
Dainuojamosios poezijos 
kūrėjas ir atlikėjas Albertas 
AntAnAvičius išleido Lietuvos 
rezistentams - partizanams skirtą 
albumą „Bunkerių paukščiai“. 
Albume sutilpo beveik trys 
dešimtys dainų, tarp kurių - 
kūriniai, dedikuoti partizanams 
Lionginui Baliukevičiui-Dzūkui, 
Adolfui Ramanauskui-vanagui, 
vaclovui voveriui-Žaibui... ir visa 
tai - dabar, kai ne tik Lietuvos 
didvyrių vardai, ne tik patriotinės 
dainos, bet net ir viešas 
savosios tautybės įvardijimas 
yra visuotinai paskelbtas 
nutildymo vertu „ne formatu“.
Šiandien su menininku kalbamės 
apie lietuviškąjį patriotizmo 
geną, dainomis virstančią 
tautos atmintį ir šventus 
darbus, kuriuos privalome 
daryti ne dėl užmokesčio, o dėl 
teisės vadintis žmonėmis.

Rimvydas StankevičiuS
„Respublikos“ žurnalistas

- Malonu, tačiau, deja, jau ir 
netikėta globalizacijos bei tau-
tų asimiliacijos epochoje sutik-
ti lietuvį, saugantį istorinę at-
mintį, neabejingą nacionali-
nėms temoms, tebemanantį, 
kad miškuose už Lietuvos lais-
vę galvas padėjusieji partiza-
nai - didvyriai, nors visuomenė, 
visai kaip sovietiniais laikais, 
ir vėl pratinama vadinti juos 
„banditais“...

- Kaip man gali tai nerūpėti? 
Esu dzūkas, augęs tarp tų miškų, 
kuriuose Lietuvos partizanai kovė-
si ir žuvo, esu net ir tiesioginis jų 
ainis. Mano mamos dėdė - Kapčia-
miesčio bataliono vadas Jonas Pen-
kevičius-Kalnelis, žuvęs 1946-ai-
siais. Nemaža manosios giminės 
dalis - patyrę lagerius ir tremtį... 
Žinoma, vaikystėje tėvai šią gar-
bingą šeimos istoriją nuo manęs 
kruopščiai slėpė, kad prabilęs apie 
tai kur nors mokykloje neužsi-
traukčiau bėdos. Tačiau ilgainiui ją 
susirankiojau ir vis tiek prabilau.

Kaži kokių didaktinių ar socia-
linių tikslų leisdamas šį albumą nė 
neturėjau. Partizanų tema manojo-
je kūryboje atsirado ne dirbtinai, 
ne apsisprendus apie tai kalbėti, 
specialiai nesiekiant jokio patrio-
tiškai auklėjančio poveikio. Viskas 
prasidėjo labai spontaniškai ir na-
tūraliai.

Prieš daugel metų, su žmona 
baidare plaukdami Nemunu, stab-
telėjome Merkinės miškuose, ten, 
mėgindamas pasikasti žvejybai 
sliekų, žemėje radau surūdijusią 
karabino šovinio gilzę. Žinojau, kad 
Merkinės miškuose būta rimtų 
mūšių tarp partizanų ir okupantų, 
kad čia jie ir stribyną buvo supleš-
kinę... Suprantama, negalėjau žino-
ti, ar kulka ta, kurios gilzę laikau 
rankoje, buvo iššauta partizanų, ar 
į partizanus, tačiau mane ji „kliu-
dė“ - patyriau labai stiprų išgyve-
nimą, gana aiškiai pajusdamas, be-
veik pamatydamas anų dienų ko-
vas, širdimi beveik girdėdamas 
partizanų žodžius, ištartus į Lietu-

vos ateitį... Taip ir gimė pirmoji 
mano daina apie Lietuvos partiza-
nus. Ilgainiui jų vis daugėjo, tad 
nusprendžiau brandžiausias su-
rinkti į albumą, kad išliktų, kad mū-
sų laikui perduotų didvyrių vardus, 
jų žygių istorijas, neleistų mums 
užmiršti jų aukos ant Lietuvos lais-
vės aukuro.

Manosios dainos nėra abstrak-
tūs, romantiški pasakojimai apie 
kovas už laisvę - rašydamas jas rė-
miausi tikrais įvykiais, autentiško-
mis tikrų, konkrečių partizanų is-
torijomis, tad tekstuose figūruoja 
ne išgalvotų partizanų vardai, vie-
tovardžiai atitinka konkrečių mū-
šių ar konkrečių kovotojų žūties 
vietas... Pavyzdžiui, daina „Areš-
tuota širdis“ - skirta konkrečioms 
1945-ųjų birželį Varčios miške vy-
kusioms kautynėms, „Žaibo ke-
lias“ kalba ne apie perkūniją, o 
apie konkretų asmenį - Vaclovą Vo-
verį-Žaibą...

- Na, albumas jau išėjo, ne-
mažai jau ir koncertavote su 
„Bunkerių paukščių“ dainomis. 
Kaip reaguoja publika? Ar sup-
ranta? Ar rezistencinė dainų 
tematika dar atliepia lietuvių 
širdyse?

- Tie, kurie pokario būtį patyrė 
savo kailiu, kurie mena ir rezis-
tencines kovas, ir lagerius - „Bun-
kerių paukščių“ klausosi su aša-
romis akyse. Šie žmonės ne ausi-
mis tas dainas girdi - širdimi. Iš 

žiūrovų veidų koncertų metu su-
prantu, kad jiems dainos byloja 
kur kas daugiau, nei man pavyko 
parašyti - tose dainose jie girdi ir 
tai, kas neparašyta - ką patys ma-
tė, ką patyrė jų šeimos nariai, kai-
mynai...

