
Oratorija „Via Crucis“ 

 

Tai žymaus austrų kompozitoriaus Franco Cibulkos (Franz Cibulka, 1946-2016) oratorija "Via 
Crucis"/"Kryžiaus kelias".  

Lietuvos publikai kūrinį pristato valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas", diriguojamas 
Dainiaus Pavilionio, Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija" ir operos solistai Irena 
Zelenkauskaitė (sopranas), Arūnas Malikėnas (baritonas). 

Oratorija sukurta sopranui, baritonui, mišriam chorui ir pučiamųjų instrumentų orkestrui. Ją sudaro 14 
"Via Crucis"/"Kryžiaus kelio" teminių dalių, atliekamų vokiečių kalba. Oratoriją pučiamųjų instrumentų 
orkestrui aranžavo Jaroslavas Cechanovičius. 

Kryžiaus kelias - tai brangiausias krikščionims kelias. Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki 
Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių prieš 2000 metų praėjo Išganytojas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ 

 

 
 

Oficialus puslapis: www.trimitas.lt 

Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ – tai universalus kolektyvas, grojantis 

klasikinius, šiuolaikinius, sakralinius, estradinius, džiazo kūrinius. Bendradarbiaudamas su 

žymiausiais Lietuvos bei užsienio atlikėjais, kompozitoriais ir dirigentais „Trimitas“ atlieka tiek 

pasaulio, tiek mūsų šalies kompozitorių kūrybą.  

Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras „Trimitas“ yra koncertavęs Bulgarijos, Lenkijos, 

Vengrijos, Čekijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, 

Liuksemburgo, Didžiosios Britanijos, Olandijos, Airijos, Vokietijos, Islandijos publikai. Jis įrašė 12 

plokštelių, 9 garsajuostes, 9 kompaktines plokšteles, daugiau kaip 200 kūrinių Lietuvos radijo 

fondams.  

„Trimitas“ jau daugiau nei pusę amžiaus džiugina mus ir garsina mūsų šalį. Džiaugiuosi, kad šis 

išskirtinis pučiamųjų orkestras tapo muzikiniu Lietuvos ambasadoriumi visoje Europoje“, – sako 

Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

 

 

 

 

 



Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ 

 

 

 

Nuoroda į asmeninį puslapį: www.polifonija.lt  

Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų. 

Kolektyvo įkūrimo data – 1974 metų gruodžio 31 d. Tai buvo pirmasis tuomečio senosios muzikos 

ansamblio koncertas, kuris išaugo į gražią tradiciją – kasmet rengiamus naujametinius koncertus. 

Dirigento Sigito Vaičiulionio įkurtas vokalinis senosios muzikos ansamblis vienintelis Lietuvoje tada 

dainavo Renesanso ir Baroko epochų kompozitorių kūrinius. Iš pradžių kolektyvą globojo Šiaulių 

pedagoginis institutas, o vėliau – Šiaulių aukštesnioji muzikos mokykla.  

Platus choro repertuaras apima kūrinius nuo Renesanso iki šiuolaikinės muzikos. Choras yra 

koncertavęs su Lietuvos nacionaliniu ir valstybiniu, simfoniniais orkestrais, Lietuvos kameriniu ir Šv. 

Kristoforo orkestrais, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ir kameriniu orkestrais, „Vilnius 

Sinfoniea“, Lietuvos kariuomenės orkestru, valstybiniu pučiamųjų instrumentų orkestru „Trimitas“, 

Baltarusijos valstybiniu kameriniu, Lvovo filharmonijos (Ukraina), Sankt Peterburgo valstybiniu 

simfoniniu (Rusija) orkestrais, o taip pat su tokiais ansambliais kaip „Musica humana“, „Senosios 

muzikos akademija“ (Rusija) ir kitais garsiais muzikos kolektyvais.  

Choro meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis. 

 

 

 



Dirigentas Dainius Pavilionis 

 

 
 

Marijampolės muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu. 1989 m. tapo B. Dvariono pianistų 

konkurso laureatu. 1992–1996 m. Kauno J. Gruodžio konservatorijoje studijavo choro dirigavimą. 

1996 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA, prof. P. Gylio choro dirigavimo kl.). 

2002 m. baigė studijas ir įgijo magistro laipsnį. Po to mokėsi prof. J. Domarko operinio ir simfoninio 

dirigavimo klasėje; studijas baigė 2006 m. magistro laipsniu.  

