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Vilniaus senamiesčio kieme, kuriame gyvenu, 
susipažinau su močiute. Žodis po žodžio apie na-
mus, apie vaikus, apie Klases, apie tai, kad vaikai 
dabar nežaidžia tokių žaidimų, neįdomu...

– Oi, seniai aš tame name gyvenu... O šitas 
ąžuolas pats pasisėjo. Gal prieš dvidešimt, o gal ir 
prieš trisdešimt metų... O pušeles kaimynas paso-
dino. O kadaise čia buvo pievelė, kurioje vaikai 
mėgo žaisti. Bet viena kaimynė labai pyko, kad jie 
triukšmauja, tad vieną naktį papylė joje stiklo šu-
kių. Vaikai susipjaustė kojytes, rankytes...

Tada aš susimąsčiau, o ką aš prisimenu iš vai-
kystės Vilniaus? Kas man yra gimtasis miestas? 
Pirmiausia – Kauno gatvė su Geležinkelininkų 
kultūros rūmais (dabar Kablys), iš kurių sklindan-
čios šokių muzikos klausydavausi susirangiusi ant 
šešto aukšto palangės, ir Žvėryno miškas, tiltas per 
Nerį į Vingio parką, kurie įsispaudė atmintin kaip 
grynuoliai. Paskui Rotušės laiptai, ant kurių sėdė-
davome veidu į Kapsuko paminklą, Gorkio gatvė 
(dabar Didžioji) su Laume ir Bačka.

Kai paklausiau dukros, architektės, kas jai yra 
Vilnius, ji šykščiai atsakė: „Katedra.“

Štai kaip skiriasi Vilniaus atspindžiai skirtingų 
kartų sąmonėje, o gal pasąmonėje. Pasidarė labai 
įdomu ir pradėjau klausinėti kitų žmonių: jaunų 
ir vyresnių.

Rašytojas Aurimas Novikovas: „Miestas, kuris 
nepamiršta, kol neišgriauna.“

Politologijos studentė ir rašytoje, vertėja Saulė 
Kubiliūtė, kaukšėdama per Vilnių naujais bateliais: 
„Man Vilnius yra patogus modernumas su preten-
zija į senovinę ekstravaganciją.“

Menotyrininkė Austėja Mikuckytė-Mateikie-
nė: „Savitas. Savas. Mylimas. Nepakeičiamas.“

Filosofijos daktaras Andrius Konickis: „Kur aš 
tik nebuvau − Paryžiuje nebuvau, Romoje nebu-
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vau, Niujorke nebuvau, Singapūre nebuvau… Aš 
būnu Vilniuje, man tiesiog būtina būti čia. Ne, aš 
nemanau, kad Vilnius negali be manęs; gal ir aš 
be jo galėčiau, bet su juo geriau, jame nuostabu. 
Vilnius įkvepia.“

Filosofijos daktaras Naglis Kardelis: „Vilnius – 
ne tik Lietuvos širdis, Gedimino išsapnuotas mies-
tas, bet ir lietuviškasis Europos idėjos įkūnijimas: 
kultūrinė Europos tapatybė laikosi ant dviejų po-
lių pamato – antikinės ir judeokrikščioniškosios 
tradicijų, o juk Vilnius – Šiaurės Atėnai ir Šiaurės 
Jeruzalė tuo pat metu. Tai dvasinis Lietuvos lan-
gas į Europą, vieta, kur Lietuva Europoje susitinka 
Europą Lietuvoje, gyvas ir draugiškas miestas, ku-
riame gyvenantys skirtingų tautų žmonės kultūri-
nes vieni kitų tradicijas suvokia kaip savas, kartu 
puoselėjamą miesto dvasios lauką kurdami kaip 
visiems jaukią meilingos bičiulystės vietą.“

Senjoras Juozapas Kardelis net parašė eilėraštį:

Gyvenime
Nebūna taip,
Kad kūrinys
Užgimtų
Be vidinio
Dvasios šauksmo –

Taigi Vilnių matyti ir apie jį kalbėti galima įvai-
riai. Kaip jį mato mūsų bendradarbiai, skaitykite 
šio numerio puslapiuose.

Požiūriai skirtingi, bet mes visi galime prisidėti 
prie Vilniaus pagražinimo, kaip tai darė daktaras 
Jonas Basanavičius. Kaip tai daro kaimynė, suren-
kanti šiukšles nuo laiptų ir nunešanti iki konteine-
rio. Juk tai taip nesunku.

Taip praeity
Žiloj,
Mielasis Vilniau,
Tu gimei,
Valdovui
Gediminui
Bundant
Širdyje.
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Aš negyvenu Maskvoje, kurioje gyvena per try-
lika milijonų gyventojų. Aš negyvenu Niujorke ir 
nedirbu akcijų biržos makleriu. Aš negyvenu Mad-
ride ir nesikaitinu saulutės spinduliuose gerdamas 
šviežių apelsinų sultis. Aš negyvenu Berlyne ir ne-
silaikau vokiškos dienotvarkės. Aš gyvenu Vilniuje. 
Mieste, kuris neturi metro, tramvajaus ir nėra toks 
didelis. Mieste, kuris neturi milžiniškų kvartalų 
ir atskirų mažų miestelių viduje. Mieste, kuriame 
nėra tautų katilo. Gyvenu mieste, kuris penkis kar-
tus per gaisrus prarado didžiąją savo dalį. Mieste, 
kurį įvairiais laikais buvo užėmusi Lenkija, Rusija, 

Justas Galvanauskas

Pasivaikščiojimas po Vilnių,  
arba Kodėl didžiuojuosi būdamas  
šio miesto dalimi

Prancūzija, švedai ir vokiečiai. Mieste, kuris yra at-
sverties taškas ir Lietuvos sostinė. Ir aš didžiuojuosi 
jame gyvendamas. Didžiuojuosi galėdamas būti jo 
dalimi. Gimiau Kaune. Iki penkerių augau Jona-
voje Achemos gamyklos šešėlyje. O šešerių atvykau 
į savo šiuo metu mylimiausią miestą. Iš pradžių 
buvo gana sunku prisitaikyti prie didžiojo miesto 
ritmo. Miesto, kuriame visi kiemo draugai kalbėjo 
rusiškai arba lenkiškai. Tačiau ilgainiui mieste pa-
mačiau daug įdomių ir kartais keistų dalykų.