Na, o jaunimas, deja, neretai 
prisipažįsta, kad dainose minimus 
partizanų vardus girdi pirmą kartą 
gyvenime. Neketinu priekaištauti 
jiems dėl to - savąjį priekaištą dėl 
to adresuoju pirmiausia jų tėvams, 
mokytojams ir, žinoma, švietimo 
programų formuotojams, manan-
tiems, kad dora, tikslinga ir šiuo-
laikiška nuo šiol auginti Tėvynės 
nemylinčių ir neturinčių lietuviukų 
kartas. Ne paslaptis juk, kad „pa-
triotizmas“ nūdienos šalies vadovų 
galvosenoje - neigiamos konotaci-
jos žodis, tad ar verta stebėtis, kad 
patriotinis auklėjimas Lietuvos 
mokyklose pabrėžtinai netoleruo-
tinas?

Na, o visų liūdniausia, kai ir so-
vietinius laikus matę, ir Baltijos 
kely stovėję vidutinio amžiaus 
žmonės neįžvelgia prasmės tokias 
dainas kurti - sako: „Kam tu visa 
tai darei? Juk neišpirks. Labai jau 
nepopuliariomis temomis dainuoji. 
Kurk geriau ką nors linksmo. Apie 
meilę. Va tada tai sulauksi pripaži-
nimo“. Žiūriu į tokius žmones ir 
tyliai galvoju: „Jeigu tau, penkias-
dešimties sulaukusiam žmogui, ne-
tinka tavo paties tautos istorija - 

vadinasi, sovietų smegenskalbiai 
neprastai atliko savo darbą“.

Dabar populiaru TV eteryje 
rėžti: „arba mokėkit man pašalpą, 
arba emigruosiu į Baltarusiją“, 
mat nemaža visuomenės dalis 
neprik lausomybę ir demokratiją, 
pasirodo, suvokia kaip jokių visuo-
menės nario pareigų valstybei ne-
buvimą - tik kaip vienpusę valsty-
bės pareigą visus juos materialiai 
aprūpinti.

Žinojau ir anksčiau šmaikštų 
posakį, bylojantį, kad „kvailiams 
demokratija nereikalinga“, bet tik-
rai nemaniau, kad šie žodžiai gali 
tikti ir manajai tautai - nepaprastai 
liūdna kasdien sutikti individų, sa-
vuoju mentalitetu patvirtinančių 
šių žodžių teisingumą.

- Štai jūs dainuojate apie 
galvas už Lietuvos laisvę pagul-
džiusius partizanus. Turbūt bū-
tų naivu tikėtis, kad, panašiai 
istorinei situacijai ir vėl susik-
losčius, lietuviai ir vėl ryžtųsi 
krauju ginti savąją laisvę?

- Žinoma, į miškus šiandien 
eiti būtų beprasmiška - šiuolaiki-
nėmis priemonėmis per pusvalan-
dį galima pelenais paversti visą 
mišką, bet manau, netgi esu šven-
tai įsitikinęs, kad grėsmei iškilus 
ir vėl sustotume petys į petį gin-
ti Lietuvos, negailėdami savo gy-
vybių.

Toks jau tas lietuviškasis 
patrio tizmo genas - jis nubunda iš-
imtinai tik grėsmės akivaizdoje.

- Sutinku. Bet mūsiškis ge-
nas, patikimai nubundantis 
kylant karo grėsmei, ramiau-
siai miega, kai esame ne jėga 
puolami, o tiesiog kvailinami, 
kai mūsų laisvė ir valstybin-

gumas ne puolami, o meiliai 
išviliojami?

- Todėl ir kreipiu savąjį žvilgs-
nį į mokyklas. Jeigu jaunam žmogui 
bus įskiepytos teisingos vertybės, 
jeigu jis žinos savo tautos istoriją, 
gerbs savuosius didvyrius ir mylės 
Tėvynę - įstengs suprasti, kad prie-
šo rankose ne tik šautuvas, bet ir 
pyragas yra puolamasis ginklas. 
Metas visa tai, ką išmokome, ap-
ginti nuo brutalių grobikų, išmokti 
apginti ir nuo „taikių“ sukčių, mū-
sų suverenitetą pasišovusių iš mū-
sų nupirkti.

Jeigu mūsų vaikai būtų augi-
nami ne „pederastinių“, o patrio-
tinių knygučių išminties - lengvai 
suprastų, kad namuose kepta duo-
na už svetimą pyragą kur kas ska-
nesnė.

Nepykstu ant didžiųjų ES vals-
tybių vadovų, kurie savo šalį myli 
labiau negu Lietuvą. Žvelgiant iš 
jų atskaitos taško, tai ne tik natū-
ralu, bet ir teisinga - juk jie savųjų 
šalių patriotai. Labiau stebina ir 
piktina Lietuvos vadovai, savo ne-
patriotiškumą, parsidavėliškumą, 
tingumą ir godumą dangstantys ES 
reikalavimais. Neretai net abstrak-
čius Briuselio pasvarstymus ar pa-
siūlymus suvokiantys kaip įsakymą 
ir puolantys stačia galva įgyvendin-
ti tai, ko kitos ES šalys apskritai 
dar nežino, ar verta imtis. Manau, 
kad jei politikas akivaizdžiai žalin-
gam, nors tegu ir direktyviniam 
pasiūlymui ištars griežtą „ne“, tai 
jį ims gerbti ir kitų šalių atstovai. 
Nes dabartinis Lietuvos atstovų 
įvaizdis ES Parlamente - kaip bes-
tuburių, savos šalies interesų ne-
ginančių pavaldinių, kurie „valgys 
kas padėta ir veš kiek kraunama“. 
Argi tokius įmanoma gerbti?

- Daina - galingas ginklas. 
Dainomis prieš ketvirtį am-
žiaus Lietuva nugalėjo net tan-
kus. Galbūt ir kitiems šiandien 
kuriantiems menininkams pa-
linkėtumėte didesnio dėmesio 
nacionalinėms, patriotinėms 
temoms?

