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Juozas Lukša Daumantas degė laisve Lietuvai bet kokia kaina, net ir savo asmeninio 
gyvenimo, mylimosios, net ir savo gyvybės kaina. Būdamas trisdešimties po išdavystės jis 
tragiškai žuvo. Esame įkvėpti Daumanto heroiškos asmenybės ir norime jo veiksmą 
vardan Lietuvos laisvės įprasminti amžinąja liepsna, kuri kalba apie Daumanto gyvenimo 
lūžį, radikalų sprendimą priešintis žodžiu ir ginklu, ir kuri įkvepia dabarties žmones – 
budėti, ir reikalui esant – gintis.

Mes auginame idėją iš esamos Daumanto skvero kalvos kaip partizanų slėptuvės po 
žeme, kuri simbolizuoja sukilimą. Iš kalvelės dangaus link sukyla galingi plieniniai liežuviai,
tarsi peilio ašmenys, tarsi ugnies liepsnos, kurie kalba apie partizanų sukilimą ir kovą su 
okupantu. „Plieninė ugnis“ simbolizuoja partizanų vienijimąsi aplink vadą Daumantą, kuris 
yra aukščiausia liepsna, kurioje matomas jo veidas. 

Plieniniai ugnies „liežuviai“ galingos priešiškos jėgos yra išskiriami – tarpe atsiranda
properša ir takas, simbolizuojantis du pasaulius, du pasirinkimus: vakarai - rytai, meilė 
moteriai - kova už tėvynės laisvę. Tokia skulptūros išraiška vaizduoja partizanų ir ypač 
vado Daumanto siekį kautis visomis išgalėmis ir visomis formomis, net su daug 
galingesniu priešu. 

Organiškos, švytinčios, plieninės ugnies liepsnos kontrastingai atsiskiria nuo esamos 
stačiakampių daugiabučių, parduotuvių konteksto, kaip sukilimas, kaip sprogimas. Su 
esama skvero augmenija ugninga forma kalbasi draugiškai, būdama tos pačios prigimties.

Dinamiška skulptūros forma leidžia iš visų gatvių skulptūrą suvokti skirtingai, ir 
važiuojant pro šalį matytį ją kintančią – „degančią“. Skulptūros pakėlimas ant kalvos 
suteikia geresnį jos matomumą gatvių perspektyvose, herojaus didingumą.
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Einant arčiau skulptūra didėja, auga ant kalvos, pasimato properša „ugnyje“ ir 
takas, kuris veda lankytoją į „ugnies“ epicentrą, kuriame įvyksta susitikimas su Juozu 
Lukša. Lankytoją gaubia plieniniai „ugnies liežuviai“, trumpam atriboja nuo judrių gatvių ir 
koncentruoja žvilgnį į Daumantą. Nerūdijančio plieno liepsnoje matomas lankytojo 
atvaizdąs, kaip priminimas, kad partizanas Daumantas kovėsi savo laiku už Lietuvos 
laisvę ir šią kilnią misiją perduoda mums. Lankytojas jaučia, ką reiškia būti „ugnies“ 
apsiausty, pavojuje, gyvenimo trapume – jausmuose, kuriuos pergyveno Juozas Lukša. 
Tai patyriminė skulptūrinė erdvė.

Skulptūrinė erdvė kuriama ant kalvos, komponuojant su esamų kalnų pušelių frontu.
Pušelės augs iki 2-3 metrų aukščio ir suformuos visais metų laikais žalią, organišką foną 
skulptūrai, bei skulptūros vidaus erdvę. Šiek tiek pušelių bus persodinama šalia, kad labiau
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apimtų skulptūros „liepsnas“. Pušelių ir „plieninių liežuvių“ dermė simbolizuoja Juozo 
Lukšos kovą miškuose. Pušelės iš dalies atskiria paminklinio objekto ir vaikų erdvės 
zonas, tačiau kuriamas naujas takas per kalvą jungia šias dvi erdves į organišką 
multifunkcinę skvero pynę. 

