
Stovime ant advento slenksčio, 
laukdami Kalėdų, o su jomis - 
grįžtančios saulės. Ne kiekvienas 
žinome tikslius žingsnelius, kaip 
įveikti tamsiausią metų tarpsnį, 
bet suprantame, kad finišą turime 
pasiekti švaresni ir geresni, 
atsiprašę ir susitaikę. Anot 
Vilniaus etninės kultūros centro 
vyriausiosios koordinatorės 
Marijos Liugienės, prie šventinės 
vakarienės stalo turime sėsti 
susitaikę ne tik su saviškiais, 
draugais ir kaimynais, bet ir 
viskuo, kas gyva mus supa. Tokia 
buvusi senovės lietuvio filosofija.

- Anksčiau, prieš praside-
dant adventui, šeimininkai net 
piemenis paleisdavo pas namiš-
kius ilsėtis ir ruoštis šventei. Iš 
to išplaukia didžioji advento 
prasmė? - klausėme Marijos LIU-
GIENĖS.

- Adventas yra pasiruošimas di-
delei šventei - Kalėdoms. Kuo 
šventė didesnė, tuo pasiruošimas 
yra didesnis. Šventės ateina ir greit 
praeina. Labai gražūs advento lau-
kimo ženklai - advento vainikas, da-
bar išpopuliarėjęs advento kalendo-
rius. Nors dažniausiai po kiekvienu 
advento kalendoriaus langeliu sle-
piasi šokoladinis saldainis, advento 
kalendorių būna įvairių. Kai kuriose 
jų atmainose atidarius „langelį“ ga-
lima rasti kalėdinį eilėraštį, kituo-
se - smulkių dovanėlių. Mano vai-
kystės laikais sklisdavo tokie laiš-
keliai-palinkėjimai su užslėpta švel-
nia kritika. Tarkime, aš su tavim 
draugaučiau, jei nebūtum toks karš-
takošis. Vaikas, gavęs daug laiške-
lių, po Kūčių vakarienės perskaito. 
Jei dauguma rašo tą patį, jis pagal-
vos, kad reikėtų keistis. Adventas 
būdavo išnaudojamas edukacijai, au-
klėjimui, savęs suvokimui. Labai 
prasmingas yra tas laikas. Advento 
laikotarpis būdavo ramybės laiko-
tarpis. Sekant krikščioniškąja tradi-
cija, per adventą dera nesilinksmin-
ti, nerengti vakarėlių ir švenčių - 
daugiau laiko skirti ramiam bendra-
vimui, džiaugsmingam laukimui ir 
susitaikymui. Jei iš tikrųjų per tas 
keturias savaites mes pamėgintume 
su savimi ir bendradarbiais, kaimy-
nais tą darną atkurti, susitaikyti, kad 
nebūtų pikto jausmo, - būtų nuos-
tabu. Sakoma, jei visą adventą iš-
tversi nesusipykęs šeimoje su vyru 
ar su anyta, visais, kurie labiausiai 
erzina, visus metus su jais nesipyk-
si. Visos religijos apie tai kalba, net 
Šventajame Rašte parašyta.

- Mūsų protėviai, švęsdami 
kalendorines šventes, tarsi ati-
trūkdavo nuo kasdienybės ir į 
pirmą vietą iškeldavo būties 
klausimus. Kokiais simboliais ir 
apeigomis šis ryšys atsiskleis-
davo laukiant saulėgrįžos?

- Dabar iš tų švenčių yra likusi 
tik profaniškoji dalis. Pasakome - 
kaip ir pamirštame. Senovės lietu-
viai per metus turėjo keturis svar-
bius įvykius - saulėgrįžas, žiemos 
ir vasaros, gruodžio 24 d. ir birželio 
24 d., ir dabar mažai beprisimena-
mus žiemos bei pavasario lygiadie-
nius. Tie didieji kosmoso virsmai 

negalėjo neatsispindėti žmonių vi-
suomenėje. Žmonės suprato esą vi-
satos dalis. Ką darydavo mūsų se-
noliai? Jie įsijausdavo į kosminį 
vyksmą ir stengėsi savo elgsena, 
laikysena kažką daryti, kad jis įvyk-
tų. Iš šiuolaikinių žmonių laikyse-
nos ir elgsenos galima spręsti, kad 
jie to nejaučia, o tas senovės, gam-
tos žmogus dažnai keldavo žvilgsnį 
į dangų ir be jo ženklų nieko svar-
baus nepradėdavo. Krikštynas, ves-
tuves, vaiko pradėjimą, darbyme-
čius, sėjos pradžią, pabaigtuves de-
rino su dangaus šviesuliais, žvaigž-
dynais, mėnuliu. Tamsusis periodas 
juos itin baugino. Žiūrėkit, rudenį 
temsta, temsta, vis anksčiau su-
temsta, šviesos mažėja, mažėja. Pa-
sidaro kaip ir nejauku, baugu: o gal 
saulė išvis nebeužtekės vieną rytą? 
Žmonės imasi kažką daryti, kad 
šviesa greičiau nušvistų. Jie prade-
da ruoštis, puoštis, tvarko savo vidų 
ir išorę. Langus valo, visus kampus 
šveičia, riša sodus. Pats svarbiau-
sias apsišvarinimas - vidinis pasi-
keitimas. Atsiprašo visų, grąžina 
skolas, atlieka išpažintį. Žmogus 
tarsi naujai gimsta su saule, prasi-
dedančiais metais. Stengiasi pritik-
ti prie kosmoso, o ne vieną dieną 
atsibunda - Kalėdos, pasakė per 
„Labą rytą“. Galų gale - pasninkas. 
Dėl ko pasninkaujama? Ne vien to-
dėl, kad kūnas išsivalytų, o tai, ką 
žmogus valgo, turi įtakos jo psichi-
kai, veiksmams, jausmams. Buvo 
stengiamasi aplink save ir savyje 
sukurti darną. Tam ir reikalingas 
paruošiamasis laikotarpis.

