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Vilnius yra gyvas. Jis alsuoja
A. Marčėnas

Parašyti straipsnį apie Vilnių ir psichologiją 
nėra taip paprasta. Psichologija šiandien bando kuo 
labiau atitolti nuo froidistinių išvedžiojimų ir priar-
tėti prie gamtos mokslų – ji remiasi eksperimentais, 
smegenų nuotraukomis, genais. Tai niekaip nesi-
sieja su Vilniumi – poetišku ir senove alsuojančiu 
miestu, skatinančiu emocijas, ne argumentus. Ir tai 
geriausias įrodymas, jog miestai veikia mūsų mąsty-
mą. Ne tik mąstymą – jie įauga į mūsų identitetą, 
tampa personifikuojamais objektais. Negaliu mąs-
tyti apie Vilnių racionaliai, nes jis per daug įaugęs į 
mane. Arba – greičiau – aš per daug įaugus į jį.

Rankos nusvyra vos paskaitinėjus miestų psi-
chologijos tyrimus – smurtas, skurdas, vienatvė, 
stresas ir padidėjęs psichologinių ligų skaičius. Gi-
musieji mieste turi 21 % didesnę tikimybę susirgti 
kuriuo nors iš nerimo sindromų, 39 % didesnę 
tikimybę susirgti depresija, dvigubai didesnę tiki-
mybę susirgti šizofrenija... Sąrašą galima tęsti, bet 
atidėsiu susirūpinimą sveikata į šalį ir sutiksiu – ge-
netinės mutacijos, susijusios su šizofrenijos išsivys-
tymu, taip pat lemia ir kūrybiškumą (Kéri, 2009). 
Garsių kūrėjų Vilniui niekada netrūko.

Vienas garsiausių, Czesławas Miłoszas, sakė, jog 
Vilnius jam – „atskaitos taškas, normalios būties 
galimybė“. Vilnius – ne metropolinis Londonas ar 
Niujorkas, kurie man asocijuojasi su minkštą rau-
doną kamuoliuką gniaužančia ranka. Jis greičiau 
panašus į Šv. Onos bažnyčią – aprėpiamas ranka. 
Tad gal ir Vilniaus psichologija turėtų prasidėti ne 
nuo tyrimų, o nuo mūsų pačių. 

Unė Kaunaitė

Kaip mes kuriam miestus, 
o miestai kuria mus...

„Mąstau, vadinasi, esu“, – teigė Descartes’as. 
Atmintį tyrinėjantys psichologai greičiausiai pa-
sakytų kiek kitaip: atsimenu, vadinasi, esu. Mūsų 
autobiografiniai atsiminimai sudaro nedalomą 
identiteto dalį, formuoja mūsų asmenybę. Bet šis 
ryšys kur kas sudėtingesnis, jis abipusis – be iden-
titeto neturėtume ir prisiminimų (Howe ir kole-
gos, 2003). Psichologai taip pat teigia, jog mūsų 
prisiminimai nėra tiesiog ištraukiami iš dėžutės, 
lyg kompiuterio dokumentai – priešingai, jie re-
konstruojami. Tai tinka ir mūsų autobiografiniams 
atsiminimams: jie kinta priklausomai nuo to, kas 
svarbu mums patiems (Conway, 1992).

Kuo čia dėtas Vilnius? Poetas Aidas Marčėnas 
yra pasakęs, jog tikrąjį Vilnių jam reikėjo atrasti 
pačiam. Aš pridurčiau, jog ieškom ne tikrojo Vil-
niaus, ieškom savęs. Man Vilnius asocijuojasi su 
žaliais parkais, Nerimi ar Vilnele, varpo dūžiais 
ket virtą valandą (kodėl kaskart einu pro šalį būtent 
ketvirtą valandą?), su Sabaliauskaitės ir Užkalnio 
ginču spaudoje, keleiviais autobuse... su daug daug 
kuo. Kažkam Vilnius – stiklinis dangoraižis, Šeški-
nės daugiabučiai ar dviračių takai. Ir tai jų vilniai. 
Nes nėra vieno Vilniaus – jų daug, susidedančių 
iš kiekvieno žmogaus miesto, jo maršrutų, atsimi-
nimų. Belieka tik stabtelėti ir pagalvoti – ką tavo 
Vilnius sako apie tave?

Miestai taip pat formuoja grupinį identitetą, 
mūsų bendrus atsiminimus, istorinę atmintį: mes 
kartu kasdien praeiname pro Vinco Kudirkos aikš-
tę, pravažiuojame Mindaugo tiltą ar užlipame ant 
Gedimino kalno. Tai bendras pamatas, leidžiantis 
pajusti magišką bendrumą su kitu, visiškai nepa-
žįstamu žmogumi, nes mes abu – vilniečiai. Ne 
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tik pajusti bendrumą – grupių psichologija ypač 
pabrėžia supriešinimo efektą (ir Kaune gyventi 
galima?). Tik kas ką formuoja – miestai mus, ar 
mes – juos?

1957 metais Brazilijoje buvo pradėtas grandi-
ozinis projektas nuo pamatų suprojektuoti nau-
ją sostinę. Projektas įgyvendintas per 41 mėnesį, 
užsimojus modernia architektūra transformuoti 
Brazilijos visuomenę. Pastatai turėjo integruoti vi-
suomenę, panaikinti socialines klases – visur buvo 
statomi vienodi namai ir formuojamos apylinkės. 
Analizuodamas šį projektą, antropologas Holston 
(1989) pabrėžia, kad miestų ir gyventojų santy-
kis visada veikia abiem kryptim: į sostinę suplū-
dę imigrantai iškreipė suformuotą viziją. Vienodi 
pastatai gyventojams simbolizavo anonimiškumą 
ir monotoniją, o spūsčių nebuvimas – atšiaurumą. 
Paradoksalu, tačiau klasių nelygybė netgi padidėjo, 
turtingiesiems gyventojams išpirkus žemę aplink 
miesto gyventojų ežerą ir ten pasistačius įspūdin-
gus namus.

Šiuo metu visa Europa susidomėjusi stebi Tali-
no projektą – sprendimą sostinės gyventojams įves-

ti nemokamą transportą atidžiai tirs ir Stokholmo 
karališkojo technologijų instituto mokslininkai. Ar 
sistema paskatins socialinę lygybę ir meilę miestui, 
ar, priešingai, ją sugriaus vandalai ir nemokamų 
paslaugų nebranginantys gyventojai? O kaip vil-
niečius formuoja nuolat keičiamos transporto sis-
temos? Idėją lipti per priekines duris žmonių men-
talitetas sutraiškė kaip musę. Kaip Vilnių formuoja 
į jį plūstantys kitų miestų gyventojai? Ar daugia-
kultūriškumas mieste skatina, ar kaip tik mažina 
mūsų toleranciją? Galbūt psichologija į daugumą 
šių klausimų neturi atsakymų, tačiau juos užduoti 
pačiam sau labai įdomu.

Garsusis vokiečių sociologas Maxas Weberis 
yra pasakęs, jog mes sukuriame miestus, o tada 
miestai kuria mus. Lygiai taip mes sukuriame savo 
atsiminimus, o tuomet šie kuria mus. Man rodos, 
psichologams pats metas į miestų tyrimus pradėti 
žiūrėti kitu kampu – jei miestų įtaka iš tiesų būtų 
tokia neigiama, mes nepersonifikuotume miestų. 
Jis yra gyvas ir alsuoja. Nes mes esame dalis miesto, 
ir miestas yra dalis mūsų – kartu gyvenam, ir kartu 
alsuojam.
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Gilbertas Keithas Chestertonas yra rašęs, jog 
miestas esąs poetiškesnis už gamtą. „Gamta – tai 
beprasmiškų jėgų chaosas, o miestas – sąmoningų. 
Gėlės ar kurpės piešinys gal reiškia ką nors, o gal ir 
nereiškia nieko. Bet kiekvienas grindinio akmuo, 
kiekviena sienos plyta, be abejonės, ženklina kaž-
ką – jie pasiųsti mums it koks laiškas ar telegrama. 
Visos siauriausios gatvelės sulig kiekvienu linkiu 
saugo atmintyje žmogaus sielą, žmogaus, sukūru-
sio jas. Kiekvienas akmuo – tai dokumentas, Ba-
bilono dantiraštis; kiekviena čerpė – tarsi grifelinė 
lentelė, primarginta skaičių, kurie moko mus.“1 
Chestertonui giminingą pajautą aptinkame ir gar-
siojo Lietuvos žydų poeto Mošės Kulbako (1886–
1939/1940) poemoje Vilnius: 

      
Su talesu vaikšto kažkas tavo mūrais. 
Naktį liūdėdamas vienišas budi mieste. 
Įsiklauso: seni pereinami kiemai ir šventyklos 
Aidi lyg apdulkėjus, užkimus širdis. 
Tu esi psalmynas iš geležies ir iš molio; 
Kiekviena siena – melodija, kiekvienas akmuo – 

malda,
Kai liejasi mėnesiena į kabališkas gatves 
Ir iškyla tavo stingdantis nuogas grožis. 

Simas Čelutka

Žydiško miesto atspindžiai

Liūdesys – tavo džiaugsmas, bosų gilių džiugesys 
Choro dermėj, tavo šventės – budynės, 
Ir tavo paguoda – spinduliuojantis skurdas 
Lyg priemiesty vasaros tylūs ūkai. 
Tu esi Lietuvon įstatytas tamsus talismanas, 
Apipintas kerpėm ir samanom pilkom; 
Kiekviena siena – pergamentas,
          kiekvienas akmuo – Šventas Raštas, 
Išdėlioti mįslingai ir praskleisti nakčia, 
Kai ant senos sinagogos sustiręs vandens nešėjas 
Stovi ir barzdą užvertęs skaičiuoja žvaigždes. 

 Iš jidiš kalbos vertė Alfonsas Bukontas

Aloyzas Stasiulevičius. Vilniaus angelas, 2011
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Kulbako Vilnius akivaizdžiai įreikšmintas, pri-
sodrintas ženklų ir kreipinių, alsuojančių savitomis 
prasmėmis, kurių, atrodo, būta svarbių ne vien po-
etui, bet ir daugeliui kitų čia gyvenusių žydų. Vei-
kiausiai tos reikšmės neprieinamos ir neperskaito-
mos kitiems miesto gyventojams ar smalsuoliams, 
galbūt jos perskaitomos paprasčiausiai kitaip – tai 
tik patvirtina Vilniaus polifoniškumą, įvairiapras-
miškumą. Vienu raktu Vilniaus ir jo esmės neatra-
kinsi – gali tik pamažėl įsilieti į vingiuojantį, dau-
giabalsį, ne vieną ir ne du šimtmečius trunkantį ir 
su tavimi nesibaigsiantį pokalbį. 

Poemoje atsiskleidžia nelengvas to meto žydų 
gyvenimas, sykiu ir žydams būdingas gebėjimas 
sunkumuose atrasti nuolankaus optimizmo, tra-
pios laimės šukių – iš čia ir tokios prieštarybės 
kaip „liūdesys–džiaugsmas“, „šventės–budynės“, 
„paguoda–spinduliuojantis skurdas“. Iš tiesų, tur-
būt tik poetinė vaizduotė pajėgi įkalbinti gyveni-
mo paradoksus, logikai nepasiduodančių skirtybių 
sampynas, kurių neįstengiame nusakyti kasdiene 
kalba. Neatsitiktinai Kulbakas greta maldos mini 
melodiją – juk muzika yra labiausiai juslinei pa-
gavai nepasiduodanti meno sritis; ryškiausia ir in-
tensyviausia juslė – rega – muzikoje neveiksni, o 
klausa nuolatos ir reikliai vis grąžina į save, į vidi-
nę, giliai asmeninę sielos erdvę. Ar ne taip pat yra 
su tikėjimu, malda? („aidi muzika pavirtusi religi-
ja“2) Argi kelias Dievop neprasideda nuo saviklau-
sos ir savipratos? Štai kodėl muzika su jos gelmėse 
glūdinčiu transcendavimo potencialu tokia svarbi 
mistinei Kabalos tradicijai, kuria alsuoja Kulbako 
poema. Štai kodėl seni pereinami kiemai ir šven-
tyklos gali aidėti lyg apdulkėjus, užkimus širdis, o 
liūdesys – tarsi bosų gilių džiugesys choro dermėj... 

Vienatvės bei liūdesio motyvai čia išnyra neatsi-
tiktinai – jų gausu daugelyje Vilniui skirtų eilėraščių:
             
Tai miestas, kurį tau parodžiau
Nuo beginklių žiemos kalnų,
Mes nubusim po jo sparnu
Vieniši tarsi įkalčiai grožio. 

Štai vienatvės skaitmuo: gyvenu.
Ryto properša štai susiranda
Mudu du – vieną gailesčio randą
Ant nakties rašmenų.                        

 Vaidotas Daunys. R.

       
***

išsipildyki mano vienatve
juodas vėjas nuskrieja per gatvę
ir užberdamas dulkėm ir suodžiais
jis tolyn nuplevena su žodžiais         

 Antanas A. Jonynas. Pilies skersgatvis

***

Sūpuoklių girgždėjimas primena
Parkų drausmę, išsklaidytą vienatvę, 
Žvakes, susibėgančias pokalbiui      

 Jan Bułhak (vertė Julius Keleras)

Iš kartų į kartas perduodama, poetinių įvaizdžių 
vis iš naujo prisodrinama vilnietiškojo vienišumo 
tema veikiausiai liudija apie pamatinę, neatšaukia-
mą Vilniaus melancholiją, savotišką egzistencinę 
prieblandą, apgobiančią kiekvieną su miestu ar-
timiau susibūvantį žmogų. Vis dėlto XX a. žydų 
tautos patirtys peržengia individualų, romantiškai 
bohemišką Angst. Pogromai, getas ir galiausiai Šoa 
tragedija (Kulbakas viso to nesulaukė – paskelbtas 
liaudies priešu poetas buvo sušaudytas Gulage) 
verčia poetus – tarp jų ir lietuvių poetus – įpras-
minti kolektyvinį kančios įspaudą:

     
Skausmo šaligatvyje geležinis 
Žingsnių aidėjimas. O kruvini langai
Ir durys! Surūdijęs maršas
Nužudė užpustytus
Kovo vidudienio žodžius. 
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Kruvinos staktos. Kruvini
Vidudieniai ir aušros; mėnesiena,
Langai ir knygos;
Mergaitės pirštai ir klavišai,
Jardins sous la pluie,
Tyla.

Motina nesuteptoji! Surūdijęs
Maršas plėšo mūsų gyslas. Atsargi
Gaono gatvės žiurkė
(Kontrabosas įsijungia),
Pagriebusi neklaužadas vaikus, 
Bėga klykdama: Thalassa!
Kraujo jūra!                           

 Alfonsas Nyka-Niliūnas. Vilnius 1943

Mes čia sugrįšime. Pas mus tylu. 
Tiek daug namų. Anglies paprastumu
Sutikrinta, pasverta, išdalyta.
Tai paskutinis laikas. 
  Išdavystė
Užantspauduoja laikraščių stiklus, 

Įplūsta pro geltoną durų plyšį,
Nudažo raištį, numarina ryšį
Ir rašalą, ir nusveria tinklus.

Ak, vaiko mintys, netvirti namai,
Nusekę vandens, netikri kalnai! 

Nėra mirties, ir teismas neateis.
Liepsna ir smėlis laižo lango rėmą. 
Nebe hebrajų, net ir ne romėnų – 
Paskutiniosios teisės pamatais
Mes vien tik raidės, išnašos, planai.
Mes baltas popierius. Mes pelenai.     

 Tomas Venclova. Ghetto

Kulbako Vilniuje aidėjusią melodiją 1943-ųjų 
Vilniuje nužudo surūdijęs kareivių maršas, kaba-
liškos gatvės virsta skausmo šaligatviais, miestą 
įreikšmina nebe pergamentas ir šventraštis, o krau-
jo jūra ir liepsna. Nyka-Niliūnas ir Venclova įtai-
giai perteikia chaotišką, baime persmelktą to meto 
atmo sferą, gretindami šauksmo ir tylos dimensijas. 

Aloyzas Stasiulevičius. 
Variacijos Vilniaus tema, III, 

1981–2008
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Viena vertus, ištinkančio siaubo akivaizdoje neiš-
vengiama reakcija – klyksmas, riksmas, bėgimas, 
galbūt priešinimasis; kita vertus, mirtis reiškia vi-
sišką nutildymą. Tyla išreiškia ir bejėgiškumą su-
sidūrus su galinga, griežtai organizuota naikinimo 
mašina – „paskutiniąja teise“.

Kitai Vilniaus poetei, Juditai Vaičiūnaitei, ge-
tas simbolizuoja ne didžiosios tragedijos atmintį, 
o vartus į unikalią, kitonišką nesenos praeities kas-
dienybę:

      
Šeštą valandą ryto,
 kai dar uždaryti
 ir laikraščių kioskai, ir pieninės,
šeštą valandą ryto
 Vilniaus geto gatvelėse skleidžiasi pienės,
Gatvių auksiniai dulkėti žiedai
 lyg geltonos pražydusios
  žydiškos žvaigždės
trykšta plyšiuos iš po skeldinčių plytų,

 kur požemių angos,
 kur šiurpiai išvaizdžios
arkos, pajuodusios gilios tarpuvartės,
 kur tebetvyro česnako, žuvies
tvaikas iš kiemo rūsių ir griuvenų,
 skleidžiasi pienių auksiniai šviesračiai,
šeštą valandą ryto
 geltonas spindėjimas plūsta į akliną uždarą
purviną kiemą,
 kur užmirštas žydo šešėlis
 gal meldžias, gal prakeiksmą kužda.    

 Judita Vaičiūnaitė. Getas

Eilėraštyje randame kulbakiško Vilniaus pėdsa-
kų: vienišo ir užmiršto žydo figūra, kiemų, gatvių 
bei griuvenų poetika, maldos stichija. Tik čia dau-
giau tapybiškumo, geto gyvenimas stebimas tarsi 
iš tolimesnės perspektyvos. Akivaizdu, kad žydų 
kultūrai poetė jaučia didžiulę pagarbą – ją išduoda 
besiskleidžiančių pienių motyvas. 

Aloyzas Stasiulevičius. Erdvės 
motyvas. V. Daunio atminimui, 
1996
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Nostalgišką pagarbą, persipynusią su tragedijos 
atmintimi, randame ir Sigito Parulskio eilėraštyje 
Biblioteka:

  
Sėdėjau bibliotekos skaitykloj, didelėj salėj
Prie milžiniško stalo, visiškai vienas, mano
kaukolės taurė buvo sklidina
Šimtą metų išlaikyto informacijos
vyno, svaigau ir atrodė, nuo 
to svaigsta netgi ilgi
šešėliai, krentantys nuo kėdžių
atkalčių

Vėliau, jau ir pavakarę prie manęs priėjo niekad
anksčiau nematytas vyras juodais drabužiais
pasisakė esąs prekiautojas, truputį greblavo
tarsi jo gerklėje tariant raidę „r“ peršoktų mažas sraigtelis
Siūlė pirkti laikrodį, 1908 metų gamybos, pone, sakė
vyras, nesigailėsit
„Solo“ kišeniniai paauksuoti laikrodžiai su grandinėle – 
pats geriausias
šių metų pasirinkimas, kiekviena jūsų minutė bus aukso
vertės, o ir aš, pone, – tariant
šiuos žodžius vyriškio balse
pasigirdo patetiškos gaidelės, – turėsiu
ką atsiminti, kai
1943 metais mane, pagyvenusį
trijų vaikų tėvą, nuogą, be
jokios kišenėlės
kišeniniam laikrodžiui, varys
į dujų kamerą                         

Tai eilėraštis, po kurio nebėra ko pridurti. Juo 
lyg ir būtų galima baigti šį impresijų koliažą. Ta-
čiau pabaigai labiau tiks kito žymaus Lietuvos žydų 
poeto Avromo Suckeverio Vilniui dedikuotas eilė-
raštis Sudie: 

       

Nenoriu tavęs apverkti, mano numylėtas mieste, 
Po tavo apdegusiu veidu žemė dar drėgna. 
Noriu įsiskverbti į tave, kai naktis pražysta 

žvaigždėmis, 
Įsiskverbti į žaižaruojančius žara
kiekvieną langą, 
kiekvieną versmę, 
kiekvieną pastogę. 
Įsiskverbti į žaižaruojančią žara Gaono, didžiojo rebės
Elijahu, maldyklą,
ir jos buvusią šviesą, užgožtą tamsos
(Kur jo akronimas, 
gal klaidžioja jis mano sielos užkaboriuose?)
Įsiskverbti ir į žaižaruojančią žara didžiąją sinagogą,
vienintelę tvirtovę, nebylią praeities saugotoją, 
ir į paskutinę barikadą Strašūno gatvėje, numeris šeši, 
taip pat į požemines nuotėkų raizgalynes,
kur žydai 
laukė išsilaisvinimo ir šventė gegužės 1-ąją.

Aš noriu įsiskverbti į tave, kai naktis pražysta žvaigž-
dėmis,
įsiskverbti į kiekvieną namą, kiekvienus griuvėsius
ir į kiekvieną veidą, gyvą ar mirusį – man jie visi 
vis tiek gyvi. 
Kaip žmogus, ką tik netekęs rankos, tebejaučia ją, 
ir tebemato ant piršto mūvėto sidabrinio žiedo spin-
desį, 
taip ir aš jaučiu saitus, siejančius mane
su kiekvienu namu, 
su kiekvienu draugu, kurių jau nebėra.

Eilėraščiai ar jų ištraukos cituotos iš šių knygų:
Lietuvos žydai 1918–1940. Prarasto pasaulio aidas. – Baltos lan-
kos, Vilnius, 2000. 
Iš Vilniaus į Vilnių. Rinktinė poezija. – Lietuvos rašytojų sąjun-
gos leidykla, Vilnius, 2008.

      
1 G. K. Čestertonas. Detektyvinei literatūrai apginti // G. K. Čes-
tertonas. Esė rinktinė (Vertė Marijus Audris Pakštas ir Vidman-
tas Štilius). – Mintis, Vilnius, 1989, p. 76.
2 Eilutė iš Antano A. Jonyno eilėraščio Užupis.
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Mirus Czesławui Miłoszui, atsirado negausių, 
bet pastebimų asmenų, kurie vadino jį nepakanka-
mai katalikišku ir nepakankamai lenkišku – tiesą 
sakant, net antikatalikišku ir antilenkišku. Beje, tai 
buvo ne pirmieji Miłoszo puolimai, nes šeštajame 
dešimtmetyje gana panašiais žygdarbiais vertėsi ko-
munistinė propaganda. Manau, poetas žiūrėjo į tai 
iš dangaus su šypsena: jis itin mėgo provokuoti tiek 
totalitaristus, tiek nacionalistus, ir pagaliau visada 
triumfuodavo susidūrimuose su jais. Atgulė ilsė-
tis bažnyčioje Krokuvos Skalkoje, nacionaliniame 
panteone. Pora dienų prieš laidotuves buvau nuėjęs 
prie tos bažnyčios ir mačiau apgailėtinas demons-
trantų grupeles, mosikuojančias transparantais, ant 
kurių buvo surašytos išplėštos iš konteksto Miłoszo 
citatos ir įvairiausi kaltinimai. Laidotuvių eisenos 
demonstrantai nebedrįso trukdyti.