- Didesnioji dalis šiandien ku-
riančių menininkų, manau, tokio 
dėmesio nestokoja, tačiau į viešu-
mą prasibrauti jiems dažniau pa-
vyksta kitais - patriotinių temų ne-
svarstančiais kūriniais, mat šian-
dien ne tik tautinė tema autorinė-
se dainose, bet ir apskritai bent 
kiek daugiau prasmės turintys dai-
nų tekstai - „ne formatas“, beveik 
neturintis galimybių prasibrauti į 
radijo ar TV eterį.

Žinau, kad į eterį tikrai nepak-
lius ir „Bunkerių paukščių“ dainos, 
bet dėl to visai nesijaudinu. Dar 
studijuojant VU Filologijos fakul-
tete mūsų prodekanas šviesaus at-
iminimo profesorius Albinas Jovai-
šas mums, pirmakursiams lituanis-
tams, „išpranašavo“ ateitį: „Svar-
biais ir žinomais žmonėmis netap-
sit, turtų nė vienas nesusikrausit, 
bet pagalvokit, kokį šventą ir svar-
bų darbą jūs dirbsite“.

Mane palaiko šie žodžiai, nes 
tikiu, kad tą šventą darbą tebe-
dirbu.

Mylėti Lietuvą - „ne formatas“

 � Apsigynėme nuo brutalių 
grobikų, ginkimės ir nuo „taikių“ 
sukčių, mūsų suverenitetą 
pasišovusių iš mūsų nupirkti
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apie tai prie ŽalGiRio naCio-
nalinio paSipRiEŠiniMo JU-
DėJiMo apskritojo stalo diskutavo 
Seimo narys, buvęs kunigas Jonas 
VaRkala, senojo baltų tikėjimo 
bendruomenės atstovė krivė inija 
TRinkŪniEnė, stačiatikių bažny-
čios atstovas tėvas konSTanTi-
naS, lietuvos musulmonų religinės 
bendruomenės atstovas Romualdas 
kRiniCkaS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JakaVoniS.

G.JAKAVONIS: Šiandien 
prie šio stalo susirinko įdomi 
draugija, skirtingus tikėjimus 
išpažįstantys žmonės. Kalėdos 
turbūt yra pati gražiausia, lau-
kiamiausia metų šventė. Tie-
siog norisi, kad visi būtų geri, 
kad visi vieni kitiems dovanotų 
dovanas. Tai - stebuklų laukimo 
metas. Ką Lietuvos katalikų 
bažnyčiai reiškia Kalėdos?

J.VARKALA: Kas yra adven-
tas man ir gal tiems kitiems bičiu-
liams, kurie jaučiasi esą disidentai? 
Tai yra tylos metas. Tai yra tam-
siausias metas, skirtas pažvelgti į 
save, nes mes tikime, kad nešioja-
mės panašybę į Dievą. Mes esame 
Kristaus broliai. 

Kristus gimė tvartelyje kažkur 
už miesto. Šiandieniniame šurmu-
lyje jis jau neranda vietos. Dabar 
su Kristumi vėl reikia trauktis kaž-
kur už miesto. Ir net aš pats, kai 
tarnavau dvasininku, pajusdavau, 
kad Kristaus nebėra bažnyčioje. 
Yra tik tam tikri žaidimai ir dauge-
lio baiminimasis, kad jie nepateks 
į tuos žaidimus, atsiliks. Nėra jokio 
sustojimo ir susimąstymo, kas tau 
yra Kristus. Nebėra asmeninio 
santykio su Dievu „aš“ ir „tu“.

G.JAKAVONIS: Kas yra Kū-
čių šventė senovės baltų tikėji-
mo atstovams?

I.TRINKŪNIENĖ: Mūsų se-
novės baltų religinė bendrija „Ro-
muva“, turime tokią privilegiją, 
kad esame nuo senų laikų šioje že-
mėje. Mūsų tradicija yra ikikrikš-
čioniška ir mes tikrai turime 
džiaugtis, kad tos senosios tradici-
jos, ir dvasinės, ir dorovinės, išliko 
iki mūsų dienų įvairiais pavidalais.

Kokie tai pavidalai? Pats įspū-
dingiausias turbūt pavidalas, ta 
dvasinė perdava, kurią mes turime, 
tai yra mūsų dainuojamoji tradicija. 
Tai ta tradicija, kurią išlaikė mūsų 
močiutės, mūsų mamos, ir tai yra 
tiesiog kaip tos senosios dvasios 
galybės alsavimas. Mes jaučiame 
tuos dalykus, kaip ir mūsų šventas 
vietas, alkakalnius, piliakalnius, 
daugiau šventviečių. Lietuva, gali-
ma sakyti, yra šventa žemė, mūsų 
protėviams ji buvo šventa.

Ir iki šiol mes tą šventumą, tą 

jos galybę ypač jaučiame susirinkę 
su šeima Kūčių vakarą. Kūčios yra 
ta tradicija, kuri tikrai nepertrau-
kiamai tęsiasi iki mūsų laikų.

Tai štai ta mūsų bendruomenė 
ir, man atrodo, dauguma Lietuvos 
žmonių per Kūčias būna tie, kurie 
sutelkia visą Tautą. Tautą, kurią 
sudaro mus palikę protėviai, sėdin-
tys ant vėlių suolelio. Tautą, kurią 
sudaro išsibarstę po visą pasaulį 
lietuviai ir tie, kurie yra Lietuvoje. 
Mes susėdame visa šeima prie sta-
lo, mes jį padengiame dvylika pa-
tiekalų ir paminime tą laikotarpį, 
kuris, suprantama, yra susikaupi-
mo laikotarpis.

Tai yra metas, kai gamta sustin-
gusi, numirusi. Pats sunkiausias me-
tas, kada mažai saulės. Mes visi su-
sitelkiame, visi mąstome apie praė-
jusius metus, mąstome apie perspek-
tyvą, apie ateitį. Ir tai yra bendravimo 
laikas, tai yra laikas dalijimosi tuo, 
kas buvo gera ir ko mes tikimės iš 
savęs, iš aplinkos, iš ateities.

G.JAKAVONIS: Ką stačiati-
kiams reiškia Kalėdos? Ar jūs 
dengiate Kūčių stalą?