2002 m. D. Pavilionis dalyvavo „Erasmus“ dirigavimo kursuose. 2006 m. tapo IV tarptautinio Witoldo 

Lutosławskio jaunųjų dirigentų konkurso Balstogėje (Lenkija) laureatu (III vieta), 2007 m. – 

tarptautinio G. Fitelbergo dirigentų konkurso laureatu. Po šių konkursų dirigentas nuolat sulaukia 

pasiūlymų diriguoti Balstogės, Čenstackovos, Olštino, Kališo, Torūnės, Katovicų, Zeliona Gura 

filharmonijų simfoniniams bei kameriniams orkestrams.  

Jaunasis dirigentas anksti patraukė muzikinės visuomenės dėmesį. Jau 10 metų jis yra kviečiamas 

diriguoti Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, taip pat Lietuvos valstybiniam simfoniniam, 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro chorui ir orkestrui. Su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu 

orkestru koncertavo Lenkijos sostinėje Varšuvoje ir Torūnėje. Klaipėdos muzikiniame teatre pastatė 

ir dirigavo I. Morozovo baletą „Daktaras Aiskauda“. Su LMTA operos studijos studentais parengė ir 

atliko O. Nikolai operą „Vindzoro šmaikštuolės“, G. Puccini operą „Sesuo Andželika“ ir I. Kálmáno 

operetę „Grafaitė Marica“. Dirigavo P. Čaikovskio operos „Pikų dama“ koncertinį atlikimą, 2007 m. 

tapo Lietuvos kariuomenės orkestro antruoju dirigentu. Šiuo metu dėsto LMTA Dirigavimo 

katedroje. 

 

 

 



 

 
 

Solistė Irena Zelenkauskaitė 

 

 

Irena Zelenkauskaitė (sopranas) dainavimo 

mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje 

muzikos mokykloje (dabar Vilniaus 

konservatorija) ir Lietuvos muzikos ir teatro 

akademijoje (Aldonos Kiselienės dainavimo 

klasė).  

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

solistė nuo 1992 m. 1998 m. tapo Lietuvos teatro 

sąjungos teikiamo „Kristoforo“ apdovanojimo 

laureate. 2006 m. „Operos švyturių“ 

apdovanojimuose pelnė Metų operos solistės 

vardą. 2007 m. už Madam Baterflai vaidmenį 

apdovanota „Auksiniu scenos kryžiumi“.

I. Zelenkauskaitė yra parengusi soprano partijas L. van Beethoveno, B. Britteno, C. Orffo, G. B. 

Pergolesi, F. Polenco ir kt. oratorinio pobūdžio kūriniuose. Dainavo su Lietuvos nacionaliniu 

simfoniniu, Lietuvos kameriniu, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestrais diriguojant Juozui 

Domarkui, Jonui Aleksai, Sauliui Sondeckiui, Gintarui Rinkevičiui, Justusui Franzui, Jurijui Bašmetui, 

Vytautui Viržoniui, Rimui Geniušui, Juliui Geniušui, Martynui Staškui, Vytautui Lukočiui, Modestui 

Pitrėnui, Davidui Parry ir kt.  

Kartu su LNOBT yra įdainavusi „Ondine“ firmos (Suomija) išleistą B. Kutavičiaus operos „Lokys“ 

kompaktinę plokštelę (dir. Martynas Staškus).  

Gastroliavo Olandijoje, Vokietijoje, Savonlinos operos festivalyje (Suomija), JAV, Bulgarijoje, 

Didžiojoje Britanijoje ir kitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Solistas Arūnas Malikėnas 

 

Arūnas Malikėnas (baritonas) dainuoti 

pradėjęs berniukų chore “Ąžuoliukas”, 1985 

m. Arūnas Malikėnas baigė studijas 

profesoriaus Virgilijaus Noreikos klasėje 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.  

Tais pačiais metais debiutavo Lietuvos 

nacionaliniame operos ir baleto teatre, nuo 

tada yra jo solistas. Per daugiau kaip 

dvidešimt metų solisto repertuare sukaupta 

per 60 vaidmenų įvairiose operose.  

2009 m. už talentą ir profesinį meistriškumą 

kuriant mažus vaidmenis buvo apdovanotas 

„Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimu. 

Tais pačiais metais už profesionaliai atliekamus antraplanius vaidmenis (Dulcamara („Meilės 

eleksyras“), Dankairas („Karmen“) ir kt. išrinktas „Geriausiu operos antraplanių vaidmenų solistu“ ir 

apdovanotas „Operos Švyturiu".  

1992 – 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėstė dainavimą, yra LNOBT choro vokalo 

pedagogas.  