Skulptūrinė erdvė yra supinama su visomis esamomis skvero funkcijomis, žmonių 
srautais ir želdynais, juos paryškinant, ir papildant nauja monumento funkcija, kuri bus 
skirta Daumanto atminties renginiams, pavieniams susitikimams su partizanu bei skvero 
kasdieninei tapatybei kurti. Daumanto skveras su monumentu bus gyvas, laisvas, atviras 
visiems, pilnas vaikų, šeimų, jaunimo, senolių, kurie čia ateina ir kasdien kuria laisvą, 
išmintingą Lietuvą, už kurią kovojo Juozas Lukša. Skulptūrinės erdvės viduje numatyti 
dideli akmenys rieduliai skirti partizaniškai prisėsti, praleisti laiko su partizanu, paskaityti 
Daumanto mintis. Takas, vedantis per monumentą, bus pritaikytas ir žmonėms su negalia, 
ir mamoms su vežimėliais, ir vaikams su paspirtukais. 

Skulptūrinės erdvės vizualinė ašis orientuojasi į brandžius klevų masyvus skvero 
pietryninėje ir šiaurės vakarinėje dalyse. Plienininiai „ugnies“ liežuviai atriboja vidaus, 
stabtelėjimo erdvę nuo judrių gatvių. Kartu su naujai pasodintais klevais palei Tuskulėnų ir 
Apkasų gatves ažūriškai  atskiria skverą nuo judrių gatvių, sukurdami tarsi miško laukymę 
Daumanto monumentui. Juozo Lukšos skvero pavadinimo lenta ir ąžuolas žymi naujo tako
per skulptūrinę erdvę pradžią. Už vaikų aikštelės esanti kalva naujai apsodinta juodosiomis
pušimis, kurios augs iki šešių metrų aukščio ir suformuos antrą visada žalią foną „ugnies“ 
skulptūrai. Už pušų pasodinti trys ąžuolai, kurie kaip žvakės gali augti 15-20 metrų 
aukščio. Tai bus trečias žalias šydas, kuriantis aukštyn besilaiptuojantį žalią foną 
skulptūrai ir atribojantis parduotuvės ir parkingo erdves nuo žalio skvero oazės.
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Skulptūra kuriama iš ilgaamžio ir patvaraus nerūdijančio plieno. Medžiaga 
simbolizuoja amžinai gyvą, energingą, drąsią Juozo Lukšos asmenybę. Nerūdijančio 
plieno lakštai valcuojami ir virinami ant plieno karkaso, kuris apačioje per pado plokštę 
sujungiamas srieginiais strypais su monolitinio gelžbetonio pamatais. 

Nerūdijančio plieno lakštai virinami prie karkaso ir tarpusavy taip, kad išoriškai 
gautųsi vientisos plieninės „liepsnos“ įspūdis, kylantis iš žemės. Plieninė „liepsna“ 
šlifuojama, daromi dominuojantys išilginiai įrėžimai, sustiprinantys juostų plaikstymąsi 
danguje ir vietomis skersiniai įrėžimai, rodantys rūpų, šiurkštų, pavojingą Daumanto kovą 
už laisvę. Nerūdijantis plienas ir įrėžimai suteikia „liepsnoms“ herojaus švytėjimo įspūdį, 
kuris dinamiškai kinta judant aplink skulptūrą tiek automobiliu, tiek pėsčiomis ir daro ją 
gyvą visais metų laikais. 

Nerūdijančio plieno „liepsnos“ vietomis patinuojamos gelsva patina, kad kintančiai, 
dinamiškai formai suteiktų aukso švytėjimą. Juozo Lukšos portretas patinuojamas per 
specialiai pagamintą trafaretą tamsiai pilka spalva vertikaliomis juostomis. Tokiu būdu 
Daumanto veidas plazda kaip miražas vėjo ir plieno liepsnose megzdamas ryšį su 
lankytoju iš dabarties. Raidės ant plieno lakštų daromos taip pat per specialų trafaretą su 
tamsiai pilka patina. 