- Prie Kūčių stalo būdavo 
įprasta padėti lėkštelę išėjusie-
siems artimiesiems. Būdavo ir 

daugiau ryšio su anapusiniu pa-
sauliu ženklų?

- Mūsų religijotyra netgi kalba 
apie savotišką protėvių kultą. Pro-
tėviai buvo prisimenami keturis 
kartus per metus - žiemą, vasarą, 
pavasarį ir rudenį. Ypač mirusieji 
būdavo pagerbiami žiemos metu, 
įsivyravus tamsai. Nuo Vėlinių mes 
savo protėvius vis minime ir mini-
me. Per Kūčių vakarienę, jei arti-
masis yra išėjęs tais metais, jam ir 
lėkštutę padedame, eglutės šakele 
papuošiame. Kūčių vakarą ant pa-
langės žvakutę uždegame, kad pa-
rodytume ženklą. Iki krikščionybės 
būdavo rengiamos padėkos miru-
siesiems už derlių. Mitinė sąmonė 
sutapatindavo į žemę krentantį grū-
dą su į žemę laidojamais artimai-
siais. Buvo manoma, kad protėviai 
lemia derlių, kad jie gali išprašyti, 
kad liūtys, krušos derliaus nepa-
skandintų, kad saulė laukų neiške-
pintų. Ryšys su protėviais buvo la-
bai branginamas, stengiamasi jo ne-
pažeisti, minėti mintyse ir kalbose. 
Ką jau kalbėti per šventes. Tie re-
liktai atėję iki mūsų laikų. Ne veltui 
sakoma: apie mirusį arba gerai, ar-
ba nieko. Per didžiąsias šventes pri-
simenami tik geriausi mūsų mirusių 
darbai.

- Ar skyrėsi Kūčių tradicijos 
skirtinguose Lietuvos regio-
nuose?

- Labai daug papročių neišliku-
sių, o tų, kurie išlikę, regioninių 
skirtumų mažai galime įžvelgti. 
Šiek tiek skiriasi Kūčių vakarienės 
papročiai, valgiai, bet negalėčiau sa-
kyti, kad dzūkai vienaip šventė, ki-
ti - kitaip. Prie Kūčių stalo visi tu-
rėjo sėsti švarūs, išsipėrę, švariais 

drabužiais, tarsi naujai atgimę kūnu 
ir siela. Dzūkai pirtis turėjo, o jei 
kaimynas dėl kokių nors priežasčių 
pirties neturėjo, visi maloniai kvies-
davo jį išsiperti. Suvalkijoje pirčių 
nebūdavo, ten maudomasi kubile. 
Pirmiausia šeimos galva, paskui ki-
ti pagal amžių, svarbą. Seniau nie-
kas neskaičiuodavo, kiek būdavo 
ant Kūčių stalo patiekalų. Kiekvie-
nas šeimos narys atnešdavo savo 
dalį. Nieko ypatingo ten nebūdavo. 
Tėvas, užauginęs grūdus, atveždavo 
kviečių, žirnių. Mama, užauginusi 
kopūstų, burokų, - daržovių, riešutų 
rinkėjai vaikai - riešutų, močiutės - 
spanguolių. Tai buvo tarsi visos šei-
mos padėkos vakarienė. Svarbiau-
sia - ne patiekalų skaičius, o kaip tu 
tai padarysi, kaip palaiminsi stalą, 
kaip palaiminsi esančius šalia savęs, 
kaip padėkosi. Dabar krikščioniški 
papročiai taip susipynę su nekrikš-
čioniškais, kad mes jų net nelukš-
tename. Visi labai dera. Mano tėvu-
lis buvo labai didelis papročių žino-
vas ir tęsėjas, jis sakydavo: „Vaike-
liai, kaip radome, taip ir palikime.“

- Kaip vienas iš svarbiausių 
šventės akcentų įvardijamas 
eglutės puošimas. Kaip šven-
tėms buvo puošiamasi senovė-
je? Ar žinoma šios didelės šven-
tės simbolių prasmė?

- Eglutės puošimas pas mus at-
ėjo tik XIX amžiaus pabaigoje. Ypač 
vokiečių kareiviai išplatino tą papro-
tį. Per Kalėdas puošdami mažas 
eglutes jie malšindavo savo ilgesį 
tėvynei. Iki eglutės, manau, lietu-
viai rišdavo sodus. Žaliava, šiaudas, 
visada būdavo po ranka. Visus na-
mus valydavo, grindis, suolus šveis-
davo iki baltumo. Aišku, kad tas se-
nas aprūkęs sodas jau nebekaboda-
vo. Naują rišdavo. Darydavo iš šiau-
dų dvylikakampes žvaigždes, jos 
būdavo savotiškas kalendorius. Va-
rėnos rajone užrašytas prisimini-
mas, kaip tėvas surišdavo naują 

žvaigždę, o senąją nuimdavo ir su-
degindavo. Praėjo mėnuo - ant 
žvaigždės smaigalio pasižymi. Bū-
davo namai puošiami paukšteliais iš 
išpūsto kiaušinio kevalo. Pritaisomi 
jiems šiaudų sparneliai, rišami an-
geliukai, kitos mitinės būtybės, žy-
minčios ryšį tarp šiapusinio ir ana-
pusinio pasaulio. Pati esu užrašiusi 
žmonių pastebėjimų, kad per Vėli-
nes iš skaistyklos paleidžiamos vė-
lės, kad jos per Kūčias pasirodo mū-
sų namuose pailsėti, pasisupti ant 
šiaudinio sodo arba drobinio rankš-
luosčio. Kiekvienuose namuose bū-
davo sodas ir rankšluostinėje gra-
žus drobinis rankšluostis, pakabin-

tas ne dėl tiesioginės paskirties, o 
kita prasme. Senoliai nieko nedary-
davo kaip dekoracijos. Viską - tik su 
gilia prasme. Viskas būdavo užko-
duota, ne taip, kaip daroma dabar. 
Pasikabiname ar pasidedame adven-
to vainiką, dažnai net negalvodami, 
kam mes tai darome, kokią prasmę 
jis turi. Tik dulkėms kauptis.

