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Mažųjų kultūros sostinių judėjimo
iniciatorius, projektų „Naisių vasara“
sumanytojas ir mecenatas
Ramūnas KARBAUSKIS

Naisiai 2015 m. Lietuvos Respu
blikos kultūros ministerijos skelbia
mi mažąja Lietuvos kultūros sostine.
Esate šio projekto iniciatorius ir au
torius. Kaip kilo mintis pradėti kultū
ros „revoliuciją” mažuosiuose šalies
miesteliuose ir kaimuose?
Šiandieninis kaimas išgyvena so
dybų tuštėjimo metą ir tam procesui
yra vienintelis priešnuodis – kaimo
kultūrinio gyvenimo intensyvumas
ir kokybė. Visuomenės poreikiai kei
čiasi, bet nekintama išlieka gyve
nimo kokybės priklausomybė nuo
kultūrinės aplinkos. Kaimai atgims ir
į juos sugrįš jaunimas, jei bendruo
menės gyvens visavertį kultūrinį gy
venimą.

Siekdamas kaimo, mies
telių kultūrinio gyvenimo
intensyvinimo, inicijavau
mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių judėjimą. Šis judėji
mas leis daug plačiau pri
statyti regionų kultūrą, ten
kuriančius žmones.
Tautodailė, etnokultūra, saugomi
architektūros objektai, kulinarinis pa
veldas ir dar daug svarbaus Lietuvos
kultūrai išsaugota kaimuose, mieste
liuose.
Tai, kas pasirinktas kelias yra teisin
gas, įrodo Naisių pavyzdys. Išsimoks
linęs jaunimas lieka gyventi ir dirbti
gimtajame kaime, nes mato saugaus,
atviro kaimo kultūros centro viziją.
Štai 2014–2015 metais Naisių kultūros
sferoje darbą surado 4 studijas baigę
jauni žmonės. Naisių mokykloje nė
vienas vaikas nerūko ir nevartoja al
koholinių gėrimų.

Kokių tikslų siekiama šia inicia
tyva Lietuvoje ir Europoje?
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
judėjimas paskatins bendruomenes
parengti kaimų, miestelių ilgalaikio
kultūrinio gyvenimo strategijas. Ti
kėtina, kad prie šių strategijų įgy
vendinimo prisidės Lietuvos kultūros
ministerija, savivaldybės, iš tų vietų
kilę pasiturintys žmonės, pačių ben
druomenių nariai. Nuo 2016 metų
tokių mažųjų Lietuvos kultūros sosti
nių turėtų būti 10 – po vieną kiekvie
noje apskrityje. Vėliau mažosiomis
Lietuvos kultūros sostinėmis turėtų
tapti vis kitos savivaldybės kaimas ar
miestelis. Rotacija turi užtikrinti, jog
mažosios kultūros sostinės atsiras vi
sose Lietuvos savivaldybėse. Tas pats
kaimas ar miestelis negalėtų pakar
totinai tapti mažąja Lietuvos kultūros
sostine artimiausius 15 metų.
Per 10 metų atsirastų 100 mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių žemėlapis,
kuriame žmonės ras kaimus, mieste
lius, kurių bendruomenių projektai,
pastangos, ambicijos daro tas vie
toves išskirtines bendrame Lietuvos
kultūros kontekste. Regionai nėra ir
niekada nebus kultūrinė provincija,
tai – Lietuvos kultūros lopšys, kuris
dar labiau išryškins mažųjų Lietuvos
kultūros sostinių judėjimas.
Kai kurie politikai, analitikai, eks
pertai bando Lietuvos progresą sieti
su kuo greitesniu etninės kultūros
sunaikinimu ir įsiliejimu į europinių
„vertybių“ kontekstą. Nedaugelis iš
jų būtų pajėgūs apibrėžti, kuo Va
karų ar Rytų kultūra yra geresnė už
mūsų kultūrą, kuri savo šaknimis
įaugusi į Lietuvos žemę, kurioje iš
augo Lietuvos valstybė, buvo iš
saugota kalba, tradicijos... Degtinė į
Lietuvą atėjo iš Rytų, narkotikai – iš

Vakarų... Pabandykime įsivaizduoti
jaunuolį, tautiniais rūbais, šokantį
ir dainuojantį, švenčiantį tradicines
šventes, paskendusį alkoholizmo
liūne ar vartojantį narkotikus. Neįsi
vaizduojame. Ir tai normalu. Turime
puoselėti etnokultūrą kaip mūsų
protėvių išmintį, kuri mus ugdytų
gerais žmonėmis, apsaugotų nuo
blogų įtakų.
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
judėjimas turi paskatinti šeimas, ben
druomenes, vaikų darželius, mokyk
las daug aktyviau į savo kasdienybę
įtraukti liaudies tradicijas, folklorą,
kulinariją. Šis judėjimas turi atnešti į
bendruomenes blaivių švenčių tradi

ciją, dalintis sveikos gyvensenos pa
tirtimis, paskatinti dialogą tarp kaimo,
miestelių bendruomenių...
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
judėjimas gali būti impulsas atsiras
ti tokiam judėjimui kitose Europos
šalyse, kur regionų kultūra išgyvena
ne mažesnius išbandymus nei Lietu
voje. Kad šis judėjimas gimsta Lietu
voje, šalyje, kurioje kultūra nėra vals
tybinės politikos prioritetas, rodo,
kad mūsų kultūra pajėgi įveikti poli
tinį abejingumą, globalizacijos volą,
ekonomines negandas. Lietuvos kul
tūroje slypi neapsakoma jėga, kurią
turime parodyti visam pasauliui.
Žydrūno Budzinausko nuotrauka
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Kultūros ministerija tiki projekto sėkme
Lietuvos Respublikos kultūros
viceministrė Agneta Lobačevskytė

„Mažųjų kultūros sostinių atsira
dimas Lietuvos kultūroje – sektinas
pavyzdys, kilęs iš pačių bendruo
menių. Palaikome ir skatiname šio
projekto atsiradimą Lietuvoje, ti
kime jo sėkmingumu“, – sako LR
kultūros viceministrė Agneta Loba
čevskytė.
Naują tradiciją pradeda ir pirmąja
mažąja Lietuvos kultūros sostine nuo
2015 m. sausio 1 d. tampa Naisiai.
Sostine, kuri kviečia kaimų bendruo
menes ir visus Lietuvos žmones jau
dabar prisijungti prie mažosios kultū
ros judėjimo ir 2016 metais perimti šį
šviesų titulą į savo rankas.

Tikime, kad mažųjų
kultūros sostinių atsiradimas
praturtins Lietuvos
kultūrą ne tik renginiais,
skatinančiais meną ir
kultūrą, bet ir didins kaimo
bendruomenių žmonių
kultūrinį aktyvumą ir gerins
jų gyvenimo kokybę.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Šia iniciatyva padėsime atsiskleis
ti ir likti pastebėtoms ir įvertintoms
kuriančioms, siekiančioms atskleisti
savitumą, demonstruojančioms pi
lietiškumą ir puoselėjančioms meną
bendruomenėms.

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

„Naisių vasaros“ teatro aktoriai
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Dėka Naisių Lietuva keliasi aktyviam
Kultūriniam gyvenimui
nepakankama. Svarbu, kad kultūrinių
renginių džiaugsmą pajustų žmonės,
ir ne tik gyvenantys tame mieste.
Mažųjų Lietuvos kultūros sosti
nių vardas bus suteikiamas kaimams.
2015 metais Mažąja Lietuvos kultūros
sostine tampa Naisiai, kaip puikaus
kultūrinio judėjimo pradininkai. Ši ini
ciatyva toliau plėtosis – jau kiekvie
noje apskrityje rinkti Mažąją Lietuvos
kultūros sostinę. Tai sutelks ir suakty
vins kaimų bendruomenes daryti gra
žius darbus, kurti, ieškoti naujų idėjų,
suteiks ten gyvenantiems žmonėms
galimybę būti pastebėtiems ir įvertin
tintiems. Naisiai žada surengti daug
renginių ir edukacinių programų.

LR Seimo
narė Rima
Baškienė

Esate Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komiteto narė, sakykite,
kokią naudą Lietuvos kultūrai kuria
Naisiai?
Naisiai yra išskirtinis Lietuvos kai
mas, sugebėjęs kultūrą įvardinti svar
biausiu prioritetu, ko, deja, vis dar
nesugeba padaryti mūsų Vyriausybė.
Naisiai yra gražus pavyzdys, kaip ga
lima pakeisti ne tik kaimo įvaizdį, bet
ir ten gyvenančių bei atvykstančių
žmonių požiūrį į gyvenimą, vertybes.
Didelė pagarba Česlovui Karbauskiui,
tuomečio Naisių kolūkio pirmininkui,
puoselėjusiam literatūros tradicijas:
Naisiuose įkurtas literatūros muziejus,
įsteigta Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus
vardo premija už geriausią poezijos
debiutą (teikiama jau 38 kartą), ren
giami žemdirbių susitikimai su rašy
tojais, aktoriais ir t. t. Gražus tęstinu
mas – Č. Karbauskio sūnaus Ramūno
visokeriopas rūpinimasis savo gim
tuoju kaimu. Jo pastangomis ir suma
nymu Naisių kaimas pakeitė savo vei
dą: pavyzdingai sutvarkytos viešosios
erdvės, įrengti muziejai, suburta su
telktai dirbanti bendruomenė, vyksta
blaivybę propaguojantys nemokami
festivaliai ir renginiai, žmonės tampa
kultūringesni ir laimingesni.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Aktyviai pritarėte idėjai, kad
Lietuvoje būtų pradėta Mažųjų Lie
tuvos kultūros sostinių „era“, kokių
tikslų siekiama šiuo „projektu“?
Lietuvos kultūros sostinėmis nuo
2008 metų jau buvo tituluojami septy
ni miestai: Zarasai, Plungė, Ramygala,
Šilutė, Anykščiai, Palanga, Panevėžys.
Kultūros sostinės vardas, galvoju, pri
vertė pasitempti tų miestų vadovus,
didesnį dėmesį skirti kultūrą kurian
tiems ir ją puoselėjantiems žmonėms,
ieškoti savo miesto išskirtinumo ir jį
per kultūrą pristatyti visuomenei. Ar
Lietuvos kultūros sostinės vardo sutei
kimas paliko tų miestų istorijoje ryškų
pėdsaką? Ką davė visai Lietuvos kul
tūrai? Deja, daugelis, manau, net ne
žinome, kad būtent tie miestai buvo
tituluojami kultūros sostinėmis. Gal
tuose miestuose ir vyko daug kultūri
nių renginių, bet sklaida apie tai buvo

Tikiu, kad Naisiai paro
dys pavyzdį visai Lietuvai
pristatydami savo pasieki
mus, sugriaus stereotipą,
kad tik didieji miestai gali
būti kultūros židiniai.
Esate „Naisių vasaros“ festiva
lio ir kitų kultūrinių projektų ir ne
tik Naisiuose globėja. Kodėl kultūra
turėtų būti svarbi kiekvienam šalies
gyventojui?
Kultūra apibrėžiama kaip sudėti
nė visuma, apimanti žinias, tikėjimą,
meną, moralę, papročius ir kitus vertin
gus, gerbiamus ir puoselėjamus gebė
jimus, kuriuos žmogus įgyja kaip kon
krečios visuomenės narys konkrečiu
istoriniu laikotarpiu. Kultūra yra tautos
ir valstybės dvasinis turtas. Kultūra su
sieta su taikos simboliu, skatinančiu
stiprinti visuomenės suvokimą, jog

vertybėmis paremta kultūra yra žmo
gaus išminties ir dvasingumo raiška,
galinti suvienyti žmones kurti darnią
visuomenę. Jei norime išlikti kaip tau
ta, kiekvienas privalome prisidėti prie
kultūros puoselėjimo ir sugebėti besi
keičiančiame pasaulyje išsaugoti viską,
ką plačiąja prasme vadiname lietuviš
kumu. Kultūra turi būti svarbi visoms
valdžios institucijoms ir privalo tapti
svarbiausiu mūsų valstybės prioritetu,
nes valstybė prasideda nuo kultūros.
Kokius jausmus jums sukelia ap
silankymas Naisiuose?
Apsilankymai Naisiuose sukelia
džiaugsmą, kad Lietuvoje yra tokių
kaimų, kur verda kultūrinis gyvenimas,
vyrauja blaivybė, kuriama kitokia gyve
nimo kokybė, kur paneigiamas mitas,
kad kaimas prasigėręs ir nyksta. Graži,
tvarkinga Naisių kaimo aplinka skatina
norą kurti grožį ir savo namuose, savo
kaime. Čia pajunti tikėjimą ir viltį, kad
Lietuva keliasi aktyviam kultūriniam
gyvenimui. Čia jauti pagarbą mūsų
tautos istorijai, meilę žemei ir žmogui.
Ko palinkėtumėte būsimoms
Mažosioms kultūros sotinėms, Kul
tūros ministerijai, palaikančiai Ma
žųjų kultūros sostinių iniciatyvą
Lietuvoje?
Džiaugiuosi, kad Kultūros ministe
rija pritarė šiai iniciatyvai ir tikiu, de
ramai prisidės prie jos įgyvendinimo.
Linkiu, kad šios idėjos įgyvendini
mas sutelktų bendruomenes, suakty
vintų kultūrinį gyvenimą.
Linkiu, kad plačiai skambėtų lietu
viškų dainų ir tautinių šokių aidas, kad
nuolatos būtų puoselėjama lietuvybė,
papročiai ir tradicijos, nes būtent tai ir
yra mūsų tautos išlikimo garantas.