Tarp kaltinimų nuolat kartojosi vienas: Czesła-
was Miłoszas buvo visai ne lenkas, o lietuvis, taigi 
tarsi pagal definiciją negalėjo prisidėti prie lenkų 
kultūros kūrimo, priešingai, neapkentė jos ir die-
gė joje svetimus elementus. Tas tvirtinimas būtų 
pralinksminęs poetą labiau negu visi kiti. Bet ne-
sakyčiau, kad jam būtų buvęs netikėtas. Prieš daug 
metų jis rašė: „...tarp lenkų esu ne kartą patyręs 
įtarimą, kad kažkas ne tvarkoj su mano lenkišku-
mu. Ir turiu prisipažinti, kad truputis tiesos toje 
pažiūroje buvo, nors dar vaikas Rusijoje deklamuo-
davau: „Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? 
Orzeł biały.“ (Kas tu esi? Mažas lenkas. Koks tavo 
ženklas? Baltas erelis). [1, p. 178] Buvo kilęs iš apy-

Tomas Venclova

Abiejų tautų poetas*

* Tekstas perspausdintas iš: Plenarinių posėdžių pranešimai: 
XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (Petro 
ofsetas, Vilnius, 2005).

linkių, kelis šimtmečius susijusių su Lenkija, bet jai 
nepriklausančių. Iš Lietuvos, keistos valstybės, kuri 
viduramžiais buvo nepriklausoma, pusiau pago-
niška, pusiau stačiatikiška imperija, vėliau dalijosi 
su Lenkija likimu, o XX a. vėl atgavo nepriklau-
somybę – drauge su Lenkija, ir lygiai kaip Lenkija 
du kartus. XX a. nepriklausomybė pasirodė visai 
kitokia negu senoji, nes rėmėsi etnografiniu krite-
rijumi, o tai reiškė, jog vietoj galybės, siekiančios 
Smolenską ir Juodosios jūros pakrantes, atsirado 
maža, nors ambicinga Baltijos respublika, panaši į 
Latviją, Estiją, iš dalies į Suomiją. Savo sostine ji 
laikė Vilnių, gražų miestą, kuris buvo viduramžių 
imperijos centras, bet jau porą amžių kalbėjo dau-
giausia lenkiškai, taigi buvo prijungtas prie Lenki-
jos. Dėl to įsižiebė ilgas ir griežtas konfliktas – daug 
metų jis atrodė toks pat neišsprendžiamas kaip Iz-
raelio ir arabų konfliktas dėl Jeruzalės. Czesławas 
Miłoszas buvo pirmiausia Vilniaus poetas – vadi-
no jį „miestu be vardo“, be to, ginče dėl Vilniaus 
užėmė ypatingą poziciją, taigi lenkų superpatriotai 
automatiškai priskyrė jį prie įtariamųjų. Lietuviai 
taip pat ne visai suprato, kas yra tas keistas Vilniaus 
autorius, nes lietuvio skiriamasis ženklas dabar yra 
kalba – sunki, slavui visai nesuprantama, su lenkų 
kalba turinti lygiai tiek bendro, kiek gėlų kalba su 
anglų. Miłoszas girdėjo tą kalbą vaikystėje, sugebė-
jo skaityti jos tekstus, bet lietuviškai niekad nerašė. 
Šiaip ar taip, gimė Lietuvoje ir liko jai ištikimas.

Lenkų poetui tai nebuvo jokia išimtis, nes lie-
tuviu save laikė ir Adomas Mickevičius, XIX a. 
lenkų kultūroje užėmęs daugmaž tokią vietą, kokią 
Miłoszas užėmė po šimto metų. Geriausi lenkų ra-
šytojai paprastai būna kilę iš Lietuvos, lygiai kaip 
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geriausi anglų rašytojai – iš Airijos: tas palyginimas 
jau virto banalybe. Kiekvienas lenkas (ir kiekvie-
nas lietuvis) žino, kad didžioji Mickevičiaus poema 
Ponas Tadas, prasideda žodžiais „Lietuva, tėvyne 
mano“. Bet ta pradžia yra dvigubai paradoksali, 
nes Pono Tado Lietuva – tai dabartinė Baltarusija. 
Miłoszas skyrėsi nuo Mickevičiaus, nes buvo kilęs 
iš tikrosios Lietuvos. Vaikystėje skaitydamas Poną 
Tadą stebėjosi, kad ten kalbama apie bukus ir kur-
tus, kurių Miłoszo gimtosiose apylinkėse nebuvo 
progos matyti. Tačiau jis buvo kultūrų paribio ra-
šytojas, kaip ir Mickevičius, taip pat kaip Celanas, 
Yeatsas, Italo Svevo arba Kavafis. Paribio dirva ge-
neruoja konfliktus, net karus, – taip pat ir pasauli-
nius, – bet neabejotinai gimdo talentus.

Miłoszas gimė Šeteiniuose, kuriems skyrė eilė-
raštį, laidotuvių dieną perskaitytą priešais bažnyčią 
Skalkoje, iš pradžių lenkiškai, paskui lietuviškai, 
paskui keliomis kitomis kalbomis:

Žemai anapus medžių Upės šalis, anapus manęs ir 
pastatų Miško šalis, į dešinę Šventosios Brastos šalis, į 
kairę Kalvės ir Kelto.
Kad ir kur keliavau, kokiuose žemynuose, veidu bu-
vau visada atsigręžęs į Upę.
Jusdamas perkąsto ajero baltai raudono sodrumo aro-
matą ir skonį.
Girdėdamas senas pagoniškas dainas pjovėjų, grįž-
tančių iš lauko, kada giedrų vakarų saulė geso už 
kalvų...

Upė – tai Nevėžis; Šeteiniai yra pačiame da-
bartinės Lietuvos centre, ties dviejų jos dalių – 
Žemaičių ir Aukštaičių – riba. Aukštaičių kraštas 
didesnis – tai senųjų Lietuvos kunigaikščių gimta-
sis lizdas, nuo kurio prasidėjo valstybė. Žemaičiai 
garsėja ištikimybe seniems papročiams ir kalbai. 
Aukštaičių herbas yra lietuviškoji Vytis, kitaip sa-
kant, raitelis ant žirgo, Žemaičių herbas – Lokys; 
beje, Miłoszas mėgo save lyginti su žemaitišku ar 
lietuvišku lokiu. Kažkada su juo kalbėjausi apie 
vykusią pasakėčią, kurią Mickevičiaus laikais pa-

rašė lietuvių poetas Simonas Stanevičius. Nevėžio 
pakrantėje ten susitinka lokys ir arklys: pirmasis 
su grandine ant kaklo, antrasis supančiotas. Aiš-
ku, kalbama apie caro Rusiją, kuri engė Žemaičius 
ir Aukštaičius lygiai kaip Lenkiją, bet griuvo, kai 
Miłoszui buvo šešeri. Šeteinių apylinkėse nuo senų 
laikų gyveno patriotiška šlėkta ir garsėjantys atka-
klumu sodiečiai: abu šie sluoksniai aktyviai dalyva-
vo 1863 m. sukilime, kurio vadas čia buvo lietuvis 
kunigas Antanas Mackevičius. Vietinei šlėktai pri-
klausė Miłoszo tėvai, Aleksandras ir Veronika Ku-
nat, jis – gal serbų ar lužičėnų, ji – lietuvių kilmės, 
nors lenkakalbė.

„Augau iš provinciškų prietarų“, – ne be auto-
ironijos pasakė poetas viename iš savo paskutinių-
jų interviu. Prietarai lieka prietarais, bet Miłoszas, 
žinoma, buvo kaip reta pasinėręs į savo vietą ir 
laiką. Turėjo labai lietuviškų bruožų, gimusių pa-
prastame sodietiškų dorybių ir kasdieninio triūso 
pasaulyje – atkaklumo, disciplinos, vidinės jėgos. 
Žinoma, tai gana tipiška bet kuriai visuomenei, 
esančiai panašiame plėtotės lygmenyje, bet Lietu-
voje reiškėsi itin stipriai – ar bent Miłoszo romanai 
ir esė verčia tuo tikėti. Jis visada manė, jog iš vai-
kystės ir jaunystės Lietuvoje kilo jo pasaulėžiūros 

Tomas Venclova ir Czesławas Miłoszas Krokuvoje, 1997
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pagrindai – ypatingas antitotalitarinis konserva-
tizmas, priešiškumas nihilizmui ir etiniam reliaty-
vizmui, nekintančios vertybių skalės ir pastovaus 
atramos taško ieškojimas, tikėjimas protu, bet ir 
savotiškas panteizmas, gili pagarba Visatai ir jos rit-
mams, požiūris į gamtą kaip į prarastąjį rojų, kurį 
vis dėlto galima atsikovoti. Manau, kad lietuviška 
patirtis paženklino ir Miłoszo santykį su kalba kaip 
su ištisai poetišku reiškiniu, kuris tuo pačiu metu 
užtikrina asmeninę ir tautinę tapatybę. Pridursiu 
charakterio bruožą, minimą Isos slėnyje: tai „ramu-
mas ir santūrumas vertinant save“.

Kaip minėjau, nepriklausomybės atgavimo 
pasekmė Lietuvai ir Lenkijai buvo antagonizmas. 
Miłoszų šeimai teko persikelti į Vilnių, kurį nuo 
„Kauno Lietuvos“ (lietuvių laikinąja sostine tapo 
Kaunas) skyrė kažkas panašaus į geležinę uždangą 
avant la lettre. Įstabi barokinė senosios Lietuvos 
imperijos sostinė paveikė poeto plėtotę gal dar la-
biau nei gimtasis kaimas. Ji sergėjo XVII a. teolo-
ginių disputų, romantizmo ir švietimo ginčų atmi-
nimą. Nors buvo lenkų valstybės pakraštyje, virtusi 
gana apleista provincija, čia nestigo savotiškų žmo-
nių, pirmiausia susijusių su didžiu universitetu, 
kurį kitados buvo baigęs Mickevičius. Čia kirtosi 
kalbos, papročiai, eros, greta lenkų bendruomenės 
egzistavo lietuvių, baltarusių, žydų. Nuo Vilniaus 
Miłoszas, kaip prisipažindavo savo eilėraščiuose, 
niekada neįstengė nutolti. „Tai magiškas, magiškas 
miestas“, – paskutiniosiomis gyvenimo savaitėmis 
pasakė jį slaugančiam gydytojui.

Jau gimnazijoje jis pažino to miesto stebėtiną 
įvairovę. Viename iš vėlyvųjų esė prisimena keis-
tas savo mokyklos draugų pavardes: Alchimowicz, 
Blinstrub, Bobkis, Bołbot, Czebi-Ogly, Dabkus, 
Meyer, Meysztowicz, Mikutowicz, Mirza-Murzicz, 
Swołkień, Siemaszko, Wolejko. Tos pavardės daž-
niausiai buvo ne lenkiškos: baltarusiškos, lietuviš-
kos, gana dažnai totoriškos, kartkartėmis vokiškos 
ar net daniškos (stigo žydiškų, nes žydai paprastai 
lankydavo savo mokyklas). Gimnazija vadinosi 
Zig manto Augusto vardu – tas XVI a. Lenkijos 

karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis buvo lietu-
vių kilmės, bet savo protėvių kalbos nebemokėjo. 
Netoliese buvo kita, Vytauto Didžiojo gimnazija: 
šis vyresnysis Zigmanto Augusto giminaitis, prie-
šingai, simbolizavo lietuviškąjį separatizmą ir pri-
sirišimą prie gimtosios kalbos, taigi toji mokykla 
rengė kadrus būsimajam lietuviškajam Vilniui, 
kuris tebebuvo svajonių sferoje. Valdžia kiek pajėg-
dama stengėsi susieti miestą su Lenkija, nevengda-
ma represuoti lietuvių ir baltarusių. Dauguma vil-
niečių lenkų laikėsi tautinės ideologijos. „Nedaug 
buvo kitaip galvojančių asmenų, nors jie buvo la-
bai įdomūs, vertingi ir energingi“, – rašė Miłoszas 
1978 m. [1, p. 176]. Vadinamieji krajovcai – Lu-
dwikas Abramowiczius, Mykolas Roemeris ir kiti 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą svajojo atgaivinti 
senąją Lietuvą, tai yra baltiškai slavišką Didžiąją 
Kunigaikštystę, galbūt federacijoje su Lenkija, bet 
išsaugojusią savo tapatybę ir ypatingą pobūdį. Kra-
jovcų grupė tebebuvo įtakinga ir Miłoszo laikais: ją 
rėmė vietinė tradicija, kuri laikė Didžiosios Kuni-
gaikštystės piliečius dvasiškai turtingesniais nekaip 
koroniažai – Varšuvos ar Krokuvos gyventojai. Juk 
iš Didžiosios Kunigaikštystės buvo kilę, atseit tvir-
tino esą lietuviai, Adomas Mickevičius, taip pat ne-
priklausomos Lenkijos atkūrėjas Józefas Piłsudskis.

Provinciška stagnacija dažnai gimdo maištą. 
Gimnazistas, paskui studentas Czesławas Miłoszas 
pasipriešino daugumai. Jo maištas reiškėsi ir tuo, 
kad jis tapo krajovcų idėjos paveldėtoju. Meilė 
Lietuvai – kaip Mickevičiaus ir Piłsudskio atveju – 
jam anaiptol nesusikirto su meile Lenkijai. Iš čia 
kilo svajonė apie novatorišką Vilniaus klausimo 
sprendimą. Dvidešimt dvejų metų jis išspausdino 
jaunųjų literatų žurnale Żagary apybraižą, kurioje 
rašė apie savo miestą su aitria ironija, bet rimtai: 
„Vilnius, gražus ir niūrus šiaurietiškas miestas. 
Pro langą matyti išdaužytas grindinys, balos ir 
mėšlo krūvos. Toliau ištrupėjęs mūras ir medinės 
tvoros. Miesto centre vidury gatvės riejasi šunys, 
ir joks auto jų nepabaidys. Vargšė sostinė! Ar ne 
juokingas ginčas dėl tų surizgusių žydiško geto ga-
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tvelių? Dėl kunigaikščių pilies griuvėsių? Dėl kelių 
vargingų apskričių, kurių gyventojai augina linus 
bevaisiuose smėlynuose ir vietoje machorkos rūko 
vyšnių lapus, o vietoje degtukų vartoja skiltuvą?“ 
[2]. Miłoszas siūlė – ypač turint omenyje hitlerinės 
Vokietijos pavojų – kompromisą, lietuvių lenkų 
suartėjimą, dėl kurio Lenkija nustotų laikiusi Vil-
nių tiktai savu ir nevertintų miesto praradimo kaip 
nepagydomos skriaudos. Tatai baigėsi tik Żagary 
numerio konfiskacija ir tardymu, kurį prokuratū-
ra, tiesa, nutraukė.

Žurnalas Żagary, leistas Vilniuje 1931–1934 m., 
pasirinko pavadinimu vietinį lietuvišką žodį „žaga-
rai“. Miłoszas, kurio vardas visiems laikams liko 
susijęs su tuo žurnalu, spausdino jame, be ko kito, 
vertimus iš lietuvių literatūros ir straipsnius apie 
ją. Čia jam padėjo Pranas Ancevičius, jaunas pu-
blicistas, politinis emigrantas iš „Kauno Lietuvos“. 
Miłoszas visą gyvenimą laikė jį vienu iš savo mo-
kytojų. Tuo metu Miłoszas vertė – ir, kaip Ance-
vičius, labai gerbė – lietuvių poetą Kazį Borutą, 
anarchišką kairuolį, vėliau Gulago kalinį. Būtina 
paminėti ir kitą pavardę: tais laikais lenkų poetą 
veikė bendrapavardis ir tolimas giminaitis Oskar 
Miłosz, kurį lietuviai vadina Oskaru Milašiumi. 
Tai buvo visai kitoks žmogus negu Ancevičius ir 
Boruta. Lenkų aristokratas, gimęs Baltarusijoje 
(motina buvo žydė), jis tarsi įkūnijo tenykštės is-
torijos ir etninių santykių painumą. Pasirinko Lie-
tuvą, tapo lietuvių valstybės diplomatu ir kovojo 
dėl Vilniaus tarptautinėje arenoje, todėl daugelio 
lenkų buvo laikomas išdaviku; niekada neišmoko 
savo pasirinktojo krašto kalbos, rašė prancūziškai 
eilėraščius, iš pradžių dekadentiškus (bičiuliavosi 
su Oscar Wilde), paskui metafizinius, itin origi-
nalius, virstančius bemaž pranašystėmis. Gyveno 
Paryžiuje, ten priiminėjo jaunąjį Czesławą Lietu-
vos ambasadoje. Tas daiktų ir istorijos slaptosios 
prasmės ieškotojas, kosmopolitas, kurį lietuviai 
laikė ir tebelaiko savu, virto giminaičiui daugmaž 
dvasiniu vadovu. Kaip tik Oskar Miłosz yra vienos 
iš paskutiniųjų Czesławo poemų Pameistrys herojus 

(pavadinimas, aišku, kalba apie jaunesnįjį poetą). 
Paveikė visą jo kūrybą, kurios centre yra katastro-
fos, atpirkimo ir didžios metamorfozės temos.

Kaune, į kurį Miłoszas trumpam pateko An-
trojo pasaulinio karo pradžioje, jis rado dar vieną 
lietuvį bičiulį – Juozą Keliuotį, avangardinio žur-
nalo Naujoji Romuva redaktorių; žurnalas skelbė 
Joyce’o, Kafkos (taip pat Oskaro Miłoszo) verti-
mus ir skiepijo Lietuvoje europines, daugiausia 
prancūziškas, filosofijos sroves. Po karo Keliuotis 
perėjo Stalino lagerius, lygiai kaip Boruta, kuris, 
beje, priklausė visai kitai politinei krypčiai. 

Visos tos pažintys ir įtakos veikė viena krypti-
mi – mokė, jog yra neleistinas bet koks etnocen-

Adomas Budrys. Vilniaus universiteto arkos
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trizmas (vis vien polono- ar lituanocentrizmas), jog 
svarstant bet kurią problemą, taip pat ir Vilniaus, 
dera atsižvelgti į daugelį lygiaverčių požiūrių. Vil-
niaus likimo apmąstymus Miłoszas po daugelio 
metų kondensavo į glaustą formulę: „...jeigu kas 
linki tam miestui gero, turi norėti, kad tai būtų 
sostinė – o tai automatiškai panaikina bet kokias 
lenkiškas pretenzijas į „lenkišką Vilnių“ [1, p. 176]. 
Emigracijoje, vėliau ir Lenkijoje jis rado panašiai 
mąstančių žmonių, pirmiausia Jerzy Giedroycą. Tai 
jie pagaliau išsprendė „Lietuvos Jeruzalės“ klausi-
mą, nes politikai žengė jų pramintais takais.

Miłoszui teko pasitraukti iš Vilniaus 1940 m., 
kai į miestą įvažiavo Stalino tankai. Jis grįžo po 
penkiasdešimt dvejų metų – ir parašė apie tai 
puikų poetinį ciklą – kai Vilnius vėl, pirmą sykį 
po XVIII a. ar net po viduramžių, tapo nepri-
klausomos valstybės sostine. Tada jau buvo vie-
nas iš žymiausių pasaulio poetų, Nobelio premi-
jos laureatas. Priklausė prie tų, kurių emigracija 
nepalaužė: rašė nuolat, dažniausiai su Lietuva ir 
Vilniumi susijusiomis temomis. Eliptiški, digresi-
niai, viziniai Miłoszo eilėraščiai ir poemos sukūrė 
mitologizuotą tėvynės paveikslą, kuris dabartinio 
skaitytojo sąmonėje yra greta Mickevičiaus sukur-
to Lietuvos paveikslo, nors padarytas visai kitaip, 
koliažo principu. Pavergtame prote Miłoszas vienas 
iš nedaugelio kalbėjo apie baltų tragediją. Vaikystės 
ir jaunystės šaliai skyrė knygas iškalbingais pava-
dinimais – Gimtoji Europa, Pradedant nuo mano 
gatvių, Tėvynės ieškojimas. Sakėsi rašąs tuštumoje, 
praktiškai be skaitytojų, slepiąs rankraščius medžių 
drevėse (XIX a. tai buvo laikoma senųjų lietuvių 
tradicija). Buvo nevisiškai taip. Tai, ką jis rašė, ne-
trukus ėmė prasisunkti į Lenkiją ir net į SSRS oku-
puotą Lietuvą.

Čia leiskite nukrypti į asmeninius atsimini-
mus. Pirmąsyk perskaičiau kelis Miłoszo eilėraš-
čius, gan negrabiai išverstus į lietuvių kalbą, jau 
minėtoje Naujojoje Romuvoje. To žurnalo kom-
plektai buvo draudžiami, bet mano tėvas vieną iš 
negausių likusiųjų išsaugojo. Paskui į mano rankas 

pateko Gimtoji Europa, pasiekusi Vilnių neįtikėti-
nu būdu – visa knyga buvo atsiųsta laiškuose, la-
pas po lapo, beje, dviejų puslapių pristigo. Kada 
šiokios tokio liberalizacijos periodu gavau leidimą 
trumpam aplankyti Lenkiją, panaudojau tą laiką – 
Jano Błońskio ir Wiktoro Woroszylskio namuo-
se – karštligiškoms uždraustųjų tekstų, pirmiausia 
Miłoszo, studijoms. Taigi šį tą apie jį jau žinojau, 
kada Josifas Brodskis buvo priverstas emigruoti ir 
aš nuvažiavau su juo atsisveikinti į Peterburgą (tada 
dar Leningradą). Per iškilmingus pietus su nemažu 
gėrimų kiekiu Brodskis paklausė, kas, mano many-
mu, yra geriausias lenkų poetas – bene Zbigniewas 
Herbertas? Atsakiau: taip, bet yra dar Miłoszas. 
„O į ką tas Miłoszas panašus?” – „Na, pirmiausia į 
save patį, bet gal šiek tiek į Audeną, šiek tiek į tave, 
Josifai.“ – „Jeigu taip, tai, be abejo, geras poetas.“ 
Brodskis išvyko į Ameriką, žinodamas apie Miłoszą 
tik tiek, bet netrukus su juo susitiko ir susibičiulia-
vo, o tai atnešė gražių vaisių. Abu mylėjo Lietuvą, 
kuri tam tikra prasme juos suartino.

