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MŪSŲ VAIKAI PIEŠIA VYTĮ
Apie 150 jaunųjų Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų gimnazijos dailininkų, nuo pirmokų iki aštuntokų,
vasario 16-ąją išėjo į Vilnių su savo vėliavomis, kuriose plazdėjo jų pačių nusipiešti Vyčiai. Šis sumanymas gimė menų gimnazijai bendradarbiaujant su Valdovų rūmais. Pasak jo autorės ir puoselėtojos dailinin
kės Julijos Ikamaitės, kuri daugeliui pažįstama kaip Vilniaus lygiadienio ugnių įkūrėja, iš tiesų sumanymai
buvo du: kūrybinės mokinių Vyčio vizijos, tampančios tikromis plazdančiomis vėliavomis eisenose, šventėse
ar namuose, bei nedidelių istorinių vėliavų ir aitvarų su istoriniais Vyčių vaizdais kūrimas Tėvynei papuošti. Nuo vasario 17 dienos vaikai su šeimomis kviečiami piešti šių vėliaVyčių (šypsosi autorė) į Valdovų
rūmų Edukacijos centrą, kuriame V ida K AU NI ETĖ veda edukacinius užsiėmimus „Vytis per amžius“1.
Juliją I K A M A ITĘ kalbina Saulė M ATU L EV IČI ENĖ.

Mes esame kaip upė, kurios niekas nesunaikins. Jei kas užtvers upės kelią, ji pasidarys
naują. Ir jeigu užeitų sausra, ir upė išdžiūtų, vis tiek upė bus palikusi pėdsaką žemėje.
Milda Janauskaitė, 13 m.

Pusantro šimto didelio formato čiurlioniukų piešinių paaiškinimus. Ten buvo ne tik džiaugsmo, bet
su Vyčiais - užburia. Labai gražus ir prasmingas su- ir giliai apmąstytų tautos kančios priminimų.
manymas, laukiant šimtmečio...1
To aš tikrai nesitikėjau: vadinasi, vaikai yra išTurėjau nuojautą, kad pasiūlius vaikams paišyti prusę, jie žino... Ačiū laisvai Lietuvai, kurioVytį, tai taps jų dovana Lietuvai. O vėliavos su je tie vaikai auga – jie auga jau kitaip nei mes…
gimusiu piešiniu – dovana autoriams… Dėkoju Kartkartėmis gerai kreiptis į savo jauniausius pimokytojams ir visiems, kas suprato pagrindinę liečius, nes jie – jautriausia membrana, labai tiksmintį – mes šimtmečio proga vieni kitiems do- liai atspindinti tą atmosferą, kurioje auga, ir vizivanojame dovanas. Vėliavos su tokia simbolika ją, kurioje jie norėtų augti. Vaikai tai jaučia. Mes
sutelkia ir suteikia džiugesio. Nors ženklas buvo bėgame dabarties rate, pasipešdami, o vaikai dažpiešiamas džiaugsmingai, kai kitoje piešinio pusė- nai tiesiog nujaučia ateitį ir mums parodo labai
je paprašėme užrašyti, kaip mokiniai jį supranta, šviesias vizijas, kurių mes nepajėgiame regėti. Tad
radome giliausius ir šviesiausius vėliavos simbolio šį projektą pavadinčiau abipusiu vizijos pasidalijimu, ir toje vizijoje labai daug šviesos ir bendrumo
jausmo… O šimtmečio paminėjimas, tiesą sakant,
1
Plačiau žr. http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edu- buvo tik vienas iš kelių tikslų. Šimtmetį suvokiu
kacija/aktualijos/vytis-per-amzius-2018-02-17. Projektą
kaip tąsą, kaip tęstinumą. Vaikai taip pat aiškiai
„Vyčio – Lietuvos valstybės simbolio, edukacija“ remia
formuluoja, kad Vytį supranta kaip tęstinumą: jis
Kultūros taryba.
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apima narsą ir pasiaukojimą, net mirtį, džiugesį ir
ašaras, pagarbą ir dėkingumą… Tad vėliava – tai
ryšys tarp vakar ir šiandien, tarp tų, kurių nebėra, ir tų, kurie yra. Vėliava – tai kūrybinių galių
sutelktumo, vedimo į priekį simbolis.
Vaikų piešiniuose Vytis ne tik atpažįstamas, bet ir nupieštas savaip – kiekvienas jų yra unikalus…
Dar kartą noriu pasidžiaugti fantastiškais mokytojais, kurie, išklausę idėjos, itin talentingai ją
perteikė vaikams. Yra tokia piramidė: mes vaikų
prašome, jiems pasakojame, pasakojame… O tada
jie mums grąžina... Vaikai suprato, kodėl piešiamas Vytis. Pirma – juk reikia turėti dovaną Tėvynei, antra – juk Tėvynė esu aš pats, ir trečia – nupaišę pagrindinį tautos simbolį su visa jo prasmių
gelme, vaikai jį atgauna vėliavos pavidalu ir tampa vėliavnešiais. Karta, kuri susikuria savo viziją,
visada tampa vėliavnešiais. O jeigu dar turi savo
rankomis sukurtą vėliavą, jie jau gali telktis ties
kažkokia idėja arba tiesiog švęsti. Gal vaikai taip
nuoširdžiai piešė suprasdami, kad įdėtos pastangos sugrįš dešimteriopai.