Pirmieji ryškūs vilnietiški prisiminimai man 
įstrigo, kai buvau septynerių. Dabar tai juokinga, 

Ričardo Šileikos nuotrauka
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bet prisimenu, kaip, augdamas Šeškinės mikrora-
jone, su mama žiemą laukiau autobuso dvidešimt 
minučių, kad galėtume nuvykti iki poliklinikos, 
nes bijojome pasiklysti daugiaaukščių džiunglėse. 
Pirmas kartas senamiestyje, Vilniaus miesto šir-
dyje, irgi įsirėžė giliai. Kai pirmą kartą nuėjome į 
Operos ir baleto teatrą, o vėliau, vaikščiodami Pi-
lies gatve, sutikome kunigaikštį Vilgaudą. Žmogų, 
kurio burnoje styrojo didelė pypkė ir jis visu balsu 
rėkė, o galbūt dainavo, žodį „Amerika“. 

Mes gyvename mieste, kuris didžiuojasi vienu 
didžiausių senamiesčių Rytų Europoje, 1994 metais 
jis buvo įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą. Tačiau 
aš noriu aprašyti ne vien senamiestį, bet ir miesto 
paribius. Prisiminti mikrorajoną, kuriame užaugau, 
ir paklaidžioti po kitas man įdomias vietas.

Kaip atvykėlis iš kito miesto, siūlau pradėti eks-
kursiją nuo autobusų stoties. Šalia – geležinkelio sto-
tis. Ir šis stočių rajonas niekada neturėjo gero vardo. 
Nepatarčiau vaikštinėti čia naktį, nebent ieškotumė-
te nuotykio su viena iš „plaštakių“, marširuojančių 
Sodų gatve... Pravers suprasti bent kelis rusiškus žo-
džius ir kelios cigaretės kišenėje, nors ir nerūkote. 
Nežiūrėkite niekam į akis ir nedemonstruokite savo 
socialinio statuso, – tai puikus masalas aplink stotį 
slankiojantiems narkomanams ir žmonėms su spor-
tine apranga, kurie niekada nesportuoja.

1909 metais Vilniaus verslo atstovai pateikė 
prašymą suteikti leidimą pavėžėti keleivius Vil-
niuje ir jo apylinkėse. 1945 metų lapkričio 18 
dieną įkuriama Vilniaus keleivių susisiekimo kon-
tora, kurios autobusų parką sudarė septyniolika 
suremontuotų trofėjinių vokiečių armijos palik-
tų autobusų. 1946 metų kovo 13 dieną Vilniuje 
atidaromas pirmas reguliarus keleivių susisiekimo 
maršrutas ,,Žvėrynas–geležinkelio stotis“ linija 
(beje, šis troleibusų maršrutas Nr. 1 išliko iki šių 
dienų), o visai netrukus autobusai pradėjo kursuo-
ti dar dviem naujais maršrutais. Autobusai buvo 
remontuojami primityviose dirbtuvėse Ukmer-
gės plente. 1974 metų balandžio 4 dieną buvo 
pastatyta Vilniaus autobusų stotis, suprojektuota 
architekto Vytauto Brėdikio. Stoties patalpos uži-
ma 5500 kvadratinių metrų. Sovietinais metais iš 
Vilniaus autobusų stoties buvo galima susisiekti su 
keturiomis tuometinėmis respublikomis ir devy-
niasdešimt trimis miestais. Per parą čia atvykdavo 
ir išvykdavo apie dvidešimt tūkstančių keleivių. 
Pirmą kartą šalyje įrengta suprojektuota, parengta 
ir įdiegta automatizuota dispečerinės kontrolės ir 
keleivių informavimo sistema. Stotis rekonstruota 
2000 metais. Kasmet stotyje parduodama apie du 
milijonus bilietų. Dabar Vilniaus autobusų stotis 
tarpmiestiniais maršrutais sujungta su daugelių 

Vilniaus geležinkelio stotis 
vokietmečiu
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Lietuvos gyvenviečių. Tarptautiniai maršrutai Vil-
niaus autobusų stotį jungia su Jungtine Karalyste, 
Austrija, Vengrija, Norvegija, Švedija, Graikija, 
Ukraina, Airija, Danija, Šveicarija, Italija, Čekija, 
Suomija, Vokietija, Portugalija, Ispanija, Belgija, 
Lenkija, Maroku, Nyderlandais, Estija, Latvija ir 
Prancūzija (beje, į Paryžių galima nuvažiuoti per 
36 valandas).