Miłoszo domėjimasis Lietuvos reikalais turėjo 
kai kurių pasekmių ir man pačiam. Bene 1973 m. 
gavau iš Varšuvos Wiktoro Woroszylskio laišką, 
kuriame jis pranešė perskaitęs mano eilėraštį Pa-
šnekesys žiemą, išverstą didžio poeto. Atsakiau, jog 
tikriausiai žinau, kas yra vertėjas, nes didžių po-
etų ne per daugiausia, bet norėčiau išgirsti, kur 
vertimas paskelbtas: gal viename kultūringame 
mieste (turėjau omenyje, aišku, Paryžių ir žurna-
lą Kultura). Woroszylskis patvirtino mano spėji-
mus, o netrukus mane slaptu keliu pasiekė ir tas 
Kulturos numeris, taigi pasijutau įšventintas į ri-
terius. Kai po ketverių metų atsidūriau emigraci-
joje, kaip tik Czesławas Miłoszas man daugiausia 
padėjo, beje, ne tik patarimais, bet ir pačiu savo 
buvimu. Jis buvo gyvas įrodymas, kad emigracija 
nebūtinai reiškia pralaimėjimą. Man atrodė, jog į 
mane jis žvelgia su simpatija, nors šiek tiek ir su 
tėviška ironija. Visada daug kalbėjomės apie Vil-
nių ir mudviejų bendrąją Alma Mater. Atgabenau 
jam kiek žinių apie jo senuosius lietuvius bičiulius, 
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nes asmeniškai pažinojau ir Borutą, kurį Stalino 
kalėjimai užgrūdino, ir Keliuotį, kurį jie, deja, pa-
laužė. (Ancevičiaus niekada nebuvau susitikęs, bet 
jį artimai pažinojo mano tėvas.) Taip po daugelio 
metų susijungė atminties siūlai, patvirtindami tai-
syklę, kad kultūroje, lygiai kaip ir gamtoje, niekas 
nedingsta. Buvau lankęs ir Šeteinių apylinkes, nors 
ne pačius Šeteinius. Pašnekesiai apie tai atsispin-
dėjo garsioje poemoje Atskiras sąsiuvinis. Metėlės 
žvaigždė:

Kai Tomas atgabeno žinią, kad namų, kuriuose gi-
miau, nebėra,
Nei alėjos, nei parko, besileidžiančio link upės, nieko.
Sapnavau grįžimo sapną. Džiaugsmingą. Spalvotą. 
Mokėjau skraidyti.
Ir medžiai buvo dar didesni nekaip vaikystėj, nes 
augo visą laiką, kai jų jau
nebebuvo.

Jis sulaukė meto, kada Šeteiniai buvo atstatyti 
ir tapo Czesławo Miłoszo vardo kultūriniu cen-
tru. Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, kurio 
rektorius kadaise buvo jo itin gerbiamas Mykolas 

Roemeris, suteikė jam garbės daktaro vardą. Vil-
niuje vėl susitiko Brodskį, nes drauge su Wisława 
Szymborska ir Guenteriu Grassu dalyvavo atiden-
giant jo memorialinę lentą ir ta proga pacitavo Jo-
sifo žodžius: „Litovcy eto samaja chorošaja nacija 
v imperini.“ Buvo spausdinamas begale kalbų, bet 
lietuviški vertimai jį galbūt domino labiausiai – 
kartais jie būdavo paskelbiami anksčiau nei lenkiš-
ki originalai. Gavo Lietuvos garbės pilietybę – tai 
tik patvirtino Abiejų Tautų Poeto statusą. Taip pa-
sibaigė didžio gyvenimo lietuviškasis skyrius.

Prieš metus su Seamusu Heaney sėdėjome 
Miłoszo bute Krokuvoje, priešais Euridikės – anks-
ti ir netikėtai mirusios Carol biustą. Tada Miłoszas 
pasakė, gal pusiau juokais, kad tik lietuvis gali pa-
rašyti jo išsamią biografiją. Biografo triūsas – ne 
mano reikalas, vietoje Miłoszo gyvenimo aprašymo 
galiu pasiūlyti tik šį atsiminimų žiupsnį. Bet gal ta 
pranašystė kada nors išsipildys.

Literatūra:
1. Cz. Miłosz, T. Venclova. Vilnius kaip dvasinio gyvenimo for-
ma // Tomas Venclova. Vilties formos (Vaga, Vilnius, 1991).
2. Cz. Miłosz. Wilno czeka // Żagary, listopad, 1933.

Naujausia Naujosios Romuvos leidyklos knyga apie Nobelio premijos 
laureatą poetą Czesławą Miłoszą. Tai dviejų moterų žvilgsniai į puikų sa-
vitą poetą, žavų mielą vyrą. Vienas iš arti – Lenkijoje gyvenančios poetės 
ir žurnalistės Barbaros Gruszkos-Zych. Kitas – iš toliau, Lietuvoje gyve-
nančios rašytojos Birutės Jonuškaitės. Jų prisiminimai, susitikimų su poe-
tu impresijos, pamąstymai pateikiami lenkų ir lietuvių kalbomis.

„Ar turėjau svajonę mokytis Vilniuje? Ar, patekusi į jį, mąsčiau kaip 
Czesławas Miłoszas: „Tikra palaima, jeigu likimas kam nors lėmė mokytis 
ir studijuoti tokiame mieste, koks buvo Vilnius, – keisčiausias baroko ir 
italų architektūros, perkeltos į šiaurės miškus, miestas; istorijos, įspaustos 
kiekviename akmenyje, keturiasdešimties katalikiškų bažnyčių ir gausių 
sinagogų miestas, anais laikais vadintas Šiaurės Jeruzale.“ (p. 92)

Naujoji Romuva, 2012
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Turbūt kiekvienam žmogui jo gimtasis miestas atro-
do ypatingas, ne išimtis ir istorikas Laimonas Brie-
dis, neseniai lietuviakalbiams skaitytojams pristatęs 
knygą „Vilnius – savas ir svetimas“ („Baltos lankos“, 
2011). Autorius dėstė Toronto universitete, Kanado-
je, o šiuo metu yra VU Filologijos fakulteto A. J. Grei-
mo semio tikos ir literatūros teorijos centro vyresnysis 
mokslo darbuotojas. „Vilnius turi keistą kultūrinį 
atspalvį – viskas į jį ateina vėliau, tai tarsi pasku-
tinė giesmė: baroko, modernizmo ir t. t. Žmonėms 
tai gali atrodyti nostalgiška. Vilniaus provincialumas 
yra kažkoks jaukus“, – atsako Laimonas Briedis pa-
klaustas, kuo Vilnius gali sužavėti. Kalbina Sofija 
Melnikaitė ir Marijuš Antonovič.

Sofija Melnikaitė: Ne viename savo interviu ak-
centavote, kad Vilnius – miestas, turintis daug 
veidų: lietuvišką, lenkišką, žydišką, baltarusišką... 
Galėčiau dar pridurti: savą ir svetimą veidus – 
žmogaus, gimusio ir praleidusio visą savo gyveni-
mą Vilniuje, bei žmogaus, palikusio miestą tam 
tikromis aplinkybėmis. Ar tarp šitiekos veidų įma-
noma rasti sąlyčio taškų? Kokių?

Laimonas Briedis: Kiekvienas gyvas miestas turi 
daug veidų – tai miesto specifika, kai kurie jų – ne-
pažįstami. Būtent todėl mieste visada egzistuoja in-
dividualus arba kolektyvinis žmogaus ir kažko jam 
nepažįstamo santykis. Kita vertus, gyvam miestui 
būdingas judėjimas. Nuolat kas nors vyksta, plečia-
si, žmonės juda iš miesto ir į jį. Man tų skirtingų 
miesto veidų santykiai – didžiausia miesto gyveni-
mo mistika, kartu pats įdomumas ir malonumas. 
Drauge ir labai didelio nepasitikėjimo savimi šalti-
nis, jau šimtmečius apie tai diskutuojama ir rašoma. 
Kalbant konkrečiai apie Vilnių, manau, kad veidų 
susiėjimas, būtent savo ir svetimo, yra nutrauktas. 

Apie vilniečių veidus, 
kiemus ir giesmes

Taip yra todėl, kad žmonių, kurie yra prievarta išvy-
ti, ir tų, kurie yra atvažiavę patys, santykis su miestu 
labai kardinaliai pasikeičia. Tarp jų nėra tęstinumo, 
taigi pažinti vienas kitą – labai sudėtinga. Matyt, tai 
yra viena Vilniaus silpnybių. Būtent santykio kūri-
mui Vilniuje labai turtinga dirva.

Marijuš Antonovič: Šiuo atžvilgiu Vilnius paten-
ka į platų Rytų Europos kontekstą. Varšuva, Mins-
kas...

Laimonas Briedis: Varšuva labai skiriasi nuo Vil-
niaus: jeigu nueitumėt į miesto kapines Varšuvoje, 
pamatytumėt šešias ar septynias kartas vienuose 
kapuose. Tai – tęstinumas. Netgi tie, kurie buvo 
išvažiavę ir mirė Paryžiuje ar kituose miestuose, la-
bai dažnai sugrįžta. Vilniuje tokia tradicija tiesiog 
neegzistuoja.

Sofija Melnikaitė: Pažinoti savo miestą reikia, nors 
dažniausiai pažinojimas nėra žinojimas, tai labiau 
intuityvi savo miesto pajauta. Kiek svarbus savo 
miesto istorijos išmanymas, ką tai duoda žmogui? 
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Marijuš Antonovič: Romėnai pasakytų: „Žmo-
gus, neišmanantis istorijos, tėra vaikas.“ 

Laimonas Briedis: Manau, dauguma miestiečių 
nežino savo miesto istorijos ir tai neturėtų stebinti. 
Gana dažnai jie žino apie savo šeimos ar pažįstamų 
ryšius su miestu, o jeigu tokio ryšio neturi, bando 
sukurti kažką savo ir taip įsilieti į miesto kontekstą. 
Viso Vilniaus ir negalima pažinti, o jeigu ir galima, 
tai tik per vertimus. Tačiau per vertimus įžengiame 
jau į visiškai kitas teritorijas. Norint pažinti Vilnių, 
reikia visiškai išeiti iš savo teritorijos, peržengti ri-
bas, nes faktiškai neįmanoma aprėpti viso miesto. 
Kalbant apie dabartinius vilniečius, nemanau, kad 
jie daugiau ar mažiau istoriškai pažįsta Vilnių paly-
ginti su tais, kurie gyveno čia prieš septyniasdešimt 
ar šimtą metų. Skirtumas tas, kad dabartiniai vil-
niečiai neatpažintų savęs tarp tų buvusių.

Sofija Melnikaitė: Skaitant šiuolaikinius roma-
nus, kurių veiksmas nukelia į didžiuosius Europos 
miestus, retai kada kalbama apie tų miestų istoriją. 
Kalbant apie Vilnių, priešingai – autoriai dažnai 
istorija remia visą naratyvą. Kokios galėtų būti to-
kios tendencijos priežastys?

Laimonas Briedis: Nesutikčiau, Vilniaus išvis nėra 
naratyve. Yra kažkokių lietuviškos linijos užuomaz-
gų, gana tvirtas lenkiškas pagrindas, labai stipri nuo-
roda į žydiškumą, bet nėra vieno naratyvo, yra dau-
giatautiškumas, iš kurio galima būtų sudėti kažką 
vieno. Be to, dar per mažai tų romanų, kad būtų ga-
lima kalbėti apie tradiciją. Kita vertus, istorija visada 
susijusi su kalba; Londone ar Niujorke, Tokijuje ar 
Romoje, gali rašyti paprastus dalykus, pasirinkti bet 
kokį žanrą, bet kalba, jei ji atpažįstama kaip specifiš-
ka tam konkrečiam miestui, ir yra istorija. Lietuvių 
lituanistai išeitų iš proto, jei mes turėtumėme Vil-
niaus kalbą – tai nebūtų gryna kalba. 

Sofija Melnikaitė: Papasakokite apie savo projek-
tą, kuriantį „gyvuosius“ Vilniaus žemėlapius. Ko-
kios spalvos ir temos dominuoja Vilniaus paveiksle 
jau surinktos medžiagos kontekste?

Laimonas Briedis: Dar tik įsivažiuoja projektas, 
kol kas labiausiai išryškėja daugiatautiškumas ir 

stiprus vidinio pasaulio sukūrimas – miesto, kiemo 
dimensija. Labai įdomu pažiūrėti į miestą per pla-
tesnę prizmę ir pamatyti, kaip viename taške, vie-
name miesto kieme susikerta kultūros. Tie kiemai 
vienas su kitu susiję ir juose susikuria pasaulis – ir 
su turtingesniais, ir su biedniokais, religingais ir ne-
tikinčiais.

Sofija Melnikaitė: Mano asmeninis Vilniaus pa-
veikslas smarkiai mitologizuotas – Gavelis kalba 
apie slibiną, Sabaliauskaitė – apie baziliską, na o 
štai Jūsų knygos anotacijoje rašoma, kad „Vilnius 
jiems [keliautojams] kaip scena, kur geopolitinio 
Europos performavimo fone, nacionalinio vie-
tos gyvenimo skilime ir šiuolaikinių ideologijų 
frikcijose jie gali įvardyti savo problemas, siekius, 
dilemas ir troškimus.“ Kiek iš tiesų Vilniuje yra 
mitologijos ir kokią vietą ji užima kuriant miesto 
naratyvą?

Laimonas Briedis: Mitologinis naratyvas iš dalies 
yra vaizduotės trūkumas, keliautojams iš tikrųjų 
jos trūko. Pavyzdžiui, Zola kūryboje nėra mitolo-
ginių naratyvų, bet miestas iškyla kaip mitologinė 
būtybė. Mitologizavimas man atrodo nesugebėji-
mas permąstyti. 

Sofija Melnikaitė: Teigiate, kad Vilnius ilgą laiką 
buvo ypatingas miestas visiems, kurių periferijoje 
jis buvo, nes „galbūt tas paribys tampa centru to-
dėl, kad jis visų periferija, o ne vienos kokios nors 
valstybės ar etninės grupės.“ Šiandien Vilnius ne-
bėra toks etniškai įvairus lyginant su daugeliu kitų 
pasaulio miestų. Kokią vietą jis užima šiandienos 
žemėlapyje?

Laimonas Briedis: Visų pirma Vilnius yra daug 
įvairesnis, negu prisistato. Užtenka važiuojant 
troleibusu pasiklausyti, kaip žmonės šneka. Be to, 
Vilniaus įvairumas dar padvigubėja, kai suvokia-
me, kad jis egzistuoja ir kituose naratyvuose. Pa-
vyzdžiui, žydiškojo Vilniaus pačiame Vilniuje yra 
gerokai mažiau nei kituose naratyvuose. Kas man 
iš tiesų atrodo svarbu, tai, kad neskirstytumėm, kas 
yra mūsų, o kas – ne. Juk žydų ar lenkų naratyvas, 
egzistuojantis už Vilniaus ribų, yra daug stipresnis 
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negu tas, kuris egzistuoja čia. Kodėl mums atrodo, 
kad Vilnius nėra daugiatautiškas? Galbūt todėl, 
kad visiškai neverčiama jidiš, žydų ir lenkų litera-
tūra Vilniaus tematika.

Sofija Melnikaitė: Ar yra kokių nors galimybių 
prikelti lenkiško, baltarusiško, žydiško Vilniaus 
aspektus? Kaip išvis turėtų keistis šiuolaikinio vil-
niečio pasaulėjauta, kad būtume atviresni istorijai 
ir mus supančiai kultūrai? 

Laimonas Briedis: Žydiško Vilniaus tikrai nebeat-
kursi, tai jau praėjęs etapas. Bet Vilnius žydiškame 
kontekste egzistuoja. Iš lietuviško požiūrio taško 
tai, kad jis ne Lietuvoje, reiškia, kad svetimas. Ta-
čiau galima pritraukti tą Vilnių, egzistuojantį kaž-
kur kitur. Žinoma, vietoj to galima ir atminimo 
lenteles kalti... Kalbant apie mokyklas, manau, 
elementarus dalykas yra daugiakalbiškumas – vil-
niečiai turėtų mokėti bent lietuvių ir lenkų kalbas, 
jidiš, žinoma, jau būtų sunku. Tai svarbu, nes šios 
kalbos istoriškai yra Vilnius. Tie, kurie moka šias 
kalbas, tikrai yra tikresni vilniečiai. 

Sofija Melnikaitė: Esate užsiminęs apie užsienie-
čius, žinančius apie Vilnių labai daug, tiesiog gy-
venančius šiuo miestu. Kokios to priežastys? Kuo 
šiandieninis Vilnius gali būti įdomus žmogui ne iš 
čia, neturinčiam jokių vilnietiškų šaknų?

Laimonas Briedis: Dauguma jų turi šaknis čia. 
Kitiems Vilnius gali būti įdomus savo netikėtu-
mu – jis yra visiškai iškritęs iš bendro šio krašto 
įsivaizdavimo. Pirma, tai nėra šiaurietiškas miestas. 
Antra, jis įdomus savo įvairumu: religijų, kultūrų, 
kalbų. Egzistuoja toks akademinis suvokimas, kad 
visas įvairumas – labai nauja. Vilnius konkrečiai 
įrodo, kad tai nesąmonė. Trečias dalykas, Vilnius 
turi keistą kultūrinį atspalvį: viskas į jį ateina vė-
liau, tai – tarsi paskutinė giesmė: baroko, moder-
nizmo ir t. t. Žmonėms tai gali atrodyti nostalgiš-
ka. Vilniaus provincialumas yra kažkoks jaukus.

Sofija Melnikaitė: Kaip vertinate šiuolaikinį Vil-
niaus vaizdą, pokyčius po 1990-ųjų? Dažnai kyla 
diskusijos, kiek miestas turi būti restauruojamas, 
o kiek kuriamas čia ir dabar. Kokia Jūsų pozicija?

Laimonas Briedis: Labiausiai Vilniuje mane žavi 
tai, kad, kad ir kiek jis restauruojamas, gana greitai 
Vilniaus pelėsis vėl išsisėja ir padeda viską griauti. 
Taip jau šimtmečių šimtmečiais buvo ir bus. Aišku, 
miestas negali būti griuvėsiai, jis turi būti nuolat 
atstatomas. Negali būti ir muziejus, bet, žinoma, 
turėtų būti derinama, atkreipiamas dėmesys į pas-
tatų sąskambius ir jų atliekamas funkcijas. Šne-
kant, kaip senasis Vilnius skamba su naujuoju, jau 
potarybiniu, sakyčiau, labai prastai – gerų ir įdo-
mių pastatų nėra daug, ant rankos pirštų galima 
suskaičiuoti. Atvirai pasakius, turint tokią miesto 
širdį, kuri tarybiniais laikais buvo išlaikyta, dabar 
savanoriškai ją sugriauti ir pristatyti pigių pastatė-
lių yra elementarus vaizduotės trūkumas. Tai tikrai 
rodo skurdų valdžios suvokimą.

Marijuš Antonovič: Minėjote, kad lietuviams daž-
nai būna sunku įsivaizduoti save Vilniuje. Kokia to 
priežastis? 

Laimonas Briedis: Norint matyti save Vilniuje, 
reikia matyti save tarp kitų, o tam privalai kurti 
santykį. Lietuviai turi tokią verkšlenimo tendenci-
ją, kuriasi vargdienių naratyvas. Jeigu pradedi kur-
ti ne vargdienišką naratyvą, o kitokį, automatiškai 
reikia prisiimti atsakomybę. Niekas nenori jos 
prisiimti, tai nėra tik lietuvių problema. Lietuviai 
renkasi verkšlenti, nepaisant to, kad tai nelabai ati-
tinka teisybę pokarinio Vilniaus kontekste. 

Marijuš Antonovič: Galbūt galėtumėte ką nors 
rekomenduoti ar pasiūlyti? 

Laimonas Briedis: Mano požiūriu, kiekvienas 
vilnietis turėtų perskaityti Chaimo Grade’s teks-
tų – autorius rašė jidiš kalba, po karo pasitraukė 
ir gyveno Niujorke. Ko gero, tai vienas gabiausių 
XX a. antros pusės jidiš kalba rašiusių rašytojų, visa 
jo kūrybos tematika susijusi su Vilniumi. Mano 
akimis, tai – patys vilnietiškiausi tekstai. Dar tu-
rėtų būti daugiau suvokiamos Vilniaus asmenybės. 
Kad ir Miłoszas, kuris yra labai šabloniškai supran-
tamas. Domimės tik mažais jų darbų lopinėliais, 
o tų žmonių gyvenimuose, jų pasaulėžiūrose, atsi-
veria visiškai kiti gyliai. Jie tikrai gali išvesti į labai 
plačius vandenis.
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Rugsėjo 6–27 dienomis Vilniaus dailės akade-
mijos ekspozicijų salėje Titanikas jaukiai įsikūru-
sios Aleksandros Jacovskytės fotografijų parodos 
lankytojams buvo suteikta proga paklaidžioti po 
1963–1993 metų Vilniaus senamiestį ir centrą bei 
susipažinti su tuometine bohema ir nostalgija dvel-
kiančiais praeiviais. Paroda Vilniaus veidai doku-
mentuoja sovietinių laikų Lietuvą, tėvynės išsilais-
vinimo iš diktatūrinės santvarkos pančių laikotarpį 
ir jos sužydėjimą. Vis dėlto istorinis kontekstas 
lieka A. Jacovskytės kadrų paribiuose ir netgi už-
kulisiuose. Menininkės objektyvas išdresuotas fik-
suoti architektūros šedevrus ir šeimininkę supančią 
aplinką. Ši ekspozicija – asmeninio autorės archyvo 
fragmentas. Tai – tarsi jaunatviško A. Jacovskytės 
dienoraščio ištrauka. 

Vilniaus dailės institute (dabar Vilniaus dailės 
akademija) įgijusi scenografės specialybę, meninin-
kė neapsiribojo kostiumų kūryba. Neapleisdama 
pašaukimo dailei, kūrė grafikos darbus, iliustravo 

Austėja Mikuckytė

Meilės laiškas Vilniui

eilėraščių knygą, dalyvavo bendrose parodose ir 
rengė individualias. Visada rasdavo laiko ir drau-
gams: pokalbiams ir pasivaikščiojimams po ne-
apšlifuotą deimantą – Vilnių. Nepaisant meilės 
Vilniui ir jo visuomenei, A. Jacovskytės fotogra-
fijos skelbia tautinės tolerancijos ir lygybės idėją. 
Saikingo patriotiškumo, neperaugusio į šovinizmą, 
dėka fotografės draugų rate – rusai, lenkai, žydai, 
paryžietė, latvė, estė, romai, atvykėlė iš Uzbekijos. 
Jie A. Jacovskytei tapo viena didele šeima. Visi jie 
kalba ta pačia meno, kūrybos, pagaliau bendra-
žmogiškų poreikių, jausmų, tikslų ir siekio būti 
laimingais kalba. 

Nesiekdama pripažinimo, nepretenduodama į 
publicistinio žanro rėmus, A. Jacovskytės nuotrau-
kų kolekcija netikėtai gavo tam tikros kultūrinės 
enciklopedijos vardą. Preciziškai tikslios, datuotos 
metrikos su paaiškinimais jaunajai kartai atkuria 
tarybinio Vilniaus žemėlapį, papildo įsimintinų 
asmenybių biografijas ir netgi atstoja madų, inter-
jero dizaino bei gyvenimo būdo žurnalą. Čia atgyja 

Tadas Kosciuška (1972 m. gruodžio 15 d.) Mano klasiokas tinklininkas Olimpinių žaidynių Meksikoje 
(1968) čempionas Vasilijus Matuševas ir Nelė Mickevičiūtė 
(1967 m. balandžio 29 d.)
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šurmuliuojanti Gorkio (dabar Pilies) gatvė, varpo 
dūžius atkartojanti Gedimino (dabar Katedros) 
aikštė, kurtinančia tyla apsišarvavusi Paveikslų ga-
lerija (dabar Katedra), sniego patale pasislėpęs Le-
nino (dabar Gedimino) prospektas. Čia žvilgsniu 
nulydi tinklininkas, Olimpinių žaidynių Meksiko-
je (1968 m.) čempionas Vasilijus Matuševas, čia su 
poeto plunksna pozuoja Tadas Kosciuška, čia sva-
jingai smilksta tapytojos Jūratės Bagdonavičiūtės 
cigaretė, čia prie Gulbės vaistinės kukliai lūkuriuo-
ja televizijos režisierius Vytenis Pauliukaitis. Į savo 
privačią erdvę mus įsileidusi A. Jacovskytė neslepia 
ir dinamiškų šeimos fotografijų. Nepažįstamųjų 
povyzomis supriešina vaikiškai naivų entuziazmą ir 
su branda ateinančią melancholiją.