Ąžuolo lapai galėtų būti ir valstybiniame ženkle.
Vaikų sąmonėje, tekstuose ąžuolo lapai – svarbus
ženklas. Ąžuolo stiprybė kažkodėl visada minima
šalia karžygio, balta spalva – kaip laimės, apsaugos
spalva, raudona – kaip gyvenimo, pralieto kraujo spalva. Auksas – kaip auksinė širdis. Atrodo,
kad vaikai mums aiškina tai, ką mes jau esame
primiršę... Įdomu ir tai, kad kiekviena karta vis
kitaip supranta raudoną spalvą: vieniems tai kraujas, kitiems – jėgos simbolis, o vaikai dažnai mini
ir džiaugsmą, ir meilę… Kita vertus, po šios užduoties tikriausiai nerastume nė vieno vaiko, kuris nežinotų, kas yra Gediminaičių stulpai, jų simbolika, kodėl jie auksiniai, kodėl raitelis su skydu,
kodėl žirgas baltas, kodėl jis lekiantis... Bet, kad ir
kaip būtų keista, vis tiek visa tai varijuoja, pulsuoja begale variantų. Nes tai yra vizija. Buvo prašoma vizijos – ne nukopijuoti ar pakartoti. Dėl to atsirado labai keistų variantų, kurių mes, mokytojai,
nesitikėjome. Pavyzdžiui, bėriukas šuoliuojantis
mėlynuose ūkuose, o vietoj kalavijo – trispalvė,
kaip upė nubanguojanti per visą lapą. O autorė labai jautriai parašė, kad mes esam upė...

Piešė ir savo mintis užrašė skirtingo amžiaus vaikai, nuo Įdomu, kaip tie vaikų vaizdiniai gimė?
pirmokų iki aštuntokų, ir dailininkai, ir muzikantai…
O... Čia daug paslapties... Nežinau, kaip tie vaizReikia paminėti, kad yra toks nuostabus daly- diniai gimė. Gali būti, kad Vytis – tai kiekvieno
kas, kaip nerašyta visų tautiečių sutartis. Vėliavai save su Lietuva siejančio žmogaus pasąmonėje
gimstant, visi, kas išgirdo šią idėją, geranoriškai giliai glūdintis simbolis. O vaikų tekstai liudipadėjo arba patarė, dar kažką papildomai sugal- ja, kad jie ir žodžiais tai gali nusakyti. Paprašiau
vojo arba kur nors nubėgo, neatlygintinai… Ties užrašyti, kaip jie jaučia Vytį, ir mačiau, kaip jie
šiuo simboliu dingsta konfliktai, jis sutaiko. Gal susikaupia prie savo darbų per pertrauką ar patai šio simbolio paslaptis?..
mokos metu, kaip gimsta tekstai, kaip jie stengiasi
Vyčio atvaizdas per šimtmečius kito. Ar studijavote tai, ką jaučia, užrašyti eilėraščiais ar ilgais sakiniais... Arba parašo vieną labai stiprų sakinį, nes
jo istoriją?
kažkas iš giliai jų to prašo, pavyzdžiui: „Raitelio
Labai padėjo Juozo Galkaus parengta knyga „Liešarvai niekada nebus stipresni už patį raitelį...“
tuvos Vytis“. Tai tikrai buvo vienas iš įkvėpimo
Nors mes tuos dalykus jaučiame ir žinome, kašaltinių, nes dailininkui reikalinga ikonografija.
žin ar galėtume suformuluoti tokias trumpas ir
Dabar vienintelis visiems puikiai žinomas vaizaiškias sentencijas, kaip vaikai. Jeigu mėgintume
dinys – Aloyzo Každailio Vytis, o šioje knygoje
įvardyti, kas visus jų tekstus sieja, sakyčiau, kad
vaikams parodėme Vyčius nuo pačių seniausių attai yra dėkingumas iš praeities mus pasiekiančiai
vaizdų – ant monetų, karališkų antspaudų... Laapsaugai, gal net kažkoks laiminimo momentas ir
bai svarbu, kad visa tai yra surinkta į krūvą, ir
labai daug džiugesio.
kad galima pamatyti pačius įvairiausius meninius
sprendimus, – kaip tas raitelis kinta, likdamas tuo Kita vertus, kaip jau minėjai, jiems svarbi ir Tėvynės
pačiu Vyčiu. Tad ir mes galime jį interpretuoti. laisvės, net pralieto kraujo idėja. Tarsi ir jie būtų paManau, kad ir kiekvienas vaiko nupaišytas Vytis sirengę aukotis, ginti Tėvynę. Vyčio etimologija siūlo
yra ikonografiškai teisingas, nes vaikai nepametė kitą semantiką – tu esi pirmas, tas, kuris puola, kuris
esmės. Nors su šiuo mano teiginiu rimti žmonės veja ir vejasi... O jiems svarbu pasakyti, kad esame
pasirengę ginti...
gal ir galėtų ginčytis.
Vaikai ne tik nepametė esmės, jie panaudojo ir daug Kas gali geriau pasakyti už 10 metų vaiką, pasimbolinių ženklų, atspindinčių ikonografinę tradiciją. klaustą, kodėl ant trispalvės skydas, o jame VyTai ir Gediminaičių stulpai, ir ąžuolo lapai, ir spalvos... tis: „Skydas yra reikalingas tam, kad nesužeistų
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Čiurlioniukai su pačių nusipieštomis vėliavomis Vasario 16-osios eisenoje „Valstybės keliu“. 2018 m.