Be operinės veiklos, A.Malikėnas rengia partijas stambiuose simfoniniuose instrumentiniuose 

kūriniuose, oratorinio žanro kompozicijose. Dainavo G. F. Handelio oratorijoje „Samsonas“, G. 

Puccini Messa di Gloria, G. Mahlerio VIII simfonijoje, L. van Beethoveno IX simfonijoje, C. Orffo 

Carmina burana.  

A. Malikėnas įrašė CD diskus: E.Wolf-Ferrari „Susanės paslaptis“, J. Gaižausko „Buratinas“(Katinas), 

B. Kutavičiaus „Lokys“ (Maršalka), M. Petrausko „Birutė“ (Vaidyla).  

Kartu su teatro operos trupe solistas dalyvavo G. Verdi festivalyje Le Roncole, Italijoje(1992), 

Olandijoje, Savonlinnos operos festivalyje Suomijoje, (1993), artisto gastrolių geografija apima apie 

30 pasaulio šalių – JAV, Lotynų Amerika, Vokietija, Austrija, Ispanija, Olandija, Belgija, Rusija, Švedija 

ir t.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kompozitorius Franz Cibulka  
 

 

 

Gimė 1946 m. gruodžio 23 dieną.  

Mirė 2016 m. birželio 30 dieną. 

Oficialus puslapis:  

http://www.artofcibulka.com/  

 

Franz Peter Cibulka buvo laisvas kompozitorius 

iš Gracas, Austrijos. Jo darbų sąrašas apima 

daugiau nei 300 kūrinių iš pačių įvairiausių stilių, 

atsirandančių bendradarbiaujant su įvairiais 

meniniais kolektyvais, atlikėjais. 

F. Cibulka daugiausia kūrė kompozicijas pagal užsakymus, gerbiant užsakovo meninius norus ir 

idėjas. Tačiau jis taip pat rašė muziką, atspindinčią savo kūrybiškumą ir vizijas.  

Nors Franz Cibulkos muzika yra gana neįprasta, jo karjera klostėsi tradiciškai. Baigęs klarneto 

muzikos studijas, kompoziciją ir orkestro dirigavimą Grace muzikos ir scenos meno akademijoje, 

Austrijoje, kompozitorius ėjo klarneto studijų profesoriaus pareigas, dėstė kamerinės muzikos ir 

muzikos teorijos disciplinas Johann Joseph Fux konservatorijoje Gracas mieste iki 2002 liepos.  

F. Cibulka įgijo tarptautinę reputaciją 1997 metais, kuomet keletas jo kūrinių buvo atlikti Pasaulio 

simfoninio orkestro bei ansamblių asociacijoje (World Association for Symphonic Bands and 

Ensembles - WASBE) surengtoje Schladming mieste, Austrijoje.  

Nuo tada jis buvo kviečiamas į Australiją, Ameriką, Rusiją ir daugelį kitų Europos šalių, kaip 

kompozitoriaus, dirigentas, atlikėjas, konkursų teisėjas, komisijos narys ir lektorius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artofcibulka.com/


Kūrinys “Via Crucis” 

1-oji stotis. Jėzus nuteisiamas mirti. 

Jėzau, žmonės, kuriuos Tu taip mylėjai, kuriems rodei visą savo gerumą, kuriuos Tu gydei, jie 

pasirinko Barabą, o Pilotas nuteisė Tave mirti, nors ir žinojo, kad Tu nepadarei nieko blogo. Padėk 

mums, Viešpatie, kai esame kaltinami tuo, ko nepadarėme, kai mus išduoda ir įskaudina. 

2-oji stotis. Jėzus paima nešti kryžių. 

Jėzau, Tu romiai priimi kryžių, nes žinai, kad per kryžių ir mirtį ant jo atpirksi pasaulį. Tu kvieti mus 

kiekvieną dieną paimti savo kryžių ir sekti Tave. Kai gyvenimas sunkus, kai patiriame blogį, skausmą, 

ligą, nepasisekimą, padėk mums, Viešpatie Jėzau. 

3-ioji stotis. Jėzus pirmą kartą parpuola po kryžiumi. 

Jėzau, kokį fizinį skausmą ir kančią Tu kentėjai, kai sunkiai žengei pirmyn po kryžiaus svoriu. 

Nenuostabu, kad nusilpęs ir pavargęs Tu parkritai, bet iš meilės mums vėl atsikėlei ir tęsei savo 

kelionę. Mes irgi, Viešpatie, parpuolame savo gyvenimo kelionėje, kai kartais elgiamės neteisingai. 