Spektakliams modeliavusi kostiumus ir stebė-
jusi savo brolio scenografo Adomo Jacovskio apipa-
vidalintus spektaklius, A. Jacovskytė  fotografijoje 
atsispyrė manieringumui, teatriškumui, dekoraci-
joms. Net ir pozuojantys personažai spinduliuoja 
paprastumu, atvirumu, nuoširdumu. Monochro-
minis koloritas suteikia kompozicijų atmosferai 
romantizmo, paslaptingumo, intensyvūs šešėliai 
nugludina aštresnius kampus, akinanti šviesa išryš-
kina arba – priešingai – ištrina faktūras, mimikas, 
sunkiau pastebimas smulkesnes detales. Kompozi-
cija charakteringa – nesubjaurota teorinių kompo-
navimo pagrindų. Pozuoja, rodos, ne tik veikėjai, 
bet ir fonas: akmenimis grįstos Vilniaus gatvės, 
Senieji Vilniaus stogai, subtilios nišos ir užkaboriai, 

Nataša Kolodkevič iš Taškento Totorių gatvėje (1966 m. 
spalio 16 d.)

Žydė M. Antokolskio (dabar Stiklių) gatvėje (1967 m. balan-
džio 15 d.)

Mano broliai Jokūbas ir Adomas Jacovskiai ir dukra Marija 
mūsų namų svetainėje švenčiant tėvo Eusiejaus Jacovskio 
60-ties metų jubiliejų (1978 m. birželio 1 d.)

Architektė Gražina Pajarskaitė (1968 m. birželis)
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įtaigi perspektyva – visi pataiko į toną ir yra pa-
rodomi fotogeniškiausiu kampu, niekas nelieka už 
borto, nepraslysta pro akylą menininkės žvilgsnį. 
Vilnius fotografuojamas ne paviršutiniškai – jaut-
rus Vilniaus pojūtis pademonstruoja jo dvasią: ty-
lią, šiek tiek atkampią, bet nepaprastai globėjišką 
ir prieraišią. Lygiai taip A. Jacovskytė apnuogina ir 
herojų sielas: tvirtai apsisprendusias ir sutrikusias, 
pavargusias ir energingas, spinduliuojančias tyru 
optimizmu ir pasidavusias pesimizmo gniaužtams. 

Autorė teigia ir naujojoje architektūroje aptin-
kanti grožio apraiškų. „Šiuolaikinė architektūra irgi 
kada nors bus sena“, – apie laiko tėkmę samprotau-
ja A. Jacovskytė. Moderni fotografavimo technika 
ir kompiuterinės koregavimo technologijos, pasak 
A. Jacovskytės, reikalauja ne mažiau talento nei 
tradicinės priemonės. „Aš ne prieš šiuolaikinę, bet 
tai ne man“, – konservatyvias pažiūras išsako me-
nininkė. „Jeigu gyvenčiau kitame mieste, tikriausiai 
fotografuočiau ten gyvenančius žmones“, – atsitik-
tinai gimusi Vilniuje prisipažįsta autorė. „Mane do-
mina urbanistinė aplinka. O antra, aš nemanau, kad 
mano sugebėjimas fotografuoti atspindėtų gamtą, 
todėl net nebandyčiau šito daryti“, – savo objektų 
pasirinkimą paaiškina A. Jacovskytė. „Fotografija – 
mano dalis, tikrai ne pragyvenimo dalis. Mes vieni 
kitus veikėm, mes negalvojom, kad esame bohema. 
Mes tiesiog gyvenome ir bandėme išgyventi“, – juo-
kiasi A. Jacovskytė, paklausta apie ekscentriškus jau-

nystės draugus. „Mes likome draugais“, – apie ryšį 
su dar gyvais išsako autorė. „Aš tiesiog nenustojau 
fotografuoti. Dabar aš fotografuoju statiškai, sta-
tiškus vaizdus. Dažniausiai toje pačioje vietoje, su 
tokiu pat apšvietimu. Dažniausiai savo kambaryje. 
Tai kitoks laikas, kitoks matymas, – apie savo braižo 
permainas pasakoja autorė. – Viskas, kas padaryta 
gerai, man patinka. Neskirstau pagal srovę, nesu ko-
kios nors srovės apologetas, be to, tos srovės dabar 
labai susipynusios.“ 

Fotoaparatas lydėjo kiekvieną menininkės 
žingsnį, nors ir nebuvo galvojama apie fotografijų 
išsaugojimą: „Dariau sau ir draugams. Man patiko 
tas procesas. Tiesiog jaučiau kažkokį vidinį poreikį. 
Man labai patinka šitos nuotraukos ir tie žmonės. 
Man malonu žiūrėti, man patinka ekspozicija“, – 
savo pasitenkinimo paroda neslėpė A. Jacovskytė. 

Ilgesys. Būtent jis užvaldo vaikštant A. Jacovsky-
tės gyvenimo pėdsakais. Nejučia apima noras grįžti į 
laikus, kurie niekada nebuvo mano. Virpteli nepatei-
sinama nuoskauda dėl to, kas pasiliko praeityje, bet 
niekada neegzistavo. Platoniškos meilės Vilniui pri-
sisunkusi atmosfera pasibeldžia į parodos lankytojų 
širdis, užkrečia juos troškimu išsaugoti, puoselėti, to-
bulinti... Ar Vilnius gedi savo jaunystės? Ar jis nemir-
tingas ir nesenstantis? Ar jis pamena, kaip šoko valsą 
A. Jacovskytės delnuose? Vilniaus veidai – tai ilius-
truotas meilės laiškas gimtajam miestui, tai intymūs 
ir stulbinamai sakralūs įžadai amžinai gerbti grožį. 

Tapytoja Jūratė Bagdonavičiūtė Algimanto Kuro dirbtuvėje 
M. Gorkio (dabar Didžioji) gatvėje (1982 m. birželis)

Scenografijos studentė Virginija Idzelytė-Dautartienė Šv. Jono 
bažnyčios kieme (1971)
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Vilnius – daugiatautės, daugiakonfesės, multi-
kultūrinės valstybės Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės sostinė – buvo žinomas Europoje jau nuo 
pagonybės laikų. Iš pradžių Gedimino laiškai leido 
pasklisti garsui apie naujai įkurtą miestą, kuriam 
trūko amatininkų, Jogaila sostinei suteikė privile-
gijų, įkūrė Vilniaus arkivyskupijos instituciją, taip 
paskelbdamas katalikiškais pagrindais pagrįstos 
Lietuvos valstybės istorijos pradžią. Lietuvos didieji 
kunigaikščiai ir Lenkijos karaliai Žygimantas Au-
gustas, Steponas Batoras bei Vladislovas Vaza miestą 
transformavo į europietišką mokslo ir kultūros cen-
trą. Visa tai įrėžė Vilniaus ir Lietuvos vardus į Vaka-
rų pasaulio atmintį, tačiau artimi dinastiniai ryšiai 
su Rusios žemių valdovais, religinė šalies gyventojų 
priklausomybė stačiatikių bažnyčiai neabejotinai 
rodo Lietuvos įtaką Rytų krikščionių pasauliui. Kita 
vertus, Lietuvos indėlis į ortodoksų kultūrą negali 
būti visiškai nusakytas nepaminėjus trijų Vilniaus 
šventųjų kankinių Jono, Antonijaus ir Eustachijaus, 
kurių auka už savo tikėjimą tapo sektinu pavyzdžiu 
ne vien stačiatikių pasauliui, bet ir iš esmės katali-
kiškai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuome-
nei. Priklausydami Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
dvarui, trys Vilniaus kankiniai priėmė stačiatikybę 
ir neišsižadėjo savo tikėjimo, todėl buvo kalinami, o 
vėliau pakarti ant ąžuolo Vilniuje. Žinoma, metams 
bėgant, keičiantis Vilniaus gyventojų tautinei, reli-
ginei ir kalbinei sudėčiai, kartu kito šventųjų kan-
kinių istorijos svarba ir jų kulto įtaka miestiečiams 
bei pačiai Lietuvai. Dėl šių priežasčių verta atkreipti 
dėmesį į keletą aspektų, sąlygojusių šių trijų vyrų 
gyvenimų, kankinystės ir kulto aktualumą įvairių 
laikotarpių Lietuvos visuomenei.

Pirmiausia neabejotinai verta nusakyti aplin-
kybes ir priežastinius ryšius, nuosekliai parodan-
čius trijų šventųjų gyvenimo bei mirties ypatybes, 
kurios leido atsirasti šiam religiniam fenomenui. 

Vytenis Juozas Deimantas

Trijų šventųjų kankinių istorija

XIV a. pagoniškoje Lietuvos Didžiojoje Kuni-
gaikštystėje vyravo gentinės hierarchijos modelis, 
reikalavęs, jog tarnas besąlygiškai paklustų savo 
šeimininkui, kareivis vadui, savo ruožtu kiekvienas 
buvo didžiojo kunigaikščio tarnas ir negalėjo abe-
joti jo aukščiausiąja valdžia. O hierarchiškai aukš-
čiau esantis valdovas turėjo rūpintis tarnų išgyveni-
mu, aprūpinimu reikiamais daiktais, tikėdamasis, 
jog jam bus atsidėkota ištikimybe ir paklusnumu. 
Būtų daugiau nei racionalu tokią valdžią vadinti 
griežta ir nepalaužiama, o asmens vietą visuomenė-
je laikyti nekintančia. Kita vertus, Jonas, Antonijus 
ir Eustachijus iki krikšto žinomi Krugleco, Kume-
co ir Nežilo vardais, savo sprendimu apsikrikštyti 
ypač radikaliai pažeidė šią socialinę sistemą. Visi 
trys vyrai buvo kilmingieji ir priklausė pačiai ar-
timiausiai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 
aplinkai. Eustachijus, jauniausias iš kankinių, tar-
navo didžiojo kunigaikščio kariaunoje, kuri atliko 
ne vien karinę funkciją, bet drauge buvo glaudžiai 
susijusi su didžiojo kunigaikščio politinės valdžios 
sklaida. Jonas ir Antonijus buvo kunigaikščio dva-
riškiai, o Jonu Algirdas pasikliovė tiek, jog jam 
buvo pavesta padėti kunigaikščio pirtyje, – tai 
rodo ypatingą pasikliovimą dėl uždaros, intymios 
ir sakralios pirties aplinkos. Tačiau ši atsakomybė 
ir artumas šalies valdovui buvo paminti, kai Jonas, 
Antonijus ir Eustachijus priėmė krikštą ir įsiliejo 
į Stačiatikių Bažnyčią. Iš pat pradžių apie jų atsi-
mainymą bylojo neįprastai ilgi plaukai ir barzda, 
vėliau Antonijus ir Jonas per pasninką atsisakė 
valgyti mėsą didžiojo kunigaikščio puotoje. Turint 
galvoje, kad pagoniškose puotose Lietuvoje buvo 
išreiškiamas prielankumas valdovui, aukojama die-
vams bei gausiai girtaujama, toks elgesys negalėjo 
būti nenubaustas, todėl už nepaklusnumą ir nepa-
garbą didžiajam kunigaikščiui Jonas ir Antonijus 
buvo uždaryti į kalėjimą. Žinoma, kunigaikščio 
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svitos žmonės negalėjo atvirai skelbti savo religi-
nių įsitikinimų, kurie nesutapo su valdovo tikyba, 
o paskelbusieji privalėjo atsisakyti savo įsitikinimų 
ir sugrįžti prie senųjų dievų garbinimo, todėl trims 
kankiniams išreiškus karštą tikėjimą ir atsisakius jį 
iškeisti į pagonybę, Algirdas 1347 metais savo pa-
valdinius nuteisė myriop. Legenda byloja, kad trys 
Vilniaus kankiniai, mirę už savo tikėjimą, buvo pa-
karti ant ąžuolo, augusio ant kalvelės, kur vėliau jų 
atminimui buvo pastatyta Švč. Trejybės cerkvė, tą 
vietą parinkti padėjęs pats Lietuvos didysis kuni-
gaikštis Algirdas.

Neatsiejama viduramžių religinio gyvenimo 
dalis – šventųjų kultas. Šis tikėjimas buvo paremtas 
asmeniškai išgyvenamu, empiriškai patiriamu dan-
giškojo ir žemiškojo pasaulių sąlyčiu, kurio bran-
duolys – šventųjų buvimas danguje ir žemėje vienu 
metu. Plačiai tikėta, kad šventas žmogus paverčia 
profanišką vietą sakralia, todėl galima teigti, kad 
sprendimas pastatyti cerkvę Jono, Antonijaus ir 
Eustachijaus mirties vietoje buvo labai nuoseklus. 
Stačiatikių Bažnyčia tris Vilniaus šventuosius kan-
kinius kanonizavo 1374 metais Konstantinopolio 
bažnytiniame susirinkime, kuriame atskiri trijų 
kankinių kultai buvo sujungti į vieną ir nedalomą 
darinį, po kanonizacijos šventųjų relikvijos kurį 
laiką praleido Konstantinopolyje, kuris trumpam 
tapo Vilniaus šventųjų garbinimo sklaidos centru 
visame ortodoksiškame pasaulyje. Tai rodo fak-
tas, jog rusų stačiatikiai tris kankinius šventuosius 
pradėjo gerbti XIV a. pabaigoje, o Suzdalės kuni-
gaikštis (Maskvos didysis kunigaikštis) Dmitrijus 
Donietis tarp daugelio kitų relikvijų turėjo iš Kons-
tantinopolio atvežtą trijų Vilniaus kankinių relik-
vinį kryžių. Reikia pabrėžti ir tai, kad šių stačiati-
kių šventųjų kultas buvo populiarus tarp Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės bei Lenkijos Karalystės 
rusėnų, kurio židinys buvo Vilniaus Šv. Nikola-
jaus, Švč. Trejybės ir Šv. Dvasios cerkvės, skirtingu 
metu dėl įvairių religinių bei politinių priežasčių 
tapusios trijų šventųjų kankinių amžinojo poilsio 
vieta. Galop stiprėjant Kijevo metropolijos ryšiui 
su Katalikų Bažnyčia ir atsiradus unitų religinei at-
šakai, apskritai nebeliko kliūčių laikyti šventuosius 
Joną, Antonijų ir Eustachijų katalikiškos Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės globėjais. Galiausiai 
visuomenėje ši kankinystės istorija buvo puikiai 
žinoma, todėl, įsikūrus Vilniaus akademijai, jos 
auklėtiniai pastatė spektaklį Šventas badavimas, 
kuriame, be trijų kankinių gyvenimo atpasakoji-
mo, įtraukiama legendos motyvų. Taip pat žino-
ma, kad Motiejus Kazimieras Sarbievijus viename 
savo eilėraščių paminėjo tris Vilniaus kankinius. 
Tačiau bėgant laikui trijų šventųjų pagerbimo 
apeigos buvo primirštos, nežinota, kur iš tikrųjų 
šventųjų kūnai palaidoti. 

Kintanti geopolitinė Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės padėtis, nepastovi vidaus politinė sis-
tema reikalavo daug pastangų ir politinių resursų, 
kad valstybė galėtų išlikti. Dėl to nevengta pasi-
naudoti ir religinėmis figūromis. Lietuvos valdovas 
Algirdas, siekdamas, kad Kijevo ir Visos Rusios 
metropolito sostą užimtų jo statytinis Kiprijonas, 
argumentavo savo prašymą šventųjų Vilniaus kan-
kinių kultu bei stačiatikių tautų bendrumu. Kita 
vertus, po 1387 metų Lietuvos krikšto tarp Lietu-
vos ir stačiatikiškų kraštų atsirado konfesinė skirtis, 
kuria pragmatiškai kur kas vėliau galėjo pasinau-

Freska ant Švč. Trejybės bažnyčios sienos Vilniuje. Audronės 
Daugnorienės nuotrauka, 2012
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doti Rusijos carystė, siekianti įtvirtinti savo galią 
regione. Iš pat pradžių buvo stengiamasi pašalinti 
nerusiškos kilmės tikybinius kultus iš praktikuo-
jamųjų Maskvoje. Būtent tai ištiko trijų Vilniaus 
kankinių kultą, kurio pamaldos buvo pašalintos 
iš Maskvos bažnytinių knygų. XIX a. caro valdžia 
siekė pateisinti savo egzistavimą buvusios Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės žemėse, todėl perstati-
nėjo cerkves neobizantiniu, „nelotynišku“ stiliumi, 
siekė konvertuoti unitus ir katalikus į stačiatikybę. 
Šiems tikslams patarnavo ir šventųjų Jono, Anto-
nijaus ir Eustachijaus kankinystė, kuri neva įrodė, 
kad Lietuvoje iš pat pradžių buvo pralietas stačiati-
kių kraujas, todėl Rusijos imperija, kaip stačiatiky-
bės sergėtoja, galėjusi teisėtai laikyti Lietuvos Di-
džiąją Kunigaikštystę savo dalimi. Yra žinoma, kad 
1825 m. balandžio 14 d. Vilniaus policijos viršinin-
kas Šlykovas buvo informuotas apie oficialiai ne-
sankcionuotą gyventojų sujudimą prie Šv. Dvasios 
cerkvės. Ten įvairių konfesijų vilniečiai susirinko 
iškilmingai paminėti trijų Vilniaus šventųjų kanki-
nių – Jono, Antonijaus ir Eustachijaus – šventadie-
nio. Kaip ir daugelis kitų religinių švenčių, atlaidų 

ar bažnytinių demonstracijų, šis sambūris neturėjo 
sukelti didesnio caro valdžios tarnautojų dėmesio, 
tačiau įvyko priešingai ir Šv. Dvasios vienuolyno 
archimandritas Joelis Kotovičius privalėjo paaiš-
kinti pareigūnams priežastis, sąlygojusias išskirtinį 
susidomėjimą šia stačiatikių kulto dalimi. Tapo aiš-
ku, jog bemaž prieš dešimt metų nuo minėtojo įvy-
kio Šv. Dvasios cerkvės rūsiuose buvo rasti nesuirę 
trijų vyrų palaikai, kurių simboliškai parinkta am-
žinojo poilsio vieta po šventųjų Jono, Antonijaus ir 
Eustachijaus ikona tikintiesiems reiškė tik viena – 
tai trys Vilniaus šventieji kankiniai. Akivaizdu, kad 
po miestą ėmę sklisti gandai tapo atgyjančio kan-
kinių kulto sąlyga ir jau kiek vėliau ši primiršta re-
liginė tradicija tapo vieša, kai 1826 metais radinių 
sakralumas buvo pripažintas Minsko arkivyskupo 
Anatolijaus ir Černigovo vyskupo Lauryno (Lav-
rentijaus),  kankinių kūnai paskelbti relikvijomis ir 
visuomenė vėl galėjo juos pagerbti.

Šventieji Jonas, Antonijus bei Eustachijus yra 
išskirtinės figūros Lietuvos istorijoje. Jų pasirinki-
mas tuo metu naujos ir menkai gerbtos religijos, 
kurią išpažinto tik varguomenė, supažindino Lie-
tuvą su Europoje įsigalėjusia kankinystės idėja. Jų 
pavyzdys sudrumstė nusistovėjusią didžiojo ku-
nigaikščio dvaro aplinką ir galėjo paskatinti per-
mainas. Nors stačiatikybė netapo oficialia Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės religija, Lietuvoje 
juntama jos įtaka, sąlygojusi unitų bendruomenės 
susiformavimą. Pabrėžtina, jog krikščioniškųjų 
konfesijų atstovai Lietuvoje tris Vilniaus kankinius 
šventuosius laikė Lietuvos globėjais, Vilniaus šven-
tųjų gyvenimo motyvai tapo pasaulietinio meno 
įkvėpimo šaltiniu. Nors, atrodytų, šventųjų gy-
venimai greičiau galėtų būti pasitelkiami siekiant 
religinių, moralių tikslų, tačiau šių šventųjų kan-
kinių atminimas buvo naudojamas ir politinėms 
manipuliacijoms, svetimai valdžiai įtvirtinti. Žino-
ma, svarbu tai, jog trijų Vilniaus šventųjų kankinių 
istorija moko ne tik suprasti daugiataučio miesto, 
įvairialypės šalies raidą, bet kartu išryškina jų isto-
rijos įtaką politiniams ir kultūriniams procesams.

Parengta remiantis Dariaus Barono Trys Vilniaus kankiniai: gy-
venimas ir istorija (Aidai, Vilnius, 2000).

Švč. Trejybės bažnyčia Vilniuje. Audronės Daugnorienės nuo-
trauka, 2012
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Vilnius skleidžiasi daugybe veidų ir vienas jų 
yra herbas. Apie save jis buvo linkęs pranešti kvies-
tiems, netikėtiems ar nelaukiamiems svečiams dar 
savo prieangyje – vartuose. Dabar jų beliko viene-
ri – Aušros vartai, tačiau vis dar išlaikę šią žinią. Tai 
Vytis, prilaikomas dviejų grifų, rodantis Lietuvos 
tapatybę bei politinę Vilniaus reikšmę. Kitaip nei 
vėliavų, kilnojamų herbinių lentų ar kitų trapių 
politinių simbolių, šio herbo, tvirtai įsirėžusio į 
gynybinius vartus, neišdaužė jokie ateiviai – nei 
rusai, nei lenkai, nei vokiečiai. Kiekvienai tautai 
yra būdinga ženklinti savas erdves daiktais, kurie 
reprezentuotų josios būtį, ir minėtos tautos nėra 
išimtys. Ne veltui Daukantas jaudinosi, kad len-
kai nenukrapštytų Vyčio nuo vartų, taip ištrindami 
Didžiosios Kunigaikštystės atminimą, trapų tautų 
pavasario šešėlyje. Jo draugas Teodoras Narbutas 
ramino Daukantą, perpiešdamas Vytį ir nusiųs-

Vilius Bartninkas

Apie herbus
 

damas patvirtinti, kad šio dar esama. Vartų Vytis 
pergyveno juos abu. Jis pergyveno net sovietmetį, 
tą visą laiką primindamas, kokia Lietuva buvo ir 
kokia galėtų būti. Gal sutapimas, bet tai buvo vie-
nas iš dviejų Vyčių, išlikusių okupuotoje viešojoje 
erdvėje. Antrasis kabo ant Šv. Kazimiero koplyčios 
fasado, veidu į dabartinę Katedros aikštę. Tačiau 
šiame herbe Vytis nėra vienas, o su broliu – Len-
kijos baltuoju ereliu. Tai Abiejų Tautų Respublikos 
herbas, primenantis dar vieną politinę bendriją, 
dar vieną praeitį ir dar vieną istorinę galimybę. 
Juos abu – Vytį ir Erelį – jungia Aukso Vilnos or-
dinas, didžiųjų Europos monarchijų klubo regalija.