Naisiai – mano vasarOS kaimAS
Kokį kaimą prisimeni iš savo vai
kystės?
Labai gaila, bet vaikystėje kaimo
neturėjau, todėl niekada nepamiršiu
savo pirmojo apsilankymo jame. Tai
nutiko paauglystėje – vieną vasarą
mane sesuo Solveiga išsivežė į kai
mą Plungės rajone. Saulėta diena,
pieva, maža trobelė, mažyčiai langai
su nėriniuotom užuolaidom, sesers
draugės senelė, kastinis su bulvėm
ir nepamirštama atrakcija bent jau
man – karvės melžimas. Iki šiol viską
atsimenu, ir tai man šildo širdį, nors
suvoki, kad tas kaimo paveikslas, kurį
pamenu – kiek literatūriškas ir idea
lus, bet man jis – savas.
Kokius jausmus sukelia buvimas
Naisiuose, dalyvavimas festiva
liuose?
Naisiai jau seniai tapo šiandienos
mano vasarų kaimu. Patinka ten su
grįžti, draugauti su Naisių kaimo ben
druomene, ragauti tik ką suspausto
sūrio. Visuomet su dideliu džiaugsmu
pradedam pasiruošimą festivaliui, nes

Komunikacijos agentūros
OLIVE vadovė
Agnė Grigaliūnienė

Juk norint, kad vaikas užaugtų išsilavinęs, saugus ir
laimingas – jis turi augti saugioje, draugiškoje, blaivioje,
kūrybiškoje aplinkoje, kuriai nesvetima tikroji, gražioji
kultūra, teatras, knygos.
tai, ką darome, mūsų nuoširdžiu įsiti
kinimu, dėl žmonių, vaikų šypsenų –
įgauna ypatingą prasmę. Festivalio
iniciatorius Ramūnas Karbauskis į visa
tai pasižiūrėjo iš esmės. Visa tai galima
rasti Naisiuose – ir didžiausias stebu
klas, kad ne tik festivalio metu. Gera
prie to prisidėti.
Dirbate su daugybe projektų, tu

rite patirties televizijoje. Sakykite,
kuo jus žavi darbas su „Naisių vasa
ros“ projektais?
Jau minėjau, kad mane žavi Ramū
no pradėtas darbas – galėčiau tai pa
vadinti net ir judėjimu. Tai, ką daro jis,
ką daro Naisių bendruomenės žmo
nės, yra labai svarbu Lietuvai. Juk taip
auginama Lietuvos ateitis. Gal ne visi

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

išsineš širdy tuos stebuklus, kuriuos
galima rasti Naisiuose, bet pasižiū
rėjęs į Ramūną, supranti, kad kartais
užtenka vos kelių iniciatyvių žmonių
tokiems kūrybiniams, gražiems sava
esme ir blaiviems judėjimams pradėti.
Ar pastebite Lietuvos „žvaigždžių
padangėje“ pokyčius propaguoja
mos kultūros aspektu? Kokie jie?
Galbūt Naisiai net tampa pavyz
dys festivalių, renginių organizato
riams? Juk vis daugiau organizuoja
ma blaivių švenčių.

4
Taip, ir tos
naujos
šventės
bando pasisavin
ti blaivybės idėją,
teigia, kad tai pirmos šventės be alko
holio. Tai netiesa. Mes organizuojame
„Naisių vasaros“ festivalį jau šeštus
metus. Tad Naisiai yra pirmas renginys
Lietuvoje, sulaukiantis tiek lankytojų
ir toks viešas. Bet kokiu atveju – gal
nereikia ginčytis, kas pirmas, o kas
ne – tiesiog reikia džiaugtis, kad tokių
renginių žmonėms daugėja.
Mažoji Lietuvos kultūros sosti
nė 2015 m. – Naisiai. Ko tikitės iš
šios iniciatyvos? Ar atsiras daugiau
pavyzdingų kaimelių Lietuvoje?
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O gal tokių jau yra, tik kaip ir apie
Naisius prieš 7 metus nedaug kas ži
nojo, taip ir jie nežinomi? Kokia jūsų
nuomonė?
Tai bus dar vieni labai gražūs me
tai Naisiuose. Tikiu, kad nustebinsime
dar didesnę dalį Lietuvos, parodysi
me, koks kaimas gali būti. Kiek kultū
ros galima jame rasti. Juk dauguma
Lietuvos menininkų, žymių verslinin
kų, politikų yra iš kaimo, bet dėl kaž
kokių keistų priežasčių jie savo tėviš
kes pamiršta, pameta. Taip negerai.
Juk tie žmonės, mano galva, kaip tik
turėtų įkvėpti savo kaimyną ar jo vai
ką veikti, kurti, negerti. Juk nuveikti
galima daug ir savo kieme – tiesiog

reikia norėti. Tikiu, kad 2015 m. Nai
siai bus puikus pavyzdys kitų kaimų
ir miestelių bendruomenėms ir kad
šis projektas – lyg koks geras užkra
tas – plis ir tęsis dar daug metų.
Trumpai pristatykite mažosios
Lietuvos kultūros sostinės ženklą
(logotipą).
Kai R. Karbauskis pristatė savo idė
ją mums, kūrybinei komunikacijos
agentūrai, pirmiausia norėjosi sukurti
tokį projektą, kad jis būtų matomas,
atpažįstamas ir visiems tarytum jau
seniai žinomas. Taip ir gimė šis projek
to ženklas. Tai daugeliui mūsų puikiai
pažįstamas kermošiaus ledinukas. Jų
būta įvairių – mažųjų miestelių, kaimų,

bendruomenių pakviesti žmones kur
ti, dalintis kūryba, puoselėti lietuvišką
ją kultūrą. Pradėję projektą, kviesime
žymius Lietuvos žmones sugrįžti į vai
kystę ir prisiminti savo miestelį, kaimą,
pirmąją mokyklą, knygą ir vaikiškas šė
liones. Kviesime aplankyti savas gimtas
vietas, kurios inspiravo dideliems dar
bams, kūrybai. Tikiu, kad šis simbolis
ir pažadins žmones bent akimirkai su
grįžti į savo vaikystės kiemą ar bažnyt
kaimį. Iniciatyvos pavadinime yra žodis
„mažoji“ – jis dar kartą mus sugrąžina į
vaikystę, į mažą kaimą ar vietovę ir tei
gia, kad dideli darbai, ypatingi meno
kūriniai, teatrai gali gimti ir mažuose
Lietuvos miesteliuose ir kaimuose. Te
reikia atsibusti ir veikti.

Iš Naisių nesinori išvažiuoti
Dainininkas Andrius MamontovAS

Ko, jūsų nuomone, labiausiai
trūksta Lietuvos kultūroje? Kokių
sunkumų matote?
Dažniausiai trūksta tinkamo jos
pristatymo ir populiarinimo. Kartais
atrodo, kad visos naujovės tik su po
puliariaja kultūra, o kitos kultūros
rūšys ir žanrai dažnai pateikiami ar
chajiškai ir nešiuolaikiškai. Taip atbai
doma didelė potencialių tos kultūros
vartotojų dalis.
Kultūra dėl jos netikusio pristaty
mo ir įvertinimo kartais atrodo tary
tum antraeilis dalykas, kuris niekam
neduoda naudos. Tai neteisingo po
žiūrio padariniai.

Labai retai kalbama
apie tai, kad kultūros ir
švietimo vystymas mažina
nusikalstamumą, emigra
ciją, savižudybes, patyčias,
smurtą ir kitas skaudžias vi
suomenės problemas, kurių
Lietuvoje su kaupu.
Kokią naudą žmonėms (ypač kai
mo gyventojams) suteiks mažųjų
kultūros sostinių atsiradimo Lietu
vos kultūroje iniciatyva?

„Naisių vasaros“ festivalyje
Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Sandros Masevičiūtės nuotrauka

Lietuvos kaime labai trūksta kul
tūrinio gyvenimo. Žmogui reikalingi
renginiai, koncertai, parodos ir t. t.
Tuo pat metu kaime yra labai daug
įdomių ir talentingų žmonių, kuriems
dažnai sunku būti pastebėtiems. Ti
kiu, kad mažųjų kultūros sostinių
atsiradimas suteiks galimybę nežino
miems menininkams, be to, tai puiki
proga visai Lietuvai susipažinti su to
ar kito miestelio ar kaimo kultūriniu
gyvenimu.
Ar Naisių, kaip mažosios Lietuvos
kultūros sostinės, pripažinimas yra
pelnytas įvertinimas, ar dar vienas
naujas iššūkis? Kaip tai vertinate?
Manau, kad tai yra pelnytas įver
tinimas. Visi, kas yra buvę Naisiuose,
lieka sužavėti viso kultūrinio gyveni
mo, kuris ten vyksta. Ten būdamas
suvoki, kad jei žmonės visur turėtų
tokias galimybes gyventi visavertį
gyvenimą, emigracijos problemos
išsispręstų kaip mat. Iš Naisių be
veik niekas neišvažiuoja, ir tai yra
ten vykstančio kultūrinio gyvenimo
nuopelnas.

5

NAISIŲ ŽEMĖ • Mažoji LIETUVOS kultūros sostinė Naisiai 2015

Naisių vasaros teatras suteikia galimybę
dirbti, mąstyti ir atrasti
šie žmonės pateko į tokį šaunų
„Naisių vasaros teatro“ kolekty
vą. Dažnai stebiu spektaklius iš
„Naisių vasaros“
salės, matau gerbiančius ir juos
teatro režisierė
mylinčius žiūrovus, kurie net at
sistoję ploja dėkodami už darbą.
Regina
Kol yra žiūrovas, tol bus ir
teatras. Malonu, kad šis jauni
Steponavičiūtė
mas supranta, kad profesijai
reikia atiduoti visą save, būti
nuoširdiems ir tikėti tuo, ką
darai. Labai svarbu nuoširdus
Kada ir kaip pajutote meilę me
pavyzdys, kurį rodo ir pats
nui, kultūrai?
mecenatas, teatro vadovas
Pirmąją meilę teatrui pajutau bū
Ramūnas Karbauskis, kartu
dama maža, kai tėveliai nusivedė į
mes esame kaip viena šeima,
Šiaulių dramos teatro spektaklį „Dvyli
suvienyta buvimo teatre dėl
ka brolių, juodvarniais lakstančių“. Šis
žmonių. Jaunimas važiuo
spektaklis man buvo įspūdingas, pa
ja į tokius šalies kampelius,
tikėjau visa jame rodoma magija. Tur
kuriuose žmonės teatro jau
būt tai įkvėpė toliau domėtis teatru ir
senai nėra matę, o žiūrovai,
gyventi juo. Teatras man buvo švento
matydami, kaip ypač šiltai ir
vė, žmonės ne visada išgalėdavo apsi
džiugiai aktoriai dirba sceno
lankyti jame. Būdama dešimties metų,
Žydrūno Budzinausko nuotrauka
je, supranta, kad jauni žmonės
pati atradau Šiaulių vaikų teatrą, kuria
viską
gali.
Išeidami į sceną mes prade
prasti darbininkai, bet šviesūs žmo
me dirbo viena iš geriausių šviesaus
dame kalbėti iš širdies į širdį.
nės, mokėjo daug užsienio kalbų, tu
atminimo aktorių Elena Bindokaitė.
Kiti teatrai, turintys dideles teatri
rėjo savo mėgstamus knygų autorius.
Šiluma, jausmas, kad esi reikalingas,
nes
grupes, gali keistis tarpusavyje.
Mums, vaikams, visada primindavo,
repeticijos, aktorės pasakojimai, mūsų
Šis
„Naisių
vasaros teatro“ vienuolik
kad mokslo labai reikia. Mane jie išmo
spektakliai, į kuriuos rinkdavosi žiūro
tukas
visada
dirba kartu, jų niekas
kė vertinti žinias, knyga nuo vaikystės
vai, tai paskatino dar labiau pamilti tą
negali pakeisti, jie patiria vienodus
man buvo šventas dalykas.
meno pasaulį. Vyresnė lankiau teatro
sunkumus ir, žinoma, džiaugsmą, kai
Kas jus džiugina dirbant su Naisių
studiją, vėliau stojau į Maskvos valsty
publika juos taip šiltai priima.
vasaros teatro aktoriais?
binį Lunačiarskio teatro meno institu
Jūsų spektaklių pastatymus lydi
Pirmiausia džiugina tai, kad jauni,
tą, Režisūros fakultetą. Nuo tada mano
sėkmė, gebate įtikti įvairaus skonio
talentingi, baigę studijas aktoriai gali
gyvenimas teatre tapo profesinis, bai
žiūrovui. Ar tai ilgametės darbo pa
dirbti pagal šią specialybę. Jie rinkosi
gusi studijas grįžau dirbti režisiere ir
tirties nuopelnai, ar tiesiog puikus
profesiją, stojo tikėdami teatru, turėda
jau 40 metų gyvenu šiame gražiame
savo darbo išmanymas?
mi tam tikrų lūkesčių. Džiaugiuosi, kad
meno pasaulyje. Nors tėvai buvo pa

Naisiuose kaip Japonijoje
Koks Jūsų kelias į akto
rystę?
Man visada patiko žais
ti. Man patinka mistifikuoti,
juokauti, o to daug kas aps
kritai nesupranta. Aktoriumi
tapau atsitiktinai. Į Maskvą
vykau mokytis kino režisū
ros, tačiau nepasisekė. Tuo
metu buvo „tarptautinis“
priėmimas. Privažiavo jau
nuolių iš įvairių šalių, o Sovietų Sąjun
gai buvo paliktos tik dvi vietos. Grįžau
nusiminęs. Užsukau į tuometę konser
vatoriją, atsitiktinai eidamas pro ją pa
stebėjau skelbimą, kviečiantį mokytis.
Taip netikėtai ir patekau į teatro pasau
lį. Sunku nuspėti, kaip jausčiausi dirb
damas režisieriumi, tačiau būdamas
aktorius jaučiu pilnatvę.
Kaimo visada pavydėjau
Mano senelio brolis prie Senosios
Akmenės turėjo didelę sodybą, mama
mane ten veždavo dar nedidelį moki
nį ir man buvo labai gera. Visada pavy
dėdavau tiems, kas turėjo savo kaimą
ir ten gyvenančius senelius. Todėl ir
dabar nuvykęs į Naisius gėriuosi, kaip
čia tvarkomasi, ir taip pat pavydžiu.
Vasaromis filmuojamės seriale
„Naisių vasara“, ir ta lygumų gamta
mane visada užburia. Tenka nemažai
bendrauti su vietiniais gyventojais,

Aktorius Rimantas
Bagdzevičius

Kai baigiasi darbo
diena, būna taip gera leisti
užburiančius vakarus gam
toje. Mažai mes turime laiko
gerėtis gamta, aš manau,
kad Naisiai yra arčiausiai Ja
ponijos. Taip pasijaučiu, kai
užverčiu galvą, žiūriu į debe
sis, tos lygumos užburia.
kurie, mano manymu, yra labai atviri,
nuoširdūs, savarankiški, turi savo nuo
monę. Pasiteisina taisyklė, kad kuo
arčiau žemės, gamtos žmogus, tuo jis
tikresnis, tuo mažiau sugadintas.
Patirtis... Filmavimas kaime
Kai filmuojiesi mažesniame kolek
tyve, visi gerai matomi, todėl aktoriai
turime būti labai darbštūs, atsakingi.