- Ačiū, kad pastebėjote. Iš 
tiesų ne kiekvienas, kas pina 
advento vainiką ir dega ant jo 
žvakeles, suvokia, ką tai reiškia.

- Prie advento vainiko turi būti 
prisėdama vakarais po darbų. Visa 
šeima susėda prie degančios žva-
kelės ir kalbasi apie praėjusią die-
ną. Išsirutulioja gilesnės kalbos 
apie gyvenimą. Vaikai jų klauso. Tai 
ir yra viena iš vainiko paskirčių - 
auklėjimas. Tas paprotys atėjo iš 
Mažosios Lietuvos ir yra labai gra-
žus, sveikintinas, tik reikia, kad jis 
turėtų tikrąjį esminį krūvį. Tradi-
cijos gal ir tęsiamos, bet jeigu mes 
jų esmę suprastume ir išskleistu-
me, būtų kas kita. Jei tik dekoras - 
visai kiti reikalai. Žvakės šviesos 
simbolis yra labai gilus. Žinome, 
kad ugnis mus apvalo, skaidrina, 
nuneša kažkur aukščiau. Galų gale 
vainiko simbolis yra labai gražus. 
Kalėdų ir Joninių papročiai yra la-
bai giminingi. Burtai per Rasas ir 
Kūčių naktį, vainikai per Jonines ir 
Kalėdas. Ir tas amžinai žaliuojantis 
medis, kuris pasirodo mūsų gyve-
nime per visas reikšmingas mūsų 
šventes. Ir per Velykas stengiamės 
stalą papuošti amžinai žaliuojančių 
augalų šakelėmis. Amžinai žaliuo-
jantis medis primena: žmogau, tu 
esi amžinas, tu nemirtingą dalį sa-
vyje nešioji. Kalėdų vainikas yra 
simbolis, kad gyvenimas srūva ra-
tu, o žvakele tuo laikotarpiu, kai 
kosminės šviesos vis mažiau, sten-
giamės jos trūkumą kompensuoti. 
Tarsi einame į pagalbą šviesai su-
grįžtančiai.

- Priminėte lietuvių šiaudi-
nius sodus. Jie kabodavo beveik 
kiekvieno senovės lietuvio gry-
čioje virš stalo, prie kurio susi-
rinkdavo visa šeima. Kas sodus 
šiandien beprisimena?

- Prisimena. Jaunimas labai do-
misi. Per sodų pynimo mokymus 
mūsų dirbtuvės net perpildytos. 
Veržiasi žmonės, taip jie nori iš-
mokti, pažinti ir suprasti. Atgimsta, 
grįžta lietuviški sodai, ir aš labai 
džiaugiuosi, nes vienas iš mano gy-
venimo tikslų buvo sugrąžinti sodus 
į buitį ir būtį, perprasti jų gilią filo-
sofiją, žinią, kurią jie neša. Sodas 
padarytas iš trikampių ir kvadratų. 
Trikampis reiškė dvasią, kvadratas - 
materiją. Ir tai yra dermė. Sodas 
neša žinią, kad viskas, kas gimė, 
auga, vystosi iki savo platumo, pil-
numo, paskui pradeda nykti. Tas 
pats principas kaip ir augalų. Galų 
gale viskas sueina į vieną tašką, į 
tuos keturis trikampiukus, kurie 
reiškia dvasią. Sodų filosofija gili ir 
man labai buvo gaila, kad toks daly-
kas išnyks, bet, ačiū Dievui, jis at-
gimsta.

Kalbino Dalia ByčIENĖ

Išgyventi tamsą padeda šviesos laukimas

M
ar

ijo
s L

iu
gi

en
ės

 a
sm

en
in

io
 a

lb
um

o 
nu

ot
r.

 � Jei visą adventą 
ištversi 
nesusipykęs 
su visais, kurie 
labiausiai 
erzina, visus 
metus su jais 
nesipyksi

Nr. 453ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas



ti paminklą? Juk jie jau rinkimų 
metu skelbė, kad dabar reikalingas 
ne paminklas, o antipaminklas.

Dabar visi suprato, kas yra mū-
sų kultūros politika. Ir ne pirmi 
metai. Ar už 5 mln. dolerių „Flu-
xus“ pirkimas - ne tas pats triukas?

A.STASIULEVIČIUS: Iš tik-
rųjų šaknys eina iš „Fluxus“. O 
vienas iš „Fluxus“ įkūrėjų yra vi-
siškas beprotis, jei vieno universi-
teto koplyčioje surengė mišias, ap-
sirengė kunigo rūbais, paleido 
siaubingą muziką, dalijo komuniją, 
į kurią buvo įdėjęs purgeno! Ir vi-
siems paleidžia vidurius. Paskui 
koplyčią teko šventinti iš naujo. Aš 
atsiprašau, bet tiesiai sakau, jog 
niekaip nesuprantu, kaip šitą „Flu-
xus“ judėjimą gali remti Vytautas 
Landsbergis, kaip jis gali remti Jur-
gį Mačiūną? Viskas, kas eina iš 
„Fluxus“, yra griovimo ideologija...

K.STOŠKUS: Turbūt šitą reiš-
kinį reikėtų įvardyti. Juk tai yra 
postmodernizmas, už kurio slepia-
si nihilizmas ir patyčios, kultūrinės 
patyčios.

R.KAMINSKAS: Antihuma-
nizmas.