Nors valstybinis herbas yra reikšmingiausias 
politinės tapatybės ženklas, jis nėra vienintelis ir 
miesto gatvės tai tikrai patvirtina. Yra daug šeimų 
ženklų, išsibarsčiusių po Vilniaus gyvenamuosius 
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namus, bažnyčias, kapines. Lietuvos ir Lenkijos is-
torijoje herbai buvo ypatingi, išsiskiriantys ir iš ry-
tietiškų, ir iš vakarietiškų giminaičių. Trumpa san-
daros santrauka tiems, kurie nėra domėjęsi herbais, 
kartu ir „sociologiniais“ Vilniaus herbų ypatumais. 
Herbą sudaro skydas, jame esančios figūros, šalmas 
bei karūnėlės su šalmo papuošalu ir skraistės. Dau-
gumos Vilniaus herbų skydai nėra padalyti, o esan-
tys yra dalomi arba horizontaliai (perkirsti), arba 
vertikaliai (perskelti). Juose dažniausiai vaizduoja-
mi gyvūnai, strėlės, pasagos, gėlės, rečiau – kryžiai, 
dangaus objektai. Svetimšalių herbai įmantresni. 
Nors herbai retai spalvinami, jų spalvos gali būti 
atvaizduojamos grafiškai, pavyzdžiui, mėlyna vaiz-
duojama tankiomis juostelėmis skydo lauke. Gra-
fiškai spalvotų herbų yra mažai, o dauguma tokių 
priklauso Tiškevičių giminei. Minėtas Tiškevičių 
herbas yra puoštas grafo karūna, dantyta devyniais 
perlais. Tai yra neįprastas išskirtinumas šiose žemė-
se, kadangi vienas iš bajoriškosios respublikos idea-
lų buvo kilmingųjų lygybė. Todėl Lietuvos–Lenki-
jos karaliai nesuteikdavo išskirtinių kunigaikščių ar 
grafų titulų ir paprastai herbai puošiami penkiais 
perlais dantyta karūna. Žymesnės šeimos, kurios 
turėjo teisę į viršesnius titulus ir savaime – į išskir-
tines herbų karūnas, kildindavo save iš lietuvių ar 
rusėnų kunigaikščių arba kreipdavosi į Šventosios 
Romos imperatorių. Tačiau pastarasis sakinys tinka 
tik labai mažam šeimų būriui – Radviloms, Sapie-
goms, Chodkevičiams ir kelioms kitoms didikų 
šeimoms. Reikia pridurti, kad, kitaip nei Rytuose 
ar Vakaruose, mūsų herbai retai kada priklausyda-

vo tik vienai giminei. Tokie atvejai pasitaiko jung-
tinių paveldimų herbų atveju, Vilniuje jų matyti 
mažai. Vienas herbas, pavyzdžiui, Dołęga, Doliwa 
ar Korczak (kitaip nei aplinkinių tautų, mūsų her-
bai turi vardus), paprastai priklausė nuo keliolikos 
iki kelių šimtų ar net pusę tūkstančio skirtingas 
pavardes turinčių šeimų. Toms šeimoms, kurios 
dalijosi herbą su didikų gimine, tai buvo didžiulė 
garbė.

Dėl šios priežasties šeiminiai herbai taip pat tu-
rėjo politinės tapatybės pobūdį ir jų išsibarstymas 
po miestą turėjo ženklinti epochas ir laikotarpius, 
kuriuose vyravo viena ar kita šeima arba jų būrys. 
XVI a. pr.–vid. priklausė Ostrogiškiams ir Goštau-
tams, XVI a. pab.–XVII a. pr. – Chodkevičiams, 
XVII a. – Sapiegoms ir Pacams, XVIII a. įžengė 
Čartoriskiai, Oginskiai, Vyšnioveckiai. Radvi-
lų galia driekėsi nuo pat XV a. iki Abiejų Tautų 
Respublikos baigties. Tačiau didikų herbų Vilniuje 
išliko mažai. Tai nereiškia, kad jie Vilniuje negy-
veno. Chodkevičių rūmai stovi Didžiosios gatvės 
pradžioje, Pacų rūmai – Šv. Jono g., Radvilų rū-
mai – Vilniaus g., Sapiegų – L. Sapiegos g., tačiau 
nė vieno iš šių rūmų nepuošia herbas. Norint rasti 
Rad vilų herbą, tenka keliauti į Bernardinų bažny-
čią, Oginskių – į Šv. Jono bažnyčią, Pacų – į Šv. Pet-
ro ir Povilo bažnyčią, o Sapiegų – į Šv. Mykolo. Tai, 
kad šeimas randame kapuose, o ne namuose, turi 
įvairių prasmių. Viena jų ta, kad po ATR sunai-
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imperijos centras. Tačiau tai nebėra prasmingo ta-
patybės kūrimo santykis. Tai tik pramoga, galinti 
turėti komercinių sumetimų, kaip kad tada, kai, 
pastačius daugiabutį Antakalnyje, ant namo iške-
liamas herbas tam, kad pritrauktų daugiau estetinį 
skonį puoselėjančių pirkėjų.

Kita išlikusių herbų dalis yra Rasų ar Bernar-
dinų kapinėse. Tai mažesniųjų šeimų vietos. Jų 
kapuose buvo laidojamos ištisos kartos, kurioms 
herbas atstojo individualius portretus. Šios šeimos 
kantriai karta iš kartos darbavosi Vilniaus mieste 
ir apylinkėse, kad paliktų dar kilnesnį herbą kitų 
akivaizdoje, nei jį gavo. Herbas priminė giminės 
tęstinumą. Tai jiems buvo daugiau nei asmuo. Tie, 
kurie šios taisyklės nesuprato, ilgainiui iššvaistė 

kinimo Vilnius nustojo funkcionuoti kaip centras, 
didžiosios šeimos apleido miestą ir emigravo. Per 
šimtmečius jų vardai buvo pamiršti, jie nebeturėjo 
jokios reikšmės atkuriant politinį kūną tarpukariu. 
Į šeimų namus ilgainiui atsikėlė kiti, jie įgavo nau-
jų funkcijų. Pacų rūmuose veikia Lenkijos amba-
sada, Chodkevičių rūmuose – muziejus, o Sapiegų 
rūmai stovi apleisti. Tačiau praeities ir dabarties 
santykiai visuomet yra abipusiai; ne visuomet esti 
taip, kad praeitis dėl savo veiksmų, klaidų ar tolių 
tampa svetima. Kartais kalta ir dabartis, negebanti 
atsigręžti atgal, neniekinti savo praeities, sugebėti 
priimti ir suprasti. Sugebėti didžiuotis. Šiuo klau-
simu geriausias pavyzdys yra Radvilų rūmų istorija 
trijose sostinėse – Berlyne, Varšuvoje ir Vilniuje. 
Radvilų rūmai Berlyne nuo pat 1875 m., t. y. pra-
ėjus keleriems metams po Vokietijos reicho paskel-
bimo, iki 1945 m., t. y. iki nacistinės Vokietijos 
žlugimo, buvo Vokietijos kanclerio rezidencija, 
taigi politinė Vokietijos širdis. Tas pat nutiko ir 
Varšuvoje, kur Radvilų rūmai nuo 1818 metų tar-
navo kaip Lenkijos vicekaraliaus rezidencija, nuo 
1918–1994 m. – kaip Vyriausybės būstinė, o nuo 
1994 m. – kaip prezidentūra. Taigi dar viena po-
litinė širdis. Lietuvoje Radvilų rūmuose įsikūręs 
muziejus. Tai ne taip jau blogai. Prieš keletą metų 
ten dar veikė ir klubas Woo.

Todėl nereikia stebėtis, kad Vilniaus viešojoje 
erdvėje herbų liko mažai. Jie apleido mus, o mes – 
juos. Dabar didžiųjų herbai saugiai ilsisi bažnyčio-
se. Ten kartu su jais atgulė ir aristokratinis paveldas 
su jo tradicijomis. Liko jie ir mes ir tarp šių polių 
nėra santykio. Jie yra mirę, jų Lietuvoje nebėra, iš 
jų niekas nebegali gimti. Mums jie vertybiškai ne-
beaktualūs, likę kaip keistas pertrūkis tarp dviejų 
Lietuvų, – didžiųjų kunigaikščių ir tarpukario, – 
geriausiu atveju egzotiškas pasilinksminimas – kaip 
tada, kai reikia atsivežti iš Pietų Amerikos „pasku-
tinį Gediminaitį“, neva pademonstruojant, kad 
dar turime „valdovų“, arba statant Valdovų rūmus, 
neva aplinkiniams įrodant, kad ir mes buvome 
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savo turtus ir žemes, o vėliau prarado ir herbus. 
Tie, kurie ją gerai įsidėmėjo, visa tai paveldėjo ir 
šiandien ilsisi kapuose, papuoštuose herbu. Jų po-
ilsis yra sunkus. Jiems, kitaip nei didikams, šiuose 
kraštuose teko svarbus vaidmuo kuriant tarpukario 
valstybes. Jiems reikėjo apsispręsti dėl naujų politi-
nių priklausomybių ir nuo sprendimų brėžėsi vals-
tybių sienos, kultūrinių įtakų ribos. Dauguma čia 
gyvenusiųjų pasirinko vadintis lenkais. Spręsti apie 
jų pasirinkimo teisingumą sunku, tačiau aišku, kad 
šis pasirinkimas pavertė juos ne mažiau svetimais 
mums nei didikus. Jų tradicijų ir paveldo srovė 
taip pat nebegaivina mūsų politinės ir kultūrinės 
tapatybės. Tačiau, kitaip nei didikų atveju, tai tapo 
problema, kuri nebuvo išspręsta priklausomybės 
pasirinkimu. Ši problema ilgainiui įgavo įvairias 
formas. Šiandien tai yra dviejų moderniosios Lie-
tuvos etninių grupių – lietuvių ir lenkų – susve-
timėjimas. Ir šis klausimas vis dar prašosi naujo 
pasirinkimo ir atsakymo.

Tad ką mums kalba vilnietiškas herbas? Jis 
mums kalba apie tapatybę. Jis pasakoja apie Vil-
niuje gyvenusius kilminguosius, jų gyvenimą ir 
darbus, jų siekius ir svajones. Šio pasakojimo liko 
mažai ir skaityti kaskart tampa sunkiau. Atsiveriant 
skaitymo sunkumams, iškyla naujas pasakojimas – 
pasakojimas apie mus. Apie mūsų istorinę sąmonę 
ir kultūrinę būklę. Negebėjimas vieno pasakojimo 
išversti į kitą kelia įtampas, kurios virsta galimybė-
mis. Viena jų – atmetimas. Tai yra išvarymo veiks-
mas, ištrinant vardus, veidus, istorijas. Nebūtinai 
nuo miesto mūrų ir paminklų – pakanka ištrinti iš 
atminties. Taip, tai yra ir apsivalymas, tačiau jam 
reikia būti pasiruošus. Jei prieš apsivalymą turima 
naujų tapatybės ramsčių, naujų politinių svajonių, 
tuomet tai gali vesti į naują klestėjimo laikotarpį. 
Tačiau jei vietoj to vyrauja tuštuma ir rezignacija, 
tuomet šis apsivalymas paverčia tapatybę dykra. 
Kitas jų – priėmimas. Tai yra interpretavimo veiks-
mas, siekiant suprasti ir įsisąmoninti tai, kas skaito-

ma. Ši pastanga reikalaus priimti tai, kas skaitoma, 
o priėmus – taps skaitančiojo pasakojimo dalimi. 
Tai – toks pat radikalus ir pavojingas veiksmas 
nei apsivalymas. Neišlavintas skaitymas veda prie 
iškraipyto teksto suvokimo, kuris neturės jokio re-
ferento, todėl bus iliuzinis ir nepatvarus, netgi pa-
klaidinantis istorijoje ir dabartyje. Tačiau, išmokus 
skaityti, atvers vis naujus pasakojimus ir patirčių 
klodus. Šie leis subrandinti skaitantįjį – jo būdą, 
dorybes, veiksmus, idealus, svajones. Vadinasi, žiū-
rint į herbą, atsiveria dvi galimybės, kiekviena jų 
turi po du kelius. Kad ir kaip tai sunku, vis dar 
norėtųsi pastarojo pasirinkimo, lėto mokymosi 
skaitant. Jau pats pirmas herbo skaitymo veiksmas 
mums daug pasako apie būsimą mokymosi nuoty-
kį ir apie tai, kur galiausiai būsime nuvesti. Herbas 
moko, kad, norint jį pamatyti, pirmiausia reikės 
pažvelgti aukštyn arba žemyn. O tai labai gera pra-
džia.
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Racionalus analitikas, sąmoningas 
provokuotojas, novelių meistras

Ričardas Gavelis sovietmečiu bei pirmaisiais 
Lietuvos nepriklausomybės metais buvo laikomas 
išskirtine, ekstravagantiška asmenybe visų pirma 
dėl to, kad „skelbė laisvo, veiklaus ir atsakingo 
žmogaus idėją ir pats ja gyveno“1, o „marazmi-
nei, šizofreniškai brežnevinio komunizmo epochai 
negalėjo būti priimtina – nebent tik iš dalies ty-
liai pakenčiama – ir asmenybės laisvę bei orumą 
adoruojanti proza, ir pabrėžtinai nepriklausoma 
jos autoriaus laikysena“2. Pasak kultūrologo A. Sa-
malavičiaus, „Ričardas Gavelis buvo rašytojas be 
kompromisų, negailestingai sudaužęs giliausiai 
įsišaknijusius mūsų kultūrinius mitus, teigiančius 
lietuvio stiprybę, begalinį tautinį jo orumą, pasi-
didžiavimą šlovingos praeities simboliais, nepalau-
žiamą charakterį ir mūsų kultūroje, ko gero, atlikęs 
tai, ką kitados Vakarų kultūroje padarė Friedrichas 
Nietzsche“3.

Vienas biografinės knygos Bliuzas Ričardui 
Gaveliui sudarytojų Antanas A. Jonynas teigia, 
kad „...Vilnius – neatsiejama Gavelio kūrybos da-
lis, ne fonas, o savarankiškas, aktyvus personažas. 
Ir nepaisant to, kad šio miesto šmėkla iškyla kaip 
reta niūri ir slegianti, drįsčiau Gavelio romanus va-
dinti savotiškais meilės himnais Vilniui – meilės, 
skausmingai sumišusios su apmaudu ir neviltimi“4. 
Rašydamas apie Vilniuje matomus baisumus, skir-
damas jiems nepaprastą reikšmę, jis rodo Vakarų 
pasauliui tikrą, žiaurų pokolonijinį, sovietinį reži-
mą: „Jis pirmasis tiesiai, o ne Ezopo kalba prabilo 
apie trėmimus, rusifikaciją, komunizmo ideologi-

Virginija Pleskaitė 

Deformuotas, yrantis ir 
aižėjantis miestas

jos absurdą.“5 Kontroversiškų nuomonių abu ro-
manai susilaukė dėl tautinių, moralinių vertybių ir 
simbolių nuvertinimo, skeptiško bei ironiško po-
žiūrio į Lietuvos, Vilniaus praeitį ir mitus. 

Konceptualus tautinių vertybių 
išniekinimas

Bene labiausiai skaitytoją žeidžianti Vilniaus 
pokerio ir Vilniaus džiazo tema – tokių tautinės sa-
vigarbos simbolių, kaip legendomis apipintas Ge-
ležinis Vilkas ar istoriškai svarbi Gedimino pilis, 
bejėgiškumo ir paniekos jiems pabrėžimas. Objek-
tai, turintys lietuviui kelti pasididžiavimo jausmą, 
autoriaus yra labiau tyčiojimuisi skirtos maža-
reikšmės detalės, pasirodančios Vilniaus paveikslo 
fone ir naudojamos itin žemiškiems ir niekingiems 
tikslams: „...senoji pilis naujajam mieste: vienišas 
bokštas, išniręs iš apžėlusių kalno šlaitų – Vilniaus 
falinis simbolis <…> Simbolinis Vilniaus phallos: 
trumpas, bukas ir bejėgis <…> Iškastruoto miesto, 
iškastruotos Lietuvos didysis ženklas, kemšamas 
į visus atvirukus, visus fotoalbumus, visus turis-
tinius prospektus.“6 Tai skaitytojui primenama 
nuolatos, pasišlykštėjimą keliantys Geležinio Vilko 
sugretinimai su nusususiais miesto šunimis karto-
jasi per visą romaną Vilniaus pokeris nepamirštant 
ir vis nykstančio Vilniaus „vyriškumo“ simbolio – 
Gedimino bokšto: „Senas iškrypėlis ekshibicionis-
tas Vilnius nė sekundei nebandė prisidengti savo 
buko bejėgio falo.“7 Kultūrologas Almantas Sama-
lavičius teigia, kad „Gavelis totalaus Vilniaus kūno 
deformacijas interpretuoja kaip vyriškumo praras-
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tį: miestas degraduoja keisdamas savo lytį, moteriš-
kėdamas. Ši lyties transformacija tampa <…> Lie-
tuvos bejėgiškumo, nevisavertiškumo įvaizdžiu“8.

Kiti Vilniaus pastatai, architektūra ar atmosfe-
ra taip pat nedžiugina skaitytojo akies, juose ma-
toma globali deformacija: „Vilnius buvo bažnyčių 
miestas, bet dabar jose niekas nesimeldžia. Vilnius 
buvo liepų miestas, o dabar liepos išsigimė nuo sie-
ringo lietaus.“9 Pagrindiniams romanų veikėjams 
(Vytautui Vargaliui, Tomui Kelertui ir kt.) Vilnius 
atrodo suvienodėjęs, tarsi dėl kažkokių neįvardija-
mų priežasčių sustojęs laike ir nebekintantis: „Vil-
nius – tai vienodų cemento dėžučių miestas. Vie-
nodų molio žmogučių miestas. Vienodų ašarų ir 
vienodos spermos miestas. Jei koks milžinas ūmai 
sumaišytų viską – namus, žmones, ašaras, spermą, 
sukeistų viską vietomis ir supainiotų – absoliučiai 
niekas nepakistų. Tas ir yra baisiausia – Vilnius 
seniai negeba keistis“10 arba „Vilnius seniai miręs 
<…> Neliko Vilniaus veido, visi nauji kvartalai 
vienodi, nejokie: bedvasiai konglomeratai...“11

R. Gavelis savo romanuose sukuria įspūdį, 
kad Vilnius yra neatitaisomai supuvęs iš pagrindų 
(„Šito miesto pasaulis sudarytas visai kitaip, čia ir 
pradai kitokie: mėšlas, smarvė ir beribė, slogi lietu-
viška negalia“12), kai kuriems veikėjams tampantis 
pragaru, slogiausia vieta visatoje. Vilniaus pokeryje 
dažnai nevengiama Vilnių vadinti Visatos Subine, 
šitaip dar labiau išryškinant veikėjų požiūrį į savo 
miestą. („Vytautai, ar niekad nepamanėt, kad Vil-
nius yra Dievo išvietė? Kad čia jis tiktai šlapinasi ir 
tuštinasi?“13)

 

„Būtybė, turinti valią, sąmonę ir, kas 
blogiausia, intenciją“

Vilnius R. Gavelio prozoje atlieka ne tik vaiz-
dinę paskirtį kaip negyva aplinka, fone aprašomas 
peizažas, daugiau dėmesio skiriama jo, kaip sava-
rankiškai veikiančio ir kitiems įtaką darančio per-
sonažo („Protagonistas įvardija miestą kaip „pavar-
gusį“, išsekusį, tarsi kalbėtų apie gyvą ir sąmonę 
turintį organizmą“)14, įvaizdžio formavimui. Kiek-
vienas veikėjas nesąmoningai jaučia miesto daromą 
įtaką, suvokia gyvenąs nepaprastoje aplinkoje ir yra 
priklausomas nuo aukštesnių jėgų, reguliuojančių 
kiekvieną žingsnį. Visi Vilniaus pokerio bei Vilniaus 
džiazo veikėjai įvardija tik neigiamą Vilniaus įtaką, 
nė karto nesidžiaugdami gyvenamąja aplinka: „Vil-
nius primena budelį, kuris prieš egzekuciją vaišina 
nieko neįtariančią auką ledinukais.“15 Miestas vaiz-
duojamas tarsi pragaras, norintis kiek įmanoma 
labiau sugadinti žmogų, pražudyti jį: „Jis neturi 
sielos, širdies vietoje jam tūno sušvinkęs tingus sli-
binas.“16 Net ir bandant kurtis šviesesnį gyvenimą, 
„Vilnius laiko tave sugriebęs, stengiasi, kad niekad 
nežinotum, kas iš tikro esi.“17

Miesto žmogiškumas, įasmeninimas stebina – 
savarankiškumas ir gebėjimas veikti išryškinamas 
nupasakojant jo veiksmus tarsi dar vieno paprasto 
veikėjo: jis ir kalba („Gali pajust, kad jau esi nu-
mirėlis, jei Vilnius pradeda su tavim kalbėti“18), ir 
juokiasi („O Vilnius nepagelbėjo jam, vien džiugiai 

Rūta Dambravaitė. Autodalys, 2012
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krizeno į kumštį“19), ir žiūri, stebi („Tave visą laiką, 
kiekvieną mirksnį, stebi Vilnius <…> Toks jau yra 
Vilnius: jis spokso į tave, fiksuoja ir tyli“20) kaip 
eilinis žmogus („Klausau, kaip sunkiai švokšdamas 
kvėpuoja senis Vilnius“21). Tai miesto paveiks-
lui suteikia dar daugiau mistiškumo – joks kitas 
miestas negali šitaip egzistuoti, gyventi savo atskirą 
gyvenimą ir žaisti žmonių gyvenimais. R. Gavelio 
interpretacija dažnai gali atrodyti paranojiška, ska-
tinanti visur matyti tavęs tykančius balandžius ir 
besislepiančius miesto basiliskus.