Plieninių „liepsnų“ tvirtinimas prie pamato paslepiamas nedidelių 4-8cm lauko 
akmenukų plotais, abipus tako. Skulptūros vidinėje erdvėje tarp „liepsnų“ dedami dideli 
rieduliai, apytiksliai 30-50cm aukščio, 40-70cm ilgio, 30-60cm pločio. Akmenys surenkami 
ir atvežami iš Lietuvos vietų, kuriose kovojo Juozas Lukša, taip suteikiant monumentui 
krūvį. Daumanto akmenų rinkimas atliekamas kaip meno performansas, apie tai 
sukuriamas filmukas ir rodomas viešinant monumentą bei nuskanavus ant skulptūros QR 
kodą. Akmenys specialiai atrenkami įdubusiomis formomis „partizaniškam“ prisėdimui. 
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Skulptūrinę erdvę perskiriantis takas žymi Daumanto pavojingą kelią per „ugnį“. 
Takas liejamas iš teracinio betono su 2-5cm dydžio akmenukais rieduliukais. Paviršius 
šlifuojamas ir šratuojamas, tokiu būdu gaunant tako lygumą ir šiurkštumą. 

Takas pritaikytas visų lankytojų grupėms – žmonių su negalia, mamų su 
vežimėliais, vaikų su paspirtukais ir senolių. Skulptūros viduje kuriamos vietos prisėsti 
įvairaus amžiaus ir poreikių žmonėms. Ant plieno lakštų po tekstais yra speciali Brailio 
rašto kalba. 

Ant plieno lakštų yra QR kodas, kurį nuskanavus išmaniajame telefone galima 
susipažinti su glausta Juozo Lukšos biografija, tiek tekste, tiek ir garsu (specialiai 
neregiams). Taip pat galima pamatyti trumpą filmuką apie partizanų vado gyvenimą, 
išgirsti daugiau jo minčių, išgirsti partizanų dainą. Visa tai patalpinta esamame 
https://juozasluksa.lt/ puslapyje, kaip tęstinumas.

Skulptūrinė erdvė tamsiu paros metu šviečia iš vidaus, kaip ugnis, traukdama 
lankytojus visada užsukti. Šviečianti skulptūra kalba apie amžiną ugnį, budėjimą ir laisvės 
sergėjimą. Teraciniame take įmontuojami vandeniui ir šalčiui atsparūs kryptiniai LED 
prožektoriai, nušviečiantys Daumanto veidą, mintis ir besiplaikstančias plieno juostas 
aukštyn. 

Paminklinis objektas kuriamas iš ilgaamžių medžiagų – nerūdijančio plieno, 
teracinio betono, akmens – kurie nereikalauja priežiūros, yra antivandaliniai, patvarūs 
visais metų laikais. Tai simbolizuoja partizanų herojaus nemirtingumą, laisvės kovos 
aktualumą visais laikais. Minimaliai įsikišant į esamo skvero takus, landšaftą, augmeniją 
bei išgryninant esamas skvero vertybes - jas papildant nauju elementu, sukurtas objektas 
tarnaus ilgiau ir tausos žemės resursus.
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R O D I K L I A I

• Projektuojamos teritorijos plotas : 1889 m²

• Kietų dangų plotas :     
teracinio betono takas  120 m²,  
akmenukai maži rieduliukai  10 m²

• Medžiagiškumas : 
  nerūdijantis plienas, monolitinio gelžbetonio pamatai, teracinio   
                         betono takas, dideli akmenys rieduliai, maži akmenukai rieduliukai

• Želdynų plotas :
persodinama prie paminklo - Kalninė pušis (Pinus mugo var. Mughus)   20 m²

      
• Akmenys rieduliai dideli   :   7 vnt.

• Aukščiausia skulptūrinės erdvės vieta   :   4.5 m
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