O dabar kirskime transporto žiedą ir susipažin-
kime su Vilniaus geležinkelio stotimi. Asmeniškai 
man traukiniu keliauti daug įdomiau ir praktiškiau. 
Nėra kamščių, o nuvažiavus moderniu dviaukščiu 
traukiniu į Trakus, net kibinai dvigubai skanesni. 
Vilniaus geležinkelio stotis buvo pastatyta norint 
plėsti maršrutą Sankt Peterburgas–Varšuva. 1859 
metų pavasarį atlikti pirmi kelio bandymai, o jau 
1860 metais prancūzų architektas Pirelis supro-
jektavo Vilniaus geležinkelio stoties pirmos klasės 
rūmus. Pirmasis traukinys iš Daugpilio pusės į Vil-
nių atvyko 1860 metų rugsėjo 4 dieną. Tai istorinis 
įvykis, kuris buvo aprašytas Vilniaus gubernijos at-
minties knygoje. Traukinių eismas iš Sankt Peter-
burgo į Vilnių ir iš Vilniaus į Virbalį buvo atidary-
tas 1862 metų kovo 15 dieną, o reguliarus eismas į 
Varšuvą – tik 1862 metų gruodžio 15 dieną. 1882 
metais geležinkelio stotis suskilo į keleivių ir pre-
kių stotis, kurios atliko skirtingas funkcijas. Įdomu 
tai, kad stotis turėjo vagonų svarstykles, įrengtas 
ant akmeninių pagrindų. Dešinėje stoties pusėje 
buvo skveras, garvežių apgręžimo ratas, lokomo-
tyvų remonto dirbtuvės ir garvežių depas, skirtas 
aptarnauti dvidešimt lokomotyvų. Į abi puses nuo 
jo stovėjo du vandens bokštai. Į kairę nuo keleivių 
rūmų, dabartinio administracinio pastato vietoje, 
buvo vagonų angaras, kuriame buvo aptarnaujama 
iki šešiolikos vagonų. Netoli angaro išilgai gatvės 
stovėjo keturios kareivinės. Tarp depų ir keleivių 
rūmų – perono sargų būdelės, sandėliukai. XIX 
amžiaus pabaigoje šalia Vilniaus geležinkelio sto-
ties pastatyta geležinkelininkų technikos mokykla. 
Ji buvo dabartinės autobusų stoties vietoje. XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje Vilniaus geležinkelio 

stotyje įvykdyta daug pakeitimų. 1905 metų bir-
želio 1 dieną buvo atidaryta rekonstruota keleivių 
stotis. Pirmą kartą buvo suprojektuoti ir pastaty-
ti trys požeminiai perėjimai bei vienas krovininis 
liftas. Plečiantis pervežimams geležinkeliais, 1913 
metais Vilniuje, Didžioji g. 60, atidaryta Polesės 
geležinkelio išankstinių bilietų pardavimo, bagažo 
priėmimo ir išdavimo stotis. Ten buvo galima už-
sakyti ir grąžinti bilietus, apdrausti bagažą, užpil-
dyti paraišką dėl bagažo atvežimo nurodytu adre-
su. Tarpukariu šalia pagrindinio stoties pastato, 
dabartinio automobilių žiedo vietoje buvo įrengta 
didžiulė aikštė su gėlynais. Vilniaus geležinkelio 
stotis savo istorijoje turi ir tragiškų, nelaimingų 
įvykių. 1945 metų sausio 12 dieną 16 valandų 
35 minutės Vilniaus geležinkelio stotyje nuaidėjo 
galingas sprogimas. Sprogimas buvo toks stiprus, 
kad su žeme sulygino ne vieną netoliese stovėjusį 
pastatą, o Šnipiškėse sprogimo banga iškūlė visus 
langus. Oficialiais duomenimis, per sprogimą žuvo 
94 žmonės, 311 buvo sužeista, bet manoma, kad 
žuvusiųjų buvo daug daugiau. Ilgą laiką informa-
cija apie sprogimą buvo slepiama, o jos priežastis 
buvo vokiečių aviacininis antpuolis. Tik žlugus So-
vietų Sąjungai, buvo paviešinti to meto liudininkų 
parodymai. Jie pasakojo, kad žmones buvo galima 
atpažinti tik iš išsilydžiusių daiktų, nes visų aukų 
kūnai akimirksniu virto pelenais, o laidotuvių 
procesijos vyko ne vieną dieną. Dar viena nelaimė 
įvyko baigiantis karui. 60 kilometrų per valandą 
greičiu važiuojantis traukinys su sprogmenimis 
atsitrenkė į stotį. Per avariją įvyko didžiulis spro-
gimas, kurio metu nukentėjo stotis ir aplinkiniai 
pastatai. 1950 metais senasis stoties pastatas per-
statytas pagal architekto Piotro Ašastino projektą. 
Jis yra klasicistinio stiliaus, su būdingu geležinkelio 
stotims erdviu interjeru. Objekte išsiskiria dekora-
tyvus pagrindinio įėjimo fasadas, kuris sovietiniais 
metais buvo papuoštas respublikos herbu. Supo-
rintos kolonų eilės akivaizdžiai siejasi su barokine 
Vilniaus architektūra. Interjeras dekoruotas lipdy-
ba, kolonomis ir kitais istorinei architektūrai bū-
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dingais elementais. Šis architektas taip pat supro-
jektavo Kauno geležinkelio stotį. Tiesa, interjeras 
sovietmečiu buvo remontuojamas, keitėsi. Pirmoji 
interjero rekonstrukcija vykdyta jau 1965 metais 
vadovaujant architektui Romualdui Šilinskui. 
2001 metais pastatas buvo renovuotas. Šiuo metu 
traukiniu iš Vilniaus geležinkelio stoties galite 
vykti populiariausias maršrutais, tokiais kaip Vil-
nius–Kaunas, Vilnius–Ignalina, Vilnius–Klaipėda, 
Vilnius–Varėna, Vilnius–Trakai, Vilnius–Šiauliai 
ir į kitus mažesnius miestelius. Iš Vilniaus vyksta 
du tarptautiniai maršrutai: Vilnius–Minskas ir Vil-
nius–Daugpilis.

