
 

 

Tauta be žemės – tauta be valstybės  
Ilona Velžytė 

 

Su tapytoju ALOYZU STASIULEVIČIUMI susitarėme susitikti ir pakalbėti Žemės tema – 

kas bus, kai baigs galioti įstatymo draudimas parduoti žemę užsieniečiams; kodėl susidarė tokia 

situacija, kad kadaise lietuviui buvusi šventa žemė tapo paprasčiausia preke; ir galiausiai – o 

gal ir gerai, kad tolstame nuo arklo: juk esame naujoji, „išmanioji“ visuomenė... 

Pro tapytojo studijos langus matyti saulės ir rudenėjančių lapų nugairintas šv. apaštalų 

Jokūbo ir Pilypo bažnyčios fasadas, uždengtas remonto skraiste. Nuo molberto į mane žvelgia 

nebaigtas tapyti Jonušas Radvila. Greitai pakvimpa kava su medumi. Menininkas pradeda 

traukti vieną po kito paveikslus. (Kaip jie gražiai eilėmis išsirikiavę studijoje! Kai kurie net 

nespėję nusivilkti apsauginio kelionės rūbo.)  

Menininkai mato giliau ir plačiau. Tad pokalbis neapsiribojo vien žeme. Taigi – apie 

lietuvių tautą, Dievą pametusią Europą, menininko misiją padėti kenčiančiam ir meilę...  

 

Ar tikrai leidus pirkti žemę ne Lietuvos respublikos piliečiams, galiausiai prarasime savo 

suverenumą ir identitetą. Žemė liks Lietuvoje, tik ar juridinis statusas ką nors keičia? 

Turime suvokti, kas bus, kai mes parduosime žemę užsieniečiams. Lietuvoje ji labai pigi 

(internete paieškojau skelbimų; priklausomai nuo vietovės ir derlingumo, kainos yra įvairios. 

Tačiau galima rasti ir už 7000-8000 Lt – Aut. past.). Švedijoje ji neparduodama, tik paveldima. 

Danijoje vienas ha kainuoja apie 140 tūkst.eurų, ji beveik neįperkama. Vokietijoje, norint dirbti 

žemę, reikia išlaikyti ūkininko egzaminą. O Lietuvoje jokių apribojimų nėra: nei žemei dirbti, nei 

jai parduoti. O ką reiškia pigi žemė? Mus pigiai supirks. Tauta be žemės - tauta be valstybės. 

Kada žydai sukūrė valstybę? Tik tada, kai supirko žemes. Arabai buvo naivūs ir leido tai. Tik 

žemės turėjimas įgalino sukurti žydų valstybę. 

 

Pasisemkime išminties iš pasaulio mokslininko A. J. Greimo. Dar 1991 m. jis mus įspėjo, kad 

kuriame laukinį kapitalizmą ir kas jame laukia. Savo knygoje „Iš arti ir toli“ Greimas rašo: 

„Tauta yra vienintelė vieta ir vienintelė sąlyga reikštis žmogaus asmenybei, surišta kalba, 

tradicija, mąstymo būdu.  Tauta turi teisę savarankiškai gyventi ir tvarkytis, susikūrus 

Nepriklausomai valstybei. Tautinį išdidumą, lietuvio asmeninės vertės supratimą neabejotinai 

rodo šiandien lietuvių tauta savo žemėje“. 

 

Iš pradžių mūsų valstybę kūrė idealistai ir teoretikai. Vėliau atėjo kita karta – labai praktiška, be 

sentimentų. Dabar turime valstybę, kurioje lietuviai nebenori gyventi. Jie bėga. Nes nėra gera 

Tėvynėje. Jie mato, kad valstybė nevertina nei žmogus, nei jo gimtosios žemės.  Šiuo metu tauta 

sprendžia dilemą – būti ar nebūti. Jeigu nemąstysime, jeigu atiduosime užsieniečiams supirkti 

Lietuvos žemes, tarnausime mergomis ir bernais naujiesiems savininkams. 

 

Mėgstame sakyti, jog pasaulis globalėja, traukiasi, maišosi tautos. Tad gal jame 

nebūtina prisirišti prie konkrečios žemės?  

 

Tarybų valdžia propagavo ir stengėsi įgyvendinti internacionalizmo idėjas, pasiremdama  

pseudomokslininko Trofimo Lisenkos ir sodininko Ivano Mičiūrino „mokslu“. Kas iš to išėjo? 