Tėvynės.“ Tai paprasta ir aiški išmintis. Vaikai
išmano Lietuvos istoriją, jie nėra plaukiojantys
begalinėse iliuzijose. Nors vaikystė labai žavi, net
patys mažiausi supranta, kad tas arkliukas nėra
besiganantis žaliuose laukuose... Net jei aplink
Vytį piešia sodą ir gėles, vis tiek tai yra kažkoks
protėvis, kuris iš kažkokios begalinės tolybės,
stiprybės prajoja, saugodamas mus, kaip kažkokia
tautos šviesa... Vizija negimsta prieš tai jos nepajautus, nepamačius. Jei yra galimybė sukurti tam
tikrą kūrybos lauką, kuriame ta vizija galėtų gimti, tai yra viskas, ko reikia. Vėl grįžtu prie vaikų
tekstų: dažnai nupaišę jie dar ir padėkoja už galimybę prisiliesti prie ženklo. Tiesiai sako: buvo
sunku, ir aš dėkoju....
Mes dažnai esame niūrių naujienų įkaitais, pasiduodame skepsiui, mūsų savivertė nėra aukšta, o kartais
net suabejojame Tėvynės verte... Kita vertus, nuolat
esame erdvėje, kurioje atviras kalbėjimas apie vertybes
atrodo naivus ar tarsi perteklinis. O vaikų tekstuose
atsiskleidžia labai subtilus ir brandus santykis su Tėvyne, praeitimi, su tuo, kas tikrai svarbu, šventa...
Galbūt Vyčio piešimas tą suvokimą ir subrandina?
Mėnesį susitelkę prie piešinio, jie apmąsto daug dalykų, o po to jau gali sklandžiai suformuluoti, kas telpa
į Tėvynės sampratą.

Piešiamas simbolis yra kaip tam tikras lakmuso
popierėlis, patikrinimas, kaip jaunoji karta suvokia, kas yra tauta. Jie tikrai viską įvardija teisingai: ir šaknis, ir atmintį, protėvius, drąsą, narsą,
aukas ir apsaugą... Galiausiai, galiu pridėti visiškai trumpą, aiškų sakinį: „Šviesa nušviečia tik
teisingą kelią...“ Tai taip pat vaikų žodžiai.
Šį kartą piešė čiurlioniukai, gal kitoje mokykloje vaikus tokiam projektui sutelkti būtų sunkiau?
Ne, nesunku. Aš dirbu daugelyje mokyklų, ir
visos klasės yra pasipuošusios šituo dovanojimo
aktu, visi yra nupaišę kokį nors vaizdinį, kuriame rasite trispalvę, Vytį, Gedimino kalną, Televizijos bokštą. Natūralu, kad kai priartėja tam
tikros datos, visi ieško vaizdinių, kurie galėtų
simboliškai perteikti emocinį santykį su tuo laiku. Čiurlioniukai yra ugdomi kaip menininkai ir
gal turi didesnį įdirbį, gal jie lengviau susidoroja su dideliais formatais, gal jėgos daugiau turi...
Bet negaliu sakyti, kad meno mokyklos vaikai
talentingesni, nes taip nėra. Vytį galime nusipiešti kiekvienas. Manau, kad visi mokytojai ir
visi vaikai yra ir autoriai, ir profesionalai… Tyliai svajoju, kad vaikai paišytųsi tas vėliavas visoj
Lietuvoj. Tai visiškai nesudėtinga, nes mes dar
prisimename Sąjūdžio laikus, kai savai pozicijai
p a ž i nt ys
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Ugnė Aliukaitė, 14 m.