Aplankęs Vilniaus geležinkelio stotį, lengvu 
žingsniu per dešimt minučių pasiekiu seniausią 
Vilniaus turgavietę – Halės turgų. Dabartinės tur-
gavietės vietoje nuo pat XV amžiaus šimtmečius 
veikė Arklių turgus, vėliau vadintas Javų turgumi, 
kol XVI amžiuje pastačius miesto sieną, jis atsidū-
rė priemiestyje. 1906 metais Pylimo ir Bazilijonų 
gatvių sankirtoje iškilo naujas turgavietės pastatas, 
kurį suprojektavo vilnietis architektas ir inžinie-
rius Vaclovas Michnevičius, o idėją įgyvendinti 
padėjo verslininkas Petras Vileišis. Miesto Dūma 
pasirinko projektą su metalinėmis santvaromis dėl 

pigesnės kainos. Tai – vienintelis tokios konstruk-
cijos pavyzdys Lietuvoje. Šis turgus dar ilgą laiką 
buvo vadinamas Javų turgumi ir tik 1914 metais 
pradėtas vadinti Halės vardu. Deja, istorinės ži-
nios apie Halės turgavietę itin menkos. Minima, 
kad XVIII a. pabaigoje šioje vietoje buvo nedidelis 
dvarelis, o jau XIX a. antroje pusėje čia veikė Javų 
turgus.

Iš Rūdininkų stotelės, esančios netoli Halės 
turgavietės, sėdu į autobusą Nr. 53 ir važiuoju iki 
Žaliojo tilto. Čia mane domina planetariumas šalia 
CUP – Centrinės universalinės parduotuvės, kurią 
jaunimas mėgsta vadinti „kapu“ (tik sukirčiuokite 
teisingai).  Ši sovietiniais laikais labai naujoviška 
parduotuvė, suprojektuota architektų Z. Liadz-
bergio ir V. Vieliaus, su pirmuoju Lietuvoje eska-
latoriumi, atidaryta 1974 metais, buvo tikras mo-
dernumo šūksnis. 1989 metais netoliese atidarytas 
naujas planetariumas. Tai – antrasis Vilniaus pla-
netariumas, o pirmasis buvo atidarytas 1962 metų 
rugpjūtį Basanavičiaus g. 6, praėjus pusantrų metų 
po Jurijaus Gagarino skrydžio į kosmosą. Jame 
buvo 146 vietos ir, manau, jose pasėdėjo visi anų 
metų Vilniaus moksleiviai. Tuo metu Vilniaus pla-
netariumą per metus aplankydavo vidutiniškai 200 

Halės turgus
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tūkstančių lankytojų. Naujajame planetariume tel-
pa 166 lankytojai ir pasitelkus naujesnį projektorių 
kupole galima projektuoti 6000 žvaigždžių. Gal-
būt planetariumo naudojamos technologijos šių 
laikų standartais yra pasenusios, bet man jos paliko 
gilų prisiminimą, kai mažas su mama čia ateidavau 
stebėti žvaigždžių ir planetų grožio.

Toliau keliauju per Žaliąjį tiltą, kuris raštuose 
pirmą kartą paminėtas 1386 metais. Tame amžiuje 
jis buvo vadinamas Vilniaus arba Didžiuoju tiltu. 
Iškentęs sprogdinimus ir padegimus tiltas buvo 
daug kartų atstatytas ir dėl savo spalvos pramintas 
Žaliuoju. Paskutinį kartą tiltas rekonstruotas 2006 
metais. 2010 metais po tiltu pritvirtinta skulptū-
ra Grandinė, o 2015 metų liepos 21 dieną po ilgų 
svarstymų ir diskusijų nukeltos keturios sovietinę 
propagandą skleidžiančios statulos: Mokslo jauni-
mas, Taikos sargyboje, Žemės ūkis, Pramonė ir sta-
tyba, pastatytos 1952 metais, kai tiltas buvo pava-
dintas sovietinio generolo Ivano Černiachovskio 
vardu. Žaliojo tilto vardas grąžintas 1990 metais ir 
dabar jis yra papuoštas vėtrungėmis.

 Na štai ir priėjome Operos ir baleto teatrą. Šis 
vilniečiams dabar toks įprastas pirmasis Vilniuje 
„stiklinis“ statinys buvo pradėtas projektuoti 1955 
metais. Tačiau dėl naujoviškumo ir sudėtingumo 

buvo pastatytas tik 1974 metais. Seniau šioje vie-
toje stovėjo dirbtinių dujų gamykla, kuri 1941 me-
tais, vokiečiams bombarduojant Žaliąjį tiltą, buvo 
apgriauta ir ilgą laiką čia plytėjo tuščia aikštė. Po 
karo joje dažnai mėgdavo apsistoti gastroliuojantys 
cirkai arba žvėrynai. Stabtelėjau prie šio įspūdingo 
pastato dėl savo vaikystės prisiminimų, teatro meno 
nešamos žinios ir kvapą gniaužiančių pasirodymų. 

Žingsniuodamas pro Vinco Kudirkos aikštę, 
linkteliu tautiškos giesmės autoriui. Rašytojui ir 
tautos žadintojui paminklą 2009 metais sukūrė 
skulptorius Arūnas Sakalauskas. O 1865 metais čia 
Muravjovo, geriau žinomo Koriko pravarde, įsaky-
mu buvo pastatyta Aleksandro Neviškio koplyčia, 
skirta žuvusiems 1863 metų sukilimo malšinto-
jams. 1919 metais koplytėlė nugriauta, o jos vie-
toje įrengtas fontanas – paminklas E. Ožeškienei. 
1945 metais fontanas nugriautas, o aikštė perva-
dinta jauniausio sovietų generolo Ivano Černia-
chovskio vardu. 1950 metais jam buvo pastatytas 
paminklas. 1976 metais aikštė buvo rekonstruota, 
1992 metais pervadinta Savivaldybės aikšte ir tik 
2007 metais gavo dabartinį Vinco Kudirkos aikštės 
pavadinimą. 

Eikime tolyn. Štai priėjome Lietuvos naciona-
linį dramos teatrą. Šioje vietoje teatras dirbo nuo 

Aleksandro Neviškio 
koplyčia
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1951 metų. Dabartinis pastatas, suprojektuotas 
architektų Algimanto ir Vytauto Nasvyčių bei Ja-
ninos Marozienės, atidarytas 1981 metais, atnau-
jintas 2007 metais, dabar vėl renovuojamas.