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Susiklausę su kolegomis, gerai pažįs
tantys vieni kitus ir turintys gerą hu
moro jausmą. Nors mažas kolektyvas,
esame labai mobilus, ir tai akivaizdu,
kad ir mažai žmonių, tačiau verčiame
nemažus kalnus. Aplinka labai supra
tinga ir kultūringa, visi vieni kitiems
padeda, skaniai pamaitina, vietiniai
mane dažnai pavadina „johaidy“ (tai
frazė, kurią vis kartoja Rimanto įkūni
jamas personažas seriale – verslinin
kas Gediminas).
Kokie tikrieji Naisiai... Ar jie skiria
si nuo Naisių seriale „Naisių vasara“?
Naisių gyventojai labai daug dirba,
jie skuba, lekia, labai darbštus mieste
lis, kaip ir seriale, daug darbščių kaimo

Galime pasirinkti medžiagą spek
takliams, patys planuoti repeticijų truk
mę. Pats priimi sprendimus ir jauti di
delę atsakomybę dėl būsimo rezultato.

Svarbiausia yra tai, kad
„Naisių vasaros teatre“ aš
turiu galimybę dirbti, mąs
tyti, ieškoti ir atrasti. Turiu
galimybę kartu su jaunimu
patikrinti savo idėjas ir už
jas pakovoti gerąja prasme.
Naisiai – mažoji kultūros sostinė
2015 m. Kaip vertinate šį titulą?
Naisiai man jau penkerius metu yra
mažoji kultūros sostinė. Šis garbingas
įvertinimas nenustebino. Viskas, kas
vyksta Naisiuose: festivaliai, muziejai,
kultūrinė veikla, teatras, yra verti pripa
žinimo. Tai puiki galimybė tuo pasida
linti su dar daugiau žmonių. Mažoji kul
tūros sostinė – ne olimpiada, žmonės
Naisiuose dirba ne tik tam, kad būtų
įvertinti ar kažkuo pranašesni. Nuolati
nis tvarkymasis, naujos iniciatyvos – tai
jau šio kaimelio gyvenimo būdas.
Nemažai kaimelių ir šiandien gali
pasidžiaugti renovuotais pastatais, ta
čiau ne visi žino, ką su jais daryti. Svar
biausia – kurti ne laikinus projektus, o
tokias iniciatyvas, kurios ilgai būtų nau
dingos visuomenei. Tarkim, kad ir gėles
žmonės sodintų – net ir tada, jei kas jas
išrauna, reikia jas atsodinti, ir anksčiau
ar vėliau žmonės jų neraus.
žmonių. Žinoma, filme yra daugiau in
trigų, mano įkūnijamo personažo ap
gavysčių tokių vietinių gyventojų kaip
Giedrius seriale neteko sutikti. Vietos,
kuriose filmuojame, yra tikros.
Giedriaus vaidmuo seriale „Nai
sių vasara“
Esu dėkingas scenarijaus auto
riams ir režisieriams, kad jie leidžia vai
dinti tai, ko realiame gyvenime labai
nemėgstu: savanaudiškumo, „pirštų,
lenktų į save“, intrigų. Tačiau kai tokias
savybes sudeda į personažą, smagu
žiūrovams parodyti, kokių žmonių rei
kia saugotis. Aš turbūt vienintelis toks
neigiamas personažas seriale.
Kokiomis vertybėmis vadovauja
tės gyvenime?
Labai mėgstu, kai vairuotojai rodo
posūkius, vadinasi, jie galvoja apie
kitus. Labai smagu, kai žmogus svei
kindamasis pasižiūri į akis, o ne į ba
tus, kai nepuola pirmas sau į lėkštę
įsidėti vaišių.
Naisiai – mažoji kultūros sostinė
2015 m.
„Naisių vasaros“ festivalis, kuris
vyksta jau šeštus metus, vertas dide
lio palaikymo ir pripažinimo. „Tai, ne
tik festivalis be alkoholio, – tai vienin
telis tikras festivalis, skirtas šeimoms.
Labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad
Naisiai turi savo teatrą, kuriame jauni,
talentingi aktoriai atlieka didžiulę kul
tūrinę misiją periferijoje. Už tai Naisiai
galėtų būti ne tik mažoji, bet pelnytai
ir didžioji kultūros sostinė.
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Naisiai – atskira sala, kuri labai traukia

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Esate viena ryškiausių ir labiau
siai nusipelniusių Lietuvos aktorių.
Kaip pasirinkote aktorės kelią?
Visą gyvenimą svajojau būti rašy
toja. Aktorės kelią pasirinkau visiškai
netikėtai, niekada nemėgau kolek
tyvų, kelionių, pasirodymų, o dabar
visa tai turiu daryti. Dievulis atsiunčia
į žemę, kad žmogus kažko išmoktų,
matyt, mane moko būti kolektyve,
mėgti keliones (viešbučius, kurių ne
kenčiu). Ši profesija labai sunki, dar ir
dabar negaliu pasakyti, ar ji labiau
siai tinka man.
Kokia pirmoji pažintis su Nai
siais?

„Naisių vasaros“ festivalis
Kai pirmą kartą nuvykau į
festivalį šeimoms „Naisių vasara“
(beje, jie netoli mano gimtinės –
Aktorė Eglė
Tytuvėnų), netekau amo, pasiju
tau taip, jog aš čia visą gyvenimą
Gabrėnaitė
ir gyvenau. Būdama festivalyje
stebėjau savo studentų veidus,
kaip jie su pasimėgavimu „gėrė“
tą aplinką.
Yra dvi vietos, kuriose norė
čiau gyventi, viena jų – Naisiai
Jei paklaustumėte, kur norė
Pasaulio nemažai išmaišiau,
čiau gyventi, atsakyčiau – yra tik
per savo gyvenimą mačiau
dvi vietos – Islandija (jos gamta – daug ir šventų vietų: Niagaros,
tikras stebuklas) ir, žinoma – Nai Kolumbijos krioklių, teko būti
Korėjoje. Gaila, neteko ben
siai. Ten jaučiama gerumo dvasia. drauti su vietiniais gyventojais,
tik juos matyti, veidai šviesūs
1991 metais susitikau su Mindaugu
šviesūs,
ir ne tik dėl to, kad ten nėra
Karbauskiu, naisiškiu, vienu pirmųjų
alkoholio. Naisiai man kaip atskira
savo mokinių, nuo tada artimi ryšiai
sala, kuri labai traukia. Išpuoselėta
sieja su jo šeima. Šiuo metu Mindaugas
aplinka, kaip aukščiausio lygio šalyje,
Karbauskis vadovauja Maskvos Vladi
toks jausmas, lyg vaikščiotum sapne,
miro Majakovskio teatrui, yra vienas
kažkokiose iliuzijose.
ryškiausių Rusijos režisierių. Mindaugas
E. Gabrėnaitė apie „Naisių vasa
papasakojo apie brolio, ūkininko, kultū
ros“ teatrą
ros mecenato Ramūno Karbauskio ke
Naisių teatras – fantastiškas, jame
tinimus, planuojamus didelius darbus
dirba
labai įdomūs žmonės: puiki reži
Naisiuose. Prisipažinsiu, mane juokas
sierė
Regina
Steponavičiūtė, su kuria
ėmė, tikrai netikėjau: sakiau tai neįma
vienu
metu
studijavome Maskvoje.
noma, kai pamačiau apleistą pastatėlį ir
Naisių vasaros teatre vaidina du mano
išgirdau, kad čia bus kultūros rūmai, ku
studentai. Su didžiuliu malonumu ste
riuose veiks profesionalus teatras. Pa
biu, kaip viskas klojasi šiame teatre.
galvojau: „Nu jo, nieko čia nebus... koks
Kultūra šiandien
dar teatras? O dabar taip ir yra“. Šiandie
Atsainus valdžios požiūris į meną,
niniai Naisiai – įrodymas, kad viskas, kas
daroma su meile, yra įmanoma.“
mane „šiurpina“ teatro reforma. Atsi

laikyti kultūros griovimui labai sunku,
sunaikinti viską lengva, o taip norisi,
kad užaugtų talentinga jaunoji akto
rių karta. Sunkiai jaunimas renkasi ak
toriaus profesiją, visuomenė materia
lėja, tačiau tikiu, tai pasikeis, pamažu
atsiranda jaunų žmonių, kurie nesi
stengia vien pasipinigauti, tačiau ren
kasi, kur jiems vaidinti. Jaunoji karta
sako nenorinti nieko daryti, nori daug
pinigų uždirbti, bet tikiu, tai pasikeis...
Atsiranda ir studentų, kurie girdėjo
ne Adomaitį, o tik krepšininkus. In
ternetas, šūsnis informacijos, įvairios
priklausomybės, ir ne nuo alkoholio,
televizija, kuri nieko gero neduoda, –
tai formuoja šiandieninį jaunimą, vi
suomenę.
Naisiai – mažoji kultūros sostinė
Naisiai – pavyzdys, kokių reikia.
Pavyzdžiai, kad Naisiuose yra teatras,
kad jame filmuojamas serialas, kurį
įmanoma žiūrėti. Aš niekada nežiū
riu serialų, tačiau „Naisių vasaroje“
dvelkia švara. Norėtųsi tik galvą nu
lenkti prieš tuos žmones, kurie geba
nugalėti kitų bukumą, juk yra daugy
bė sakančių: „ai, nieko nedarome, čia
nieko gero nebus, ai, vis tiek čia visi
gers...“ O Naisiuose negeria... Pada
ryta didžiulė pradžia, Naisiai jau yra,
esu tikra, kad ateityje atsiras ir Papilė,
Daugai ir kiti kaimeliai... Po truputį
atsiras ir daugiau tokių kultūros ži
dinių. Yra dėl ko stengtis, Naisiai pa
vyzdys – žmonėms to reikia, ir tai yra
svarbiausia.

Valstybiniai teatrai niekada nevažiuos
ten, kur važiuojame mes
Kas labiausiai džiugina „Naisių
vasaros“ teatre?
Labiausiai džiugina suteikta gali
mybė dirbti pagal profesiją, dirbti su
ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žino
mais teatro pasaulio profesionalais.
Žinoma, kolektyvas, trupė, gal geriau
pasakysiu – draugai, su kuriais pra
leidžiame labai daug laiko. Džiugina
galimybė pažinti ‚‚įvairiausio žanro‘‘
žmonių visoje Lietuvoje.
Kokia tikroji „Naisių vasaros“
teatro misija?
Pakartosiu teatro mecenato min
tis, kad vienas pagrindinių tikslų yra

Valstybiniai teat
rai niekada nevažiuos
ten, kur važiuojame
mes, nes paprastas
žmogus kartais tie
siog negalėtų susi
mokėti už bilietą. O
mes, teatro mecenato
padedami, suteikiame
žmonėms galimybę
pamatyti mūsų kūrybą
nemokamai.
Iš spektaklio
„Troliai mumiai ir Burtininko
skrybėlė“

„Naisių vasaros“
teatro aktorius
Tomas
Montvila

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

tai, kad žmogus, niekada nematęs
teatro, jį pamatytų. Manau, tai vienas
pagrindinių tikslų.
Esi ne tik teatro, bet ir serialo ak
torius... Kaip jautiesi filmuodamasis
seriale? Ar tai tavo pirma patirtis te
levizijos projekte?
Filmavimasis seriale suteikė galimy
bę bent šiek tiek pažinti televizijos virtu
vę, kadangi tai buvo mano pirmasis kar
tas stovėti prieš TV kameras. Iš pradžių
labai jaudinausi, kaip čia viskas bus,
kaip reikės stovėti, kalbėti ir judėti. Pir
mieji bandymai buvo nelabai kokie, bet
paskui, laikui bėgant, viskas susitvarkė.
Pradėjau labiau pasitikėti savo jėgomis.
Ačiū režisieriui už kantrybę, smagu ben
drauti su kolegomis aktoriais iš kitų tea
trų, pamatyti, kaip jie dirba.
Kokie vaidmenys tau labiausiai
patinka?
Labiausiai patinka tas vaidmuo, ku
ris tą dieną yra numatytas repertuare.
Visi vaidmenys brangūs, tik meilė tiems
vaidmenims ateina skirtingu laiku.

Jei ne aktorystė tavo gyvenime,
kas dabar būtum?
Baigdamas vidurinę mokyklą, neži
nojau, kuo noriu būti, todėl pirmu nu
meriu, rinkdamasis specialybę, įrašiau
Anglų filologiją ir tik antru numeriu –
aktorystę. Mama sakė, kad vaikystė
je man buvo išpranašauta būti arba
aktoriumi, arba kunigu. („Labai gerai,
kad prieš tai kalbėjau apie vaidmenis,
o ne apie celibatą“, – juokauja Tomas).
Esi ne tik puikus aktorius, tačiau
ir neprilygstamas humoristas, ma
tantis paradoksus ir juos taikliai
įvardijantis. Ar geras humoro jaus
mas dažnai padeda gyvenime?
Humoristas? Na, nemanau. Pas
mus, teatre, daug žmonių, mėgstan
čių pajuokauti. Netgi draugiškai pa
šiepti. Bet juk taip smagiau gyventi, ar
ne? O gyvenime būna visko, jei žmo
gus supranta, ką aš noriu pasakyti,
tada pavyksta pasinaudoti, jei ne lieki
kvailio vietoje.
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Gyvenimas – puikus scenaristas
Lietuvių filmų režisierius,
Jurgio Baltrušaičio lietuvių ir rusų
bendradarbiavimo labdaros ir paramos
fondo steigėjas ir valdybos narys
Raimundas Banionis
Raimundas Banionis pirmą kartą pasirodė scenoje būdamas trejų metų, atliko epizodinį vaidmenį
spektaklyje „Makbetas“. Ne kartą
vaidino įvairiuose vaikiškuose spektakliuose, dalyvavo masinėse scenose. Didžiausias vaidmuo teatre –
dėdė Madansalis Ž. Anujo pjesėje
„Keleivis be bagažo“ (1968 m.).
Esate kino, teatro ir televizijos pro
jektų režisierius, turite didelę patirtį.
Kuo svarbus Lietuvos žmonėms Jūsų
režisuojamas serialas „Naisių vasara“?
Svarbiausia yra tai, kad serialas ge
ras ne tik kokybe, bet moraline nuos
tata. Mano dukra net anūkei leidžia
jį žiūrėti ir sako: „Naisių vasarą“ gali
žiūrėti, nes nebus smurto, šlykštynių
ir viso to, nuo ko reikėtų vaiką saugoti.
Serialas, kaip ir mūsų gyvenimas,
yra geras. „Aš sutinku – būna visko, ta
čiau ne vien tik neigiamo.“ Seriale kaip
tik ir akcentuojama geroji gyvenimo,
žmonių santykių pusė, stengiamės
neskatinti mėgavimosi problemomis.
Serialas bus rodomas jau šeštą
sezoną, ar Jums, režisieriui, šis pro
jektas vis dar įdomus? Kaip jaučiatės
dirbdamas šiame kolektyve?
Komanda jau išsikristalizavusi. Mes
ne tik pusę metų (tiek trunka sezono
filmavimas) dirbame, tačiau kartu lei
džiame ir laisvalaikį, todėl labai svar
bu žmonės, su kuriais tu būni. Esame
labai suderinami, žinoma, kaip ir vi
sur, būna darbo nesutarimų, tačiau
tai lengvai išsprendžiame. Komanda
ir žmonės, su kuriais dirbu, yra labai