K.STOŠKUS: Nihilizmas yra 
daugiau negu antihumanizmas. Ni-
hilizmas tai yra neigimas, kitados 
Frydrichas Nyčė suformulavo: 
neigti, niekinti ir naikinti - trys 
funkcijos. Visa tai daroma ir norima 
parodyti, kad Lietuvoje stengiama-
si palaikyti šitokią ideologiją, kad 
čia yra tyčiojamasi iš kultūros, kad 
čia ji yra neigiama ir niekinama. 
Žinoma, naikinti Lietuvoje, kurią 
reikia statyti, yra paradoksalu. Bet 
tai ne kultūros dalykas, o kol kas 
ministerija painioja tuos dalykus, 
jų neskiria, ir tai yra pats pavojin-
giausias dalykas. Daug pavojinges-
nis už visus kitus.

A.BUTKEVIČIUS: Negaliu pa-
miršti, kai Vilniaus savivaldybėje sė-
dėjo Jonas Mekas ir, pristatinėdamas 
„Fluxus“ ideologiją, vedė derybas 
dėl viso šito mėšlo pirkimo. Aš sė-
dėjau greta ir mačiau tą jo šypsnį, kai 
jis žiūrėjo į visą šitą kvailų niekšelių 
ir pižonų kompaniją, kuri vaidina, kad 
suvokia visa tai kaip meną, o iš tik-
rųjų tai buvo elementariausias biz-
nelis, siekiant pasisavinti pinigus. 
Kuo užsiima ir jūsų paminėtas ponas 
Vytautas Landsbergis, visa tai stip-
riai remdamas? Be abejo, jis save 
pristato kaip fliuksininką. Paskaity-
kite jo poeziją, tai yra grynas „Flu-
xus“ atstovavimas. Tik jis atrodo 
tiek primityvus, kad visa tai priima-
ma už gryną pinigą.

Grįšiu prie politikos. Yra toks 
dalykas kaip simbolių prasmė. 
Kaip ir daugelis gerų dalykų, jie 
yra susiję su karyba arba religija. 
Valstybiniai simboliai ištekėjo tie-
siog iš karinių reikalų ir turėjo 
vienintelę prasmę - vėliavą aukš-
čiau, sutelkime gretas, t.y. žmonės 
sudėtingoje konfliktinėje situaci-
joje turėjo matyti, kur yra saviš-
kiai, kur jie turi telktis. Ypatinga 
lietuviško simbolio prasmė. Įsi-
klausykime į žodį „vėliava“. Yra 
nuomonių, kad kalbama apie gyvų-
jų ir mirusiųjų santalką, kai visa 
Tauta - ir protėviai, ir gyvieji - ky-
la į kovą. Man teko studijuoti vė-
liavos prasmę kituose kraštuose, 
kuriuose aš gyvenau, tad galiu pa-
sakyti, kad visur egzistuoja ana-
pusinio pasaulio prasmė. Ir tas 
baltasis vėlių raitelis, koks yra 
mūsų Vytis, yra simbolis, jog mū-
sų mirusieji mūsų nepalieka.

Ko siekiama dabar vykdoma ir 
Vyčio, ir apskritai tautinių simbolių 
ignoracija? Siekiama, kad nebūtų 
susitelkta. Kam tai yra naudinga? 

Ponams, kurie kuria ne vieningą 
Europą, bet sumaišytą Europą. 
Tendencingai siekiama, kad atsi-
rastų tas rusvaspalvis europietis. 
Tai yra ideologinio formato daly-
kas. Ir ponai, kurie šiandien ata-
kuoja Vytį ir tautinius simbolius, 
tai daro todėl, kad jie veikia laiky-
damiesi tam tikro ideologinio for-
mato. Kas už to stovi, toli ieškoti 
nereikia. Reikia kalbėti apie Džor-
džą Sorošą (George Soros), apie jo 
įtakas visam šiam procesui. Apie 
konkrečius žmones, kurie tuo už-
siima Lietuvoje, niekada anksčiau 
nesu girdėjęs, kad jie būtų dideli 
kultūros ar meno mąstytojai. Šie 
asmenys finansuojami būtent už 
tokią poziciją.

Ką daryti, atsakė senovės grai-
kai, kurie sukūrė pagrindines de-
mokratijos idėjas. Buvo sukurtas 
toks ostrakizmo įstatymas. Jis bu-
vo taikomas tiems, kurie pažeidžia 
miesto, tautos pagrindines nuos-
tatas dėl gyvenimo, kurie iškelia 
save virš visų kitų, kitaip šnekant, 
buvo sumetamos šukės į statinę 
miesto aikštėje ir nubalsuojama, 
kad tokį poną reikia vyti lauk. Ir 
jie buvo vejami. Čia lygiai tas pats. 
Visas šitas gaivalas, kuris šiandien 
yra pakliuvęs Lietuvoje į valdžią, 
turi būti vejamas lauk. Jie turi emi-
gruoti ir jiems neturi likti vietos 
Lietuvoje.

G.JAKAVONIS: Mūsų mo-
kyklos aktų salėje tarybiniais 
laikais kabojo vietinio dailinin-
ko darbas su Margiriu ir Pau-
liaus Širvio iškaltais žodžiais: 
Tylūs milžinkapiai stovi,/ grio-
vė priešas pilis medines,/ stip-
resnių čia nebuvo tvirtovių,/ už 
lietuvių plačias krūtines. Tary-
biniais laikais tai nekėlė siaubo, 
dabar Vytis kelia. Kodėl taip 
nutiko?

R.KAMINSKAS: Noriu at-
kreipti dėmesį, kad sovietinė sis-
tema irgi buvo tam tikra prasme 
liberali. Komunistinė sistema irgi 
buvo liberali. Šiandien einu Vokie-
čių gatve, svarstau, kokie Vilniuje 
išgriauti kvartalai. Ištisi sena-
miesčio kvartalai yra išgriauti. 
Vėlgi, kokia tada buvo jų ideologi-
ja? Tuo laiku buvo komunistinė, 
liberali. Manau, kad čia tam tikras 
ryšys, - naikinti tai, kas yra sena, 
naikinti tradicijas.