Pagrindinį įėjimą į teatrą vainikuojančios 
skulptoriaus Stanislovo Kuzmos sukurtos Trys mū-
zos yra tapusios Lietuvos nacionalinio dramos teat-
ro simboliu. Dramos (Kaliopė), Komedijos (Talija) 
ir Tragedijos (Melpomenė) mūzos globoja platų ir 
žanriniu požiūriu įvairų teatro repertuarą, o teatro 
fojė puošianti skulptūra Versmė simbolizuoja puo-
selėjančią tradicijas, tačiau energingą, naujovėms ir 
permainoms atvirą teatro veiklos kryptį. 

Už kelių žingsnių prieš akis atsiveria tai, ką 
dažniausiai įsivaizduojame galvodami apie Vilnių. 
Prieš mus stūkso Katedros aikštė, Arkikatedra ba-
zilika ir varpinė. Katedros aikštė – viena iš anks-
čiausiai rašytiniuose šaltiniuose paminėtų vietovių, 
senovės kronikose ir legendose vadinta Šventaragio 
slėniu. Ši aikštė žinoma kaip renginių, susibūrimų, 
mitingų vieta. Pirmiausia apie raudonų plytelių li-
nijas: turbūt daugelis esame matę, bet tikriausiai 
ne visi žinome jų reikšmę. 1503 metais LDK kuni-
gaikštis Aleksandras įsakė pastatyti Vilniaus miesto 
sieną. Siena buvo statyta daugiau nei 20 metų. Ji 

turėjo ginti miestą nuo totorių antpuolių, tačiau 
XVII a. viduryje Vilnius buvo užimtas. Siena dau-
gumoje vietų buvo išgriauta ir iš dešimt anksčiau 
buvusių Vilniaus miesto vartų iki mūsų dienų iš-
liko tik žymieji Aušros vartai. 2000 metais aikštę 
atnaujinant, buvo atlikti kasinėjimai ir nustatyta 
tiksli miesto gynybinės sienos trajektorija. Ji ir pa-
žymėta raudonomis plytelėmis.

 Paspoksoję į grindinį, pakelkime akis į dangų. 
Varpinė. Žemutinės pilies teritorijoje pastačius Vil-
niaus katedrą, XV amžiaus pradžioje prie jos buvo 
prijungtas ir vienas pilies gynybinės sienos  bokš-
tas – vakarinis. Jame ir įrengta katedros varpinė. 
Požeminė keturkampė dalis yra viena seniausių 
mūro liekanų Lietuvoje. Šaltiniuose varpinė pirmą 
kartą paminėta 1522 metais, kai ją reikėjo remon-
tuoti. Rekonstrukcijos metu panaikintos prieš tai 
buvusios šaudymo angos, susiaurinti langai, nu-
tinkuotos sienos. 1598 metais pastatytas trečiasis 
varpinės aukštas. 1610 metais bokštą nuniokojo 
gaisras. Varpinės atstatymo darbams vadovavo ar-
chitektas Vilhelmas Polis. XVII amžiaus antroje 
pusėje bokšte pakabinta keletas Jono Delamarso 
nulietų varpų, įrengtas laikrodis. XVIII amžiaus 
viduryje meistras Gustavas Miorkas varpinėje pa-

Rotušės aikštė
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kabino daugiau varpų. XVIII amžiaus pabaigoje 
ir XIX amžiaus pradžioje permūrytas trečiasis var-
pinės aukštas. 1893 metais suformuotas varpinės 
stogas, kuris savo formos nepakeitė iki šiol. 1965 
metais varpinė taip pat buvo remontuojama, įreng-
tas šildymas, joje veikė Vilniaus ekskursijų biuras. 
1989 metais vasario 5 dieną katedra buvo grąžinta 
tikintiesiems ir atšventinta, netrukus virš varpinės 
atstatytas kryžius. Istorija liudija, kad Katedros var-
pinės laikrodis senesnis už žymujį Londone esantį 
Big Beną. Jam daugiau nei 340 metų. Dar visai 
neseniai mechaniškai, bet dabar jau skaitmeniniu 
būdu veikiantis laikrodis laiką muša kas 15 mi-
nučių ir visada skuba 2 minutes. Taip pat varpinė 
liudija paskutinį didijį potvynį Vilniaus istorijoje. 
1931 metais potvynis siekė 8 metrus 25 centime-
trus. Katedros aikštėje plaukiojo valtys, bet potvy-
nis padarė ir vieną labai gerą ir istorijai reikšmingą 
darbą. Ėmus nerimauti, kad Katedra gali sugriūti, 
pradėti kasinėti jos požemiai, kuriuose buvo atras-
tas Barboros Radvilaitės kapas.

Trumpai apie varpus. Varpų skambėjimas kvie-
čia žmones maldai. Varpas simbolizuoja Dievo 
balsą žmonėms. Seniausiasis katedros varpinėje 
sovietmečiu saugotas varpas nulietas XVI amžiaus 
pabaigoje – XVII amžiaus pradžioje. Tai vienas iš 
nedaugelio Lietuvoje išlikusių varpų, turinčių re-
nesanso bruožų, papuoštas karūna. Varpo liemuo 
išpuoštas trijų veidų kompozicija. Varpas restau-
ruotas 1704 metais. Jis buvo naudojamas ir bokšto 
laikrodžiui. Visi likę varpai yra barokinio stiliaus. 
2002 m. gegužės 25 d. Vilniaus katedros aikštė-
je buvo pašventinti šeši nauji varpai. Pagal seną 
tradiciją kiekvienas bažnyčios varpas turi vardą, 
simbolinį ženklą ir įrašą lotynų kalba. Pirmas ir 
didžiausias varpas dedikuotas Joachimui – kardi-
nolo Joachimo Meisnerio globėjui. Ant šio varpo 
inkaras simbolizuoja vilties dorybę, o užrašas skel-
bia: Spes nostra firma (Tikėjime mūsų viltis). Šis 
milžinas sveria 2595 kilogramus.