Tėvas KONSTANTINAS: 
Taip, yra ir Kūčių stalas, yra ir Ka-
lėdos. Tik gal geriau būtų tai va-
dinti Kristaus gimimo diena ir 
Kristaus gimimo išvakarėmis. Mes 
taip pat turime tokį stalą, bet šian-
dien daugiau dėmesio, manau, rei-
kia kreipti ne į stalą, ne į išorines 
tradicijas. Noriu pritarti, kad reikia 
puoselėti dvasines tradicijas, kad 
jos būtų kaip dvasinis stuburas 
kažkur viduje, aplink kurį galėtų 
jungtis visas gyvenimas.

Į dabartinį pasaulį žiūrėti labai 
bjauru. Moralinės normos, morali-
nės vertybės vis labiau menksta. 
Kalbant apie Kristaus gimimo die-
ną ir kalbant apie šią šventą dieną, 
mes galime akcentuoti, kad mora-

linės vertybės tikrai turėtų būti 
tarp mūsų. Mes turėtume su tomis 
moralinėmis vertybėmis gyventi. 
Deja, šiandien mažai mes apie tai 
galvojame. Ir matome, kad dabar-
tinis miestas vis dėlto vertina kitas 
vertybes ir jų siekia. Tie papuoši-
mai atrodo kaip ir pasiruošimas 
šventei. Bet visai neseniai ben-
draudamas su vaikais, pradėjau 
kalbėti apie Kalėdas, apie adventą, 
tai jie sako: mes jau švenčiame. 
Taigi vaikų darželiuose, mokyklo-
se - visur yra švenčiama.

Ir manoma, jog tai normalu, kad 
mes nelaukiame tos šventės, mes 
jau švenčiame. Ir švęsime tas tris 
poilsio dienas. Bet nėra pasiruoši-
mo, noro morališkai auklėti save. 
Paskui jau antras žingsnis - dvasiš-
kai save auklėti. Viskas kažkaip 

sustoja ties šventėmis, tradicijo-
mis. Susėsti aplink stalą, kažką pa-
kalbėti. Nežinau, gal kas kalba ir 
apie dvasinius dalykus, bet matau, 
kad dauguma žmonių šneka apie 
kokias nors savo problemas, apie 
ekonominę padėtį, apie politiką. 
Bet vis mažiau pastebime, kad bū-
tų kalbama apie Dievą, apie religi-
ją, dvasinius dalykus.

G.JAKAVONIS: Kiek mus 
palietė „globalizacija“? Ar tas 
vartojimo skatinimas atėjo iš 
Vakarų?

J.VARKALA: Mokykloje mes, 
pavyzdžiui, rašėme rašinėlius tema 
„Kas yra šventė“. Įdomu dabar bū-
tų vidurinėje duoti tokią temą. Ar-
ba tema „Ar svarbiau mylėti, ar 
būti mylimam“. Nežinau, ar dabar 
tokių rašinėlių yra. Laimė, jeigu aš 
turiu „aifoną“, ir dar paskutinės 
veislės. Va čia yra laimė. O laimė, 
kad aš kažką myliu ar dėl kažko 
įsipareigoju... Matėte filmuką: su-
sipyko vaikas su mama, visa gam-
ta liūdna. Vaikas susitaikė, gamta 
švyti. Ar tokį filmuką dabar vaikas 
supras?

Bėda ta, kad žmonės išmetė 
Kristų. Na, jie turėtų bent jau pri-
imti doktriną, jeigu nenori priimti 
paties Kristaus asmens. Kiekvie-
nas turi siekti įsitraukti ir jausti 
atsakomybę už atsiliekančius, nes 
jie irgi kažką daro. Bet nieko ne-
bus, jeigu nebus socializacijos.

Žmogus neturi laiko su vaiku 
pabendrauti. Jie svetimi, tai ko 
mes norime. Žmonės yra pames-
tinukai, rutuliai, kaip K.Jungas sa-
ko. Ritinėja juos tie vadai, į pražū-

tį nuveda, jie paskui vadą eina ir 
kitus žmones muša. Man liūdna. 
Dabar šeima nėra pagrindinis da-
lykas, vaikystė nėra pagrindinis 
dalykas. Mes nemylime savo vai-
kų. Jie nemylės mūsų.

I.TRINKŪNIENĖ: Būtent 
Kūčių stalas ir yra tas, kuris sujun-
gia dar iki šiol. Sujungia ir išėjusius 
anapilin, ir išsibarsčiusius. Žmonės 
grįžta, suvažiuoja pas tėvus. Aišku, 
mus sujungia ir bendros vertybės. 
Ir mūsų ta senoji tradicija yra jas 
labai gerai išlaikiusi. Tokias verty-
bes kaip pasaulio šventumas, darna.

G.JAKAVONIS: Šeima, vai-
kai.

I.TRINKŪNIENĖ: Taip, kaip 
šeima, vaikai. Kaip sugebėjimas su-
gyventi, sugebėjimas bendrauti tar-
pusavyje. Ir tai, ką dabar aš galėčiau 

įvardyti kaip ekologinę pasaulėžiū-
rą. Tai gyvenimas santarvėje, dar-
noje su gamta, jaučiant metų kaitą. 
Nors mes esame šiuolaikiniai žmo-
nės, bet vis tiek mus tai veikia. 
Mus veikia tai, kad nėra saulės, kad 
ir kiek gatvės būtų apšviestos. Mes 

esame priklausomi nuo gamtos ra-
to, ir štai tas pabuvimas kartu su-
teikia dvasinės ramybės.