Miestas be gyventojų – miręs, bevei-
dis ir niekam nereikalingas 

Jei miestas galėtų egzistuoti vienišas, be žmo-
nių, Vilnius būtų visų miestų Miestas.
   Ričardas Gavelis

Ir foniniams, ir pagrindiniams veikėjams 
R. Gavelio romanuose tenka būti mirštančio mies-
to, slogios aplinkos dalimi. Bet kokios ryškesnės 
charakterio savybės, išsiskiriančios asmenybės Vil-
niuje egzistuoti negali: „Visatos Subinėje kiekvie-
nas pagal apibrėžimą yra šūdas.“22

Nemaža dalis Vilniaus gyventojų Vilniaus po-
keryje laikomi kanukais, R. Gavelio taip vadintais 
totalitarinio blogio atstovais. Pasak romano veikėjo 
Vytauto Vargalio, jie seka ir valdo visų mūsų gyve-
nimą, nuolatos supdami mus kiekviename žings-
nyje – visi vienodi, bukais veidais ir žvilgsniais, 
tikriausiai netgi besieliai: „Tyriau Jų žvilgsnius 
(vieną ir tą patį žvilgsnį) atsidėjęs, pergalėdamas 
baimę ir šleikštulį <...> Įžūlūs jaunuoliai, niauriai 
spoksantys į tave kavinėje. Blyškiaveidės spuoguo-
tos moterys, šnipinėjančios tave pro neplautus 
langų stiklus…“23 Kitas veikėjas, gydytojas Ko-
varskis, kanuotą žmogų įvardija kaip sergantį Vil-
niaus sindromu, pateikdamas tikslius medicininius 
simptomus: „Dingsta meilės jausmas... Savigarba... 
Išdidumas <...> Kinta kalba <...> galėčiau pažin-
ti paliestąjį Vilniaus sindromo užsimerkęs, vien iš 

kalbos <...> Galiausiai prasideda kūno deformaci-
ja...“24 Pagrindinis kūrinio veikėjas šių asmenų pa-
ranojiškai bijo teigdamas, kad jie riboja žmogaus 
laisvę, neapkenčia galvojančių žmonių, galinčių 
suardyti jų kanukišką sistemą: „Kiekvienas Visatos 
Subinės gyventojas bijo galvoti. Jam vaidenasi, kad 
dargi jo smegenyse lindi guvus nykštukas su aibe 
bloknotų, fotoaparatų ir magnetofonų.“25

Nors rašytojas daugumą žmonių laiko vieno-
dais kanukais, nevertais ypatingo dėmesio, vis vien 
kiekvieną jų įdėmiai nagrinėja, priskirdamas jiems 
neįprastus palyginimus, dažniausiai susijusius su 
gyvūnijos pasauliu: „Vilnius užburia žmones, kad 
jie prarastų savastį, virstų pelėmis, varnomis, dram-
bliais, žuvimis, kiaulėmis, sliekais...“26 Miestiečių 
charakterių diapazonas neįtikėtinai platus – net 
skaičiuodami gyvūnų rūšis matome įvairius gyven-
tojų tipus, o sociologijos profesorius Algimantas 
Valantiejus, analizuodamas R. Gavelio romanus, 
pastebi netikėtus sugretinimus ir žinomų asmeny-
bių įvairovę: „Čia galima sutikti Kantą, Konfucijų, 
senamiesčio girtuoklį, Jimį Hendrixą, Bertrand’ą 
Russellą, Platoną, Schopenhauerį ir Kafką.“27

Didelis dėmesys romanuose skiriamas miesto 
paukščiams – balandžiams ir varnams – bei šu-
nims. Kol paliegę šunys pajuokiamai tapatinami 
su legendiniu Geležiniu Vilku, pats Vilnius dažnai 
vaizduojamas kaip varnas: „Šitas miestas yra varnas, 
jis kaukši snapu, norėdamas išlesti tavo smegenis. 
Visų smegenis“28, „Jų šventoriuose dieną naktį bu-
riasi varnai <...> Vilnius yra juodvarnių karalija.“29

Kiekvieno Vilnius yra vis kitoks

R. Gavelis pripažįsta, kad „apie Vilnių neįma-
noma parašyti pasitelkus visažinį demiurgą, nes 
apie Vilnių niekas visko ligi galo nežino. Vilniaus 
romanas tegali būti painus ir nevienaprasmis po-
keris.“30 Skaitant romanus, kartais sunku atpažinti 
tą miestą, kuriame gyvename, ir gatves, kuriomis 
kasdien einame – šalia paprasto, romanų veikėjams 
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kasdienio Vilniaus paveikslo kuriamas ir kiek ki-
toks, neįtikėtinas, neegzistuojantis, mitologizuotas 
ir paslaptimis apgaubtas miestas. 

Niekinamiems tautiniams simboliams – Ge-
ležiniam Vilkui ar Gedimino piliai – sukuriama 
atsvara, tarsi tikroji, ne kiekvienam prieinama ir 
suprantama legenda – Vilniaus basiliskas: „Žygi-
manto Augusto laikais Vilniuje atsiradęs basiliskas, 
žvilgsniu užmušinėjęs žmones <...> Slapstęsis Di-
džiosios gatvės rajone, buvęs aptiktas, bet paskui 
dingęs. <...> Vilniaus universitete būdavo rengia-
mos studentiškos Basilisko pergalėjimo apeigos, 
bet vėliau jos buvo uždraustos ir pamirštos.“31 Jo 
egzistavimą bandoma pagrįsti realiomis gyvenimo 
detalėmis – tiksliais gatvių, pastatų pavadinimais, 
visiems žinomomis vietomis ir vardais, kartu no-
rint skaitytojui įteigti naują legendą, tačiau tuo 
pat metu tarsi ir parodyti mito apie Geležinį Vilką 
absurdiškumą kuriant panašią situaciją, pritaikytą 
šiems laikams: „Vis rodosi, kad tuoj jį aptiksi. Jis 
visiškai realus: milžiniškas, apipelijęs, pamėkliš-
kom žalsvom spangėm... Gal tūno senamiesčio 
požemiuose, o gal slapstosi naujuose rajonuose, 
tarp degtukų dėžučių geometrijos.“32 Be Vilniaus 
basilisko, R. Gavelis naudoja ir kitus įvaizdžius – 
tariamą Vilniaus slibiną, tarsi įasmeninantį patį 

Vilnių: „Viena daugiakalbio Vilniaus slibino gal-
va. Slibino, šnekančio dešimčia kalbų, bet nė vie-
na nemokančio prabilti taisyklingai. Varšuvietis ar 
krokuvietis nesuprastų jo tarties. <...> Kur dar rasi 
tokį slibiną, kad jo galvos kautųsi tarpusavy, keik-
damosi skirtingomis kalbomis.“33 Šitoks tarpais 
perdėtas Vilniaus misticizmas ir neįtikinamos le-
gendos galų gale vis vien išeina į naudą: „Matyt, tik 
Vilniuje galima atskleisti didžiąsias paslaptis <...> 
Tik Vilniuje, tolimiausiame katalikybės bastione, 
daugiagalvio daugiakalbio slibino, slogaus basilis-
ko, užmaršties rūko mieste.“34

Kartais skaitytojui gali pasirodyti, kad sukurtas 
Vilnius – neegzistuojantis miestas, kitų pasaulio 
didmiesčių atspindys, sukonstruotas paėmus iš jų 
po nedidelę detalę: „…Vilnių galima rasti visur – 
aš mačiau ištisus Vilniaus kvartalus Amsterdame ir 
San Franciske – Vilniaus gatves, namus ir žmones 
<...> Vilnius yra visur. Kiekviename tikrame mieste 
gali aptikti Vilniaus namus, gatves ir žmones...“35 
Vienas veikėjas sąmoningai teigia, kad „aplink 
mane, viduj manęs – visur tėra Vilnius, galbūt visas 
pasaulis yra Vilnius“36, suvokdamas, kad R. Gave-
lio teigiamas Vilnius negalėtų būti jokiame žmo-
giškame pasaulyje dėl savo fantastiškų ypatybių ir 
savybių („Vilniuje viskas įmanoma. Pabrėžiu: čia 
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įmanoma visui viskas“37) ar neįtikėtinos prigimties: 
„Vilnius – išvirkščias miestas. Kiti miestai gimdo 
savo šiukšlynus, o šis sąvartynas slapčia gimdo 
patį Vilnių“38. Čia apčiuopiamas Vilnius laikomas 
šiukšlių sankaupa (taip vilniečių gyvenimus įpras-
mindamas kaip šiukšles), o tikrasis, metafizinis 
paliekamas neaiškus, neapibrėžtas erdvėj ir neap-
ribotas, kartais atsirandantis sąmonėjančių veikė-
jų galvose. „Vilniaus mitologija skleidžiasi džiazo, 
kurį taip mėgo rašytojas, principu – virtuoziškai 
vienas iš kito perimdami leitmotyvą, pasakojimai 
skirtingų veikėjų vidiniu žvilgsniu pinasi į pašėlu-
sią, azartiškais staigiais posūkiais į nepažintas gel-
mes nešančią partitūrą.“39 Keistai ir mįslingai Vil-
nius vaizduojamas ne be priežasties – paprastą ir 
kasdienį miesto paveikslą galime matyti daugelyje 
knygų ir istorijų. 

„Vilnius, kurį aš myliu, Vilnius, kuris 
esu aš pats...“

„Kodėl – iš principo – reikia rašyti ir skaityti 
tekstus apie „gyvo Vilniaus puvimą?“40 Daugeliui 
galėtų atrodyti, kad autorius pejoratyviniais ro-
mano vaizdais ir įvykiais išreiškia savo neapykan-
tą miestui ir gyvenimams jame, tačiau rašytojas 
bando „pažadinti“ žmones, verčia mąstyti ir veikti 
savarankiškai, taip gelbėdamas kitus nuo sukurtos 
sistemos: „Bet dar baisiau, kai miestai pūva gyvi. 
Kai žmonės kapstosi dvokiuose dūlėsiuose, many-
dami, kad šitai ir yra gyvenimas.“41 Nors R. Gavelis 
Vilnių, aprašomą šitaip destruktyviai ir pesimistiš-
kai, dažnai vadindavo „Visatos Subine“, tai, kiek 
dėmesio šitam miestui skiriama kūriniuose, kaip 
giliai jis išnagrinėtas ir įvairiapusiškai pateiktas 
skaitytojui, parodo, kad rašytojas savo miestą my-
lėjo, žavėjosi ir juo didžiavosi. Rašytojas savo eseis-
tikoje patvirtina Vilniaus džiazo ir Vilniaus pokerio 
universalumą: „Vilniaus pokeris žaidžiamas daug 
kur. Galima net manyti, kad mūsų beprasmiška-
me pasaulyje Vilniaus pokeris – labiausiai paplitęs, 
galbūt net vienintelis tikras žaidimas.“42 Taip tarsi 

pasakoma, kad šios knygose rašomos istorijos karto-
jasi skirtinguose miestuose skirtingais laikotarpiais 
ir kiekvienas gali atrasti savitą, asmeninį santykį su 
savo Vilniumi.

1 Valentinas Sventickas. Kas po antveidžiu // Bliuzas Ričardui Ga-
veliui, p. 39.
2 Antanas A. Jonynas. Memuarai apie laisvą žmogų // Bliuzas Ri-
čardui Gaveliui, p. 11.
3 Almantas Samalavičius. Galingos vaizduotės kūrėjas // Bliuzas 
Ričardui Gaveliui, p. 13–14.
4 Antanas A. Jonynas. Op. cit., p. 11.
5 Artūras Jančys. Rašytojas R. Gavelis kūryboje numatė ateitį // 
Lietuvos rytas, 2010-10-07.
6 Vilniaus pokeris,  p. 58.
7 Ten pat, p. 191.
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20 Ten pat, p. 121.
21 Vilniaus pokeris, p. 378.
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Neseniai pasirodžiusi Kristinos Sabaliauskaitė 
esė ir apsakymų knyga Danielius Dalba & kitos 
istorijos visiškai kitokia nei pirmosios dvi jos kny-
gos. Autorė smarkiai rizikuodama keičia literatūros 
žanrą (nuo romano pereina prie esė ir apsakymų), 
o tai reiškia, kad dviejų Sabaliauskaitės kūrinių 
vertinti juos lyginant galbūt nė neverta. Pirmąją 
knygą galima būtų pavadinti monumentalia, no-
vatoriška – juk lietuvių literatūroje dažnas rašytojas 
pradeda būtent esė rinktinėmis, o tik paskui galbūt 
parašo kokį nors romaną – ir labai revoliucinga, 
kiek jaukiančia lietuviškos literatūros kanonus ne 
tik stiliumi, bet ir autorės požiūriu į literatūros kū-
rinį: ji drąsiai savo kūrinius reklamuoja, kalba apie 
juos, po truputį bando iš lietuviškosios literatūros 
padangės išgyvendinti suvokimą, kad gera knyga 
yra tik ta, kuri tyliai ilsisi bibliotekų lentynose, o ją 
skaito tik išrinktieji. Naujoji knyga kitokia ir stiliu-
mi, ir temomis, bet ypač išsiskiria savo konceptu-
alumu: kitaip nei barokui skirtoje dilogijoje Silva 
Rerum, šioje knygoje Sabaliauskaitė gilinasi į šiuo-
laikinio pasaulio problemas, tokias kaip tapatybė 
(miesto ir žmogaus), šlovė, nostalgija, ilgesys, su-
svetimėjimas. Tačiau labai ryškų panašumą, kurio 
nemini pati autorė (gal ji tai daro sąmoningai?)1, 
galime įžvelgti užvertę paskutinį knygos puslapį: 
tai – Vilnius. Vilnius, kuriame žmonės gimsta ir 
miršta, iš kurio išvykstama ir į kurį grįžtama, kurį 
trokštama sergėti, bet sykiu ir keisti. Knygoje iš-
nyrantis Vilnius – jau nebe barokinis, Norvaišų 
šeimos Vilnius, pažymėtas studentiškų gaujų peš-
tynėmis, žybsinčiomis faunų akimis ir miros kva-
pu. Šiame Vilniuje barokas Misionierių bažnyčios 

Kristina Tamelytė

Apie Vilniaus įvaizdį Kristinos 
Sabaliauskaitės knygoje 
Danielius Dalba & kitos istorijos

bokšteliais dar strykteli į viršų, tačiau jau blausiai, 
kiek tingiai ir vaiduokliškai. Tokį pokytį šioje kny-
goje autorė nesyk aptaria.

Sabaliauskaitė knygą pradeda Lietuvai itin 
skaudžiu laikotarpiu. Lenkijos okupacijos metu, 
kai Vilniuje vis dar gyva lenkiška ir žydiška kul-
tūra, Karalienės Jadvygos mergaičių gimnazijoje 
vis dar pakilios nuotaikos, niekas nelaukia karo, 
o besibaiminantieji dažnai išvadinami neišmanė-
liais; pavyzdžiui, mergina, norinti ištekėti už vai-
kino būdama septyniolikos vien tam, kad patirtų 
meilės džiaugsmus prieš karą, kunigų pavadina-
ma paleistuve. Šioje novelėje Vilnius – lenkiškas 
miestas, jo gyventojai kalba lenkiškai, vyrauja len-
kiška kultūra, tačiau greitai mieste viskas keisis, jį 
pakeis karas ir čia atėję naujakuriai, kurie vadins 
save miesto šeimininkais. Kūrinys apie kaitą Vil-
niuje, apie vienos Vilniaus tapatybės nyksmą ir 
naujos atsiradimą. Būtent šiuo laikotarpiu baigiasi 
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kosmopolitiško Vilniaus egzistavimas ir jis tampa 
lietuvišku: „... į Vilnių atėjus lietuviams, kai kas 
pagerėja, ir niekas dėl to nesiginčija – Vilniuje, po 
kelis metus trukusios blokados padaugėja dešros ir 
šiaip skanių mėsos gaminių <...> lietuviai yra geri 
ūkininkai, geri fabrikantai, geras gyvenimas jiems, 
visų pirma, yra geras maistas.“2 (p. 9) Sabaliaus-
kaitė pabrėžia, jog lenkiška kultūra Vilniuje buvo 
aukštoji kultūra – neatsitiktinai pagrindinėmis 
esė veikėjomis pasirenkamos Karalienės Jadvygos 
gimnazijos moksleivės, atstovaujančios aukštajai 
kultūrai, na, o lietuviai – geri ūkininkai. Vis dėl-
to agresyvus miesto virsmas visiškai lietuvišku šiuo 
atveju nurodo ir į aukštosios kultūros nunykimą: 
„Šeimos nepritekliaus prispaustai Jadvygos moti-
nai, kas, kad mokančiai kelias kalbas ir naudotis 
spausdinimo mašinėle, dabar pavyksta gauti tikrai 
arbatos pilstytojos darbą...“ (p. 9–10) Svarbu tai, 
kad naujasis lietuviškas Vilnius yra agresyviai naci-
onalistinis – antai išsilavinusi moteris dėl savo tau-
tybės gauna tik paprastos padavėjos darbą; šitaip 
keičiasi Vilnius į jį atvykus tikriesiems „šeiminin-
kams“. Daugeliui išvarytųjų iš Vilniaus jis visuo-
met taip ir liks pilnas kitataučių, gyvas, klegantis 
ir visiems itin draugiškas. Autorė įtaigiai ir subtiliai 
aprašo vykstančius poslinkius, tačiau nieko ne-
teisia, paprasčiausiai pasakoja istoriją, kuri iki šių 
dienų išlieka reikšminga vilniečio politinės bei kul-
tūrinės savivokos dalimi. Vilniaus okupacija dau-
geliui miestiečių yra itin skaudus laikotarpis, dar 
skaudesnis žinant tai, jog Vilnių atgavę lietuviai nė 
neišmanė, ką su atgautąja sostine daryti: tai baigėsi 
Radvilų rūmų sprogdinimu, bažnyčių virsmu atei-
zmo muziejais ar sandėliais.

Kita istorija pasakoja apie Samuelį Vilnerį (pa-
vardė turbūt pasirinkta neatsitiktinai?) ir siekia 
tarpukarį bei Antrojo pasaulinio karo laikotarpį. 
Samuelis ir yra iš tų, kuriuos iš Vilniaus išvarė – 
nesvarbu, ar buvę Hitlerio nacionalsocialistai, ar 
lietuvių nacionalistai, tačiau išvarytųjų žmonių 
atmintyje Vilnius visuomet kitoks nei yra dabar: 
„Samuelio atmintyje jo gimtasis Vilnius visuomet 
bus apgriuvęs, apiręs, įtrūkusiomis sienomis, su-

skilusiomis baliustradomis, girgždančiais parke-
tais <…> grindinio akmenys ten visuomet buvo 
nudilę, nusvidinti ir nublizginti kaustytų aulinių 
batų. Viskas ten buvo sena, nuolatinės irimo bū-
senos; sena, bet labai gražu ir nemaru.“ (p. 106) 
Grįžęs į Vilnių, Samuelis jo nebeatpažįsta – jis regi 
„vaiduokliško Vilniaus planą, kuriame gyvena tik 
mirusios sielos.“ (p. 7) Čia jis vis ieško savo pirmo-
sios mylimosios Esteros, kuri galbūt jau seniausiai 
mirusi, tačiau jam tai ir yra Vilnius – miestas, kuris 
jo sieloje gaivina jausmus, jausmus žmonėms, ku-
rių nebėra. Nors ir nusivylęs Vilniumi bei jį pa-
ženklinusiais pokyčiais, Samuelis ima šį tą suprasti 
apie savo svajonę (aplankyti Vilnių) ir apie kitų 
svajones: „... staiga pagaliau supranta, ko tie lietu-
viai buvo tokie pikti. <...> labiausiai lietuviai ne-
galėjo atleisti ir niršo, kad jų išsipildžiusi svajonė, 
svajonė turėti Vilnių, pasirodė visai ne tokia kaip 
tikėjosi. Jie tikėjosi sugrįžti į legendinę savo Lietu-
vos sostinę, sugrįžti namo, o pamatė, kad ten nieko 
lietuviška beveik nėra...“ (p. 128) Sabaliauskaitės 
piešiamas Vilnius – tai miestas, kuris nepasiduoda 
niekam – nei Samueliui, nei lietuviams. Jis godžiai 
saugo atvaizdus, vaiduoklius ir šmėklas, leisdamas 
gyviesiems darsyk su jais susitikti.

Didžiausią įspūdį man palikusi novelė prasi-
deda vienoje iš Vilniaus ligoninių, kurios palatoje 
guli senas, dar sovietinės sistemos „aukso laikus“ 
menantis klerkas; jo praeitis daugeliui ligoninės 
darbuotojų puikiai pažįstama ir smerkiama. Gulė-
damas lovoje jis atsimena tam tikrus laikotarpius, 
kuriuos išgyveno Vilniuje: įskųstus žmones, nu-
griautus senąjį Vilnių menančius pastatus, sunai-
kintus kultūrinius simbolius. (Anti)Herojaus gyve-
nimo istorija prasideda sename bute, viename iš tų, 
kurie įsikūrę aplink Gedimino prospektą, Vilniaus 
gatvę: tie butai vis dar milžiniški, kadais nuostabaus 
interjero, pilni meno kūrinių, lipdinių, priklausę 
daugiausia pasiturintiems žydams ar kitų tautybių 
verslininkams. Dabar daugelis tų butų kvepia pelė-
siu, yra šalti, tamsūs, juose seniai nebelikę lipdinių, 
įstabaus grožio baldų ar interjero detalių, likęs tik 
kadaise buvusios didybės tvaikas, tačiau tik tvaikas. 
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Jie nejaukūs, akį rėžia nekruopščiai nutinkuotos 
sienos, tarytum jiems niekad ir nebuvę lemta tapti 
jaukiais. Sabaliauskaitė aprašo pokytį – iš praban-
gių grafų būstų į sovietiniu naftalinu dvelkiančius 
bendrabučius, kuriuose ir glaudžiasi pagrindinis 
veikėjas. Jis su įkarščiu vis bando paslėpti bet kokią 
buržua laikų žymę: „Jis pats norėjo judėti toliau, 
pirmyn, į šviesią rytdieną – vos įsikraustęs į jam pa-
skirtą kambarį pirmiausia pasistatęs kopėčias nu-
daužė nuo lubų visus buržuazinius lipdinius, baltai 
nutinkavo visas sienas.“ (p. 137) Vėliau veikėjas iš 
seno žydų funkcionieriaus buto pašalina ir istori-
nę Vilniaus atmintį besistengiančią išsaugoti foto-
grafę – įskundžia ją už šnipinėjimą ir nelojalumą, 
jaučiasi tuo patenkintas. Lipdinius daužančios ir 
skaidriai žibančios akys – to meto sistema tikėjusio 
vilniečio akys, jos baugina. Jos nekenčia grožio, jos 
nekenčia Vilniaus, tokio Vilniaus, koks jis buvo; 
jos tetrokšta bet kokia kaina jį pakeisti. Ir ar kartais 
Vilnius nėra panašus į tą žydų funkcionieriaus butą 
nudaužytais lipdiniais ir baltai tinkuotomis sieno-
mis? Tarsi būtų pamiršęs savo didybę ir istoriją.

 Kristina Sabaliauskaitė, žavėdamasi Woody 
Alleno pasakojimo meistriškumu3, įtaigiai ir gyvai 
kuria Vilniaus mitą: „Bet Vilnius toks miestas – 
gyvenimo logika čia ne visuomet veikia. Čia, tar-
si Bermudų trikampyje, yra kažkokia magnetinė 
anomalija, kuri žmogiškosios prigimties kompasą 
labai dažnai išmuša iš vėžių, priversdama rodyklę 
suktis it patrakusią tarp visuotinai priimto gėrio 
ir blogio ir krėsti keisčiausius dalykus, kurie įpras-
tame pasaulyje, įprastom aplinkybėm nė nešautų 
į galvą. Čia išnyksta tautybės ir lieka tik žmonės, 
lieka tik gėris ir blogis, atmintis ir nuoskaudos, 
bet galų gale išnyksta ir jos, išnyksta ir patys atsi-
minimai.“ (p. 22) Autorės po pasaulį vedžiojamų 
veikėjų keliai visuomet sugrįžta į Vilnių (mintimis 
ar fiziškai, ne taip ir svarbu): čia jie vėl gimsta ir 
vėl miršta, vėl kuria ir vėl griauna, vėl atvyksta ir 
vėl išvyksta, tačiau pats Vilnius lieka – vis kitoks 
kiekvieno jo gyventojo galvoje.