Na, o dabar apie kvapą gniaužančią Arkikate-
drą baziliką. Pirmiausia pakelkime galvas dar kartą. 

Ant stogo – trijų šventųjų skulptūros: Kazimiero – 
Lietuvos globėjo, Elenos – Rusijos globėjos ir Vla-
dislovo – Lenkijos globėjo. Šios skulptūros nebuvo 
įtrauktos į originalųjį Lauryno Stuokos-Gucevi-
čiaus dizainą, jos užkeltos XIX amžiaus pradžioje. 
Leidimą joms statyti suteikė carinė Rusijos valdžia, 
o po Antrojo pasaulinio karo sovietams nerūpėjo, 
kieno leidimu jos pastatytos ir buvo liepta jas nu-
griauti. Originalių skulptūrų likimas nežinomas. 
1997 metais jas atkūrė skulptorius Stanislovas 
Kuzma. Skulptūros buvo pagamintos iš žalvario, 
viduje tuščiavidurės. Žinome, kad soviet mečiu 
buvo itin skleidžiamas ateizmas, dauguma bažny-
čių buvo uždarytos, dažnai paverstos sandėliais. 
Švento Kazimiero bažnyčia buvo paversta ateizmo 
muziejumi. Katedrai buvo numatytas likimas virsti 
garažu arba automobilių dirbtuvėmis, bet nuo tos 
idėjos tuometinę valdžią sugebėjo atkalbėti Vil-
niaus architektai, įrodydami, kad Katedra stovi ant 
itin minkštos žemės, graužiamos gruntinių vande-
nų, ir dėl mašinų keliamos vibracijos paprasčiau-
siai gali sugriūti. Tik dėl to Katedra buvo paversta 
dailės galerija. 

Pirmoji šventovė šioje vietoje buvo pastatyta 
XIII amžiaus viduryje. Tuomet ji buvo romaninio 
stiliaus, pereinančio į gotiką. 1253 metais Lietuvai 
priskiriami du vyskupai – Kristijonas ir Vitas. 1263 
metais, po Mindaugo mirties, bažnyčia paverčia-
ma pagonių šventykla. 1387 m. Jogailos įsakymu 
buvusios pagonių šventyklos vietoje per vienerius 
ar dvejus metus pastatyta nauja gotikinio stiliaus 
penkių koplyčių katedra. 1388 m. ją pašventina 
Gnezno arkivyskupas Bodzantas. 1419 m. katedra 
sudegė. Jos vietoje Vytautas pastato naują didelę 
halinę gotikinę katedrą. Šalia katedros 1522 m. vei-
kė 3 klasių mokykla, kurioje buvo dėstoma retori-
ka, muzika, dialektika ir lotynų kalba. 1522 metais 
katedra remontuota, šalia buvusiame gynybiniame 
bokšte įrengta varpinė.1529 m. katedroje iškil-
mingai vainikuotas LDK kunigaikštis Žygimantas 
Augustas. 1530 m. katedrą nuniokojo didelis gai-
sas. 1534–1557 metais šventovė atstatyta laikantis 
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renesansinio stiliaus. Tuo metu pristatyta koplyčių, 
įrengta kriptų. Fasadas papuoštas frontonu ir por-
talu, interjeras – freskomis, altoriais, antkapiniais 
paminklais. Atstatytoje katedroje palaidotos dvi 
Žygimanto Augusto žmonos: Elžbieta Habsbur-
gaitė ir Barbora Radvilaitė, Jonas Žygimantaitis, 
Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius ir ka-
pitulos nariai. 1610 m. katedrą nusiaubė dar vie-
nas gaisras. Iki 1632 metų šventovė vėl atstatyta 
laikantis baroko bruožų. Pagrindiniame fasade 
pastatyti 2 bokštai. 1623–1636 metais Zigmanto 
Vazos iniciatyva pastatyta Šv. Kazimiero koplyčia. 
Per karą 1655 metais katedra smarkiai apnioko-
ta ir apiplėšta; vietomis įgriuvo skliautai. Rusijos 
kareiviai nuplėšė ir išsivežė varinį katedros stogą. 
1666 metais austrų architektas Johanas Vincentas 
Salvadoras pradėjo katedrą remontuoti. Dekoruota 

Šv. Kazimiero koplyčia (dail. Pjetras Pertis), nuta-
pytos freskos (Mikelis Arkangelas Palonis). 1730 
metais katedra vėl remontuota, paklotos marmu-
rinių plokščių grindys. 1769 m. audra nugriovė 
katedros bokštą, kuris virsdamas perskėlė skliautus 
ir užmušė 6 žmones. Po šios nelaimės katedra už-
daryta. 1786 m. atnaujinta Šv. Kazimiero koplyčia. 
1769 m. rugsėjo 2 d. per audrą nugriuvo katedros 
bokštas ir pralaužė vienos koplyčios stogą. 1783 m. 
Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio pave-
dimu katedra pradėta rekonstruoti pagal Lauryno 
Stuokos-Gucevičiaus projektą. 

Šiuo metu norėčiau sustoti ir pasiūlyti perskai-
tyti Justino Marcinkevičiaus Katedrą. 

1801 m. katedra tapo klasicistine. 1889 m. 
įrengti nauji vargonai, o 1922 m. palaimintojo 
Jurgio Matulaičio rūpesčiu katedrai suteiktas ma-

Vilniaus Arkikatedra. Gyčio Oržikausko nuotrauka
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žosios bazilikos titulas. 1925 m. ji tampa Arkika-
tedra. Restauruoti, atstatyti jos skulptūras, fasa-
dus pradėta tik 1980 metais – iš pradžių vidus, o 
1984–1986 metais vyko papildomi archeologiniai 
tyrinėjimai. Prasidėjus Sąjūdžiui, 1988 m. spalio 
22 d. paskelbta, kad Katedra yra grąžinama tikin-
tiesiems, o vasario 5 dieną ji atšventinta. 1989 m. 
kovo 4 d. į Katedrą vėl grįžta Šventojo Kazimiero 
palaikai ir nuo tų metų vėl nuolatos pradedamos 
aukoti mišios. 1993 m. rugsėjo 4 d. Popiežius Jo-
nas Paulius II Katedroje malda pradėjo savo vizitą 
Lietuvoje. O 2018 m. rugsėjo 22 d. Katedros aikš-
tėje mišias aukojo Popiežius Pranciškus. 