Štai tarybinių laikų anekdotas. Ar žinote, kaip mirė Mičiūrino žmona? Ji lipo į obelį pasiskinti 

krapų. Krito nuo viršūnės arbūzas ir nutrenkė... Bemaišydama tautas, TSRS subyrėjo.  Atgimė 

tautinės valstybės, Lietuva taip pat. Dabar susikompromitavusios tautų maišymosi idėjos vėl 

prikeliamos Europos Sąjungoje. Vakarai išgyvena kultūros degradaciją, atsisako humanistinių 

Europos tradicijų, atsisako Dievo. Ar matėte per televiziją, kaip Mekoje pusė milijono 

musulmonų atsigula ant žemės, kalbėdami maldos žodžius? Ką tai reiškia? Jie tiki Dievą. Tas, 

kuris tiki, yra stiprus. O Vakarai prarado Dievą. Europos sąjungos politikai atvirai atmetė 

krikščionybę kaip vakarietiškos civilizacijos pamatą. Tai koks tas pamatas?  

 

Mes esame maža tauta, todėl išliksime tik glausdamiesi vienas prie kito, prie savo žemės 

ir tradicijų. Turime savitą pasaulėjautą, kalbą, kultūrą ir vienintelę vietą pasaulyje, kurią galime 

vadinti Tėvyne. Išsaugokime ją  savo vaikų vaikams.  

 

Didieji menininkai kūrybai idėjų semiasi iš tradicijos. Tai yra galingas dalykas. Jei 

norime išlikti kaip tauta, turime atsigręžti į  savo tradiciją. Tradicija rėmėsi ir visas humanistinis 

Europos menas - iš graikų meno išaugo galingas Renesanso menas. Iš lietuvių liaudies meno 

tradicijos įkvėpimo sėmėsi geriausi mūsų tautos menininkai – M. K. Čiurlionis, arsininkai, dalis 

dabarties dailininkų. Čia yra stiprybė. 

 

Taigi, menininkai idėjų semiasi iš tradicijos. Vadinasi, ir mes, jei norime išlikti kaip 

tauta, turime atsigręžti į savo tradicijas? 

 

Be jokios abejonės!  Šiuo metu Vilniuje Kino, teatro ir muzikos muziejuje rodomi 

armėnų dailininko Sergėjaus Paradžanovo filmai. Gyvieji paveikslai, jokio judesio, remiasi VII 

a. tapyba. Ir kokia ta gruzinų ar armėnų tapyba! Jei būsite Tbilisyje ar Jerevane, būtinai 

pamatykite senąją jų dailę. VII a. Europai buvo toli iki jų lygio.  S. Paradžanovas, remdamasis 

savo tautos tradicija, sukūrė naują kiną, naują estetiką ir tapo pasaulinio garso kūrėju. Taigi, 

pažinta ir kūrybingai interpretuota tradicija, o ne sekimas kažkuo menininkui yra kelias į pasaulį.  

 

Neįsivaizduoju Lietuvos, pardavusios savo žemę, ateities. Neįsivaizduoju ir Europos, 

išsižadejusios savo krikščioniškųjų šaknų,  ateities. Žmogui būtinas vertybinis pamatas. Iškiliausi 

menininkai savo kūrybą pašventė krikščioniškosios tradicijos apmąstymui. Vienas jų – El Greco, 

gyvenęs ir kūręs Ispanijoje, Toledo mieste. Kiekvieną dieną iš Madrido juda dešimtys, jei ne 

šimtai autobusų su turistais iš viso pasaulio – žmonėms reikia tokio meno. Toledo miestas 

gyvena iš šio menininko kūrybos. Miestas išlaikė panoramą, kokią tapė El Greko. Nueini į 

muziejų, matai paveikslą; o po kiek laiko tave nuveža į tą pačią vietą, kurią ką tik matei 

paveiksle. Kad nesugadintų panoramos,  naują miestą jie statė už dešimties kilometrų. O ką mes 

padarėme? Pastatėme stiklo dantis ir sudarkėme Vilnių. Nemažai dailininkų yra  tapę peizažus su 

klasikinėmis Vilniaus panoramomis,  bažnyčių bokštų ir Vilniaus kalnelių ritmais. Kokia 

harmonija! Tai ir liks vien  paveiksluose.  

 

Vienas mano paveikslas vadinasi „Einantis vandeniu“. Jis - apie tikėjimo, pranokstančio 

realybę, galią.  Matau, kad Lietuvoje yra tokių idealistų arba einančiųjų vandeniu. Jau atėjo karta 

jaunų, puikiai išsilavinusių žmonių, kurie turi tvirtą vertybinį pamatą ir yra apsisprendę likti 

Lietuvoje „iki paskutinio kantrybės lašo“. Todėl su viltimi žvelgiu į  Lietuvos ateitį. 