Po Silva Rerum pasirodymo Vilniaus sena-
miestis išgyveno tikrą renesansą – daugybė naujų 

ekskursinių maršrutų Silva Rerum takais, išaugusi 
įvairių knygų apie Vilnių leidyba; daugelis best-
selerio skaitytojų pabrėždavo, kad ši knyga jiems 
padėjo vėl iš naujo pajusti Vilniaus senamiestį, su-
sidomėti jo istorija, barokine architektūra. Naujoji 
knyga turbūt nesužadins didelių jausmų barokui 
ar senamiesčiui, tačiau privers giliau apmąsty-
ti Vilniaus istoriją ir – svarbiausia – reikšmingus 
epochinius virsmus, kurių šiame mieste buvę itin 
daug. Ir ne tik paties miesto, bet ir žmonių men-
taliteto, savivokos, pasaulėžiūros virsmus. Silva 
Rerum Vilnius – viena svarbiausių romano erdvių: 
jis spalvingas, nuolatos kenčiantis, įsiskaudinęs, ta-
čiau gyvas. Knygos Danielius Dalba & kitos istorijos 
Vilnius taip pat gyvybingas, tačiau ta gyvastis kito-
kia. Dažnas iš Vilniaus bėga į Paryžių, Marakešą ar 
Londoną, tačiau visi sugrįžta. Atrodytų, kad Vil-
nius yra namai, kuriuose ilgai užsibūti negalima, 
tarsi jis pagaus tave it tas autorės dažnai minimas 
Bermudų trikampis, pagaus ir nebepaleis. Rašyto-
ja neatsitiktinai ironiškai aprašo garsių prancūzų 
(Bertrand’o Cantat ir Marie Trintignant) viešnagę 
šiame mieste: tarytum jiems net nebuvo lemta iš 
Vilniaus pabėgti sveikiems, tarsi ir mums, vilnie-
čiams ar tik gyvenantiems Vilniuje, nelemta būtų 
pabėgti nuo Mirties Vilniuje. Nuo Vilniaus, kuris 
pasauliui žinomas kaip garsių prancūzų mirties 
vieta, daugybės žydų egzekucijos vieta, kaip vieta, 
kurioje negali gimti toks talentas kaip Danielius 
Dalba. Autorė meistriškai atveria šias Vilniaus ir 
lietuvių žaizdas, jas pabarsto druska ir tikisi, kad 
mes patys jas užversime. Vilnius apsakymuose vei-
kia nebyliai, trumpais prisilietimais prie veikėjų 
kelių ir kryžkelių, tik vos vos stumteldamas į vieną 
ar kitą pusę, tačiau kiekvienas toks prisilietimas 
verčia mąstyti apie savo ir savo miesto tapatybę.

1 Interviu delfi.lt Kristina Sabaliauskaitė sakė, kad panašumai, 
siejantys jos dvi knygas, yra istorijų pasakojimas ir ta pati autorė; 
http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/ksabaliauskaite-apie-
nauja-knyga-londona-vilniu-ir-homo-sovieticus.d?id=60005029
2 Kristina Sabaliauskaitė. Danielius Dalba &kitos istorijos. – Bal-
tos lankos, Vilnius, 2012. Toliau cituojant nurodomas tik puslapis. 
3 Interviu su Kristina Sabaliauskaite, Kava su IQ, http://vimeo.
com/48808685
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Nors rašytojas visuomenėje (o ir pačių rašytojų 
straipsniuose1) neretai suvokiamas kaip individua-
listas, užsidaręs nuo jį supančio pasaulio ir pasinė-
ręs į savąjį, tarsi kontrargumentas tokiam požiūriui 
iki šiol veikia arba naujai kuriasi įvairios rašytojų 
bendruomenės2. Apie tokį jaunųjų kūrėjų bendruo-
meniškumą nėra vieningos nuomonės, tad čia bus ap-
žvelgta, kokios jaunųjų bendruomenės kūrėsi Vilniu-
je, pasvarstyta, kokį vaidmenį jaunųjų kūrybiniame 
procese jos atliko. 

Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcija

1945 m. oficialiai įteisinta TSRS rašytojų są-
jungai pavaldi rašytojų organizacija – Lietuvos 
TSR tarybinių rašytojų sąjunga su būstine Vilniu-
je. Netrukus susiformavo ir Vilniaus jaunųjų rašy-
tojų sekcija, kurios pirmininku išrinktas Mykolas 
Sluckis, o pirmąjį narių sąrašą 1946 m. pasirašė 
tuometinis LTSR rašytojų sąjungos pirmininkas 
Petras Cvirka. Tais pat metais įsikūrė ir Kauno 
jaunųjų rašytojų sekcija, kurios pirmininku tapo 
Alfonsas Bieliauskas. Į grupes būrėsi ir toliau nuo 
didžiųjų miestų esantys pradedantieji rašytojai, 
ėmė formuotis įvairūs literatūros būreliai. Supran-
tama, šis literatūros bendruomenių atsiradimas 
siejosi ir su istoriniu kontekstu – Justas Paleckis, 
tuometis LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiu-

Saulius Vasiliauskas

Jaunieji rašytojai ir 
nesenstantis Vilnius

mo pirmininkas, pirmame pradedančiųjų rašytojų 
susirinkime (1948 m.) pasakė: „Jeigu kiekviename 
kaime yra vienas geras giedorius, tai kiekviename 
kaime gali būti ir poetas.“3 Nestigo akivaizdaus ko-
munistų partijos dėmesio literatūrai, kuri vertinta 
kaip turinti galios suformuoti tarybinio darbinin-
ko portretą. Šiame kontekste jaunasis rašytojas su-
voktas kaip „ideologinio fronto darbuotojas ir jis 
turi kovoti už jaunimo auklėjimą komunistinėje 
dvasioje“4. 

Nepaisant akivaizdžių ideologinių momentų, 
jaunųjų rašytojų bendruomenėse vykdavo ir nau-
dingų diskusijų apie literatūrą, jos vertinimo krite-
rijus. Netrūko dėmesio ne tik poezijai, prozai, bet 
ir dramaturgijai ar publicistikai. Vilniaus jaunųjų 
rašytojų sekcija aktyviai bendravo ir su Latvijos jau-
naisiais rašytojais, Rygos jaunųjų rašytojų studija 
(bendravimą iliustruoja latvių jaunųjų poetų anto-
logijos Mes atėjome į šį pasaulį išleidimas Lietuvoje 
(1983), o lietuvių – Latvijoje). Kai kuriuos jaunuo-
sius kūrėjus LTSR rašytojų sąjunga paremdavo ma-
terialiai, retesniais atvejais skirdavo ir būstą. 

Vilniaus jaunųjų rašytojų sekcijai iširus, Lie-
tuvai atkūrus nepriklausomybę, ilgą laiką nebūta 
ryškesnių bandymų atkurti panašias funkcijas at-
liekančią (jaunuosius rašytojus buriančią, apie kū-
rybą diskutuoti kviečiančią ir pan.) bendriją. Viena 
priežasčių – kai kurių kūrėjų požiūris į bendruo-
meniškumą, prigijusi rašytojo kaip individualisto 
(uždaro žmogaus) samprata ir slaptų tikslų pana-
šiose veiklose paieškos (pavyzdžiui, buriamasi dėl 
siekio pasirodyti tarp rašytojų). Kita priežastis – au-
toriteto nebuvimas (patys jaunieji sunkiai susiburia 
be paskatinimo). Vis dėlto žvelgiant į kalendorių 

Straipsnis parengtas remiantis autoriaus bakalauro darbu Di-
džioji tekstų rašymo nuodėmė, arba Literatūrinis jaunųjų gyveni-
mas 2008–2011 m. ir mokslinio tyrimo Vilnius jaunųjų rašytojų 
sekcija: literatūrinės ir kultūrinės veiklos istorija, vykdyto pagal 
Lietuvos mokslo tarybos gautą paramą jauniesiems tyrėjams, 
rezultatais. 
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nuo 2007 m., keletą jaunųjų kūrėjų bendruome-
nių, įkurtų Vilniuje, galėtume aptikti. 

Draugija Literatų arka

2008 m. tuometiniame Vilniaus pedagogi-
niame universitete5 įkurta draugija Literatų arka. 
Pirmo kurso studentui Ernestui Noreikai ir šio 
straipsnio autoriui kilusią jaunųjų kūrėjų būrimosi 
idėją įgyvendinti padėjo Lituanistikos fakulteto ab-
solventas poetas Antanas Šimkus. Per susitikimus 
diskutuota apie kūrybą, pradedančiųjų spragas, 
literatūros kūrinio vertinimą. Tiesa, Literatų arka 
neapsiribojo vien susitikimais. 2009 m. draugijos 
nariai pradėjo leisti (tiksliau – atgaivino) lituanistų 
laikraštį Žosmė, ėmėsi organizuoti įvairius kultūri-
nius renginius, skirtus jauniesiems kūrėjams telkti, 
vienyti6. Ši draugija tapo tiltu tarp jaunųjų kūrėjų, 
atvykusių iš įvairių Lietuvos miestų, ir pirmuoju 
(savi)kritiško kūrybos vertinimo link. 

Sambūris Literatūriniai refleksai 

Kad draugijos Literatų arka veikla plistų ir į ją 
įsitrauktų kitų Vilniaus aukštųjų mokyklų studen-
tai, o idėjos burtis plėtra atrodytų demokratiška, 
globali ir nesavanaudiška, visų jai prijautusių ini-

ciatyva buvo nutarta keisti susirinkimų vietą. 2011 
metais per Vilniaus universiteto buvusių ir esamų 
Filologijos fakulteto studentų kasmetinius litera-
tūrinius skaitymus Ant laktos rašytojas Liudvikas 
Jakimavičius pasiūlė jauniesiems burtis Lietuvos 
rašytojų sąjungoje ir nekvaršinti galvos ilgais svars-
tymais. Tuomet gautas neoficialus Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininko Antano A. Jonyno leidimas. 
Netrukus kultūrinėje spaudoje pasirodė kvietimai į 
steigiamąjį jaunųjų rašytojų sambūrio susirinkimą7. 
Susilaukta ne tik pozityvių, bet ir kritiškų, neigiamų 
reakcijų. Nepaisant to, birželio 7 d. Lietuvos rašyto-
jų sąjungos salėje įvyko jaunųjų kūrėjų susirinkimas. 
Dalyvavo 26 pradedantys kūrybinį kelią prozinin-
kai, poetai, eseistai (dalis norinčiųjų tądien negalėjo 
atvykti). Buvo parengta susirinkimo programa, iš 
pradžių iniciatoriai dalijosi įkūrimo idėjomis, svars-
tymais dėl tolesnės sambūrio veiklos: poetas Tomas 
Taškauskas bandė atsiremti į tarpukario metu eg-
zistavusios Šatrijos draugijos istoriją, teigdamas, jog 
bendruomeniškumas nesunaikina individualaus ra-
šytojo stiliaus, požiūrio, nesuniveliuoja nuomonių; 
o šio rašinio autorius pasidalijo draugijos Literatų 
arka patirtimi, pabrėždamas kitų universitetų stu-
dentų bendravimą ir poreikį burtis bendresnėje, 
visiems geografiškai patogioje (t. y. Vilniaus centre 

Literatūriniai refleksai. 
Julijos Lasinskaitės nuotrauka
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esančioje) erdvėje. Poetas Aivaras Veiknys iškėlė 
klausimą: „Kas iš jūsų mano esą rašytojai?“ Šis klau-
simas daugelio buvo suprastas skirtingai: iniciatorių 
sąmonėje pa(si)vadinimo procesas atrodė labiau 
formalus, neesminis susirinkimo klausimas, o dalies 
kitų manymu, toks susirinkimas ir tolesnė veikla 
gali atrodyti pernelyg ambicinga dėl pasivadinimo 
„jaunaisiais rašytojais“. Po diskusijos nusistatyti for-
malūs narystės kriterijai: 

1) Amžiaus cenzas – iki 35 metų. (Išimties 
tvarka gali būti didesnis).

2) Nariu tampama turint bent tris publikacijas 
kultūros leidiniuose arba išleidus bent vieną knygą. 
Be to, būtina rekomendacija iš Lietuvos rašytojų 
sąjungai priklausančio rašytojo ar kito literatūrai 
nusipelniusio žmogaus arba bent dvi rekomen-
dacijos iš Jaunųjų rašytojų sąjungos narių. Naujo 
nario priėmimą svarsto visi nariai, balsuodami su-
sirinkime8.

Tokie kriterijai atsirado dėl tos priežasties, 
kad susirinkusieji buvo skirtingų rašymo patirčių, 
amžiaus, nevienodo kūrybinio lygio. Pirmąjį su-
sirinkimą neoficialiai tęsė neformalios diskusijos, 
virtualioje erdvėje pasirodęs Dainos Habdankaitės 
straipsnis9. 2011 metų vasarą susirinkusieji (ir ne 
tik jie) svarstė tolesnes tokio sambūrio perspek-

tyvas. Tų pačių metų rudenį socialiniame tinkla-
lapyje Facebook buvo įkurta Literatūrinių refleksų 
grupė, kuri tapo jaunųjų sambūrio tąsa, o šios 
grupės pavadinimas sąlygiškai išsprendė steigiama-
jame susirinkime kilusias diskusijas dėl „jaunojo 
rašytojo“ sąvokos problemiškumo. Literatūriniai 
refleksai startavo jau nuo rugsėjo. Nuspręsta pirme-
nybę teikti kūrybai, tad per kiekvieną susitikimą 
analizuoti dviejų–trijų jaunųjų tekstai10. Tokiems 
susirinkimams tapus pernelyg oficialiems ir ganėti-
nai monotoniškiems, pradėta ieškoti naujų veiklos 
būdų. Vienas jų – skaitymų organizavimas. Kitas, 
įkvėptas literatūrologo Rimanto Kmitos, – jaunų-
jų kritikų dirbtuvės ir kritikų skaitomos paskaitos. 
Pavyzdžiui, literatūros kritikės Jūratės Sprindytės 
paskaitoje susirinkusiesiems buvo pristatyti svar-
biausi kūrinio kokybės kriterijai (jos nuomone), 
aptartos ir įvertintos kai kurios prieš paskaitą at-
siųstos recenzijos, rašymo stilius.   

Literatūrinių refleksų veikla tęsiama toliau. 
Žvelgiant (savi)kritiškai, jai trūksta naujų iniciaty-
vų ir, žinoma, laiko. Vis dėlto tokios ar panašios 
bendrijos egzistavimą vertinčiau kaip naudingą, 
skatinančią viešą jaunųjų kūrėjų polemiką ir atlie-
kančią savotišką „atsijojimo“ funkciją literatūrinio 
ugdymo(si) veikloje. 

Pož(i)eminiai skaitymai. 
Kristinos Bidočiūtės nuotrauka
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Jaunųjų kūrėjų organizacija Menų 
sanatorija 

Vilniaus universitete taip pat egzistavo jaunųjų 
kūrėjų inicijuota organizacija – 2009 metais susi-
kūrusi Menų sanatorija. Nors žinių apie ją viešojoje 
erdvėje beveik nėra, sanatorijos istorija sutiko pasi-
dalinti vienas iš iniciatorių, jaunasis poetas Vainius 
Bakas: „2009 metų rudenį filologijos fakulteto stu-
dentų bei kitų literatūros ir audiovizualinių menų 
mylėtojų grupė, nusprendė susiburti į pusiau ofi-
cialią, akademinei bendruomenei atvirą, tačiau ne 
visai viešą, nesiekiančią komercinių tikslų organi-
zaciją Menų sanatorija. Iniciatyvinės grupės nariai 
Tomas Taškauskas, Vainius Bakas, Ieva Toleikytė, 
Tomas Petrulis, Edgaras Baumila Filologijos fakul-
teto dekanui A. Smetonai įteikė raštišką prašymą, 
taip pat gyvai kalbėjosi, derino įvairius niuansus. 
Menų sanatorijos dalyviams buvo suteikta galimybė 
kiekvieną trečiadienį nuo 19 val. naudotis V. Krė-
vės, vėliau SPAUSTUVĖS II, auditorijos patalpo-
mis.

 Menų sanatorija – mano sugalvotas pavadini-
mas ir idėja, kad meną galime laikyti tam tikra te-
rapijos priemone, dvasine atgaiva, praskaidrinančia 
kasdienybę, suteikiančia savitą nuotaiką ir gydo-
mųjų galių <...> Menų sanatorijoje vykdavo įvairūs 
poezijos skaitymai, diskusijos, kūrybinės dirbtuvės 
(spontaniškai kuriami eilėraščiai, modilino lipdi-
niai, piešiniai), filmų peržiūros. Deja, visa ši graži 
veikla nutrūko dėl laiko stokos, narių nebendruo-
meniškumo, nuomonių skirtumų...11“

* * *

Tai tik keletas bendruomenių, bandžiusių(-an-
čių) paneigti nuomonę, jog kolektyvinė veikla 
rašančiajam yra žalinga. Vis dėlto, suprantant, 
kad tokia nuomonė gali turėti pagrindą – drau-
gijų nariai gali nuslysti į nemotyvuoto vienas kito 
liaupsinimo paraštes (kaip neretai vyksta periferi-
joje besikuriančių vyresnių literatų bendruomenių 

susitikimuose) – tokių sambūrių nariams norėtųsi 
palinkėti mokėjimo atskirti autorių nuo kūrinio 
(šiuo atveju – bičiulį nuo jo teksto) ir naujesnių, 
provokuojančių, kibirkštis literatūros ir kultūros 
erdvėje keliančių idėjų. 

Manding, tokios draugijos gali išmokyti augti 
bendruomenėje formuojant asmeninį vertinimą, 
tvirtą ir aiškią nuomonę. Jų nariai mokosi neslidi-
nėti literatūros paviršiumi ir konstruktyviai, argu-
mentuotai kritikuoti(s).    

1  „Mūsų kartos prakeikimu (nors gal kartu ir išganymu) tapo 
absoliutus, neaprėpiamas individualizmas (nepainioti su ego-
centrizmu), neįmanomybė kliautis niekuo kitu, kaip tik savo 
paties patirtimi bei prie stalo praleistomis valandomis bandant 
tą patirtį suvokti (ir išgerti).“ – Andrius Jakučiūnas. Kelios sub-
jektyvios įžvalgos festivaliui „Literatūrinės Vilniaus slinktys“ pasi-
baigus // Nemunas, 2012, balandžio 19–gegužės 2, 14. 
2 Bene žinomiausia iš jų – Lietuvos rašytojų sąjunga, subūrusi 
didžiumą Lietuvos rašytojų. Tarpukariu veikė V. M. Putino ini-
ciatyva įkurta Šatrijos draugija. Tarybinėje Lietuvoje populiarios 
buvo jaunųjų draugijos prie laikraščių redakcijų arba mokslo 
įstaigų. Atgavus nepriklausomybę Lietuvos mokyklose radosi 
įvairių draugijų: Gargždų Jaunieji filologai, Salantų Mažieji lite-
ratai, Pasvalio Literatai, Šiaulių Debiutas, Sedos Prie Mačernio 
židinio, Klaipėdos Simonaičiukai, Vilniaus Mes – jaunieji knygos 
mylėtojai, Kauno Lyra ir kt. 
3 Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau – LLMA), f. 34., 
ap. 1, b. 54
4 Ten pat. 
5 Dabar – Lietuvos edukologijos universitetas.
6 Vienas svarbesnių renginių – Pož(i)eminiai skaitymai. 
7 Jaunieji rašytojai kviečiami burtis, www.bernardinai.lt, 2011, 
birželio 1, prieiga per internetą: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/-/63843; Jaunieji rašytojai kviečiami burtis // Literatū-
ra ir menas, 2011, nr. 3334, birželio 3, 14. (Kvietimai pasirodė 
ir kituose leidiniuose.) 
8 Iš neoficialaus susirinkimo protokolo. 
9 Daina Habdankaitė. Laikas, kai sulekia paukščiai, www.ber-
nardinai.lt, 2011, birželio 10, prieiga per internetą: http://
www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-06-10-daina-habdankaite-
laikas-kai-sulekia-pauksciai/64272.
10 Kiekvieno jaunojo kūrybą atidžiau studijuodavo jo recenzen-
tas (tai buvo tarsi namų darbas prieš susitikimą), o per susirin-
kimą visi norintys reiškė savo nuomonę, diskutavo, kėlė kūry-
binės vertės klausimus.  
11 Iš asmeninio elektroninio laiško rašinio autoriui, 2012, ge-
gužės 9. 
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Koks vaizdinys iškyla jūsų vaizduotėje pagalvo-
jus apie Vilnių, kokios asociacijos? Gedimino pilis, 
Trys kryžiai, Arkikatedra, Geležinis vilkas, baroki-
nis senamiestis... Žydų, rusų, lenkų, lietuvių kultū-
ros ir istorijos prisodrintas gatvių labirintas, kuria-
me gera klaidžioti. Dabartinėje Lietuvos sostinėje 
gimęs paslaptingasis prancūzų rašytojas Romainas 
Gary (1914–1980) siūlo kitokį žvilgsnį į Vilnių.

Garsiausiu XX a. literatūros mistifikuotoju ti-
tuluojamo R. Gary gyvenimas tiesiog pribloškia. 
Ilgą laiką manyta, kad R. Gary gimė Maskvoje ir 
tik po keleto metų su motina atvyko į Vilnių, bet 
viską į vietas sustato rašytojo gimimo liudijimas. 
Prancūzų enciklopedijose jis – lietuvių rašytojas, 
tapęs prancūzu.

R. Gary, kurio gyslomis taip pat tekėjo ir žydų, 
totorių bei kazokų kraujas, parašė daugiau kaip tris-
dešimt knygų, išverstų į daugybę pasaulio kalbų. Ka-
dangi pasirašinėjo romanus ir slapyvardžiais, padarė 
tai, ko jokiam rašytojui nepavyko pakartoti – du 
sykius laimėjo prancūzų Nobeliu vadinamą Gon-
court’ų premiją. Ją galima pelnyti tik vieną kartą.

Dar 1928 m. atvykęs į Prancūziją, Antro-
jo pasaulinio karo metais kaip lakūnas kovojo 
sąjungininkų oro laivyne. R. Gary skraidymo 
kortelėse prie tautybės įrašyta „lithuanien“. Būsi-
masis rašytojas skraidė lėktuvais, kurių pavadini-
mai dabar skamba kaip paslaptingi burtažodžiai: 
Morane-315 ir 406, Bloch-210,151, 174, Leo-20, 
Den-55, Simoun, Potez-25 bei 63, Mosquito, Wel-
lington, Boston, Blenheim, Hurricane, Farman, 
Spitfire... Jie – tokie maži, atviri – padėjo sąjungi-
ninkams laimėti. 

Tomas Taškauskas

R. Gary: neprieinamas Vilnius?

Už didvyriškumą per Antrąjį pasaulinį karą 
R. Gary iš paties Charles’io de Gaulle’o gavo Iš-
vadavimo Kryžių – tokiais apdovanoti tik 600 
žmonių pasaulyje. Taip pat apdovanotas Garbės 
legiono ordinu. Karą baigė su kapitono antpečiais. 
Netrukus Užsienio reikalų ministerija jam pasiū-
lė diplomato darbą Bulgarijoje, todėl 1945 m. 
R. Gary paliko aviaciją. Vėliau dirbo Šveicarijoje, 
Bolivijoje, JAV ir kitur, tapo Generaliniu Prancū-
zijos konsulu.