Antra vertus, jeigu kalbėtume 
apie globalizacijos dalykus, tai aš 
stengiuosi visur įžiūrėti nors nedi-
delių, bet teigiamų, gerų dalykų: 
žmonės, pabuvę svetur, aišku, jeigu 
jie nenulietuvėja ir netampa kita-
taučiais, sugeba pamatyti ir įvertin-
ti tai, ką jie paliko. Ir mes, tarkime, 
mūsų bendruomenės žmonės, jau-
čiame, kad išvažiavusieji į Angliją, 
Ariją ir dar kitur nori sugrįžti ir pa-
grindiniais savo gyvenimo momen-
tais, tokiais kaip jungtuvės, kaip 
krikštynos ar palaiminimas, jie jau 
grįžta į Lietuvą, ir jie tai daro pagal 
senuosius baltiškus Romuvos pa-
pročius. Kartais iš toliau geriau ma-
tai ir geriau sugebi įvertinti, ką tu 
brangaus ir gero čia palikai.

G.JAKAVONIS: Stačiatikiai 
Lietuvoje gyvena jau labai ilgai, 
jau tikrai yra šios žemės žmo-
nės. Kuo išsiskiria jūsų šventė? 
Štai kalbėjome, kad mums tai 

pasidarė šventė prie stalo, o 
kaip jūs švenčiate?

Tėvas KONSTANTINAS: 
Šventė yra ir prie stalo, ir bažny-
čioje, ir labai gerai, kad tos šventės 
yra. Bet noriu dar akcentuoti, kad 
gerai būtų, jeigu mes turėtume 
daugiau bendrų vertybių, kurios 
galėtų mus suvienyti.

Manau, mūsų pokalbio tikslas 
yra atkreipti dėmesį, kuo svarbios 
tos šventės. Dabar visi žino, kad 
šventė artėja, kuriama ta nuotaika, 
apie kurią mes dabar kalbėjome, 
kad jau visur švenčiama, kad vis-
kas yra papuošta. Dabar jeigu pa-
klaustum, netgi mažas vaikas žino, 
kad neilgai trukus ateis Kalėdos 
arba ateis Naujieji metai, jis gaus 
dovanų ir jis laukia to.

Tačiau norėtųsi, kad ne tik tos 
materialinės dovanos, ne tik pra-
gmatinės mintys būtų mūsų širdy-
se, mūsų sąmonėje. Mes turime 
suprasti, kad kažkas turėtų būti dar 
gilesnio. Ir labai liūdna, kad apie 
gilumą mažai galvoja žmonės, dau-
guma vis dėlto galvoja apie išorę.

G.JAKAVONIS: Dabartinėje 
susvetimėjusioje visuomenėje, 
turbūt visi sutiksime, iš Vakarų 
ateina labai daug bjaurių, nege-
rų dalykų. Ar tik jūs, dvasinin-
kai, kunigai, likote gelbėti tų 
gerųjų idėjų? Ar visa atsakomy-
bė dabar tenka tik jums?

J.VARKALA: Bažnyčia nėra 
tiek įtakinga, kad rodytų tą kelią, 
tas šeimos ar kitas vertybes, apie 
kurias dabar kalbate. Aš irgi, mato-
te, buvau katalikų kunigas. Vargas. 
Bažnyčioje kaip komjaunime dau-
gybė visokių deklaracijų, progra-
mų. Į tikybos mokymo vadovėlius 
prikišta tiek medžiagos, tiek vardų 
iš Biblijos, kad joks vaikas tiek ne-
įsimins. Katalikų bažnyčia Europo-
je ir Protestantų bažnyčia neatliko 
savo funkcijos ir leido Kristų iš-
mesti iš šeimos, iš gyvenimo...

Ir dabar pasaulis priartėjo prie 
krizės, ir resursų daugiau nėra. 
Nori ar nenori, turi keistis požiūris 
į tuos resursus. Visos šitos mūsų 
krikščioniškos ar musulmoniškos 
bendruomenės turėtų tai deklaruo-
ti ir savo pavyzdžiu. Kaip Jonas dy-
kumoje šaukti.

Jau dabar yra gana objektyvūs 
faktoriai, kad turi žmogus keistis 
arba išnykti. Nes jau daugiau tų 
rinkos žaidimų nėra kur žaisti. 
Žmogus turi išmokti apriboti save. 
Ir reikia žiūrėti laimės indeksą, o 
ne BVP. Ne kiek žmogus pagamina, 
o kaip jis sukuria santykius, kad 
pasijustų tikrai geru žmogumi, 
dvasine būtybe, kuri skirta tam 
virsmui.

G.JAKAVONIS: Ar gali dva-
sininkai išgelbėti? Kadaise Ker-
navėje romuviečiai kurstė Jo-
ninių, Rasos šventės laužus ir 
kartu kurstė lietuvybę. Tarybų 
valdžia Jonines leido švęsti, o 
lietuviškos Rasos šventės ne-

leido. Ar gali nedidelė, palygin-
ti su krikščioniškomis religijo-
mis, romuviečių bendruomenė 
padėti šitame pasaulyje išlikti 
žmonėms? Ar matote savyje tą 
jėgą?

I.TRINKŪNIENĖ: Taip, aš 
tą jėgą matau, aš ją matau mūsų 
senojoje kultūroje. Ir man iš tik-
rųjų labai gaila, kad mes, lietu-
viai, nepažįstame senosios savo 
kultūros ir religijos. Kaip tas pa-
žinimas turėtų ateiti? Aš manau, 
kad tai vis dėlto turėtų vykti per 
mokyklas.

Kiek aš žinau, buvo nemažai 
pastangų įdėta dėl etninės kultū-
ros pamokų įvedimo mokykloje, 
bet tai, kaip ir vertybiniai dalykai 
mūsų šiuolaikiniame materialiame 
pasaulyje, na, kažkaip sunkiai 
vyksta. Aš žinau labai gerų pavyz-
džių, žinau mokyklas, kuriose iš 
tikrųjų tie etninės kultūros dalykai 
yra dėstomi, kur vaikai gali išmok-
ti ir dainų, ir pažįsta tas tikrąsias 
vertybes. Bet tokias mokyklas ga-
lima suskaičiuoti ant pirštų.