Kad ir kaip būtų gaila palikti šį religinį ir meno 
lobyną, keliaukime toliau. Atsikvėpti siūlau Ber-
nardinų sode. Kai buvau vaikas, jis buvo vadina-
mas Sereikiškių parku. Vilnelės pakrante einu Trijų 
kryžių kalno link. Kadaise šioje teritorijoje augo 
miškai, kurie buvo laikomi šventais, bet įsigalėjus 
krikščionybei, jie buvo iškirsti. 1469 m. Kazimie-
ras Jogailaitis pasikvietė vienuolius bernardinus ir 
suteikė jiems žemės į pietus nuo Sereikiškių. Ne-
trukus broliai bernardinai pastatė Šventos Onos, 
Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bažnyčias ir 
vienuolyną. Pelkėtas lankas jie pavertė sodu su 
derlingais daržais, kanalais, tvenkiniais, bitynu ir 
midaus darykla. Senoji Vilnelės vaga dalijo parką 
pusiau ties dabartine centrine parko alėja. Tik XIX 
amžiaus antroje pusėje vaga buvo užpilta ir terito-
rija pasikeitė. 1864 m. Muravjovo įsakymu viskas 
perduota valstybės iždui, sodas paverstas jo vasaros 
rezidencija, o vienuolynas virto Jekaterinos vardo 
kareivinėmis. 1869–1870 metais per dalį sodo te-
ritorijos nutiesta Maironio gatvė. 1880 m. Vilniaus 
miesto taryba nusprendė Sereikiškėse įsteigti viešą-
jį miesto parką, į kurio sudėtį įeitų ir Bernardinų 
sodas. 1888 m. parkas pirmą kartą atvėrė vartus 
lankytojams. 1912–1914 metais čia pastatyta pir-
moji vandens siurblinė. Po Antrojo pasaulinio karo 
sodas pervadintas Jaunimo sodu. Jame pastatyta 
estrada, įrengta šokių, atrakcionų aikštelė, karuse-
lės, pastatytas paminklas poetui Puškinui. Lietuvai 

atgavus nepriklausomybę, atrakcionai buvo iškelti, 
o parkas atgavo istorinį vardą. Nors šis parkas yra 
tik 9 hektarų ploto, jame galima šį bei tą įdomaus 
pamatyti. Pavyzdžiui, čia auga seniausias ąžuolas 
Vilniuje, tai – Sereikiškių ąžuolas, kuris skaičiuoja 
400 savo gyvavimo metų.

O dabar, perėjęs tiltuku per Vilnelę, kopiu į 
Trijų Kryžių kalną. Turbūt keista, kad ne į Gedi-
mino, bet ir šis kalnas įdomus savo istorija. Trijų 
kryžių atsiradimą grindžia kelios teorijos. Viena iš 
jų byloja, kad jie pastatyti septynių pranciškonų 
vienuolių garbei, kurie buvo nužudyti prikalant 
prie kryžių ir numetant į upę. Tai įvyko karo su 
Maskva metu, kai mieste nebuvo kunigaikščio 
Algirdo. Na, o mokslininkas Ignas Danilevičius 
teigia, kad trys kryžiai atsirado Magdeburgo teisių 
suteikimo Vilniui proga. A. Kasparavičienė rašo, 
kad ant kalno seniau stovėjusi medinė pilis, į kurią 
per karus subėgdavę miesto gyventojai. Pilis buvo 
sudeginta vykstant kovoms tarp Vytauto ir Jogailos 
1390 metais ir vėliau nebebuvo atstatyta. Kiti šal-
tiniai teigia, kad kryžiai ant vadinamojo Kreivojo, 
arba Plikojo, kalno pastatyti Jogailos ir Vytauto su-
sitaikymo proga. Trys kryžiai simbolizavo Vytautą, 
Jogailą ir Lenkijos karalaitę Jadvygą. 1950 metais 
sovietų įsakymu kryžiai susprogdinti. Nepaisant 
ginčų apie kryžių atsiradimą, 1989 metais kryžiai 
atstatyti. Istoriškai tai tautinio tapatumo ir pasi-
priešinimo simbolis, kuris kartu su savo reikšme 
atveria kvapą gniaužiantį vaizdą. 

Apsidairęs nuo kalno Vilniaus senamiestyje, 
regiu didokas kalvas šiauriniame miesto pakrašty-
je. Ten link ir traukiu. Kita stotelė – Fabijoniškių 
mikrorajonas. Man smagu gyventi mieste, kuriame 
į norimą pakraštį gali nusigauti maždaug per 15 
minučių. 