R. Gary buvo vedęs du kartus – pirmą kartą 
britų rašytoją, žurnalistę, Vogue redaktorę Lesley 
Blanch (1945), antrąja žmona tapo gražuolė ame-
rikiečių aktorė Jean Seberg (1963), pastūmėjusi jį 
režisuoti filmus (dar keletas jų pastatyta remiantis 
rašytojo romanais). Kai rašytojas skendo šlovės 
spinduliuose, antroji jo santuoka pradėjo klibėti. 
Pasklidus gandams, kad J. Seberg jam neištiki-
ma, R. Gary iškvietė į dvikovą jos meilužį Clintą 
Eastwoodą, bet šis atsisakė. R. Gary paprašė sky-
rybų, o aktorę užklupo depresija. Galiausiai ji nu-
sižudė. 1980 metais, praėjus penkiolikai mėnesių 
nuo J. Seberg pasitraukimo, parašęs atsisveikinimo 
laišką Aš pasakiau viską, Paryžiuje tuo metu gyve-
nęs rašytojas pasekė antrosios savo žmonos likimu.

Bet šiame tekste norėčiau atkreipti dėmesį ne į 
įspūdingą ir ne mažiau tragišką rašytojo biografiją 
ar kūrybinius laimėjimus. Su pastaraisiais gana len-
gvai gali susipažinti ir prancūziškai neskaitantys –  
didžiojo humanisto knygos vis verčiamos į lietuvių 
kalbą. Norisi trumpai atkreipti dėmesį į R. Gary 
santykį su Vilniumi.
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Kaip yra pastebėjęs Tomas Venclova, labai daž-
nai sakoma, kad Vilnius – paslaptingas, magiškas, 
ekscentriškas, keistas miestas, vadinasi, įkvepiantis 
kurti mitus ir poeziją. Turbūt labiausiai Vilnių api-
būdina faktas, kad jis beveik visada yra nostalgijos 
objektas. Vilniaus tekstą paprastai kuria žmonės, 
atkirsti nuo savo miesto, todėl labai jautrūs jo 
kasdienybės smulkmenoms ir detalėms1. R. Gary 
santykis su Vilniumi – problemiškesnis, ne toks 
teigiamas.

2007 m. birželį dienos šviesą išvydo ironiš-
ka Vilniaus ikona galinti tapti mažo berniuko su 
batu rankose bronzinė skulptūra, pastatyta sosti-
nės J. Basanavičiaus ir Mindaugo gatvių sankir-
toje. Būtent čia (Vielka Pohulianka 16, dabar – 
J. Basanavičiaus g. 18) R. Gary praleido vaikystę. 
Skulptūrą įkvėpė autobiografiniame romane Aušros 
pažadas aprašyta vaikiška pagrindinio veikėjo Ro-
maino meilės istorija.

Neturintis nė dešimties metų vaikėzas įsimyli 
kaimynę mergaitę Valentiną, kurią nori sužavėti 
bet kokia kaina. O vaikystėje ta kaina ypač neįpras-
ta... Sunerimęs dėl Valentinos pastabos, kad jo var-
žovas Janekas suvalgęs dėl jos visą savo pašto ženklų 
kolekciją, Romainas ryžtasi tikrai meilės kankinys-
tei – diena iš dienos ima ryti kirminus, drugelius, 
suvalgo net pelę! Galiausiai, norėdamas sužavėti 
savo mylimąją, atlieka didžiausią ir keisčiausią visų 
laikų meilės žygdarbį – nusimauna, ima pjaustyti ir 
valgyti guminį savo kaliošą. Nuotykis baigiasi ligo-
ninėje, berniukas vos lieka gyvas.

Nepaisant keistoko romantinio konteksto 
(skulptūra įtraukta į ekskursijos Meilės istorijos Vil-
niuje maršrutą), ironiškąja sostinės ikona tampanti 
istorija kalba ne apie meilę, o veikiau apie atstū-
mimą ir nepritapimą šiame mieste. Aprašydamas 
Vilnių, R. Gary tarytum atkeršija šiam nesvetin-
gam miestui, panaudodamas ironiją, tokią dažną 

1 Tomas Venclova. Vilnius kaip nostalgijos objektas, prieiga per 
internetą: http://www.eurozine.com/articles/2009-10-06-ven-
clova-lt.html 

jo romanuose. Atrodo, kad visa pagrindinį veikėją 
supusi aplinka buvo priešiška – baisiai šaltos žie-
mos su gausybe sniego, nešvarios ir pilkos namų 
sienos, motiną įžeidinėjantys kaimynai, skurdas. 
R. Gary vaizduoja tarpukario Vilniaus visuomenę 
kaip neišmanėlius, akcentuoja jos narių trūkumus 
ir neigiamas savybes. Galiausiai pagrindinis veikė-
jas prisipažįsta, kad jis su motina paliko Vilnių be 
jokio sąžinės graužimo.

Galbūt tai susiję su R. Gary biografija, vaikystės 
traumomis, kurias jis patyrė auklėjamas griežtos, 
keliančios didelius reikalavimus ir kiek emociškai 
nestabilios motinos, kuri nuo pat mažumės įkvėpė 
jam svajonę tapti įžymiu, gyventi Prancūzijoje ir 
siūdintis drabužius Londone. O galbūt Vilnius yra 
išrankus miestas, kuris leidžia atrasti save ir savo 
magiškas paslaptis ne kiekvienam.

Pavelo Dambrovskio nuotrauka
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Daugelis vilniečių suvokia, kad anksčiau Vil-
nius buvo gerokai kitoks nei dabar. Skyrėsi etninė 
miesto sudėtis, vyravo kitokios socialinės normos 
ir kitokia architektūra. Adomo Honorio Kirkoro 
Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes yra puikus 
vadovas šiai pamirštai praeičiai pažinti. Būdamas 
neprastas istorikas ir archeologas, autorius pateikia 
išsamias miesto objektų istorijas, atskleidžiančias 
nemažai įdomių faktų. Ypač vertingas šiuo požiū-
riu yra 17-as pasivaikščiojimas po Vilniuje buvu-
sį senienų muziejų. Bažnyčių aprašymai parodo 
Vilniuje kadaise buvus įspūdingą meno lobyną, 
o kalbėdamas apie gatves ir jose buvusius namus, 
Kirkoras visada primena tų vietovių asmenybes 
bei jų likimus – tai padeda susidaryti gana išsamų 
vaizdą apie mieste virusį kultūrinį gyvenimą. Šalia 
to vietomis atsiskleidžia ir Kirkoro plunksnos val-
dymo meistriškumas. Tai ypač išryškėja iš vaizdžių 
ir gyvų Pohuliankos, Vingio, Panerių ir Paplaujos 
aprašymų. Galiausiai Kirkoras, kaip katalikas, ne-
praleisdavo progos pamokyti dorybingumo. Apra-
šydamas gamtos grožį, visada primindavo, kad už 
visa tai turime dėkoti Aukščiausiajam, o pasivaikš-
čiojimuose po Bernardinų ir Rasų kapines Kirko-
ras ne kartą susimąstydavo apie žmogaus būties 
trapumą, gyvenimo trumpumą ir mirties prasmę.

Perskaičius Kirkoro Pasivaikščiojimus po Vilnių, 
pirmiausia norisi tiesiog pasvajoti apie pradingusį 
miestą, jo gyventojus bei kadaise buvusias vaizdin-
gas jo apylinkes ir šiek tiek papykti ant istorijos 
dalyvių, dėl kurių veiksmų Vilnius prarado didelę 
dalį savo žavesio bei romantikos. Kita vertus, retas 
skaitytojas galėtų save susieti su Kirkoro pasakoja-
mu Vilniumi. Juk beveik nėra vilniečių, kurių visi 
seneliai būtų gimę ir užaugę Vilniuje. Didžiuma 

Marijuš Antonovič

Ką Adomas Honoris Kirkoras 
pasako apie šiandieninį Vilnių

šiandienos miesto gyventojų yra atsikėlėlių iš pro-
vincijos ar tolimesnių kraštų palikuonys. Tai pasa-
kytina ne tik apie etninius lietuvius, bet ir apie etni-
nius lenkus ar rusus. Daugelis Vilniaus tyrinėtojų 
teigia, kad dėl šios priežasties dabartiniai vilniečiai 
yra praradę ryšį su Vilniaus istorine tradicija, ne-
sugeba jame jaustis patogiai ir priimti miestą kaip 
savą. Tačiau verta pabrėžti, kad tokia situacija nėra 
beprecedentė. Pavyzdžiui, 1655–1659 metais, per 
kazokų siautėjimą, Vilnius neteko apie 80 proc. gy-
ventojų1. Maždaug 1790 m., po alinančių karų su 
Švedija ir Rusija, Vilniaus gyventojų skaičius suma-
žėjo keturis kartus2. O kur dar daugybę kartų Vil-
niuje siautėjęs maras, choleros epidemijos, gaisrai 
bei priešų kariuomenių puolimai. Visas šias netektis 
kompensuodavo atsikėlėliai, panašiai kaip ir dabar-
tinių vilniečių seneliai ir proseneliai po Antrojo pa-
saulinio karo. Tik, kitaip nei mes, ankstesnių amžių 
atvykėliai į Vilnių gebėdavo puikiai įsilieti į miesto 
tradiciją ir toliau sėkmingai kurti Vilnių. Tad galbūt 
A. H. Kirkoro balsas iš ankstesnės epochos padės 
mums ne tik geriau suprasti Vilniaus istoriją, bet ir 
tapti tikrais jos tęsėjais? Kokie skirtumai išryškėja 
lyginant Kirkoro Vilnių su mūsų dienų Vilniumi ir 
kaip turėtume traktuoti tuos skirtumus?

Pirmiausia į akis krinta tai, jog Kirkoro laikais 
Vilnius buvo visai kitoks. Dabar Vokiečių gatvėje 
esančioje pėsčiųjų alėjoje prieš karą stovėjo namai. 
Pilies gatvėje vietoj dabartinių sovietinio stiliaus 
butų buvo Kardinalija, kurioje veikė paštas. Re-
formatų skvere anksčiau buvo evangelikų kapinės. 
Gražius Paplaujos ir Jeruzalės takus, miškus ir tro-
beles šiandien pakeitė fabrikai ir judrios gatvės. 
Dominikonų gatvę Kirkoro laikais puošė Sapiegų 
rūmai ir Bajorų institutas, o netoli Lukiškių buvo 
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maža mečetė. Tačiau verta atkreipti dėmesį ne tik 
į dabartinio ir Kirkoro laikų Vilniaus skirtumus, 
bet ir kaip pastarasis skyrėsi nuo dar ankstesnių 
laikų. Pavyzdžiui, Kirkoras mini kadaise buvusius 
Kiškų rūmus Paplaujoje ir Radvilų rūmus dabar-
tinės Mokslų akademijos bibliotekos vietoje. Taip 
pat užsimenama apie totorių namus Lukiškėse, 
Vilniaus gynybinę sieną, Žemutinės pilies rūmus, 
Rad vilų rūmus netoli Totorių gatvės. Viso šito ra-
šant knygą jau nebuvo. Iš to peršasi dvi išvados. 
Pirma, dabartinis Vilnius nėra toks senas ar „vi-
duramžiškas“, kaip kad dažnai teigia populiarūs 
mitai. Daug kur Vilniuje galima įžvelgti ne tik 
senosios architektūros grožio, grakštumo, darnos 
su gamta, mistikos, bet ir aptikti neskoningumo, 
provincialumo bei sovietinio tipo brutalumo, kuris 
ypač matyti dabartinėse Vokiečių, Kalvarijų gatvė-
je su Žaliuoju tiltu ir daugybėje tuščių erdvių Rū-
dininkų, Žydų, Pilies gatvėse. Tad į miestą reikia 
žvelgti kritiškiau ir matyti daugiau jo veidų. Antra 
išvada yra ta, kad miestas, kaip gyvas organizmas, 
keičiasi ir pokyčiai yra akivaizdūs. Tam yra daugy-

bė priežasčių: karai, meninio skonio pokytis, tech-
niniai išradimai, gamtinės nelaimės ir t. t. Tačiau, 
nepaisant kaitos, miestas per amžius sugebėdavo 
išlaikyti savo grožį, romantiką, darną su gamta, 
naujovės puikiai suaugdavo su senąja architektūra 
ir įsiliedavo į Vilniaus panoramą, tai liudija epo-
chų amžininkų pasakojimai apie Vilniaus grožį. 
Šios patirties pažinimas padėtų išvengti dabartinių 
miesto architektūrinių prieštarų, kai didžioji dalis 
naujų pastatų sunkiai pritampa ir gadina miesto 
vaizdą, o begalinis noras konservuoti senus pasta-
tus grasina paversti senamiestį muziejumi.

Išoriškai mūsiškis Vilnius jau perėjo moderni-
zacijos procesą. Mieste, nors ir pavėluotai, įvyko 
industrinė revoliucija, elektrifikacija, komercializa-
cija, į miestą įžengė autotransportas, pramogų ir 
laisvalaikio kultūra, pakito religijos vaidmuo, su-
klestėjo kapitalizmas, pasikeitė politinė santvarka, 
atsirado masinė kultūra3. Tai sukuria naują socio-
kultūrinį miesto kontekstą, iškeliantį dilemas, su 
kuriomis vilniečiai niekada anksčiau nebuvo su-
sidūrę. Pavyzdžiui, didėjantis gyvenimo tempas ir 
globalizacija skatina didesnę migraciją. Daugybei 
vilniečių dėl įvairių priežasčių tenka pagyventi už-
sienyje ir tai kelia klausimų apie emocinio ir dva-
sinio ryšio su artimaisiais, draugais ir pačiu miestu 
išsaugojimą ir puoselėjimą. Kaip spręsti šiuos iš-
šūkius? Tiesioginio atsakymo Kirkoras nepateikia, 
bet galima pabandyti surasti užuominų. Paskaičius 
atidžiau Kirkoro Pasivaikščiojimuose minimas pa-
vardes, galima pastebėti, kad didžiuma jų susijusi 
su Vilniaus universitetu. Tai nėra atsitiktinumas, 
nes iki pat 1832 m. Universitetas turėjo milžinišką 
įtaką visuomenės gyvenimui. Būtent ši institucija 
padėjo vilniečiams spręsti Apšvietos iškeltus teolo-
ginius klausimus, nustatyti naują religijos ir vals-
tybės santykį, pažinti vietinį gamtos pasaulį, tyri-
nėti Lietuvos istoriją ir išnarplioti sunkias etines, 
filosofines bei apskritai humanistines problemas. 
Šis Universiteto indėlis į miesto gyvenimą padėjo 
Vilniui išlikti svarbiu Europos kultūriniu centru, 
atlaikyti politinių ir visuomeninių pokyčių ban-
gas neprarandant savo tradicijos. Tad panagrinė-
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jus Kirkoro pasakojimus apie Vilniaus universite-
tą ir jo žmonių veiklą, tampa aišku, jog minėtas 
žmogiškas problemas geriausiai išspręstų stiprus, 
humanitarinius mokslus puoselėjantis, autonomiš-
kas, daugiakalbis ir Tiesos ieškantis universitetas, 
kuris padėtų šiandieniniam Vilniui sugrįžti į Euro-
pos kultūros žemėlapį. 

Dažnas skaitytojas atkreips dėmesį, jog Kirko-
ro laikų Vilnius buvo daug mažiau lietuviškas nei 
šiandieninis. Tai ypač matyti iš daugybės pasivaikš-
čiojimuose po Rasų, Bernardinų ir Stačiatikių ka-
pines minimų nelietuviškų pavardžių bei aptariant 
kultūrinę ir akademinę Vilniaus spaudą, kurioje 
dominavo lenkų kalba. Nepaisant to, Kirkoras 
Vilnių vadina Lietuvos sostine. Tačiau tai nereiškė, 
kad lietuviška Vilniaus kultūra yra labiau vertina-
ma už kitų tautybių kultūras. Jis atvirai ir be jo-
kių kompleksų ar istorinių nuoskaudų kalba apie 
lietuviškus, lenkiškus, rusiškus, žydiškus, vokiškus 
miesto kultūros elementus neiškeldamas vienų virš 
kitų. Tam yra dvi priežastys. 

Pirma, Kirkoras knygą parašė dar nesusiforma-
vus lietuviškojo, lenkiškojo ar rusiškojo naciona-
lizmo idėjoms. Tuo metu Lietuvos politinis ir kul-
tūrinis elitas, kitaip nei nacionalizmo ideologija, 
skyrė kultūrą nuo politikos. Vilnius yra Lietuvos 
sostinė dėl politinių principų ir kultūriniai argu-
mentai čia neturi jokios reikšmes. Kultūra buvo 

suvokiama kaip autonominė sritis, neturinti įtakos 
politiniams procesams. Tad Lietuvos valstybė ne-
būtinai reiškė lietuviškos kultūros dominavimą, o 
lenkų, žydų, rusų ir kitų kultūrų nebūtina tapatinti 
su Lenkijos, Izraelio, Rusijos ir kitomis valstybė-
mis. Todėl Kirkorą galima iš dalies laikyti LDK 
žmogumi. Šį požiūrį, kuris teigia, jog Vilniaus dau-
giakultūriškumas yra turtas, o ne politiniai spąstai, 
derėtų puoselėti ir šiandien, nes jis padėtų ramiau 
ir be baimės žvelgti į Vilniuje esantį rusiškąjį, len-
kiškąjį, žydiškąjį, baltarusiškąjį paveldą, priimti jį 
kaip savą ir suvokti, kad Vilniuje kiekvienas žmo-
gus visada yra tarp Kitų4.

Antra, Kirkoro Pasivaikščiojimuose centrinę 
vietą užima Vilnius ir jo gyventojai. Miestas yra 
regimas kaip autonominis ir nepriklausomas vie-
netas. Tad nors Kirkoras užsimena, kad Vilnius yra 
Lietuvos sostinė, jam tai yra tiesiog faktas ir, kalbė-
damas apie miesto objektus, legendas, asmenybes, 
jas vertina iš vilniečio perspektyvos. Tai reiškia, kad 
Kirkorui labiausiai rūpi Vilniaus grožis, kultūrinis 
gyvenimas ir miesto būklė. Dėl to jis dažniausiai 
tiesiog vardija daug faktų apie objektus ir taip lei-
džia Vilniui kalbėti pačiam už save. Jei Kirkoras 
bando pagirti kurį nors objektą, jis tai daro iš uni-
versalių pozicijų, neskirsto dalykų pagal tautybę ar 
kitus aspektus. Štai ką Kirkoras 2-ame pasivaikš-
čiojime rašo apie Vilniaus Aušros vartus:
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„Kasdien, ypač trečiadieniais ir šeštadieniais, 
nuo pat ryto iki pietų laikomos pakaitomis skai-
tytinės ir giedotinės šv. Mišios. Nuo pietų iki pat 
nakties visuomet galima čia rasti abiejų lyčių, įvai-
raus luomo nuolankiai klūpančių, rankas pamal-
džiai sudėjusių, akis į paveikslą pakėlusių, tyliai 
besimeldžiančių žmonių. Per Dievo Motinos šven-
tes, t. y. lapkričio mėnesį švenčiant Švenčiausio-
sios Mergelės atlaidus, gatves, bažnyčią ir galeriją 
užplūsta didžiulės minios žmonių. Tuomet vakare 
vyskupas, apsivilkęs nuostabiausiais bažnytiniais 
apdarais, su kunigų svita gerai apšviestuose Aušros 
vartuose priešais stebuklingą Dievo Motinos pa-
veikslą gieda litaniją, skamba atitinkami, dažniau-
siai Stanislovo Moniuškos, kūriniai, ir pagaliau 
ganytojas su infula ant galvos ir pastoralu rankoje 
atsisuka į minią ir, atsistojęs prie koplyčios lango ir 
grotelių, ją laimina.“5

Aušros vartų paveikslu džiaugiasi visi, nepri-
klausomai nuo lyties ar luomų, o Moniuška šičia 

yra tiesiog kompozitorius, o ne lenkų tautos atgimi-
mo šauklys. Taigi, Vilnius, jo kultūrinis ir religinis 
gyvenimas, mokslo, kultūros ir meno laimėjimai 
yra ne skaldantis, o vienijantis veiksnys, nes Vil-
niaus lobiai yra skirti visiems, nepriklausomai nuo 
etninės, religinės ar rasinės kilmės. Kirkoras ban-
do puoselėti tai, ką Donatas Puslys vadina lokaliu 
patriotizmu6. Tiesa, kartais Kirkoras susilaukdavo 
kaltinimų dėl lojalumo carinei valdžiai7. Pačiuo-
se Pasivaikščiojimuose jis ne kartą carą pavadina 
„Aukščiausiuoju“, „Šviesiausiuoju“ ir t. t. Tačiau 
tai nereiškia, kad lokalus patriotas automatiškai yra 
apolitiškas ar kolaborantas. Veikiau tai rodo, kad 
šitokia patriotizmo forma suderinama su įvairiais 
politiniais pasirinkimais ir gali būti tam tikru kom-
promisu, užglaistančiu politinius nesutarimus. 

Visus čia paminėtus Vilniaus aspektus Pasi-
vaikščiojimai po Vilnių pamini iš dalies, o kai ku-
riuos reikia atrasti patiems skaitytojams ieškant 
Kirkoro Vilniaus ir mūsų Vilniaus sąsajų. Pats 
Kirkoras knygoje ne kartą teigia, kad jis toli gražu 
ne viską papasakojo apie Vilniaus istoriją ir per ją 
perbėgo paviršutiniškai. Tad jo vadovą po Vilnių 
galima priimti ir kaip kvietimą domėtis Vilniumi 
ir atrasti Vilniaus tradiciją, kuri padėtų miesto 
gyventojams įsijungti į prieš tai jame gyvenusių 
žmonių grandinę8 ir įžengti į Vilniaus pasakojimą, 
kuris galėtų transformuoti Vilnių iš skaidančios 
istorinės žaizdos į vienybės ir solidarumo simbolį.

1  V. Terleckas. Pamiršti pirmieji masiški Lietuvos žmonių trėmi-
mai ir žudynės. Prieiga per internetą http://www.llks.lt/Terlec-
kas1.htm (žiūrėta: 2012-11-20).
2  L. Briedis. Vilnius. City of Strangers. – Baltos lankos, Vilnius, 
2008, p. 63.
3  N. Davies. Europa. Istorija. – Vaga, Vilnius, 2008, p. 1287.
4  L. Briedis. Apie vilniečių veidus, kiemus, giesmes. Žr. p. 14.
5  A. H. Kirkoras. Pasivaikščiojimai po Vilnių ir jo apylinkes. – 
Mintis, Vilnius, 2012[1856], p. 77.
6 D. Puslys. Apie asmenybes, tapusiais tiltais tarp lietuvių ir len-
kų. Prieiga per internetą (URL: http://www.bernardinai.lt/
straipsnis/2012-10-31-donatas-puslys-apie-asmenybes-tapu-
sias-tiltais-tarp-lietuviu-ir-lenku/90096) (žiūrėta: 2012-11-20).
7  T. Venclova. Vilniaus vardai. – R. Paknio leidykla, Vilnius, 
2006, p. 157.
8  Cz. Miłosz. Tėvynės Ieškojimas. – Baltos lankos, Vilnius, 2012, 
p. 260.
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