Padėk mums, kad nenusimintume ir neprarastume vilties, bet keltumės ir vėl sektume Tavimi. 

4-oji stotis. Jėzus sutinka savo Motiną. 

Jėzau, Tavo Motina sekė Tave šioje skausmingoje kelionėje. Jos širdis plyšo matant savo Sūnų taip 

labai kenčiantį. Ji pajėgė prie Tavęs prisiartinti, ir kai jūsų akys susitiko, iš tikrųjų kančios kalavijas 

pervėrė Jos širdį. Tačiau šią intymią akimirką jūsų susitikę žvilgsniai guodė jus ir teikė stiprybės. 

Marija yra ir mūsų Motina. Ji myli mus taip pat, kaip mylėjo Jėzų. Kai esame nelaimingi ar prislėgti 

kokio nors rūpesčio, Ji apkabina mus savo mylinčiomis, guodžiančiomis rankomis. 

5-oji stotis. Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių. 

Jėzau, pagaliau kareiviai pastebėjo, kad Tu silpsti. Bet ar jie padės Tau? Ne. Jie privertė vieną žmogų 

iš minios panėšėti Tavo kryžių. Ne iš užuojautos, bet kad įvykdytų savo užduotį – nukryžiuotų Tave 

ant Kalvarijos. Padėk mums, Viešpatie, visada būti pasirengusiems pagelbėti kiekvienam, paaukojant 

savo laiką, pinigus ar kitu būdu, ir neprimesti kitam to, ką patys galime padaryti. 

6-oji stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą. 

Jėzau, kai Tu sunkiai ėjai keliu, kažkas pasigailėjo Tavęs. Kaip švelniai Veronika nušluostė Tavo 

mylintį, krauju pasruvusį veidą. Padėk mums, Viešpatie, atkreipti dėmesį į kitus, matyti jų 

kentėjimus, pasakyti jiems gerą žodį, ištiesti pagalbos ranką, kaip Veronika. 

7-oji stotis. Jėzus parpuola antrą kartą. 

Jėzau, kiekvienas žingsnis gilina Tavo skaudamas žaizdas ir Tu silpsti netekdamas daug kraujo. 

Nenuostabu, kad Tave apleidžia jėgos ir Tu vėl krenti. Tu tik savo kelionės pusiaukelėje, kiek gi dar 

gali pakelti? Tavo meilė mums, pasiryžimas paaukoti save kaip auką už mus ir Tėvo valios įvykdymas 

padeda Tau atsikelti ir tęsti kelionę. Viešpatie, kai mes patiriame nusivylimą, visko 



žlugimą, kai netenkame drąsos ir noro, kai parpuolame prislėgti savo kryžiaus svorio, padėk mums 

pasitikėti Tėvo meile ir atrasti jėgų eiti toliau. 

8-oji stotis. Jėzus sutinka Jeruzalės moteris. 

Jėzau, Tave sujaudino tų moterų drąsa, kurios prasiskverbė pro minią, kad galėtų paskutinį kartą 

pamatyti Tave, kad Tu palaimintum jų mažylius. Jos verkė, nes mylėjo Tave. Ir Tu mylėjai jas ir jų 

vaikučius. Tu žinojai ateitį, Jeruzalės sunaikinimą, todėl iš meilės pasakei: “Jeruzalės dukterys, 

verkite ne manęs, bet savęs ir savo vaikų”. Viešpatie, mokyk mus savo kančių apsuptyje rodyti 

užuojautą kenčiantiesiems ir su didesniu noru ir atsidavimu nešti savo kryžių. 

9-oji stotis. Jėzus parpuola trečią kartą. 

Jėzau, Tavo jėgos dabar visiškai išseko. Sulig kiekvienu žingsniu kryžius darosi sunkesnis. Koks baisus 

skausmas užlieja Tave, kai parpuoli, prislėgtas kryžiaus svorio. Tylioje maldoje Tu šaukiesi savo Tėvo 

pagalbos. Jau nebe toli Kalvarijos kalnas, ir su mintimi, kad turi jį pasiekti, randi stiprybės vėl atsikelti 

ir tarti: “Teesie Tavo valia”. Viešpatie, kai prarandame norą eiti pirmyn, kai gyvenimas tampa sunkus 

ir nesimato šviesos tunelio gale, padėk mums ištverti iki galo. 

10-oji stoti. Jėzui nuplėšia drabužius. 