Siūlyčiau atsigręžti į mums to-
limą šalį Japoniją. Jauni menininkai, 
intelektualai sako: ai, jūs senama-
džiai, reikia būti moderniems ir pa-
našiai. Bet Japonija, turinti ilgaamžę 
istorinę, politinę, kultūrinę tradiciją, 
tuos dalykus puikiai derina. Derina 
savo senąsias liaudies tradicijas, ka-
rines tradicijas su moderniomis 
technologijomis, su modernia archi-
tektūra ir panašiai. Manyčiau, kad 
reikėtų imti pavyzdžius iš tokių ša-
lių, kaip Japonija, iš dalies Prancū-
zijos, kitų garbingų šalių, kurios tu-
ri tam tikrą politinę patirtį, taip pat 
patirtį statant simbolius.

O kas čia atsitiko? Manyčiau, 
atsitiko tam tikri dalykai, susiję su 
švietimu. Kiek šiandien yra chaoso 
Aukštojo mokslo įstatyme, kaip 
dėstoma istorija bendrojo lavinimo 
mokyklose, koks yra pilietinis dės-
tymas?

Kitas dalykas, kad tie mūsų ne-
va liberaliai nusiteikę politikai mė-
gina priešinti ir sakyti, kad Vytis 
yra tik siaurų kėslų nacionalistų 
siekis, o jie neva yra kosmopolitai 
ir mato plačiau. Manau, Vytis irgi 
yra gana platus ir, sakyčiau, gana 
modernus dalykas.

Paprasčiausiai aš manau, kad 
šiandieninė mūsų valstybė, valsty-
bės vadovai nesugeba arba nenori 
duoti užsakymą pastatyti Vytį kaip 
simbolį Lietuvos sostinėje. Turi 
būti valstybės užsakymas. Valsty-
binės institucijos turi suformuluo-
ti aiškią ir suprantamą užduotį.

G.JAKAVONIS: Kaip galima 
planuoti aikštę, o paskui galvo-
ti, ką daryti? Taip daro profesio-
nalai?

K.STOŠKUS: Manau, kad tai 
lėmė ne tiek piktavališkumas, 
kiek apsileidimas, abejingumas. Ir 
paviršutiniškas gyvenimo būdas. 
Šitie žmonės to padaryti negalėjo. 
Man patinka mintis, kad jie negali 
toliau šito darbo dirbti. Kultūros 
politiko darbas per daug sudėtin-
gas, o kas parinks tuos žmones? 

Tai aš dabar pagalvoju, kad jie šlie-
josi prie tų, kurie adekvatūs pagal 
mentalitetą, - Šiuolaikinio meno 
centro. Kiekvienas žmogus, kuris 
šiek tiek maudėsi Lietuvos kultū-
roje, paklaustas, ar gali šitas cent-
ras pastatyti paminklą, pasakytų, 
kad jo net ideologija nepaminkli-
nė. Didesnio idiotizmo būti nega-
li. Kas nors turėtų būti šeiminin-
kas, ar šiek tiek platesnio akira-
čio, ar sąžiningesnis, kad ir kaip 
įvardytume.

Žodžiu, šia prasme problema 
Lietuvoje yra didelė. Žmonės, ku-
rie ateina į politiką, yra visiškai pa-
šaliniai, švelniai tariant, jie to pa-
daryti, net ir turėdami geriausių 
norų, negalėtų. Dėl to aš linkęs 
manyti, kad čia buvo padarytas la-
bai didelis biznis. Kitaip sakant, iš-
švaistyti pinigai.

A.BUTKEVIČIUS: Tuo blo-
giau.

K.STOŠKUS: Jie tik iššvaistė 
pinigus... Tai tiesa. Bet kad jie pa-
sinaudojo, man taip pat nekyla abe-
jonių. Juk ir fliuksininkai, ar jie ne 
turtingai gyveno? Tiesiog iš nea-

pykantos tai kultūrai, kurie atėjo iš 
šalies. Esą jūs viską turite, o mes 
nieko neturime. Ir tyčiojosi iš tos 
kultūros.

A.STASIULEVIČIUS: Pri-
tariu, kad už viso šito yra pinigai. 
Sakykime, Nacionalinėje galeri-
joje yra objektas „Batai“ ir „Su 
druska“. Sumokėta 14 ar 16 tūks-
tančių. Dabar naujos ministrės 
pirmas įsakymas buvo iš to pa-
ties autoriaus Deimanto Narke-
vičiaus nupirkti naują objektą. 
Sumokėta 51 tūkst. eurų. Vamz-
dį, girdėjau, vienas santechnikas 
sakė už tris keturis tūkstančius 
būtų pastatęs. Kiek sumokėjo? 
Šimtą tūkstančių. Kas pasidali-
no? Visos menotyrininkės: Krei-
vytė, Šleivytė, Lubytė. Čia yra 
visa ta kompanija.

K.STOŠKUS: Grįžtu prie 
fliuksininkų J.Mačiūno ir J.Meko. 
Ta niekinimo laikysena, kuri buvo 
būdinga Amerikos lietuviams ir ku-
rie jautėsi autsaideriai, jie norėjo 
susireikšminti. Jie nieko neuždir-
bo, skaičiau apie tuos visus jų rū-
pesčius, biografijas, jie vos galą su 
galu sudūrė. Bet tyčiotis jie galėjo. 
Juk nesunku buvo sudaužyti smui-
ką, ką nors apšlapinti, tam pinigų 
nereikėjo. Tomis patyčiomis jie ten 
ir gyveno, nes susireikšmino per 
neigimą, nihilizmą. O Lietuvoje pa-
darė biznį. Tiesa, padarė biznį iš 
savo kvailumo. Pas mus tai buvo 
priimta rimtai, nes iš Amerikos at-
ėjo, kaip gali būti kas nors blogo iš 
ten. Paradoksas, kad mūsų žmonės 
viską priėmė kaip nuo šventoriaus. 
O fliuksininkai iš to darė biznį. Štai 
kokia yra mūsų valdžios kultūros 
politika - bejėgiškumas. Net sunku 
sveiku protu suvokti, kas vyksta 
Lietuvoje, kad už tai, kas iš tikrųjų 
nieko neverta, mokami pinigai. Va-
dinasi, laužyti šitą politiką tos pa-
čios kultūrininkų grupės pastango-
mis neįmanoma. Todėl turi prasi-
dėti kažkoks apsišvarinimas. Dėl 
to ir sakau, kad labai gerai, jog tai 
įvyko. Kitaip ir būti negalėjo. Šita 
politika vieną dieną turėjo prieiti 
liepto galą.