Ūla Norvilaitė, 13 m.

Raitelio šarvai niekada nebus stipresni už patį raitelį, nes ąžuolo
lapai suteikia jam stiprybės.
Agota Pečkaitė, 10 m.

Vytis: mane įkvepia, tikriausiai ir kitus. Jeigu jis sugebėjo laisvę
nešti, ir mes galime. Mes visi esam Vyčio sielos, drąsos ir narsumo
dalelė, ir pats Vytis.
Ieva Jurkūnaitė, 10 m.

Skydas reikalingas, kad nesužeistų tėvynės.
Jurgis Masiulis, 10 m.

Šviesa nušviečia tik teisingą kelią.
Justė Rimkutė, 11 m.
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Lietuvos trispalvės spalvų žirgo karčiai plevena laisvai,
taip pat, kaip Lietuvos valstybė dabar yra laisva.
Kotryna Janulevičiūtė, 10 m.

Šis raitelis mažas, kaip Lietuva pasauly,
bet jo auksiniai šarvai šviečia ryškiau už saulę.
Jis mūšiuose greitas it vasaros vėjas,
jam bėgant pro šalį prasiskleidžia gėlės,
net ąžuolas, šimtmečius čia prastovėjęs,
nulenkia galvą jam greitai praėjus.
Nes riterius, gerbiančius brangią tėvynę,
Jis myli labiau net už savo gyvybę.
Saulė Gilytė, 13 m.

Kitą kartą į karą josim kartu.
Petras Dūda, 12 m.

Ieva Kondrotaitė, 7 m.

Lietuva - tai šalis mėtyta, kankinta.
Vilties ir skausmo raminta.
Taip kad, eik, rask kelią laisvės pragare.
Nors ir teks prarasti save.
Atsimink per ilgus šimtmečius ašarom supiltą laisvės tiltą.
Povilas Žilinskas, 13 m.

Rovena Karvelytė, 13 m.
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Mano žirgas siunčia švento ąžuolo laimės!
Elmis Martinelli, 7 m.

Mano žirgelis lekia Lietuvos dangum.
Gytė Blaževičiūtė, 7 m.

Man Vytis reiškia laisvę, lapai – gyvybę. Ąžuolo lapai labai
stiprūs. O baltas žirgas yra šventas. Jis padeda laimėti mūšį.
Auksė Pukėnaitė, 8 m.

Barbora Mikalauskaitė, 7 m.

Mane Vytis ir Trispalvė įkvepia gyventi laisvai.
Morta Sederevičiūtė, 8 m.

Mano žirgelis baltutis, jis laisvę neša visiems visada!
Agnius Skauronas, 9 m.
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Sunkiausia buvo nupiešti Vytį. Žirgo akis: Lietuvos širdis.
Karolina Valikonytė, 10 m.

Karūna man reiškia pagarbą Lietuvai ir stiprią valdžią.
Marta Baltinė, 10 m.

Krentu giliai giliai į nežinią, ten kur tamsu, Atrodo, kad nėra
nei pradžios, nei pabaigos. Krentu į raudonus debesis. Bet staiga
pamatau neryškią šviesą, kuri artėja prie tavęs. Kai šviesa jau
buvo tiesiai prieš akis, supratau, kad galiu būti rami, nes čia
vytis, o kartu – ir mano namai, Lietuva.
Laura Degollado-Brito, 12 m.

Dėl tėvynės aš paaukočiau gyvybę,
Kad išgelbėčiau tėtį, mamytę.
Ignas Vilda, 13 m.

Gabija Brikytė, 12 m.