Tai aš matau vieną iš tokių ke-
lių, nes mūsų bendruomenė, nors 
dabar, pagal surašymo duomenis, 
yra daugiau kaip 5000, bet tai nėra 
gausi bendruomenė, ir juo labiau 
nėra daug žmonių, pasiaukojusių 
skleisti tą šviesą, tas dvasines ver-
tybes. Aš manau, kad tai turėtų bū-
ti organizuota sistema, kur tas sa-
vo seniausių tradicijų pažinimas 
būtų atliekamas per švietimo ins-
titucijas.

G.JAKAVONIS: Ar stačiati-
kiai irgi susiduria su tokiomis 
problemomis? Ar jauni žmonės 
dažnai ateina, kreipiasi, ar di-
dėja jų skaičius visame šitame 
pasaulio balagane?

Tėvas KONSTANTINAS: 
Deja, nedidėja. Gal net mažėja.

Vis dėlto mes turėtume vėl 
grįžti prie to klausimo, kad jeigu 
mes norime būti didelė šeima, arba 
galima pakeisti šitą žodį į „valsty-
bė“, tai turime kartu dirbti. Bent 
kažkokius principus mes turime 
turėti bendrus. Jeigu mes norime 
turėti gerą bendruomenę, negali-
me kiekvienas atskirai kažką dary-
ti. Be abejo, mes turime tas mora-
lines normas, vertybes kažkaip 
ugdyti, bet ugdyti turime kartu, 
kartu spręsti tuos klausimus.

Gal aš atsakysiu ne kaip kuni-
gas, o šiaip kaip Lietuvos pilietis. 
Aš esu tas, kuris išrinko valdžią. 
Esu paklusnus - balsavau. Bet, de-
ja, nejaučiu, kad kas nors klaustų 
mano nuomonės, kai yra kuriami 
įstatymai. Kalbu būtent apie tuos 
įstatymus, kurie siejasi su verty-
bėmis, moralinėmis normomis, 
žmogaus ar šeimos samprata.

Dabar aš bijau pasakyti, kas yra 
tradicinė šeima, kas yra netradici-
nė šeima. Reikia vis daugiau ir dau-
giau žodžių apibrėžti. Ir kur mes 
einame? Artėjame prie to, kad mes 

dar gal kažką suprasime, bet kar-
tos, kurios bus po mūsų, supras vis 
mažiau, o tolesnės - dar mažiau. 
Bus taip, kad jau, kaip sakoma, ne-
žinia, iš kurios pusės reikės pradė-
ti skaityti tą knygą.

G.JAKAVONIS: Ką musul-
monams reiškia Kalėdos?

R.KRINICKAS: Kiekvienas 
musulmonas švenčia musulmoniš-
kas šventes. Kadangi gyvename 
Lietuvoje, esame gimę Lietuvoje, 
mes irgi bandome kažkaip prisitai-
kyti prie tų švenčių, galų gale, prie 
poilsio dienų. Taip drąsiai gal pasa-
kysiu, nes musulmonai nešvenčia 
Kalėdų, bet yra tam tikra gera pro-
ga pabūti su šeima, pabendrauti su 
giminaičiais ir t.t. Pagyventi vidi-
niame šeimos pasaulyje. Bet saky-
ti, kad pas mus yra kažkas pana-
šaus, kad prilygtų Kalėdoms ar Ve-
lykoms, negalime.

G.JAKAVONIS: Mes čia lyg 
priėjome prie tokios išvados, 
kad tai pirmiausia šeimos ir 
vertybių šventė. Ar jūs ją taip 
suprantate?

R.KRINICKAS: Be abejo, tai 
šeimos šventė, ir mes, kaip ir sta-
čiatikiai, katalikai, žydai, irgi su-
prantame būtent taip. Ne taip, kaip 
yra dabartiniame pasaulyje, kai tas 
Kalėdų bumas jau nuo lapkričio pa-
baigos prasideda: visi bėga į par-
duotuves ir žiūri į materialinį pa-
saulį. Niekas iš tikrųjų nesilaiko tų 
tradicijų ir papročių, nes juk prieš 
Kalėdas yra pasninkas. Kas jo lai-
kosi? Gal 7-8 procentai tikinčiųjų 
tesilaiko to dalyko. Pas mus irgi yra 
tokia pati problema, iš tos daugy-
bės potencialių musulmonų iš tik-
rųjų nedidelis procentas tėra tokių 
praktikuojančių.

G.JAKAVONIS: Ar jus jūsų 
tikėjimas irgi jungia, ar jau-
čiate, kad dėl to reikia tikru-
mo, būti su savais, būti savi-
mi, kad atsilaikytumėte prieš 
visą blogį? 

R.KRINICKAS: Islamas Lie-
tuvoje, galiu drąsiai pasakyti, eg-
zistuoja daugiau kaip 600 metų. 
Kokių bėdų buvo su islamu? Jokių 
bėdų nebuvo. Iš tikro. Per tą laiko-
tarpį, galiu su dideliu pasididžiavi-
mu džiaugtis už savo protėvius, 
kad Lietuvoje santaikoje gyveno, 
jokių bėdų nebuvo.

Labai daug į Lietuvą atvažiuoja 
iš musulmoniškų šalių musulmo-
nų. Turime tokią didelę bėdą, kad 
jie atvažiuoja su savo problemomis, 
su savo papročiais, o mes bandome 
kažkaip įtikinti juos, kad mes čia 
gyvename ir mums irgi nereikia tų 
problemų. Be abejo, žmonės ieško, 
kur geriau, trečdalis Lietuvos iš-

važiavo ieškoti to gero gyvenimo, 
o tam tikras sluoksnis atvažiuoja į 
Lietuvą, irgi to paties gero gyveni-
mo ieškodami.

Mes irgi galime įžiūrėti kiek-
viename atvažiuojančiame žmogu-
je kažkokių minusų, bet bandome 
kažkaip pritaikyti juos prie visuo-
menės, aiškiname, kad pas mus iš 
tikrųjų yra ir santaika, ir pagarba 
kitoms tradicijoms, kitoms konfe-
sijoms.