G.JAKAVONIS: Kad pradė-
tume galvoti.

K.STOŠKUS: Taip, kad visi 
suprastume, kokia mūsų kultūros 
politika.

A.STASIULEVIČIUS: Buvo-
me pas Ramūną Karbauskį Seime. 
Įteikiau parodų, kurios vyko Šiuo-
laikinio meno centre, sąrašą. Pir-
moji paroda - dramblio šūdai, buvo 
paroda „Lytinis aktas su gyvuliais“ 
Mykolo Žilinsko galerijoje ir t.t. Ar 
reagavo gerbiamas Karbauskis? 
Nieko. Absoliučiai. Todėl buvo di-
džiulė klaida pasitikėti žaliaisiais. 
Kažkas taikliai yra pasakęs, kad jie 
tikrai žali politikai.

Parengė Rasa NAVICKAITĖ

Apie  tai  prie  ŽALGIRIO 
NACIO NALINIO PASIPRIEŠINI-
MO  JUDĖJIMO  apskritojo  stalo 
diskutavo Nepriklausomybės Atkū-
rimo Akto signataras, vienas iš Są-
jūdžio  pradininkų Audrius BUT-
KEVIčIUS, Kauno Sąjūdžio vado-
vas, istorikas, publicistas Raimun-
das KAMINSKAS, vienas garsiau-
sių Lietuvos tapytojų Aloyzas STA-
SIULEVIčIUS ir filosofas Krescen-
cijus  STOŠKUS.  Diskusiją  vedė 
žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Ar konkur-
se išrinktas tas Lukiškių aikš-
tės paminklas, kuris yra meniš-
kiausias, o gal vienija Tautą?

A.BUTKEVIČIUS: Aiškinant, 
kas čia įvyko, reikia iš karto pasa-
kyti, kad kalbame ne apie meninius 
sprendimus, o apie politinius, isto-
rinius simbolius. Šioje diskusijoje 
tai yra labai aiškus politinis rakur-
sas. Mes atsidūrėme konfliktinėje 
situacijoje - vienoje pusėje yra jė-
gos, bandančios įtvirtinti tam tik-
rus Tautai svarbius momentus, 
konkrečiai Vilniuje, konkrečiai toje 
aikštėje, per kurią gerus 150 metų 
žygiavo mūsų istorija nuo tų laikų, 
kai Rusijos pastangomis buvo su-
naikinta Abiejų Tautų Respublika. 
Tai labai simbolinė vieta. Šioje pu-
sėje yra žmonės, kurie suvokia ši-
tų politinių simbolių prasmę, ir ki-
toje pusėje yra žmonės, kurie taip 
pat puikiai suvokia šitų politinių 
simbolių prasmę, bet, mano galva, 
yra sąmoningai angažuoti ignoruo-
ti tokių politinių simbolių reikšmę.

Didžiausia problema yra ta, kad 
tokio lygio sprendimas turėtų būti 
priimtas aukščiausiu politiniu vals-
tybės lygmeniu, o ne numestas 
kažkokiai, dovanokit, aštuntos ei-

lės komisijai. Kitaip tariant, vals-
tybės vadovas, kuris atsakingas už 
valstybės kursą, turėtų pasakyti 
savo nuomonę ir pateikti siūlymą. 
Antra - tai turėtų daryti Parlamen-
tas, trečia - tai turėtų daryti Vyriau-
sybė, ir tai turėtų būti valstybinio 
lygio sprendimas. Savo Tautos iš-
likimu ir gyvavimu suinteresuoti 
valstybės vadovai turėtų stengtis, 
kad toks objektas atsirastų visuo-
menės pastangomis. Sprendimą jie 
priimtų, bet atiduotų daugybę galių 
žmonėms, kad jį realizuotų.

Pavyzdžių mes turime. Kad ir 
Prisikėlimo bažnyčia Kaune tar-
pukario Lietuvoje. Lietuvos žmo-
nės kiekvienas surinko po plytą ir 
šis statinys atsirado. Netgi tais 
nelabai mano mėgstamo preziden-
to A.Smetonos laikais buvo sten-
giamasi tas visuomenines inicia-
tyvas paspausti, jų nebuvo bijoma-
si. O šioje Lietuvoje, kuri priklau-
so Europos Sąjungai, yra bijomasi 
iniciatyvų, kurios yra tautinės, ku-
rios gali neatitikti kažkokio šian-
dien viešai neįvardijamo, tačiau 
virš mūsų visų sklandančio euro-
pinio standarto. Mes matome, 
kaip prezidentė, Seimas, Vyriau-
sybė nusišalina nuo vadovavimo. 
Sprendimas numetamas žmoge-
liams, kurie viešai, žiūrėdami 

mums į akis klastoja netgi tą men-
ką balsavimą, kuris buvo leistas. 
Ir dar pasiūlo akivaizdų plagiatą.

G.JAKAVONIS: Vyčio pro-
jektas vis dėlto nepralaimėjo. 
Jo paminklą svarstoma statyti 
Kaune...

