. Nepaisant visų jaunų žmonių 
krečiamų kvailysčių, režisierius įsitikinęs, kad jaunas 
žmogus yra nuostabus, tik, galbūt, sužalotas. Ir ne 
kieno nors kito, o mūsų pačių. █
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