Mykolas Šiaulys, 12 m.
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dalykai yra pamatiniai, ir yra visokių detalių, savitumų, dėl kurių nereikia ginčytis. Būtų galima
susipešti ir pralieti kraują, bet neverta, nes esmė
yra nupaišyta. Vėl reikėtų cituoti vaikų žodžius:
„Dėl Lietuvos paaukočiau gyvybę, kad apginčiau
tėtį mamytę.“ Tai yra skaistu. Nors gal net neįsisąmoninta, kaip tai atrodytų. Tas pats dovanojimo
ir grąžinimo aktas – mama ir tėtis yra gyvybės
davėjai, ir aš už juos atiduosiu gyvybę... Tai visiškai betarpiško ryšio suvokimas, ryšio buvimas.
Nuo abstrakčios Tėvynės, tautos idėjos vėl grįžtama
į šeimą...

Dailininkė Julija Ikamaitė VėliaVyčių eisenoje. Vilnius.
2018 vasario 16 d. Arūno Baltėno nuotraukos.

išreikšti buvo reikalingas kažkoks ženklas, ir tas
ženklas, žinoma, buvo valstybinis simbolis, kuris
dabar yra laisvas ir nepriklausomas. Ir jis visas
spindi. Keista, kad atsiranda to nejaučiančių, taip
gal nutinka tiems, kas turi trumpą istorinę atmintį. Manyčiau, Vytis yra mūsų tapatybės dalis, ir
ji nedūlanti. Tai gražiai liudija ir vienas iš įrašų
po vaiko paveikslu: „Mes visi esam Vyčio sielos,
drąsos ir narsumo dalelė, ir pats Vytis.“
Kalbėjome, kad vaikai su piešiamu Vyčiu tapatinasi,
simboliui suteikia asmeninės patirties ženklų....
Simbolius – tą abstraktųjį lygmenį – jie puikiai
supranta. Suaugusiųjų ir vaikų simbolikos supratimas skiriasi tuo, kad vaikai natūraliai nejaučia
jokių ribų – jų iš vidaus niekas nevaržo. Jeigu paprašai, kad jie nupaišytų esmę, taip, kaip jie jaučia, jie ties esme ir susikaupia. Ir visos jų vizijos
turi kažką bendra, tam tikrą pasąmoninį lauką, ir
visų nuomonės kažkurioje vietoje sutampa. Kai
pamatai visus 150 Vyčių, supranti, kad kai kurie
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Į mažą molekulę, kurioje aš gimstu ir kuriai vėl
save atiduodu. Na va, maži išminčiai. O kas dar
jų laukia – Vasario 16 d. eisena, daug džiaugsmo,
varpų skambesio, bendrumo jausmo, ėjimo iki
Jono Basanavičiaus kapo, himno giedojimo kartu.
Tai yra džiaugsmas, kurį turi patirti kiekviena karta, nes tai susiję su identitetu, su laiko, erdvės ir
bendrystės suvokimu. Mes turėjome Sąjūdį su juodais voronokais už nugaros, o jie gal turi šimtus Vyčių ant ilgų kotų. Galimybė išeiti su savo kūryba
į erdvę, rasti žiūrovą, pasakantį: „Taip, tu teisingai
darai“, yra didžiulė paskata gyventi ir suvokti savo
buvimą ne už jūrų, o čia. Nes čia gali rasti tokį
patį, į save panašų. Tai didžiulė paskata būti kartu.
O pabaigai, tiesiog pamokyk, kaipgi piešinį paversti
vėliava.
Tai paprasta. Tiesiog reikia nusipaišyti, po to nusifotografuoti tą piešinį, o kai jis bus suskaitmenintas, visada atsiras, kas atspaudžia (mūsų Vyčiai
plevėsuos ant vėliavos audinio, piešinys bus matomas iš abiejų pusių). O kotą vėliavai kiekvienas
gali parsinešti iš miškelio...
OUR CHILDREN DRAW THE VYTIS
Julija Ikamaitė, artist and teacher at the National M.K. Čiurlionis School of Art, shares an interesting experience – on the occasion of the 100th anniversary of the Restoration of the State,
150 students from this school (ranging from first to eighth
graders) drew the nation’s symbol – the Vytis, a knight with
raised sword. These drawings were printed on flags with which
the students participated in the festive procession commemorating Restoration of the State Day. In making the drawings,
the children not only learned more about Lithuania’s heraldic
symbols, but also wrote down their insights, which were sweet
in their honesty. For example: ‘A shield is necessary for our
Homeland to not be hurt’, ‘Armour will never be stronger than
a knight’, ‘Light shines only upon the righteous path’, etc.