R.KAMINSKAS: Vytis yra 
mūsų politinis simbolis, mūsų vie-
nybės simbolis. Pažiūrėkime, ką 
Vytis sieja. Sieja visus sukilimus, 
Lietuvos kariuomenes, Lietuvos 
laisvės kovotojus, partizanus, kurie 
nešiojo kokardas, sagas su Vyčio 
ženklu. Prisiminkime generolo Ta-
do Kosciuškos sukilimą, ten irgi 
buvo Vyčio ženklas. Kas jungia mū-
sų Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės tautas, rusėnus, ukrainie-
čius, gudus? Irgi tas pats Vytis. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės Vytis. Priminsiu, kad Vasario 
16-osios Akto signataras, Lietuvos 
tarybos pirmininkas daktaras Jonas 
Basanavičius net siūlė valstybinę 
vėliavą su Vyčio ženklu.

Dabar nemaža dalis visuome-
ninių organizacijų, pirmiausia Są-
jūdis, Vyčio fondas, vadovaujamas 
Viliaus Kavaliausko, pradėjo orga-
nizuoti ir telkti žmones, kad šis 
simbolis būtų pastatytas Lietuvos 
istorinėje sostinėje. Man, kaip rin-
kėjui, kaip Lietuvos piliečiui, ne-
suprantami mūsų Kultūros minis-
terijos, ministrės, jos pavaduotojų 
politiniai sprendimai. Man nesu-
prantama Seimo Kultūros komite-
to pirmininko, kitų vadovų, nuo 
kurių priklauso, kad mūsų istori-
nėje Lukiškių aikštėje, sostinėje, 
atsirastų paminklas, politinis ir 
patriotinis simbolis, jungiantis 
tiek dabartį, tiek istoriją, politinė 
retorika.

Man labai keista, kad per tele-
viziją Vilniaus miesto meras teikė 
savo neva ekspertinį meninį ver-
tinimą. Ar jis yra meno ekspertas, 
kad galėtų vertinti tą paminklą, ar 
jis yra sostinės meras? Aš, kaip pi-
lietis, rinkėjas, pirmiausia norė-
čiau, kad viešai būtų paskelbta, ko-
kie politikai, politinės institucijos 
prisidėjo, kad Vyčio paminklo, Lie-
tuvos simbolio, nebūtų Lukiškių 
aikštėje. Reikia, kad žmonės žino-
tų, žinotų kitos kartos.

Pastebėjau dar vieną dalyką: 
tam tikros jėgos laukia, kad iškeltų 
galvas tie patriotai, vadinamieji na-
cionalistai, ir panašiai. (Mes pama-
tysim, kas jie tokie, ir parodysim, 
kad jie yra bejėgiai Lietuvoje.) Ma-
nau, reikia elgtis oriai ir garbingai. 
Vis dėlto aš tikiu, kaip ir sovietme-
čiu tikėjau, nors nebuvo pagrindo, 
Lietuvos nepriklausomybe, aš ti-
kiu, kad gražus, garbingas ir įdo-
mus paminklas Lietuvos sostinėje 
bus pastatytas. Gal ne 2018 metais, 
gal 2019, o gal 2020 ar 2021 me-
tais, bet jis bus. Esu tuo visiškai 
įsitikinęs.

Visa mūsų istorija būtent tuo 
ir paženklinta, tai mūsų valstybės 
tapatybė, savasties dalis, simbolis. 
O liberaliai nusiteikę parodyti sa-
vo galias, galbūt nori supriešinti 

menininkus su pilietinėmis orga-
nizacijomis.

Ir apskritai, kodėl šiandien, kai 
aikštė jau įrengta ir investuotos 
mokesčių mokėtojų lėšos, rengia-
mas kitas projektas, pagal kurį 
teks dalį aikštės vėl išardyti, kad 
būtų įrengtas bunkeris ir panašiai? 
Sakome, kad Lietuvoje trūksta 
menininkų, idėjų, menininkai per 
prasti (tiesa, tuo abejoju), rengia-
me tarptautinį Vyčio konkursą, 
kviečiame lenkus, japonus, dar 
kažką. Bet aš tikiu mūsų šalies 
menininkais, tik matau politikų 
ranką, nenorą.

G.JAKAVONIS: Gal aptarki-
me „laimėjusio“ projekto me-
ninę pusę...

A.STASIULEVIČIUS: Pradė-
siu nuo to, kad ši aikštė yra istori-
nė. Čia nužudyti 22 sukilėliai. Čia 
nužudytas Kostas Kalinauskas, 
Zig mantas Sierakauskas. Ji aplais-
tyta krauju. Todėl tai ne šiaip sau 
aikštė. Ji valstybinė aikštė. Kas čia 
turi stovėti? Visiškai suprantama, 
kad čia turi būti Vyčio ženklas. O 
jis ne šiaip ženklas, visi lietuvių 
mūšiai - ar Saulės, ar Žalgirio, - juk 
visur buvo tas ženklas. Visur.

O kokia laimėtoju paskelbto 
Andriaus Labašausko projekto me-
ninė pusė? Ką jis pats kalba? Pir-
miausia tai, kad jo projektas yra 
kompiliacija arba, tiesiai įvardyki-
me, tai yra vagystė. 1970 metais 
Amerikoje ir Europoje nuvilnijo va-
dinamasis žemės menas. Toks yra 
Romo Kalantos žemės meno pa-
minklas, jis paguldytas ant žemės.

Ką dar svarbu išskirti iš to, ką 
samprotauja autorius A.Labašaus-
kas? Ten turėtų vykti piknikai, žai-

dimai kamuoliu, vaikų šėlionės, ve-
džiojami šunys! Tai vaizdinys, už 
kurį ir kovojo laisvės kovotojai?! Su-
simąstykim, kas su mumis darosi!

Kai Kaune Juozo Zikaro skulp-
tūra užkalama, paslepiama virtu-
vėje ir visi tyli, darosi baisu.