vertingas dalykas, darbas mums yra ir
mūsų gyvenimas.
O serialas, kaip ir gyvenimas, vys
tosi, žmonės jame keičiasi, kai kurie
per tuos metus net suaugo. Šeštasis
sezonas bus nuotaikingas, žiūrovai
gali laukti mažiau netikėtumų, šis se
zonas remsis mūsų kasdieniu gyveni
mu: meilėmis, skyrybomis.
Gyvenimas – puikus scenaristas, tik
duok Dieve viską iš jo paimti.
Kodėl „Naisių vasaros“ serialą
taip mėgsta emigrantai?
Emigrantai mato tai, ką paliko iš
vykdami. Dauguma išvažiuoja ne tik
iš didelių miestų, šalį palieka ir mažų
miestelių gyventojai. Žiūrėdami se
rialą užsienyje gyvenantys lietuviai
jaučia nuostalgiją, tai, ką jie mato, pri
mena namus, vaizdai, siužeto vingiai
paglosto ir sušildo jų širdis.
Kokius jausmus Jums sukelia ap
silankymas ir darbas Naisiuose?
Naisiai pamažu virsta unikaliu da
lyku – reiškiniu, nedrįsčiau to pavadin
ti kaimu, nes Naisiuose vyksta daug
įdomybių. Labai sunku kalbėti šaltai ir
iš šono, nes jaučiuosi nors ir maža da
lelyte, tačiau prisidedantis prie Naisių
kultūros kūrimo.
Ten gamta tiesiog fantastiška.
Kaimas, kuriame nėra tvorų, kuria
me žmonės jaučiasi atsakingi vieni
už kitus. Pamenu vieną įvykį, atvykęs
į Naisius pamačiau išgėrusį pijokė
lį, kurį vietiniai gyventojai tėviškai
gėdino ir moralizavo: „Kaip tau ne
gėda rodytis čia prie atvykėlių, sve

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Naisiai man artimi tėviškei, kur gera atvykti ir būti.
Žmonės čia sveikinasi vieni su kitais. Kaime labai ryškus
suvokimas, kad mes visi esame žmonės ir privalome vienas
kitam būti geri.
čių? Kokį tu pavyzdį rodai?“ Vadinasi,
naisiškiams rūpi, kaip jie gyvena, kas
vyksta čia. Gyvenime ir aplinkui mus
ir taip vyksta daug blogų dalykų, ku
rių negalime pakeisti, pavyzdžiui, li
gos, tačiau labai blogai, kai žmonės
tą blogį daro tiesiog savaime, ma
tyt, dėl kažkokio „sportinio intere
so“. Naisiuose šis blogis eliminuotas,
žmonės noriai skuba padėti, ir mums
jie visada nuoširdžiai padeda. Būda
mas ten galvoju ir tikiu, kad estetinis
miestelio sutvarkymas turėjo įtakos
ir gyventojams, žmonės tapo geres
ni. Pirmą kartą į Naisius važiavau kaip
į darbą, o dabar važiuoju į vietą, kur
gera dirbti ir būti.
Ar esate „Naisių vasaros“ teatro
gerbėjas? Ar šio teatro reikia Lietuvai?
Taip, nes „Naisių vasaros“ teatras
išskirtinis, atlieka muzika ir dainuoja
mąja poezija paremtą repertuarą. Šis

teatras turi savo kelią, veidą ir išskir
tinumą. Žinau, kad žmonės laukia ir
noriai žiūri jų spektaklius.
Mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
atsiradimas Lietuvoje – tai „revoliuci
ja“ Lietuvos kaimo kultūroje. Iki šiol
kaimas nebuvo toks svarbus, ypač
kultūrine prasme... Kokią naudą duos
šis projektas? Idėja puiki, turėtų patirti
sėkmę. Dėl Naisių aš ramus, jie – tikra
mažoji Lietuvos kultūros sostinė – su
sitvarkys. O dėl kitų būsimų mažųjų
Lietuvos kultūros sostinių, manau,
bus visko – ir nesėkmių, tačiau pati
idėja puiki. Mažų miestelių gyvento
jai, bendruomenių nariai, nebijokite
būti atviri pasauliui. Nereikia ieškoti
„super“ talentų ar išskirtinių gabumų,
siūlau daugiau remtis paprastais žmo
giškais dalykais, kas būdinga lietuviui.
Tokie nesudėtingi dalykai yra patys
vertingiausi.

Serialo „Naisių vasara“ kūrybinė grupė
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Svarbiausia pagarba ir meilė žiūrovui
Seriale esi romantiškasis agrono
mas Pijus, o Aurimas – realiame gy
venime. Kuo jie skiriasi? O galbūt yra
panašūs?
Esame ir panašūs, ir ne. Serialo Pi
jus – tai trijų kūrėjų vaisius: scenaris
to, režisieriaus ir aktoriaus. Visi trys jį
įsivaizduojame skirtingai. Mano, kaip
kūrėjo, taisyklė – atlikdamas bet kokį
vaidmenį, aktorius pirmiausia atsispi
ria nuo savęs. Norėčiau, kad Pijus turė
tų ir „neigiamų“ savybių, kitokio pries
konio. Šeštame sezone Pijus tampa
šiek tiek aštresnis, besileidžiantis į
konfliktus dėl sau svarbių dalykų gy
venime. Man tai patinka, dėl meilės jis
tampa „padūkėliškesnis“.

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Aktorius Aurimas ŽvinYS,
seriale „Naisių vasara“ visiems
žinomas kaip agronomas Pijus

„Naisių vasaros“ seriale puikiai at
pažįstamo aktoriaus Aurimo Žvinio
karjera prasidėjo dar mokykloje.
Kokia tavo aktorystės kelio pra
džia?
Mano, kaip aktoriaus, debiu
tas įvyko Vilniaus „Ozo“ vidurinėje
mokykloje, vaidinau šimtadienio
šventėje. Mane pastebėjo vadovė,
pakviesta režisuoti pasirodymą, jos
paragintas pasirinkau dramos būre
lį. Baigęs vidurinę mokyklą stojau į
Lietuvos muzikos ir teatro akademi
ją. Stodamas žinojau, kad tų metų
renkamas aktorių kursas bus skirtas
Šiauliams. Mintis, kad teks dirbti ne
sostinėje, manęs neišgąsdino, tad aš
jau 10 metų Šiauliuose. Pirmuosius
metus sakydavau, kad esu vilnietis,
dirbantis Šiauliuose, bet dabar, sa
kydamas, kad grįžtu namo, omenyje
turiu Šiaulius.
Kaip patekai į „Naisių vasaros“
serialą?
Atranka vyko Šiaulių dramos teat
re, susidomėjau ir pabandžiau, tokia
mūsų, aktorių, kasdienybė. Gavau
kvietimą išbandyti save seriale, ma
niau, kad filmavimai truks tik vie
ną vasarą. Su dideliu entuziazmu
ir stačia galva nėriau į šį pasiūlymą,
džiaugdamasis nauja patirtimi. Nufil
mavus pirmąjį sezoną, serialo suma
nytojas, mecenatas, vienas iš scena
rijaus autorių Ramūnas Karbauskis
informavo, kad ruoštumėmės ir an
trajam sezonui. Intuicija neapgavo –
serialą pamėgo daugybė žmonių.
Atranka daug nežadėjo, tuo metu

nesulaukiau jokių komentarų. Kaip
dažniausiai ir būna atrankose, liepė
suvaidinti kažkokį epizodą, davė pa
skaityti tekstą, kaip dabar pamenu:
aplinka neutrali, komisijos nariai ste
bi, kažką žymisi (pliusiukus ir minu
siukus dėlioja), stoviu išplėtęs akis
ir nesuprantu, ar čia gerai, ar blogai.
Peržiūra baigėsi, komisijos nariai kaip
gydytojai sako: „Gerai, ačiū, kitas“. Kai
sulaukiau kvietimo filmuotis, kartu su
tada dar būsima žmona Inga Norkute
planavome kelionę į Angliją, tiesiog
draugus aplankyti, tad teko vėluoti
į pirmuosius filmavimus ir pažadėti,
kad daugiau neplanuosiu kelionių,
nes man teko labiau veikiančio as
mens – agronomo vaidmuo seriale“,
nors šiame seriale nėra vieno pagrin
dinio veikėjo.
Kaip vyko pirmojo serialo sezono
filmavimas?
Grįžus iš kelionės Anglijoje, seri
alo filmavimas jau buvo prasidėjęs.
Viskas vyko lėtai, buvo daug ieškoji
mų: naujų vietų, ir komanda nauja, o
ką jau kalbėti apie vietos gyventojus,
iki tol gyvenusius, atrodo, ganėtinai
ramų ir sėslų gyvenimą. Tekdavo
eiti per kiemus, belstis į pirmas pa
sitaikiusias duris, prašyti grėblio ar
kastuvo. Prireikė skolintis ir gyvulius
(arklį, karvę). Reikėjo ir gyventojams
prie mūsų priprasti. Dabar jau jaučia
mės tikra Naisių kaimo bendruome
nės dalis, viskas puikiai pažįstama
ir žinoma: „Aha, pas šitą moterį gali
gauti sviesto, varškės, pas šią – sūrio
ir daržovių“.

Aurimas gyvenime yra
labiau padūkęs. Serialo
veikėjas Pijus yra teisingas,
priima apgalvotus sprendi
mus, nedaro skubotų išva
dų, o aš, kaip menininkas,
nevengiu pasiduoti spon
taniškai „nesąmonei“, kuri
dažnokai atsisuka ir prieš
mane, tačiau jau toks mano
būdas.
Kas lemia serialo „Naisių vasara“
sėkmę?
Serialo privalumas – vertybės, ku
rios šiandien dažnai pamirštamos:
bendrumas, atsakingumas, pagar
ba vieni kitiems. Seriale gvildename
emigracijos, kaimo gyvenimo, blaivy
bės temas, man – Lietuvos piliečiui,
mylinčiam savo šalį, džiugu, kad seri
ale mes galime šias vertybes perteik
ti. Džiaugiuosi, kad per savo vaidmenį
galiu atsiųsti prasmingą žinutę, ragi
nimą būti pilietiškiems, drąsiems, ne
abejingiems kitiems, vertinti ir mylėti
šeimą – toks yra serialo agronomas
Pijus. Aš esu linkęs eksperimentuoti,
išbandyti save, savo ribų galimybes,
mėgstu įvairius sportus, vilioja šuoliai
parašiutu, skraidymas, nardymas.
Ar serialo kūrybinė grupė – kaip
viena šeima
Po pirmų serialo filmavimo metų
sukūrėme šeimos branduolį: Pijus,
kunigas, Jurga, Anelė, Giedrius, žino
ma, ir vėliau atėjusius priėmėme. Vi
sada į filmavimus važiuoju su dideliu
malonumu, miela susitikti ir neseniai
matytus kolegas, apsikabinti, pasiteir
auti, kas ir kaip gyvena. Nemažai laiko
praleidžiame kartu, juk filmuojamės
Naisiuose, tad merginos mus džiugina
kepamais pyragais, nepraleidžiame
progos vieni prieš kitus pasipuikuo
ti kulinariniais sugebėjimais, visa tai
mūsų kūrybinei grupei yra sava.
Kas labiausiai įsiminė filmavimo
aikštelėje?
Manau, man pasisekė, nes filmuo
damasis patyriau daug įdomių dalykų:
važinėjimas įvairiausia technika, skry
džiai oro balionu, filmavimas dirbtu
vėse, sunku prisiminti juokingus epi
zodos, kurių būta daug: save matau
klykiantį iki ašarų, labai dažnai juokia
mės iš įvairių susiklosčiusių aplinkybių.