Be abejo, jau nusibodo aiškin-
tis, kad mes irgi žmonės, kad mes 
geri, ir t.t., aiškintis už tą patį isla-
mą. Kai kažkur vyksta karai, griau-
dėja sprogimai, iš karto pradedama 
kalbėti apie terorizmą ir visi ima 
skambinti mums. O mes turime tą 
pačią informaciją kaip ir visi, tad 
daryti išvadas, kad mes ten kažką 
palaikome ar nepalaikome, nėra 
geras dalykas.

Pamenu, prieš kelerius metus 
buvo kilęs toks karikatūrų skanda-
las, o visi Lietuvos dienraščiai pa-
laikė vieną pusę. Ir būtent iš Sta-
čiatikių ir Katalikų bažnyčių mes 
sulaukėme palaikymo ir supratimo, 
kad tai yra tam tikras žmogaus pa-
saulis ir reikia gerbti kiekvieną tra-
dicinę konfesiją. Bet kuris kiekvie-
nos religijos žmogus turi teisę į 
savo tikėjimą.

G.JAKAVONIS: Jūs čia gy-
venate jau daug metų, jūs pri-
sitaikėte prie mūsų tradicinių 
lietuviškų švenčių. Sakykite, ar 
į jūsų religinę bendruomenę, jū-
sų tikėjimą iš Lietuvos kažkas 
įsitraukia, ar esate atskiri? Ar 
kas domisi, ateina iš kitų tikė-
jimų, ar nepersiverčia į jūsų ti-
kėjimą?

R.KRINICKAS: Visko būna.

G.JAKAVONIS: Bet aš la-
biau matau kitokias tendenci-
jas, kai lietuvaitės išvažiuoja ir 
išteka užsienyje už turtingo vy-
ro musulmono.

R.KRINICKAS: Yra ir tokių 
dalykų. Yra daug ir gerų, ir negerų 
pavyzdžių. Yra žmonių, kurie mąs-
to ir domisi islamu. Gerbiame 
kiek vieną nuomonę ir jeigu žmo-
gus domisi, suteikiame visą infor-
maciją, Nereikia ieškoti jokių kito-
kių šaltinių. Niekas neverčia per 
prievartą tapti musulmonu. Kai iš-

tekama už musulmono, nepažįs-
tant islamo ir vietinių papročių, tai 
nėra geras pavyzdys.

Islamas yra vienas, tačiau kie-
kvienoje šalyje yra savų tradicijų 
ir savų papročių. Taip jau susiklos-
tė, kad daugelis galvoja, jog islamas 
verčia moteris būti juodai apsiren-
gusias, kad jos neturi jokių teisių, 
kad vaikas būtinai lieka su tėvu, o 
ne su motina skyrybų atveju. Tie-
siog tai yra vietiniai papročiai, ku-
rie daugeliui mūsų asocijuojasi su 
islamu.

G.JAKAVONIS: Kokia yra 
didžiausia islamo šventė, ką ga-
lėtumėte apie ją papasakoti?

R.KRINICKAS: Yra dvi dide-
lės šventės Kurban bairamas - au-
kojimo šventė ir Ramadan baira-
mas - pasninko šventė. Žinoma, tos 
šventės susijusios su religijos ka-
nonais. Ne taip, kaip mums parodo 
kartais žiniasklaida, kai vyksta ri-
tualinis pjovimas, ir kokia aikštelė 
pilna kraujo, vyrai su barzdomis 
džiaugiasi. Be abejo, kai taip paro-
doma, visi ir galvoja apie islamą, 
kad jis toks žiaurus.

G.JAKAVONIS: Sakome, 
kad Kalėdos yra susikaupimo, 
laukimo šventė. Dar tai Kris-
taus gimimo šventė. Kokia jūsų 
pagrindinės šventės esmė?

R.KRINICKAS: Galbūt gali-
ma palyginti, pavyzdžiui, jūs šven-
čiate Kristaus gimimo dieną, mes 
turime tam tikrą savo šventę - Pra-
našo gimtadienį, bet tai nėra tokia 
didelė šventė. Prieš kokius 2-3 
metus tos šventės kažkaip sutapo, 
nes islamo pasaulis gyvena pagal 
Mėnulio kalendorių. Mėnulio ka-
lendorius yra truputį trumpesnis, 
mėnesiai skaičiuojami pagal Mė-
nulio fazes.

Jūs Kalėdas kiekvienais me-
tais švenčiate gruodžio 24 dieną, 
o mūsų švenčių datos kiekvienais 
metais keičiasi, po truputį pasi-
slenka. Ir kitais metais, pavyz-
džiui, viena mūsų religinė šventė 
bus iš sausio 2 dienos į 3-iąją. Bet 
dar kitais metais ji bus švenčiama 
gruodžio 22-ąją - priartės prie Ka-
lėdų. Bet kalbant apie Kalėdas, 
noriu pasakyti, kad niekada mūsų 
dvasininkai savo pamoksluose ne-
sako „ne, mes nešvęskime tų 
švenčių“. Mes gal tiesiog pakan-
tūs krikščioniškoms tradicijoms. 
Mes nešvenčiame taip, kaip jūs, 
bet mes irgi aplankome savo šei-
mas, mečetes, aplankome kapus 
rudenį, kai būna Visų Šventųjų 
diena. Pas mus nėra žvakių degi-
nimo ritualo. Bet pasinaudoti pro-
ga ir aplankyti kapus nieko blogo 
nėra. Bandome prisitaikyti.

parengė Milda JUoDakiEnė
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tikėjimus 
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žmonės. Ką 
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Kalėdos ką tik baigės. vieni kitiems ramybės linkėjome. Prie 
stalo su saviškiais sėdo ir po tolimiausius kraštus išsibarstę 
tautiečiai. Bet ar visiems svarbios Kūčios, Kalėdos (juk 
Lietuvoje gyvena ir sugyvena įvairių tikėjimų žmonės)?