 



Dažnai klausiama, kas yra menas? Vietoj atsakymo parodysiu savo paveikslą iš „Kristaus 

kančios istorijos“ ciklo, vadinasi „Nešantis vandenį“: Nukryžiuotam Kristui žmogus atneša 

vandens. Menininkas ir yra tasai, nešantis vandenį,  padedantis trokštančiam.  Menas yra 

gyvybės vanduo. Dabar taip madingas „aktualusis menas“ yra tik  žvangantis varis,  jis neturi 

esminės meno dimensijos.  Kai klausai didžiųjų kompozitorių – J. S Bacho, A.Mocarto, L.van 

Betchoveno muzikos, tu gauni tai, kas padeda tau gyventi. Gauni stiprybės. Tarsi atsigeri iš 

šaltinio.   

 

Menas iš tiesų turi milžinišką poveikį. Kai atsistoji Romoje priešais Mikelandželo freską 

„Paskutinis teismas“, tu ne apie meną galvoji – tu pajungi  galingą jėgą.  Ir atrodo, kad tave 

teisia, kad tai yra ir tavo gyvenimo teismas. Kartais, kai menininkas susikaupia, jis sugeba 

sujungti formas ir spalvas, generuojančias ypatingą energiją. Mano mokytojas Liudas Truikys, 

rodydamas pirštu į viršų, sakydavo: „Ne aš padariau, tai – Jis“. Kai eini per muziejus, labai tą 

jauti. Rubensas – paviršius, gražu, apvalios formos ir t. t. Rembrantas iš karto trenkia! O apie El 

Greką jau nekalbu. Tada atrodo, kad Dievas kalba per  žmogaus kūrinį. Galvoji - kokiu būdu 

dailininkas tai padarė? Kas jam davė tokią jėgą? Čia ir yra didžioji meno paslaptis. Jei nors kiek  

pavyksta prisiliesti prie jos, ne veltui gyvenai.  

 

Kurdamas paveikslą „Atlikta“ iš ciklo „Paskutiniai septyni Kristaus žodžiai ant kryžiaus“ 

, mąsčiau apie menininko  (ir kiekvieno žmogaus)  atsakomybę – ar mes, palikdami šį  pasaulį, 

galėsime pasakyti, kad atlikome, kas buvo skirta, kad teisingai gyvenome? Išsaugoti vaikų 

vaikams gimtąją žemę yra viena iš mūsų prievolių. 

 

O kokiu keliu mes nuėjome, kad lietuviui žemė buvusi šventa, staiga tapo preke: ją 

galima pirkti, parduoti, vogti?   

 

Yra lietuvių  tautosakoje toks priežodis: „Liūdnas, kaip žemę pardavęs“. Mes turime 

prigimtines  šventas dovanas  – tėvus, Tėvynę, kalbą, gimtąją žemę. Jie nenuperkami ir 

neparduodami. Tai mūsų savastis.  

 

Kodėl dabartinės Lietuvos politikai pakeitė Lietuvos konstituciją dėl žemės įsigijimo?  

1922 m. Lietuvos konstitucijoje buvo įrašyta: įsigyti galima 60 ha, geriausiu atveju 80 ha žemės. 

Tada Lietuva sukūrė stiprų vidutinį ūkininką, kuris Lietuvą padarė turtingą. Buvome turtingi, 

turėjome kariuomenę, aviaciją, šaulių sąjungą su 70 tūkst. ginkluotų vyrų. Visa tai sukūrė 

vidutinis ūkininkas. O dabar pas mus žemės įsigijimas neribojamas. Yra apie pora tūkstančių 

žmonių, supirkusių po 5000 ha. Šie žmonės viską daro, kad žemė būtų parduodama 

užsieniečiams. Tai paprasčiausia spekuliacija. Jiems svarbus tik pelnas, o apie tautą, valstybę jie 

negalvoja. Anot šiuolaikinio britų filosofo Roger Scruton, leidome, kad per daug dalykų šiame 

pasaulyje būtų įkainoti – žemė ir vandenynai, oras ir klimatas. 

 

Esame viliojami žengti  keliu, kuris veda į susinaikinimą. Tačiau mes galime rinktis. Aš 

renkuosi tikėjimą ir viltį, nepaisant  pasaulio purvo ir niekšybes. Renkuosi kurti daugiau, 

intensyviau, nei yra griaunama. Tai mano asmeninis įsipareigojimas Tėvynei. 
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