Esu tikras, kad ir praėjus 10-čiai metų
serialą „Naisių vasara“ prisiminsiu kaip
linksmą ir gerą įvykį, puikią patirtį
mano gyvenime. Pamenu įdomų epi
zodą. Pirmajame sezone Pijų partren
kė traktorius, guliu baloje, naktis, šalta,
ir kaip visada tokiomis akimirkomis ne
viskas vyksta, kaip turėtų: kartojimų
buvo daug, tai praskrenda naikintuvas
iš Šiaulių sukeldamas didžiulį triukš
mą, tai šviesos nešviečia taip, kaip tu
rėtų, aš kenčiu, guliu, o taip šalta.
Kokie Naisiai Aurimo Žvinio aki
mis?
Esu ne vietinis, tačiau labai dažnas
svečias Naisiuose, galiu pasakyti, kad
6 metus mačiau šio kaimo raidą savo
akimis, esu didelių pokyčių liudininkas.
Atvykus Naisiai man atrodė niekuo
neišsiskiriantis, mažas kaimeliukas,
tik garsėjo kaip stiprus ūkis ir nebuvo
matyti daug geriančių žmonių, tačiau
jau po poros metų pastebėjau didžiulį
pokytį Naisių bendruomenėje. Apleis
tas vaikų darželis antram gyvenimui
prikeltas kaip dažasvydžio centras,
tuo metu dar renovuojamas kultūros
centras, sparčiai statomos skulptūros,
rekreacinių zonų tvarkymas. Tai pavyz
dys, kaip mažas Lietuvos kaimelis jau
tada tapo, mano manymu, ne tik Šiau
rės Lietuvos kultūros centru. Šiauliai,
kaip miestas, vangiai keičiasi, o Naisiai
tai daro labai sparčiai.
Daugelį metų tenka vesti Naisių
vasaros festivalius, stebėti kasmet vis
daugiau besirenkančių blaivių, mo
kančių linksmintis lankytojų, šokan
čių, drąsiai bendraujančių. Atiduodu
visas jėgas, tačiau festivalio lankyto
jų gera nuotaika, jų grįžtamasis ryšys
teikia didžiulį dvasinį pasitenkinimą.
Didėjančios festivalio dalyvių minios
tik rodo, kad Lietuvoje daugėja žmo
nių, kuriems reikia tokių renginių. Esu
šventai įsitikinęs, jei festivalis ir pati
Naisių idėja būtų klaidinga, „prašau
ta ar nepataikyta“, neatvarytum tiek
žmonių, dirbtinai nepriverstum jų da
lyvauti, lankytis ir domėtis taip, kaip
vyksta iki šiol. Naisių gyventojams no
riu pasakyti, kad jie eina labai teisingu
keliu, linkiu dar daugiau naujų minčių
idėjų, nesustoti, o serialo „Naisių va
sara“ gerbėjams sakau, kad labai ger
biu ir myliu savo žiūrovą, tikiuosi, kad
mano šiluma ir meilė, atliekamas dar
bas nėra veltui ir jums tai patinka.“
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Anelė iš Naisių
Teatro aktorė ir režisierė
Nijolė MirončikaitėTiminskienė

Dabar
žiūrovai į mane
kreipiasi Anelės
vardu ir klausia,
kaip man sekasi
gyventi Naisiuose.
Žmonės dažnai
net nepagalvoja,
kad aš aktorė, jie
mane laiko Naisių
gyventoja.
Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Gimė 1941 metais Kaune. Karui
besibaigiant su šeima pasitraukė
į kaimą, grįžo gyventi į tėvo gimtinę – Pašušvį. Vėliau persikėlė į Ariogalą, ten baigė vidurinę mokyklą.
Kodėl pasirinkote aktorės kelią?
Abu tėvai buvo siuvėjai. Tėvukas
labai gražiai dainavo, kūrė „kupletus“.
Sako, kad kartą koncerte Biržuose pa
vadavo net tuometį žmonių mėgsta
mą „Pupų dėdę“.
Mano, kaip aktorės, debiutas įvyko
Grinkiškyje bendruomenės susirin
kimo pertraukos metu. Užlipau ant
scenos būdama dar labai maža, už
traukiau dainą „Vasarodamas aš kaime
piemenaitę pamilau...“, visi žmonės
liko nustebę ir sužavėti.“
Aktorystė mano gyvenime nebu
vo planuotas pasirinkimas. Taip jau
nutiko, kad augome trys vaikai su
mama, likome našlaičiai, netekome
tėvelio. Mama buvo labai užimta,
daug dirbo, tad mes turėdavome lai
ko saviveiklai.“ Pokariu didelė virtu
vė, atskirta nuo kambario užuolaida,
būdavo puiki scena. Iš popieriaus
gamindavome rūbus, jais apsitaisę
vaidindavome spektaklius. Vėliau
mokykloje mano dėmesį patraukė

įvairūs dramos būreliai, kuriuose
paprastai reikėdavo daugiau ak
torių berniukų, dažnai likdavau be
vaidmenų. Šį kelią pasirinkau net
paskatinta labai diplomatiško ir pe
dagogiško mūsų klasės auklėtojo
Vaicekausko (anglų kalbos moky
tojo). Kai nelikdavo man vaidmens
spektaklyje, mokytojas sakydavo:
„Nijole, tu būsi režisierė.“ Sėdžiu šalia
jo ir taip didžiuojuosi, kad aš jau re
žisierė, su dideliu užsidegimu stebiu
ir dalyvauju spektakliuose.
Dabar galiu pasakyti, kad akto
riaus darbas yra labai sunkus, tu pri
klausai nuo kitų žmonių: režisieriaus,
meno vadovo, direktoriaus. Nežinai,
ar gausi vaidmenį, ar ne. Kad tavęs
nėra naujai statomo spektaklio akto
rių sąraše, yra skaudžiausias dalykas.
Ne visada aktorius gauna norimus
vaidmenis, dėl to tenka susitaikyti su
tuo vaidmeniu, kuris tau paskirtas.
Tačiau aktoriaus gyvenime yra ir dau
gybė laimingų akimirkų, kai žmonės
tave atpažįsta iš įvairių vaidmenų,
tada jautiesi toks laimingas ir reika
lingas žmogus.
Kaip Jūsų gyvenime atsirado reži
sūra?

„Naisių vasaros“ teatro ir
bendruomenės kultūros rūmai
Vytauto Puzero nuotrauka

Esu aktorė, režisiere savęs nelaikau.
Ėmiausi šio amato iš bėdos. Pastatė
me vaikišką spektaklį „Baltoji rožė“,
vėliau „Aštuonias mylinčias moteris“,
pavasarį – muzikinį spektaklį „Taip
pasiilgau praėjusių meilės dienų...“.
Spektaklių iš viso jau yra apie 10.
Kaip tapote viena iš ryškiausių
„Naisių vasaros“ serialo aktorių?
Pirmasis mano vaidmuo buvo la
bai mažas, turėjau būti viena iš kelių
melžėjų. Serialo scenarijus buvo ra
šomas kartu su filmavimu, ir mano
vaidmuo išaugo į viską turinčią žinoti,
kas vyksta Naisiuose, – Anelę.
Taip susigyvenau su šiuo vaidme
niu. Kartais dizaineriai duoda vieną ar
kitą drabužį, o aš sakau: „Anelė tokio
nevilkėtų.“ Galbūt tai ir priverčia žmo
nes patikėti, kad Anelė ne personažas,
o močiutė, gyvenanti kaime.
Ir namai, kuriuose filmuojamės,
yra Naisių gyventojų namai. Jie mielai
mums užleidžia savo kambarius, pa
skolina, ko tik paprašome. Anelė šiuo
metu gyvena (filmuojasi) naisiškės
Aldutės namuose. Drąsiai prašau jos,
ko tik prireikia: „Aldute, gal turi miltų?
Gal bulvių turi?“ Filmavimo scena: Pas
mane ateina Jurga (vaidmenį atlie
ka aktorė Vaida Kavaliauskaitė), o aš
bulves tarkuoju, sakau: „Aldute, aš tau
bulves sutarkuosiu, o vėliau tu blynų
išsikepsi.“
Ar Anelė labai skiriasi nuo akto
rės Nijolės realiame gyvenime?
Mane gerai pažįstantys žmonės
galbūt ir pastebi panašių bruožų, ta
čiau man labai smagu, kai žiūrovai su
sitikimų metu sako: „Jūs labai panaši
į mano močiutę, mano močiutė pa
sakytų ar padarytų taip pat, kaip jūs.“
Tas rūpestingumas, dažnai perdėtas ir
visai netikęs, tačiau nuoširdus, daugu
ma močiučių taip rūpinasi savo arti
maisiais, kaip mano įkūnijama Naisių
Anelė.
Kuo skiriasi Naisiai nuo jūsų vai
kystės kaimo?

Naisiuose žmonės vieni už kitus
vis gražiau tvarkosi, jaučiama tikra
bendruomenė. Tiesiog nuostabu tai,
kas vyksta Naisiuose, nuolat šurmu
liuoja turistai, viskas taip išpuoselė
ta. Naisiuose visi sveikinasi, eini per
kaimelį ir jautiesi sava. Jei būna per
traukų tarp filmavimų, išeinu Anelės
apdarais apsitaisiusi, visi žmonės
kalbina, pravažiuojantys dviračiais
sveikinasi. Smagu. Gaila, kad kituose
kaimuose nėra saugoma ir skatinama
kultūra. Parduodami seni (buvę kino
ar teatro pastatai), nesistengiama jų
išsaugoti, nesuteikiama galimybė
jaunimui kultūringai leisti laisvalaikį,
vyresniems kaimo gyventojams –
bendrauti ir būti kartu.
Ilgus metus dirbote su vaikais,
juos ugdėte. Kokias svarbiausias
vertybes skiepijate jaunimui?
Dirbdama su vaikais pasigesdavau
jų smalsumo. Vaikai mokyklose kom
pleksuoti, nepasitiki savo jėgomis,
nieko nenori. Svarbu, kad jie daly
vautų aktyvioje veikloje. Kaip smagu,
kai į spektaklius vaikus atsiveda abu
tėvai, tai nebūna taip dažnai, dažniau
vienos mamos atveda vaikus. Vaikai,
matydami tėvų pavyzdį, vėliau ir savo
sužadėtines vesis į teatrą, ir kultūra
bus svarbi jų šeimoje. Niekaip kitaip
neišauklėsime vaikų be savo asmeni
nio pavyzdžio.
Kaip vertinate „Naisių vasaros“
teatrą?
O!!! Nuostabus teatras, kiekvieną
aktorių pažįstu asmeniškai, jie labai
laimingi, atlieka didelę misiją. Dova
noti nemokamus lietuvių dramatur
gijos spektaklius tiems, kuriems pro
fesionalus teatras nepasiekiamas, nes
daug žmonių negali sau leisti nuva
žiuoti į teatrą, susimokėti už bilietus,
fantastiška!!!
Ką galvojate apie mažųjų kultū
ros sostinių atsiradimą Lietuvos kul
tūroje?
Naisiai jau dabar yra tikra mažoji
Lietuvos kultūros sostinė. Žmonės no
riai važiuoja, esu tikra, kad parsiveža
patirtus įspūdžius į savo bendruome
nes, kaimus, miestus. Manau, kad šis
pavyzdys užkrečia ir kitus daryti gra
žius darbus, puoselėti kultūrą. Ben
druomenės ir seniūnijos turi daugiau
bendrauti su vietos gyventojais, juk
kiekviename kaime yra žmonių, ku
riems neužtenka tik gyventi savo so
dybėlėje, norisi bendrauti, galbūt net
kažką sukurti kartu su kitais. Linkiu vi
siems sveikatos ir ištvermės pabaigti
pradėtus darbus!
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Naisiuose pildosi svajonės
Malonu dirbti
išpuoselėtoje aplinkoje –
renovuotuose ir gražiai
sutvarkytuose Kultūros
rūmuose. Žaviuosi
draugišku, jaunatvišku ir
veikliu darbo kolektyvu.

„Naisių vasaros“
teatro ir bendruomenės
kultūros rūmų vadovas
Žydrūnas
BudzinauskAS
Kodėl pasirinkai gyventi Naisiuose?
Mane visada žavėjo Lietuvos kai
mo tyli, maloni aplinka. Gyventojai
čia vieni kitus pažįsta. Naisius pamilau
pirmą kartą apsilankęs, jie išskirtiniai
savo gražia gamta, aktyviu kultūriniu
gyvenimu. Pas mus tikrai neegzistuoja
kultūrinis vakuumas. Be to, šis kaimelis
yra netoli didmiesčio – Šiaulių, tai dar
vienas svarbus motyvas, kodėl čia gera
ir patogu gyventi.
Džiaugiuosi gyvendamas Naisiuose.
Nors gyvenu čia jau penkerius metus,
kaskart šį kaimelį pažįstu iš naujo – jis
kiekvienais metų laikais būna vis kitoks.

Koks jauno vai
kino gyvenimas
Naisiuose: kokie
tavo
pomėgiai,
laisvalaikis?
Turiu
didelę
aistrą fotografuoti.
Ypač mėgstu įam
žinti besikeičiančią
aplinką ir gamtą
Naisiuose. Visada malonu bendrauti
su draugiškais Naisių kaimo gyvento
jais. Mano gyvenime labai svarbi kul
tūra, džiaugiuosi galėdamas prisidėti
prie jos puoselėjimo ir kūrimo.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Kokį darbą arba svajonę pavyko
įgyvendinti Naisiuose?
Esu jaunas ir turintis ambicijų,
įvairių sumanymų žmogus. Viena iš
svajonių gyvenime buvo dirbti kul

Naisiai tampa pavyzdžiu Lietuvos
miestams ir miesteliams

Ši religija svarbi taip pat, kaip lietu
vių kalba, jei mes laikysimės šių papro
čių, jausimės labai stiprūs. Tai suteikia
ryšį su gamta ir norą ją išsaugoti, žmo
nės, atitrūkę nuo senųjų tiesų, ima nai
kinti gamtą, žemę, vieni kitus ir save.
Tai darnos su žeme, gamta ir žmogumi
pasaulėžiūra, niekas daugiau negali
užtikrinti žmonijos gyvavimo. Aš pa
stebiu, kaip žmonės važiuoja į Lietuvą
ieškodami dvasinės stiprybės ir kaip
pagal mūsų pasiekimus ir papročius
jie patys stengiasi tai atkurti. Kalendo
rinės ir šeimos šventės atkuria darną,
suteikia jėgų ir stiprybės. Tautiniai rū
bai yra svarbūs ne tada, kai jie kabo,
bet kai vilkimi šventėse. Kiekvieną
savaitę reikia eiti į bendruomenes, sti
printi ryšį ir kurti stiprią tautą, Lietuvą.