Ar Kalėdos ir ramybė ate ina į kiekvienus namus?
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Atsisėdu prie kompiuterio. Įeinu į 
„Google“. Įrašau į paieškos laukelį 
Lietuvos merginų popmuzikos 
grupės, kurios dalyvės garsėja 
„natūraliomis“ formomis, 
pavadinimą ir gaunu daugiau 
nei 150 tūkst. rezultatų. ištrinu. 
Įrašau „vilniaus kultūros centro 
moterų choras „Liepos“, gaunu 
29 200 rezultatų ir susimąstau, 
kuo matuojamas vertingumas.

Prieš penkiasdešimt metų, kai 
moterų choro „Liepos“ dalyvės dar 
buvo tik pirmosios mergaičių cho-
ro „Liepaitės“ narės, jų vadovai - 
Liucija Palinauskaitė ir Petras Vai-
lionis - įskiepijo joms nemarią mei-
lę didingoms formoms. Kitaip ta-
riant, vertingiausiems muzikinio 
paveldo kūriniams, tokiems kaip 
Džovanio Batistos Pergolezio (Gio-
vanni Battista Pergolesi) „Stabat 
Mater“ ar Olivjė Mesiano (Olivier 
Messiaen) „Trys mažosios liturgi-
jos“. Kūriniams, pakiliai atlieka-
miems didžiosiose salėse su kame-
riniu ar simfoniniu orkestru. Taip 
anuometinėms „Liepaitėms“ nusi-
šypsojo laimė iš visos širdies dai-
nuoti tai, kas patikrinta laiku, diri-
guojant tikriems grandams - Sau-
liui Sondeckiui, Juozui Domarkui, 
Gintarui Rinkevičiui.

Į „Liepaites“ įsiliejant vis nau-
joms Vilniaus mergaičių kartoms 
pirmosios choristės augo, mokėsi, 
kūrė šeimas ir galiausiai tik ilge-
singai niūniuodavo lopšines. Kol 
1989 m., artėjant „Liepaičių“ 
25-mečiui, profesorius P.Vailionis 
sumanė bent trumpam susigrąžin-
ti „dukras paklydėles“ - jos buvo 
pakviestos pasirodyti šventiniame 
koncerte. Šio postūmio pakako, 

kad susikurtų naujas kolektyvas - 
moterų choras „Liepos“, šiemet 
jau minintis tokią pačią sukaktį. 
Jam vadovauti ėmėsi irgi viena pir-
mųjų „liepaičių“ - profesionali 
chorvedė Audronė Steponavičiūtė-
Zupkauskienė. Būtent ji savo atsi-
davimu muzikai, kūrybiškumu ir 
reiklumu pasiekė, kad 2006 m. 
„Liepos“ buvo pripažintos geriau-
siu Lietuvos moterų choru, jam 
sudėtingiausius kūrinius dedikuoja 
šiuolaikiniai šalies kompozitoriai ir 
nešykšti pagyrimų Europos chori-
nės muzikos autoritetai.

Kai Vilniaus profsąjungų rūmai, 
kuriuose ilgus metus užteko vietos 
ir „Liepaitėms“, ir „Liepoms“, ir 
daugeliui kitų sostinės meninių ko-
lektyvų, iš kultūros traukos centro 
virto bedvasiu pastatu vaiduokliu, 
„Liepoms“ prieglobstį suteikė 
1992 m. susikūrusi Vilniaus chori-
nio dainavimo mokykla „Liepaitės“. 
Taip ratas užsidarė. Ir šiandien 
„Liepos“ su „Liepaitėmis“ ne tik 
repetuoja po vienu stogu jaukiame 

pastate P.Skorinos gatvelėje, dai-
nuoja bendruose koncertuose, 
džiaugiasi vienos kitų pergalėmis 
prestižiškiausiuose šalies ir tarp-
tautiniuose chorinio dainavimo kon-
kursuose, bet ir rengia bend-
ruomenės šventes, kad šiandieni-
nės mergaitės palengva įsisąmonin-
tų, kokia vertybė yra jų pasirinkto 
muzikinio kolektyvo istorija ir jos 
tąsa. Juk „Liepaičių“ vardas skamba 
vis plačiau ir dėl to, kad buvo ir yra 
„Liepaitės-Liepos“, kurių dukros 
jau taip pat tapo šio savito Lietuvos 
kultūros reiškinio dalimi.

Veiklos 25-mečiui skirto rengi-
nių ciklo „Supynė „Liepos“ žiedų 
vainiką“ baigiamajam koncertui 
Valdovų rūmuose „Liepos“ ne vel-
tui pasirinko Stanislovo Moniuškos 
Mišias e-moll, kurias pirmąjį kartą 
atliko dar būdamos mergaičiukės, 
kai mokėsi dainavimo abėcėlės 
„Liepaitėse“. O po koncerto sulau-
kė iš maestro S.Sondeckio, jų ma-
nymu, vertingiausio pagyrimo: 
„Jūs muzikavote taip, tarsi būtu-
mėte smuiku griežusios.“

Taigi pats laikas sugrįžti prie 
klausimo, kuo matuojamas vertin-
gumas. Matyt, ištikimybe pomėgiui, 
kuris jau tapo neatsiejama savasties 
dalimi, ir nuolatiniu jo puoselėjimu. 
Kaip tik tai ir daro „Liepaitės-Lie-
pos“, visą savo gyvenimą kantriai 
plėsdamos ne tik dainuojančiųjų, 
klausančiųjų, bet ir mąstančiųjų, 
jaučiančiųjų būrį. O tai išties nelen-
gva. Tad labai norėtųsi, kad jų indė-
lis į Lietuvos kultūrą, tai yra nuo-
sekli meninė ir šviečiamoji veikla 
savoje šalyje, jos garsinimas svetur, 
būtų deramai įvertintas amžininkų.

Emilija MikalopiEnė

Supynė „Liepos“ žiedų vainiką

 �Choro vadovė Audronė 
steponavičiūtė-Zupkauskienė
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Su „Laisvalaikio“ kortele

15%
nuolaida 2 bilietams