Jėzau, skausmas truputį atlėgo, kai nuo Tavo žaizdotų pečių nuėmė kryžių. Bet tai truko tik 

akimirksnį, dar didesnis skausmas persmelkė Tave, kai kareiviai pradėjo plėšti drabužius. Koks 

skausmas! Tu stovi vienišas, apnuogintas, pažemintas priešais besityčiojančią minią. Tavo atsakas – 

meilė ir tyli malda. Viešpatie, ir mūsų gyvenime būna metas, kai esame atstumti, pajuokiami, vieniši. 

Tegul mus visada sustiprina Tavo artumas. 

11-oji stotis. Jėzus prikalamas prie kryžiaus. 

Jėzau, Tu noriai ištiesei savo rankas ant kryžiaus iš meilės mums – iš meilės man. Jie įkalė vinis į Tavo 

riešus – kokį siaubingą skausmą turėjai pakelti! Dar didesnis skausmas ištiko Tave, kai kryžius buvo 

pakeltas ir Tavo kūnas pakibo ant perkaltų riešų! Praeiviai tyčiojosi iš Tavęs: “Jei Tu Mesijas, nuženk 

nuo kryžiaus ir mes Tavim įtikėsime”. Bet iš Tavo lūpų pasigirdo ne riksmas, o tylus, mylintis 

šnabždesys: “Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą”. Viešpatie, padėk mums atleisti tiems, kurie 

mūsų nekenčia ar daro mums bloga, padėk neatsilyginti tuo pačiu, bet melstis už juos ir mylėti juos 

taip, kaip Tu. 

12-oji stotis. Jėzus miršta ant kryžiaus. 

Jėzau, mes mylime Tave ir dėkojame Tau už visa, ką dėl mūsų padarei. Kokias siaubingas valandas 

Tu praleidai ant kryžiaus, dusdamas, kamuojamas troškulio, išjuoktas ir atmestas. Tu mums atidavei 

savo Motiną, kad Ji būtų ir mūsų Motina. Kokia tamsa ir tuštuma turėjo apgaubti Tavo sielą. Taip, nė 

vienas nežino, kokią gilią vienatvę Tu patyrei ant kryžiaus tomis paskutinėmis akimirkomis, kai Tavo 

gyvenimas artėjo prie pabaigos. Jausdamasis visiškai apleistas ir atmestas sušukai: “Mano Dieve, 

mano Dieve, kodėl mane apleidai?!” Vis dėlto Tu žinojai, kad nebegali parodyti didesnės meilės savo 

Tėvui nei Tau pavestiesiems ir ramybėje ištarei: “Atlikta”.  



Tu mylėjai iki galo. Viešpatie, kai jaučiamės sutrikę, atstumti ir nutolę nuo Dievo, padėk prisiminti, 

kad mūsų tamsybių valandą mūsų dangiškasis Tėvas nepaliko mūsų. 

13-oji stotis. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus. 

Jėzau, su kokia meile Tavo Motina paėmė Tavo mirusį kūną. Dar kartą Jos sielą pervėrė kalavijas, 

kaip pranašavo Simeonas. Kaip dažnai, kai buvai vaikas, Ji laikė Tave ant savo mylinčių rankų. Dabar 

Jos širdis plyšta iš skausmo matant nepakeliamą kančią sukėlusias Tavo žaizdas. Kokia liūdna ši 

mylinčioji Motina turėjo būti, bet ir laiminga, kad Jos Sūnus įėjo į savo karalystę, kaip buvo žadėjęs 

šalia savęs nukryžiuotam ir atsivertusiam nusikaltėliui: “Dar šiandien su manimi būsi rojuje”. 

Viešpatie, mes dėkojame, kad davei mums taip mylinčią Motiną Mariją, dėkojame už tą dalį, kurią Ji 

atliko Tavo išganymo slėpinyje. Pažadink troškimą karštai mylėti Mariją ir taip gyventi, kad būtume 

verti tokios Motinos. 

14-oji stotis. Jėzus laidojamas kape. 

Jėzau, atėjo paskutinė akimirka, paskutinis išsiskyrimas, kai jie švelniai paėmė Tavo kūną ir pagarbiai 

paguldė kape. Marija, Tavo Motina, pasiliko su Jonu. Paskendusi mintyse ir, kaip visada, laikydama 

visus šituos įvykius savo širdyje, Ji laukė prisikėlimo, kurį Tu, Jos Sūnus, pažadėjai, sakydamas: 

“Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu”. Tu kalbėjai apie savo kūno šventyklą. 

Viešpatie, dėkojame už auką, paaukotą už mus. Padėk mums kreipti žvilgsnius į Tave, kad mūsų 

gyvenimai būtų verti Tavo meilės. 