Lietuvybės mokytojas,
Lietuvos romuvos vaidila
Valdas RUtkūnas

Naisiai – mažoji Lietuvos kultūros
sostinė 2015 m. Kuo šis kaimelis yra
išskirtinis? Ar baltiškumo puoselėji
mas ir yra didysis išskirtinumas?
Naisiai tampa labai svarbus lietu
vybės, lietuviškosios dvasios centras
šalyje: Baltų dievų parkas, Alkos kal
nas, ant kurio įkurtas aukuras, jame
vis dažniau ir dažniau dega ugnis,
žmonės renkasi švęsti kalendorinių
švenčių, vis dažniau tuokiasi. Naisiai
tampa pavyzdys Lietuvai, miestams,
miesteliams. Jei baltiškąsias vertybes
ims labiau puoselėti ir kiti regionai –
Lietuva atgims.
Kokia mūsų senoji religija?
Lietuvių tauta ilgiausiai išlaikė savo
prigimtinį tikėjimą ir religiją Europoje.
Kaip ir kalbą, mes turime savo dvasi
nius dievus. Nors krikščionybė papli
tusi Lietuvoje, tačiau žmonės išlaikė
savyje baltišką kultūrą, visada ji buvo
svarbesnė. Uždavus svarbius klausi
mus, galima suprasti religijų skirtumus:
„Kas jums svarbiau per Vėlines? Ar va
dinamieji visi šventi (apie kuriuos ne
žinome), ar artimieji, proseneliai, tėvai,
jų lankymas ir pagerbimas? Manau,
visiems yra svarbiau nueiti į kapines ir
juos pagerbti. Mes jaučiame, kaip pro
tėvių jėgos atgimsta mumyse, ir tai yra
baltiška religija, nieko bendro neturin

ti su krikščionybe. Kalėdos –
šventė, kai visi žmonės kažko
laukia, o laukia – kada dienos
pradės ilgėti ir vėl vasara su
grįš, vėl viskas sužaliuos, pas
kui lauksime derliaus. Tai patys
svarbiausi dalykai, taigi senoji
religija yra mumyse, ji niekur
nedingusi, todėl svarbu ją vėl
atgaivinti. Tai ir daroma Nai
siuose. „Prikelti senieji dievai,
jų apvaizdai iškalti, aš manau,
kad vis daugiau žmonių atva
žiuos į Naisius ieškoti dvasinės
stiprybės, savo šaknų. Senasis
baltiškas tikėjimas – tai ašis,
ant kurios sukasi visas mūsų
gyvenimas, nes ta ašis duoda
ryšį su gamta, žeme, tai visais
laikais buvo svarbiausia žmo
gui, ir ne tik lietuviui. Visame pasaulyje
stiprėja gyvybės, žemės išsaugojimas,
nes žemė dabar nuniokota, jai iškilęs
didelis pavojus.
Visą dvasinę stiprybę, kurios
mums reikia, turime savo lietuviškoje
religijoje, mums nereikia nei iš Rytų ar
Vakarų atneštų religijų. „Vis daugiau
žmonių tuokiasi pagal baltiškus pa
pročius, į ceremoniją susirenka kelias
dešimt žmonių ir aš visada kalbuosi su
jais: kaip jums atrodo, kur stipresnis

tūros srityje. Sakoma, jei turi darbą,
kurį mėgsti, esi laimingas – toks ir
jaučiuosi, dirbdamas Naisių kaimo
kultūros centro vadovu.
Kaip ir daugelis jaunų žmonių,
esu smalsus, visada knietėjo pamaty
ti kuriamų filmų ar serialų užkulisius.
Galiu ne tik stebėti tai, kas vyksta fil
mavimo aikštelėse, bet turiu puikią
galimybę susipažinti su Lietuvoje
garsiais aktoriais, fotografijomis už
fiksuoti filmavimų akimirkas.
Dar viena maža svajonė išsipildė
šiemet – kartu su Ramūnu Karbauskiu
surengėme fotografijų parodą „Metų
laikai“.

Esminiai tautiškumo
bruožai – tai, kas tau duoda
gyvybę, svarbu rinktis į gyvas
šventes, kur žmonės palaiky
tų vienas kitą, pajustų artu
mą, kartu dainuotų dainas,
žaistų žaidimus, šoktų lietu
viškus šokius, švęstų šventes.

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

ryšys, ar svetimose religijose, ar ant
alkakalnio, stovint ant savo lietuviš
kos žemės, šalia lietuviškų ąžuolų ir
liepų?“ Per tūkstantmečius rinkdavo
si mūsų tauta, giedodavo lietuviškas
meilės giesmes, kartu susikibus ran
komis, tai stiprina mus ir žmonės tai
vis labiau supranta. Žmonės tuokiasi,
laimina savo vaikus ir išlydi artimuo
sius pagal lietuviškus papročius.
Kokią reikšmę šalies istorijai turi
senoji, jūsų įvardinta kaip „amžino
ji“ religija?

Naisius aplanko daugybė turistų,
kuriose vietose patartumėte jiems
stabtelti?
Svarbiausia vieta Naisiuose – Alkos
kalnas, jame esantys trys svarbiausi die
vai: Perkūnas – jėgos gyvybės, veiksmo,
šviesos dievas, jam tarsi atsvara sute
mų dievas – Vėlinas, kuris yra mirusio
pasaulio dievas, bet kartais ir kūrėjų
dievas. Juos abu stebi trečiasis dievas
Kūrėjas, turintis keletą vardų: liaudyje jis
tiesiog vadinamas Dievu, kuris suka visą
gyvenimo ratą. Svarbus Alkos kalne –
aukuras, jame galima uždegti ugnį, kuri
leidžia pasikelti virš kasdienybės, bent
trumpam pamiršti rūpesčius. Kviečiu
dalyvauti šventėse, pagrindinės baltiš
kos šventės švenčiamos Naisiuose, tai
pati geriausia proga atvykti į Naisius.
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Nepamirškime lietuviško gyvenimo
būdo, papročių ir tradicijų
Šeduvos baba
Emilija
Brajinskienė

Rimanto Petriko nuotrauka

Naisiai. Seniai žinomas kaimas – kaip Meškui
čiai, Bridai. Šiandien Naisiai kitokie. Jie žinomi ne tik
Šiaulių krašte, bet ir Lietuvoje ir už jos ribų.
Naisiuose gimė ir užaugo garbingas žmogus,
mylintis savo kaimą, jo žmones, Lietuvą. Ramūnas
Karbauskis žino, kad mylėti Tėvynę reikia pradėti
nuo savo kiemo, kaimo, miško, miestelio darbais, o
ne žodžiais. Žodžiais lengva, o darbais labai sunku!
Keletą kartų esu buvusi Naisiuose, pažįstu R.
Karbauskį, jis ne kartą parėmė mūsų etnografinį an
samblį „Šeduva“. Už tai esame Jam labai dėkingi.
Naisių festivalis – pavyzdys, kad galima linksmin
tis, o ne girtuokliauti. Gausus žmonių lankomumas
įrodė, kad tikras poilsis, linksmumas gali būti tik
blaivaus žmogaus. Kaimo aplinka – tai dvasinė at
gaiva. Ten viskas taip įprasta, kad žmogus pasijunti
susiliejęs su visa gamta ir jos didybe. Kad pajustum
tą dvasios pilnatvę, reikia žmogaus, kuris pats turi ją
ir gali dalintis su kitais.

O kas nematė ir nesigėrėjo filmu „Naisių vasara“,
jis atpalaiduoja žmogų nuo žiaurių filmų, kur klesti
tik smurtas ir seksas.
Man jau greitai 85 metai. Per gyvenimą teko pa
matyti ir juodo, ir balto. Aš tikiu, kad iš šiuolaikinės
dvasinės krizės išves žemdirbys ir tikra lietuviška
kultūra.
Man mielas lietuviškas gyvenimo būdas, papro
čiai, tradicijos. Tai mūsų didžiausias ginklas prieš sė
linančią globalizaciją.
Mūsų etnografinis ansamblis „Šeduva“, kuriam
vadovauju jau 36 metus, sukūrėme televizijos fil
mus: „Šeduvių vestuvės“, „Šeduvių sekminės“, „Šedu
vių krikštynos“. Juos nufilmavo Lietuvos televizija,
Aukštaičių televizijos filmas „Šeduva“, Šiaulių televi
zijos filmas „Dovanoju rankas ir širdį“.

Naisiuose tikras gyvenimas, toks,
koks turi būti Lietuvos šiuolaikiniame
kaime. Ūkio darbai verda, kultūra klesti.
Išleidom dešimt kompaktinių diskų su šeduvių
krašto senovinėmis dainomis. Daug surinkau tauto
sakos ir toliau ją renku.
Mėgstu futbolą. Esu futbolo komandos „Šviesa“
administratorė. Iki šiol manęs dar neišbraukė iš fut
bolo komandos sąrašų.

Sveikiausias kaimas Lietuvoje
Sveiko gyvenimo būdo
propaguotojas ir knygos
„Sveikata, kuri mus saugo“
autorius Juozas DapšauskAS

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Esu Sveikatingumo metų, kuriuos
Lietuvos Respublikos Seimas 2013
m. paskelbė, siekiant, kad sveikata
taptų viena iš prioritetinių sričių Lietuvoje, iniciatorius. Išleidau knygą
„Sveikata, kuri mus saugo“. Jos leidimą parėmė Ramūnas Karbauskis.
Nuolat aktyviai susitinku su įvairių
miestų, miestelių gyventojais, bendruomenėmis, skatinu sveikatingumą, raginu keisti esamus gyvenimo
įpročius. Faktai nedžiugina, esame
treti pasaulyje pagal suvartojamo
alkoholio kiekį, pagal gyvenimo trukmę ir savižudybių skaičių Europoje
esame vieni paskutiniųjų. Mūsų,
sveikuolių, užduotis – formuoti kritinę masę ir stengtis pakeisti požiūrį
į tai, kas vyksta, remiantis kitų šalių
sektinais pavyzdžiais, tokiais kaip
Skandinavija.

Alkoholio prekybos uždraudimas
viešų renginių metu, Lietuvos vals
tiečių ir žaliųjų sąjungos inicijuota
pataisa, kartu su šią idėją palaikiu
siais žinomais žmonėmis, tarp kurių
atlikėjas Andrius Mamontovas. Kaip
vertinate šią iniciatyvą? Ar mūsų ša
lis pasirengusi tokiems pokyčiams?
Džiaugiuosi, kad ši iniciatyva reiš
kiama peticija, po kuria pasirašo tūks
tančiai neabejingų tam, kas vyksta,
žmonių. Gerų įstatymų priimama
labai daug, tačiau ne visi jie įgyven
dinami. Nemanau, kad ir ši, mano
manymu, tikrai logiška iniciatyva bus
lengvai įgyvendinama, tačiau jei ne
dabar, esu tikras, kad vėliau tai bus
priimta ir realiai įgyvendinta.
Naisiuose lankėtės ne kartą, ko
kia Jūsų nuomonė apie šį kaimą?
Naisiai, tokia pati buvusio kolūkio
gyvenvietė, kokių daug Lietuvoje –
puikus pavyzdys, kaip kiekviename
kaimelyje gali keistis gyventojų įpro
čiai, kultūra, gyvenimo būdas, po
žiūris. Džiugu, kad jau dabar ir kitos
bendruomenės, Kėdainių rajone, Pa
kruojyje, Akmenėje ir kitur bando
keisti seniai nusistovėjusius gyvenimo

įpročius, kultūrą, organizuoti šventes
be alkoholio.
Ar aplinka gali turėti įtakos mūsų
sveikatai, ar tai mitas?
Svarbiausia – psichologinė aplin
ka, tačiau svarbi ir ta, kurioje gyve
name, sveikesni tie, kuriems nereikia
skubėti, kasdien patirti streso stovint
automobilių spūstyse, kvėpuoti už
terštu oru.

Galvoju, kad tai tik
laiko klausimas, kada
renginiai be alkoholio,
aktyvesnis kultūrinis gyve
nimas kaimuose ir mies
tuose taps visuotine mada
ir bus garbės reikalas ne
tik vadintis mažosiomis
Lietuvos kultūros sostinė
mis, bet ir propaguoti tokį
gyvenimo būdą.
Kokios yra didžiausios sveikatos
problemos, dėl kurių turime susirū
pinti jau dabar?

Sergamumas ir tikėjimas, kad
liga – tai likimo siųstas išbandymas:
klysta tie, kurie galvoja, kad liga „ištin
ka“, o ne mes ją „prisiprašome“ savo
netikusiu gyvenimo būdu. Jei mes
rūpinsimės savo mityba, palaikysime
fizinį aktyvumą, nekalbu jau apie bū
tinybę atsisakyti alkoholio ir tabako,
stiprinsime imunitetą, tapsime svei
kesni. Noriu pabrėžti, kad psichinė
sveikata yra svarbiausia, jei nebus
dvasinės harmonijos ir vidinės kultū
ros, žmogus neturės valios sportuoti,
rūpintis mityba, kvėpavimu, atsisakyti
priklausomybės ir panašiai.
Naisius kai kas pavadina sveikuo
lių kaimu. Ar tam yra realus pagrin
das?
Kad tai blaiviausias kaimas – ne
kyla jokių abejonių. Galima sakyti,
kad čia ir didžiausia sveikuolių kon
centracija pasižymintis kaimas, nes
Naisiuose Lietuvos sveikuolių sajun
gos ir Naisių bendruomenės organi
zuotoje Sveikatingumo mokykloje,
kurią finansavo Ramūnas Karbaus
kis, labai gausiai mokėsi naisiškiai.
Naisiai savo sveikuolių, baigusių šią
mokyklą, skaičiumi tikrai yra svei
kiausių žmonių kaimas. Galvoju, šia
linkme reikėtų dirbti dar toliau, būtų
galima laboratorijose apibendrinti
sveikatos rezultatus ir oficialiai pa
tvirtinti, kad sveikesnis gyvenimo
būdas turi įtakos ir žmonių savijau
tai, žmonės mažiau serga, yra svei
kesni, kad Naisiai ne tik kultūringiau
sias, blaiviausias, bet ir sveikiausias
kaimas Lietuvoje.
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Naisių vasaros radijuje tik lietuviška muzika
Radijo programų
„Naisių vasara“
direktorius
Dovydas Petkus
Naisių vasaros radijas skirtas vi
siems – čia nėra amžiaus apribojimų.
Jums pateikiama vien lietuviška, bar
dų muzika ir dainos, kurių neišgirsite
niekur kitur. Tai lietuviška, išpuoselė
ta muzika.
Taip pat pateikiama įvairi ir aktuali informa
cija: žinios, kultūros, jaunimo, sporto naujienos.
Skiriamas dėmesys ir tiems, kurie gyvena už Lie
tuvos ribų – laidoje „Tiems, kurie svetur“ pa
teikiamos naujienos, susijusios su emigrantais,
jų gyvenimais. Atsižvelgta ir į JAV gyvenančius
lietuvius – nakties metu pateikiami laidų karto
jimai, skirti kitu laiku gyvenantiems Amerikos
lietuviams. Laidoje ,,Radijo svečias“ kalbiname
įvairius, įdomius ir žinomus žmones.

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

Radijo klausykite: www.naisiuvasara.lt/radijas
arba www.mazojikultura.lt

– vasara jūsų sieloms!

blaivaus festivalio įkvėpti
Akmenės rajono
savivaldybės direktoriaus
pavaduotojas,
VVG pirmininkas
Algirdas Bučys
Dvejus metus iš eilės organizuoja
me tradicinę Akmenės miesto šventę
be alkoholio. Renginys trunka tris die
nas. Šventę pradedame penktadienį
renginiu Akmenės krašto muziejuje,
įsikūrusiame miesto centre. Po jo va
karas tęsiasi Akmenės gamtos ir kul
tūros parko estradoje rengiamame
autorinės muzikos festivalyje „Akme
ninė naktis“. Antroji renginio diena
skiriama sportui, vakaras – muzikai,
nusipelniusiems Akmenės gyvento
jams pagerbti. Sekmadienį vyksta Šv.
Onos atlaidai, diena skiriama sakrali
niams renginiams.
Pirmuosius metus pabandę šven
tę organizuoti kitaip, supratome, kad
alkoholis gali išspręsti visas šventės
užimtumo problemas, tačiau įsitiki
nome – žmonėms reikia veiklos, ne
užtenka tik sėdėjimo ant suoliuko su
alaus bokalu. Dėl savo krašto gyven
tojų ir svečių turėjome nemažai padir
bėti, įdėjome daug pastangų galvoti,
kaip kuo įdomiau užimti lankytojus,
sudarėme atskiras renginio progra
mas vaikams ir suaugusiems.
Mąstydami apie ateinančių metų
šventės organizavimą, nežadame at
sisakyti šios minties, esame tikri, kad
šventė vyks be alkoholio. Stengsimės
pergalvoti, kaip patobulinti šventės
programą, kuo nustebinti žmones.