Įvardykime tai, kas vyksta. Blo-
gio šaknys yra Kultūros ministeri-
joje, jos veiklą aš be užuolankų va-
dinu antivalstybine. Nežinau, kokia 
jų ideologija, bet man tai panašu į 
bolševikinį internacionalą. Lygiai 
tokios pačios nuostatos išplaukia 
ir mene, tai - visko neigimas. Mi-
nimas autorius tiesiai pasakė, kad 
skulptūra, kaip tokia, jau yra mir-
tis, tapyba yra mirusi ir t.t. Taip 
nėra. Kas vyksta Londone, kas 
vyksta Paryžiuje? Kaip tik visur 
grįžtama prie tradicijos, prie siu-
žeto, prie gamtos. O mes šiuo me-
tu esame viso labo tik provincija, 
kuri atrajoja tai, kas buvo kažkur ir 
kažkada, tad nėra čia ko net ver-
tinti, kiek tai meniška.

Tai, kas padaryta Arūno Saka-
lausko, be abejonės, yra meistro 
darbas, tik galima būtų galvoti apie 
truputį kitokį sprendimą. Visai įdo-
mūs buvo skulptoriaus Gitenio 
Umbraso sprendimai. Nebūtinai 

galime įvardyti dabartinį projektą 
kaip galutinį, bet ši aikštė turi bū-
ti valstybinė, joje turi būti Vytis.

G.JAKAVONIS: Keistas val-
džios aiškinimas, kad ji atsi-
žvelgs į visuomenės nuomonę. 
Juk viską nulėmė ekspertai. 
Kyla klausimas - kiek galėjo 
būti suklastotas balsavimas in-
ternetu.

K.STOŠKUS: Skelbiami balsa-
vimo rezultatai neatitinka realybės. 

Juk buvo visos Lietuvos apklausa. 
Turbūt daug kas žino, kad 82 proc. 
buvo už Vytį. Ir didžioji dalis jauni-
mo, o ne pagyvenę žmonės. Vilnie-
čių rezultatas buvo truputį prastes-
nis - 70 proc. Rodos, ir atsakyta į 
klausimą, kas yra Lietuvos šeimi-
ninkai - ar Tauta, ar ta grupelė žmo-
nių, kuri priima sprendimą.

O kad einama ta kryptimi, buvo 
matyti, pasakykime tiesiai, nuo pat 
naujos valdžios atėjimo. Aš į ją dė-
jau daug vilčių, turbūt dėl to man 
labiausiai skaudu. Aš labai domė-
jausi, kas yra tas žmogus, kuris pa-
skirtas kultūros ministru, nes po-
litikai kultūros politiką paskelbė 
kaip prioritetinę, net Seime įkūrė 
Kultūros komitetą. Kas gi ta minist-
rė? Peržiūrėjau jos biografijos duo-
menis. Ką gi, ji eilinis žmogelis, 
atsitiktinai patekęs į tą kultūros sfe-
rą, atsidūrė užsienyje, pasivažinėjo, 
pasitrankė. Ką ji sako? Sako, aš esu 
klajotojas žmogus, man visur gerai, 
aš visur lengvai adaptuojuosi. An-
tras dalykas, kurį ji pasakė, - kad 
Lietuvoje pasigenda kosmopolitų. 
Tai ar buvo galima tikėtis, kad šitas 
žmogus atliks savo pilietines par-
eigas. Ji net nežino, kas tos pilieti-
nės pareigos. Tokią funkciją galėjo 
atlikti tik tie žmonės, kurie bent 
šiek tiek įaugę į tą kultūrą.

Profesorė Vanda Zaborskaitė 
kitados kalbėjo apie smetoninį lai-
kotarpį, kai žmonės buvo siunčiami 
tobulintis į užsienį. Bet jie pirma 
turėjo čia baigti vidurinę mokyklą 
ir čia studijuoti, kad nors šiek tiek 
įaugtų į kultūrą, tik tada buvo ga-
lima juos išsiųsti. Dabar žali vaikai 
išvažiuoja, suprantama, jie žudomi 
iš karto, Tautai jie nereikalingi. Ir 
niekam tai nerūpi. Visi supranta-
me, kad padėtis nėra gera, auga 
bastūnų karta, kuriai tas pats, kur 
gyventi. Štai taip eilinė bastūnė ir 
atėjo į kultūros ministrės postą. 
Taip ir turėjo būti.

Liana Ruokytė-Jonsson, atva-
žiavusi į Lietuvą, prie ko šliejosi? 
Šliejosi ne prie tų kultūros žmonių, 
su kuriais formavosi Lietuvos kul-
tūra, kurie tais laikais ją saugojo, 
bet prie Šiuolaikinio meno centro. 
Kam galėjo ateiti į galvą, kad Šiuo-
laikinio meno centras gali pastaty-

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Kas Lietuvai išrinko tokį paminklą Lukiškių aikštėje?

 � Vytis yra mūsų vienybės 
simbolis. Vytis sieja 
visus sukilimus, Lietuvos 
kariuomenes, Lietuvos 
laisvės kovotojus, partizanus

Raimundas KAMINSKAS
Kauno Sąjūdžio vadovas, istorikas, publicistas

 � Tokio lygio sprendimas 
turėtų būti priimtas 
aukščiausiu politiniu 
valstybės lygmeniu, o 
ne numestas kažkokiai 
aštuntos eilės komisijai

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, vienas iš Sąjūdžio pradininkų

 � Net sunku sveiku protu 
suvokti, kas vyksta 
Lietuvoje, kad už tai, kas 
iš tikrųjų nieko neverta, 
mokami pinigai

Krescencijus STOŠKUS
Filosofas

 � Ar konkurse išrinktas tas 
Lukiškių aikštės paminklas, 
kuris yra meniškiausias, 
o gal vienija Tautą?

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis
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 � Kokia laimėtoju paskelbto 
Andriaus Labašausko 
projekto meninė pusė? Tiesiai 
įvardykime, tai yra vagystė

Aloyzas STASIULEVIČIUS
Vienas garsiausių Lietuvos tapytojų