Kruopių kaimo seniūnė
Rasa Statkuvienė
Turime gražų pavyzdį – Anna Wi
gmore (Ona Varapickaitė), kilusią iš
Kruopių seniūnijos, vaikystėje emi
gravusią į JAV. Visame pasaulyje Anna
žinoma kaip želmenų sulčių pradinin
kė, žaliavalgė, sveikuolė, blaivaus gy
venimo būdo šalininkė. Šis pavyzdys
ir Naisiuose rengiamos šventės mus
įkvėpė organizuoti sveikas šventes be
alkoholio. Galime pasidžiaugti sėk

me, treti metai iš eilės organizuoja
me gausius dalyvių ir renginio svečių
būrius sukviečiančią seniūnijos šven
tę, kurioje visiškai netinka alkoholis.
Dabar jau niekam net nekyla mintis
ateiti į renginį išgėrus. Maistas, sklei
džiama informacija renginio metu yra
neatsiejama nuo žaliavalgystės, svei
ko gyvenimo būdo. 2014 m. renginy
je svečiavosi sveikuoliai iš Amerikos,
vietos gyventojams skaitė paskaitas
apie sveiką gyvenseną.
Turime tikslų šią šventę perkelti
į kitą lygmenį, suaugusiems organi

zuoti konferenciją, vaikams – sveika
tingumo stovyklėlę.

Arnas Švilpauskas
Kėdainių rajono Josvainių mies
telis 630-ąjį gimtadienį minėjo be
alkoholio. Renginio organizatorius
Arnas Švilpauskas tikina, kad tai
buvo pats sėkmingiausias renginys
Josvainiuose. Nebuvo išgėrusių, pik
tų veidų, žmonės linksminosi kaip
niekada.

Festivalyje „Naisių vasara“
Žydrūno Budzinausko nuotrauka
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Jaunasis Naisių ambasadorius
Ką ši patirtis tau duoda? Ko moko?
Tapęs gidu pastebėjau, kad man viskas, ką darau,
labai patinka. Patinka valdyti žmonių minias, suteikti
jiems žinių ir gauti grįžtamąjį ryšį. Neišvažiuodamas
iš Naisių susipažįstu su gausybe įvairių žmonių. Jie
man daug papasakoja apie savo kraštą ir papročius.
Kartais net papildo mane, nes pagoniškoji kultūra
kiekviename regione buvo skirtinga, todėl sužinau
tai, ko iki tol dar nežinojau.
Ką šiuo metu veiki?
Dabar esu Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimna
zijos abiturientas, o kuo toliau tapsiu – dar nežinau.
Ar didžiuojiesi gyvendamas Naisiuose?
Tikrai taip! Man labai patinka sakyti žmonėms,
kad esu iš kaimo. Išvykęs kur nors kitur, jaučiuosi
kaip Naisių ambasadorius ir mano tikslas – atstovau
ti savo kaimui.

Naisių
savanoris-gidas
Laurynas
Milašauskas
Esi nuolatinis Naisių vasaros festivalio savano
ris-vadovas, taip pat Naisių gidas-savanoris. Kaip
pasirinkai šią veiklą?
Taip jau atsitiko, kad buvau labai aktyvus, mėgau
organizuoti renginius, būti už kažką atsakingas. Bu
vau Naisių mokyklos mokinių tarybos prezidentas
ir būtent tada susipažinau su Ramūnu Karbauskiu.
Mėgau sukiotis aplink kultūros namus ir ieškojau,
kaip galėčiau prisidėti ar kam nors padėti. 2012 me
tais, kai atsidarė Baltų dievų muziejus, reikėjo gidų,
kurie savanoriškai norėtų vesti ekskursijas. Buvau
sumąstęs šią idėją, bet nesiryžau. Gidų labai trūko,
todėl pats Ramūnas vieną dieną paklausė, ar neno
rėčiau tapti gidu. Sutikau. Davė dvi savaites pasi
ruošti. Ir taip tapau gidu. Jeigu ne Ramūnas, gal ir
nebūčiau juo tapęs.
Mano manymu, Naisių vasaros festivalis yra pats
geriausias Lietuvos festivalis, kuriame negalima įsi
gyti ar vartoti alkoholio. Kiekvienais metais šis fes
tivalis vis didesnis, pritraukia daugybę žmonių. Esu
Naisių gyventojas, noriu prisidėti, kad viskas vyktų
sklandžiai. Šiais metais pirmą kartą buvau atsakin

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

gas už savanorius. Turėjau pačią geriausią koman
dą, ji dvi pagrindines dienas dirbo išsijuosusi. Tiks
las buvo pasiektas – po festivalio niekas negalėjo
pasakyti, kad būta kokio nors renginio, nes nebuvo
nė vienos šiukšlės. Taigi verta stengtis ir parodyti
pavyzdį kitiems festivaliams, kad įmanoma pasiekti
tokio rezultato. Myliu Naisių vasaros festivalį!

Aš didžiuojuosi būdamas kai
mietis ir nemanau, kad reikėtų pykti,
jeigu kas nors taip pavadina. Naisiai
nėra didelis kaimas, visi čia vieni kitus
pažįsta, visi draugiški, malonūs.
Koks tavo didžiausias pomėgis, svajonė? Be ko
negalėtum gyventi?
Mano didžiausi pomėgiai ir yra organizuoti ren
ginius, vesti ekskursijas, mėgstu filmuoti ir montuo
ti. Ateityje norėčiau organizuoti didelius renginius,
svajoju padėti žmonėms.

Naisiai pasiekė aukštą kultūros ir aplinkos lygį
tvarkingiausios sodybos rinkimus,
sudaryta komisija ir aš eidavome per
kiemus, žiūrėdavome, kaip žmonės
tvarkosi, o tiems, kurie nesusitvar
kydavo, dovanodavome šluotas. Tad
skatinimų kultūringam ir tvarkingam
gyvenimui netrūkdavo. Džiugu, kad
dabar nebereikia organizuoti tokių
akcijų, žmonės vieni už kitus stengiasi
gražiau tvarkytis – mintimis dalinasi
ilgametė felčerė.
Vardindama Naisių privalumus,
medikė pabrėžė, kad čia nėra žiaurių
nusikaltimų, o tai auklėjamojo darbo
rezultatas. Kaime žmonės nesusveti
mėję, organizuoja talkas, kad padėtų
vieni kitiems darbuose, čia žmonės
gyvena kaip viena didelė šeima.

Buvusi Naisių medicinos
punkto vedėja
Birutė LiaudanskienĖ

1959 metais baigusi Šiaulių medi
cinos mokyklą, pradėjo dirbti Šelvė
nų medicinos punkte. Jauna medikė,
turinti daug teorinių žinių, dirbo bi
jodama suklysti: ligoniui paskirdavo
vaistus, o po kelių valandų jau bėg
davo pas jį įsitikinti, ar jam geriau, ar
nepablogėjo sveikata.
Aštuonerius metus padirbėjusi Šal
vėnuose, Birutė Liaudanskienė buvo
paskirta į Liutkūnų medicinos punktą.
Jį teko kurti nuo pat pradžių. Dirbant
Liutkūnuose prabėgo 12 metų.
Pas pareigingą ir atsakingą felčerę
Birutę užsukęs Naisiuose įsikūrusio
kolūkio pirmininkas Česlovas Kar
bauskis pasiūlė keltis į Naisius.
Naisiuose, kaip ir kituose kai
muose, dirbusi felčerė negailėdavo
dėmesio, niekada neatsisakydavo
suteikti pagalbos kiekvienam į ją besi
kreipiančiam. Vadovaudamasi tokiais
darbo principais, felčerė Birutė pelnė
ne tik kaimo gyventojų pagarbą – me
dicinos punkto veiklą imta labai gerai
vertinti rajone ir už jo ribų.
Pašnekovė negaili gražių žodžių
buvusiam kolūkio pirmininkui Česlo
vui Karbauskiui. „Puiki visa jų šeima,

niekada neatsisakė padėti,
bet kokiu klausimu galė
jau kreiptis į Česlovą, o da
bar sūnus Ramūnas tęsia
nuostabią kultūros veiklą
Naisiuose. Tai, ką šiandien
visi čia matome, – sunkaus
Ramūno ir jo tėvuko darbo
nuopelnai.“
Darbo niekada netrūko
Artimiausias gydytojas
buvo už beveik aštuonių
kilometrų. Šiaulių greitoji neskubėda
vo važiuoti – išsiverskite patys. Tad jau
nai medicinos darbuotojai reikėdavo
pačiai diagnozuoti ligą, skirti ir ligonį
aprūpinti vaistais, lašines statyti. Kai
kolūkio valdyba nusprendė padėti jau
noms šeimoms gimus kūdikiui, jų ėmė
gausėti, o felčerei – daugėti darbo.
Už puikų darbą ne kartą pagerb
ta ir apdovanota B. Liaudanskienė
2005-aisiais išrinkta Naisių krašto gar
bės piliete.
Išskirtinis dėmesys vaikams
Pasak Birutės, medicinos punkto
darbo įvertinimas labai priklausydavo
nuo to, kaip mediciniškai prižiūrimi

Žydrūno Budzinausko nuotrauka

vaikai, nuo jų mirtingumo. „Man die
vas padėjo, man sekėsi. Paprasčiausiai
aš labai mylėjau vaikus,“– sako ji.
Patiko bendrauti su vaikais. Jų pa
sitikėjimą medikė vadina didžiausiu
savo darbo įvertinimu.
„Taip pat auklėti ir du sūnūs, kartu
su vyru mokėme dirbti įvairius dar
bus, stengėmės rodyti gerą pavyzdį
jiems. Sūnūs užaugo darbštūs ir geri
žmonės, tėvams tai didelis džiaugs
mas“, – atvirauja Birutė.
Gyvenimas Naisiuose
Naisių kaimelyje nuolat buvo
skatinama tvarka ir švara. Kolūkio
valdyba organizuodavo gražiausios,

Naisiai nuolat augo ir
gražėjo. Nuolat čia verda
kultūrinis gyvenimas, su
važiuoja garsiausi bardai,
poetai, kūrėjai. Man tokie
renginiai ir susitikimai labai
patinka, gėriuosi tokiais
žmonėmis.
„Naisiai – Ramūno gimtinė, todėl
jis deda visas pastangas, kad kaimas
gražėtų. O kad jis keičiasi ir gražėja,
mato ne tik vietiniai gyventojai, bet
ir daugybė turistų, kurie čia kasdien
apsilanko. Kasmet įgyvendinami vis
nauji sumanymai, nauji projektai.
Norisi palinkėti Ramūnui geros svei
katos.“
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Darna pasaulyje užtikrina tvarką, o žmogaus
gyvenime – pusiausvyrą
Dizaineris
Vytautas
Puzeras

Grįžimas prie kultūrinių bei etni
nių šaknų vis dažniau tampa įkvė
pimo šaltiniu dažnam kūrėjui. Di
zaineris Vytautas Puzeras vedamas
smalsumo prieš penkerius metus pra
dėjo domėtis baltų kultūra ir šiandien
ją gali drąsiai vadinti savo kūrybos
pamatu – garsioje Naisių gyvenvie
tėje jis sukūrė Baltų dievų pažintinį
taką, Saulės ir Ugnies aikštes, Saulės
laikrodį ir kitus mūsų protėvių gy
venseną ir pasaulėžiūrą menančius
objektus. Ir tai – tik keli darbai, ku
riais V. Puzeras tikisi sudominti visuo
menę etnologinės grupės, iš kurios
esame kilę, kultūriniu paveldu.
V. Puzerą, specialybę įgijusį Vil
niaus dailės akademijoje, sunku va
dinti tiesiog dizaineriu. Per savo kar
jerą jis įgyvendino šūsnį idėjų baldų,
interjero, erdvių dizaino srityse. Jis –
pirmasis lietuvis, pristatęs savo kūrinį
Londono dizaino savaitėje, Viktorijos
ir Alberto muziejuje. Šiais metais ap
dovanojimo už savo kurtą apšvietimo
sistemą sulaukė ir iš prezidentės Da
lios Grybauskaitės.
Kurdamas dizaino objektus V. Pu
zeras nenutolo nuo visuomenei nau
dingų idėjų realizavimo – jo dėka
Neries pakrantės Vilniuje nusėtos
spalvingomis „Upės korio“ kėdutėmis.
Neries urbanizacijos problemą akty
viai sprendžiantis vilnietis neabejoja,
kad neišnaudojamas sostinės zonas
pritaikę jų gyventojų poreikiams, tik
laimėsime – socialinis gyvenimas Ne
ries pakrantėse atgims.
Baltų identiteto paieškos
Baltų kultūra V. Puzeras susidomė
jo atsitiktinai: lankydamas daugybę
Lietuvoje esančių piliakalnių – vie
ną svarbiausių pagoniškos kultūros
palikimų – jis pradėjo gilintis į baltų
istoriją, šios etninės grupės įtaką ir
jos svarbą šiuolaikinei visuomenei.
Pylimai baltams buvo kultūrinės, vi
suomeninės ir religinės paskirties
objektai, kuriuose buvo organizuoja
mi masiniai žmonių susibūrimai, vyk
davo religinės apeigos.
Savo kūrybinius užmojus dizaine
riui pavyko įgyvendinti netoli Šiaulių
esančioje iš televizijos serialo pažįsta
mojoje Naisių gyvenvietėje. Naisiškis
Ramūnas Karbauskis, seralio „Naisių
vasara“ sumanytojas ir scenarijaus au
torius, V. Puzerui prieš ketverius me
tus pasiūlė tapti Baltų dievų muzie
jaus autoriumi. Sutikęs priimti šį iššūkį
dizaineris pasinėrė į mūsų protėvių
identiteto paieškas.
Muziejų sudaro Saulės ir Ugnies
aikštės, Alkos kalnas ir daugiau nei

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

„Baltų dievų muziejaus
projektas – išskirtinis savo
reikšme, – teigia Naisių kai
me pažintinio Baltų dievų
tako erdves suprojektavęs
dizaineris. – Vienintelis
visoje Lietuvoje Baltų dievų
muziejus, prasidedantis
centrinėje gyvenvietės daly
je ir besitęsiantis iki pakraš
čio 1,5 km atstumu.
penkiasdešimt ąžuolinių, dievybes įkū
nijančių skulptūrų.“
Unikalios reikšmės pažintinis Baltų
dievų takas – tarsi takas į senovę, ta
čiau tik ideologiškai. Pasak V. Puzero,
parke teko integruoti nemažai naujų
jų technologijų. Štai greta Saulės aikš
tės buvo integruoti saulės energijos
kolektoriai, kurie dienos metu kaupia
energiją vakariniam parkui apšviesti:
„Simboliška yra tai, kad Saulės aikštė
apšviesta Saulės energija.“
Takas, nusidriekęs šalia Saulės aikš
tės, vakare atgimsta kitaip. Žemėje
instaliuotas LED sistemos apšvietimas
kabančius sodus paverčia ypatingu
vakaro akcentu.
Autoriaus sumanymu, visos aikš
tės Naisiuose suformuotos taip, kad

būtų matomos iš kosminio palydovo.
Keliaujantys virtualiąja „Google Earth“
programa netrukus galės pamatyti
atsinaujinusią Naisių gyvenvietę iš
paukščio skrydžio.
Muziejus nuolat turtinamas
Prieš ketvertą metų pradėtas kurti
objektas šiemet pasipildė dar dviem
naujais elementais – lentpjūve ir šiau
dinėmis skulptūromis.
„Lentpjūvės raštą sudaro senovės
lietuvių ornamentai, kurie susiję su
visomis pasaulio erdvėmis: dangumi,
žeme ir požemiu. Ši jungtis ne atsi
tiktinė – tai darnos siekis. Darna pa
saulyje užtikrina tvarką, o žmogaus
gyvenime – pusiausvyrą. Žvelgdami
į dangaus dalį, atpažįstame susikry
žiavusius Perkūno kryželius, Saulės
vežime pakinkytų žirgų porą, Aušri
nės, Vakarinės žvaigždes. Žemė ku
pina augimo galių, vaisingumo, kuris
galimas tik sąjungoje su Dangumi.
Žalčio, gyvatėlės motyvas kyla iš po
žemių, pabrėžia gyvybės, nepapras
to žinojimo ir kitų turtų vaizdinius“,
– pasakoja V. Puzeras.
Tik neseniai Naisiuose atsiradusių
šiaudinių skulptūrų viduryje – Saulės
ženklas, kurio veržlumą pabrėžia ju
desys, besiraitantys ugnies liežuviai,
kraštuose – žalčiai arba gyvatėlės,
kurių buvimas prie ugnies primena
ugniavietės, židinio vaizdinį: „Tai, kad
žalčiai rombuose, reikštų, jog pabrė
žiamos ir jų gyvybinės galios, ryšys su
žeme bei požemiu.“

Didžiausia atvira arena
Baltų dievų muziejaus idėjos įgy
vendinimu V. Puzero indėlis į Naisių
kultūrinę plėtrą nesibaigė – šiuo metu
dizaineris braižo savo naujojo projek
to – Baltų arenos – gaires. 30 tūkst.
žmonių talpinsianti arena taps pirmą
ja didžiausia atvira arena ne tik Lietu
voje, bet ir buvusiose šios etninės gru
pės teritorijose.
Kultūrinę ir visuomeninę reikšmę tu
rintis objektas bus įkurdintas miestelio
centre esančioje pievoje ir įgaus piliakal
nio formą. Baltų areną sudarys du pyli
mai – kartu jie užims 185 m ilgio ir 156
m pločio teritoriją. Aukštesniosios briau
nos aukštis – 16 m, žemesnės – 3 m.
Saulės aikštė – segės formos
Baltų dievų muziejaus projektą
Naisiams padovanojo naisiškis versli
ninkas Ramūnas Karbauskis. Jis mies
telio bendruomenei norėjo priminti
apie mūsų protėvių kultūrą ir savąsias
baltiškąsias šaknis. Noras susieti Nai
sius su istorija – nebuvo atsitiktinis. Tai
puiki vieta tokio muziejaus atsiradi
mui. Naisių gyvenvietė nuo seno gar
sėjo ypatingų tradicijų puoselėjimu ir
autentiška dvasia.
Muziejaus pradžios tašku laikoma
Saulės aikštė – vienas ryškiausių baltų
kultūros atspindžių ne tik muziejuje
bet ir jo kūrimo procese. Pasak dizaine
rio V. Puzero, įsigilinus į senovės baltų
kultūrą, pradėjo ryškėti sudedamieji
muziejaus vaizdiniai. Archeologinėje
knygoje aptikęs senovinės baltų sau

Šiaudinės skulptūros

Lentpjūvė
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Baltų arenos statybos darbai
lės ženklo – segės – fotografiją, auto
rius netruko įsitikinti, kad ši forma yra
autentiška ir idealiai tinka suformuoti
150 m pločio aikštę: „Ši forma padikta
vo ir tolesnį muziejaus koncepciją.“
Simbolių ir autentikos svarba
Saulės aikštė Naisių kultūros parke
yra orientuota į keturias pasaulio pu
ses. Į ją patenkama iš rytinės pusės ir

judama vakarų link, kur pradžioje pa
sitinka ypatingo grožio vartai. Beje,
ketveri aikštės vartai siejami su šiaure,
pietumis, rytais ir vakarais. Ant ąžuo
linių stulpų organiškai išskaptuota
krypčių simbolika. Vartų ašis iš rytų į
vakarus – tarsi nuoroda ir simbolinis
raktas į pažinimo tako gale esantį Al
kos kalnelį.

Baltų arenos projektas

Saulės aikštė

Baltų žolynų muziejus

Inkilų muziejus naktį

„Kalnelis – svarbiausia parko dalis.
Takams tiesti buvo panaudoti iš apy
linkių laukuose surinkti ir susmulkinti
akmenys, įrengimui prireikė nemažai
šios medžiagos. Taip buvo siekiama
autentiškumo net ir takelių atspalvy
je“, – pasakoja V. Puzeras.
Saulės laikrodyje – 25 valandos
Įdomių faktų dizaineris sužino
jo projektuodamas Saulės laikrodį:
„Mūsų protėviai kiekvieną valandą
vadino savo pavadinimu. Norėdami
susitikti, žmonės vietoj skaičiaus var
todavo valandų apibūdinimus. Be to,
saulės laikrodyje yra ir 25 valanda. Ki
taip tariant – neapčiuopiama akimirka
tarp kitų 24 valandų.“ Ant laikrodžio
akmenų pažymėtos pagrindinės baltų
kultūrai būdingos šventės autentiš
kais pavadinimais. Laikrodžio forma
atkartoja Saulės simbolio segės formą.
Ugnis – gyvybė
Antroji įgyvendinta aikštė Baltų
dievų muziejuje buvo Ugnies aikš
tė. Vykstant talkai ant Alkos kalnelio
V. Puzeras pastebėjo šalia vandens

telkinio gausiai apžėlusią erdvę. Au
toriui kilo idėja įrengti dar vieną sim
bolinę aikštę. Joje galime matyti vieną
iš pirmapradžių ženklų – svastiką. Šis
ženklas simbolizuoja pastovų gyvybės
sukimosi ciklą, o ugnis – energiją. Aikš
tės grindinys buvo sudėtas rankiniu
senoviniu būdu – vadinamuoju bruku.
Vienas naujausių projekto akcen
tų – Mildos aikštė. Neseniai įkurta
vieta įsimylėjėliams susitikti. Apiben
drinus pažintinio parko sudedamąsias
dalis autorius netruko paminėti ir or
nitologų įrengto Inkilų muziejaus eks
ponatų. Jie organiškai integravosi go
jeliais apželdintoje parko teritorijoje.
Pavasarį Naisiuose atsirado dar vie
nas protėvių kultūrinį paveldą menan
tis objektas – Baltų žolynų muziejus. Tai
85 metrų ilgio, 40 metrų pločio verpstės
formos teritorija, skirta mūsų protė
viams svarbios ir Lietuvos kraštą repre
zentuojančios augalijos veisimui. Šiame
muziejuje galima atrasti įvairių vaistažo
lių, mitologiškai svarbių augalų.
Vytauto Puzero ir Žydrūno Budzinausko
nuotraukos

Baltų Dievų muziejus
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Naisių bendruomenės laukia iššūkiai
Bendruomenės
pirmininkė
Rita ŽukauskienĖ
Naisiai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė,
2015 m. skelbiama Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos. Ar Naisių gyventojams (bendruome
nei) tai malonus pripažinimas, ar labiau iššūkis,
priversiantis dar labiau stengtis ne tik kaimo, bet
ir Lietuvos kultūros labui?
Manau, pripažinimas jau yra tai,
kad pirmąja mažąja Lietuvos kultūros
sostine 2015 m. Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos skelbiami Naisiai.
Tai kartu ir pripažinimas, tačiau ir dide
lis iššūkis mums. Manau, kad visiems
drauge užteks noro, žinių ir jėgų patei
sinti visų lūkesčius.
Bendruomenei patikėta svarbi mi
sija. Naisiai taps būsimų mažųjų Lietu
vos kultūros sostinių koordinatoriumi,
perduos žinias ir patirtį. Kaip manote,
ar bendravimas su kitomis bendruo
menėmis bus abipusiai naudingas?

Aktyvus dalyvavimas
įvairiose šventėse ugdo
etnokultūrinį sąmoningu
mą, kviečia aktyviai įsijung
ti kuo daugiau bendruome
nės narių, svarbu į šią veiklą
įtraukti vaikus ir jaunimą.

bendruomenės ryšius, visi įsitrauks
į ritualų veiksmą ir šventės vyksmą.
Naisiečius ir čia atvykstančius sve
čius kviesime dalyvauti renginių cikle
„Baltų šventės“, kur pagal senąsias lie
tuvių tradicijas vyks Užgavėnės (links
mybių, persivertimų, pasikeitimų
šventė), Pavasario lygė (perėjimas iš
tamsiojo metų laikotarpio į šviesųjį),
Mildos šventė (atgimstančių jausmų
ir meilės šventė), Rasos šventė (Kupo
linės), Žemynos šventė (Žolinė), Baltų
vienybės diena, Vėlinės (apmąstymų,
prisiminimų apie išėjusiuosius Anapi
lin šventė), Žiemos saulėgrįža (metas,
kai dienų trumpėjimą pakeičia ilgai
lauktas šviesėjimas, žmogui ateina
apmąstymų ir ryžto kurti laimingesnį
gyvenimą laikas).

Žiūrovų ir dalyvių lauksime net
keturiuose festivaliuose: kovo mė
nesį – Profesionalių teatrų vaikams ir
jaunimui festivalyje, liepos 11–12 d.
jau šeštą kartą kvies festivalis visai
šeimai „Naisių vasara“. Gegužės–rug
sėjo mėn. trečiąkart vyks muzikinių
vakarų festivalis, kuriame koncer
tuos profesionalūs bardai. Naisiai
seniai žinomi kaip literatūros židinys,
tad gegužės mėnesį vėl sulauksime
Tarptautinio poezijos festivalio „Po
ezijos pavasario“ paukštės, atskrai
dinsiančios jau 39-ąjį Zigmo Gėlės
premijos laureatą. Naisiuose bus
teikiamos labdaros ir paramos fon
do „Švieskime vaikus“, kurio steigė
jai Ramūnas Karbauskis ir Andrius
Mamontovas, premijos. „Naisių va
saros“ teatras žiūrovus džiugins ne

Išsami renginių programa
www.mazojikultura.lt

Bendravimas ir bendradarbiavi
mas buria narius bendrai veiklai, su
artina, skatina dalintis patirtimi, ugdo
kūrybiškumą. Dalyvavimas šventėse,
festivaliuose stiprina bendravimą tarp
krašto gyventojų, užsimezga nauji,
stiprėja seni partnerystės ryšiai su
kitų kraštų kaimo bendruomenėmis,
skatinantys dalintis savo patirtimi.
Taip gerėja socialinis klimatas. Ir tai
yra abipusiai naudinga.
2015 metais sieksite dar labiau
atskleisti Naisių kultūrinį savitumą.
Ar esate numatę renginių, iniciaty
vų, kurių dar nebuvo Naisiuose? Gal
galite pasidalinti savo planais?
Organizacinė grupė kelis mėne
sius tarėsi dėl renginių, vyksiančių
2015 metais ne tik Naisiuose, bet ir
pasklisiančių po visą Lietuvą. Į šven
tes bus įtraukiama kuo daugiau
bendruomenės narių. Kadangi visos
šventės vyks bendruomenėje, apei
gos ir ritualai leis modeliuoti darnius

tik Naisiuose, bet ir visoje Lietuvoje.
Sunku visus renginius ir paminėti.
Tad sakau, kad švenčių ir renginių ti
krai bus daug, todėl kiekvienas galės
rinktis, į kurį nueiti.
Ką norėtumėte palinkėti, mieste
lių ir kaimų bendruomenėms, einan
čioms jūsų pavyzdžiu?
Kad visi tie renginiai: šventės, fes
tivaliai, vyksiančios jų kaimuose ir
miesteliuose, vienytų bendruome
nes, kad atskubėję į renginius žmo
nės pailsėtų, palaikytų organizato
rius, patirtų tik
rą šventės atradimo
džiaugsmą, kad noriai į jų kaimelius
ir gyvenvietes, į šventes sugrįžtų po
Lietuvą ir platųjį pasaulį pasklidę vai
kai ir anūkai, kad dar ilgai skambėtų
lietuviškos dainos ir visi mūsų gimtąja
kalba susikalbėtume.

Apdovanojimai skirti Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatams

Pasirašoma sutartis tarp LR kultūros ministerijos ir Naisių bendruomenės
Žydrūno Budzinausko nuotraukos

Kviečiame apsilankyti Naisiuose.
Ekskursijos ir kita informacija

tel.: +370 611 33 333,
+370 686 18202.
Draugaukime
Naisių vasara, Naisiai,
Festivalis visai šeimai „Naisių vasara“

Stebėkite serialą „Naisių vasara“, tiesiogines transliacijas
iš Naisiuose vykstančių renginių, Saulės aikštės ir gandrų
lizdo, klausykitės Naisių vasaros radijo ir aplankykite
virtualius Naisius internete

www.naisiuvasara.lt
Pašnekovus kalbino Živilė Vyštartaitė.
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