Fabijoniškių vardas kildinamas iš asmenvardžio 
Fabijonas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lai-
kais Fabijoniškės buvo Vilniaus prieigų kaimas prie 
kelio į Ukmergę. XIV amžiuje tai buvo kaimas prie 
senojo kelio Vilnius–Kernavė. Fabijoniškių pasta-
tymo aplinkybės apgaubtos paslaptimi. Viena iš 
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nuomonių, kad kaime gyveno baudžiauninkai, sta-
tę Vilniaus Kalvarijas XVII amžiuje. Kita teorija, – 
kad čia buvo įsikūrę žmonės, dirbę Verkių dvare, 
Raudonbalių dvaro spirito varykloje, alaus dary-
kloje arba Trinapolio vienuolyne. Iš šiaurės rytų 
prie kaimo dunksojo Verkių miškas. 1886 metais 
gatviniame kaime gyveno 118 gyventojų. XX am-
žiaus viduryje Fabijoniškės buvo pažymėtos ir že-
mėlapyje. 1959 m. gyvenvietėje gyveno 464 gyven-
tojai, kurie daugiausia vertėsi daržininkyste. Savo 
daržoves jie pardavinėdavo Kalvarijų turguje, ap-
rūpindavo jomis didžiąją dalį miesto. Fabijoniškės 
gali didžiuotis, kad šiame kaimelyje buvo įsteigta 
viena iš nedaugelio okupuotame Vilniuje lietuviška 
keturmetė mokykla. Mokykloje tebuvo dvi pradi-
nių klasių patalpos, todėl buvo dirbama net trimis 
pamainomis. Nors sąlygos buvo skurdžios, moki-
niai buvo stropūs ir drausmingi. 1918 m. čia buvo 
įkurta pradinė mokykla, kuri veikė ir sovietmečiu. 
1958 m. įkurtas tuometinio Vilniaus pedagoginio 
instituto mokomasis ūkis gamtos ir geografijos 
studentams. Naujas gyvenamasis Vilniaus mikro-
rajonas pradėtas projektuoti 1987 m. architektų 
Genovaitės Balėnienės ir Kazimiero Balėno. Fabi-
joniškių pastatai buvo statomi atsižvelgiant į rel-
jefui būdingus požeminius šaltinius, kalvas, žemės 
lūžius. Rytinės rajono dalies pakraščiai baigiasi kal-
vagūbriu, vadinamu Šeškinės ozu, apie kurį papa-
sakosiu plačiau, kalbėdamas apie rajoną, kuriame 
praleidau didžiąją savo, kaip vilniečio, gyvenimo 
dalį. 1996 m. gegužės 3 d. Fabijoniškėse atidengtas 
ąžuolinis paminklas šventajam Florijonui, kuris yra 
ugniagesių globėjas. Šiame rajone gyvena ir jį apra-
šo šiuolaikiniai rašytojai. Poetas Vladas Braziūnas 
yra paskyręs Fabijoniškėms eilėraštį. Juozas Erlic-
kas savo rajoną yra aprašęs plačiau: Siuvimo pa-
mokos Fabijoniškėse, Košmaras Fabijoniškių gatvėj, 
Kelionė iš Fabijoniškių į Jeruzalę, Tai atsitiko Fabi-
joniškėse. Fabijoniškės minimos ir Unės Kaunaitės 
romane Sudie, rytojau. Čia buvo filmuojamas se-
rialas Černobilis. O dabar daugelis turbūt taip ir 
laukia, kada prabilsiu apie nuslėptą faktą, kad šis 

rajonas pastatytas ant sąvartyno. Tai – tiesa. 1962 
metais atliekos pradėtos kaupti išeksploatuotame 
smėlio ir žvyro karjere. Nors daugelis vis dar mano, 
kad žemė ir požeminiai vandenys užteršti negrįžta-
mai, neskubėčiau nerimauti, nes, pasak hidrologo 
Gedimino Čyžiaus, padėtis gerėja ir Fabijoniškių 
požeminiai vandenys vis labiau valosi. Šios ekskur-
sijos į Fabijoniškes pabaigoje, norėčiau jus nusives-
ti į mylimiausią savo vietą – Visorių miško parką. 
Puiki vieta lengvai pabėgioti arba tiesiog pasėdėti 
ant vieno iš paprastų, bet kartu žavių suoliukų. 

O dabar – į rajoną, kurį vadinu gimtuoju, nes 
jame tapau vilniečiu. 

Taigi Šeškinė. Istoriniuose šaltiniuose Šeškinės 
kaimas (Šeškinai) paminėtas jau 1390 m. XVI–
XVIII amžiuje medinis kaimas priklausė Radvi-
loms. 

Šeškinės kalvos, kaip gamtinė užtvara, nuo 
seno buvo išnaudojamos Vilniaus gynybai. Šios 
kalvos mena lietuvių kovas su kryžiuočiais. 1700–
1721 metais Rusijos su Švedija karo metu lietu-
viai Šeškinės karo lauke kovėsi prieš rusų armiją. 
1794 m. čia kovėsi Jokūbo Jasinskio vadovaujama 
sukilėlių kariuomenė. 1812 m. karo metu čia buvo 
išrikiuotos rusų ir prancūzų armijos. 1831–1863 
metais čia telkėsi sukilėliai. XX amžiaus pradžioje 
vyko kariniai mokymai. 1920 metais Šeškinės lau-
kai įsiminė lenkų generolo Liucjano Želigovskio 
vedamą kariuomenę. 1939 metų spalio 28 dieną 
per Šnipiškes ir Šeškinę į Vilnių atvyko generolo 
Vinco Vitkausko vedama Lietuvos kariuomenė.

1955 metais Šeškinė prijungiama prie Vilniaus 
miesto. Na, o 1977 metais pradėti statyti daugia-
aukščiai gyvenamieji namai. 

O dabar – šiek tiek asmeninių patirčių. Už Šeš-
kinės poliklinikos ties kirpykla prasideda viena iš 
rajono dalių vadinama „Gelvonke“. Šeškinė dau-
gumos laikoma „marozų“ ir panašių rajonu, bet 
aš manau, kad kiekvienoje pasaulio vietoje gyve-
na įvairiausių žmonių. Pats mokiausi tuometinėje 
Šeškinės vidurinėje mokykloje, o vėliau – Žemynos 
gimnazijoje. Esu bendravęs su daugeliu žmonių. 
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Galbūt tai duoda savų „pliusų“, kai išmoksti per-
prasti vadinamojo „marozo“ psichologiją, išmoksti 
rasti bendrą kalbą su įvairaus mąstymo, išsilavini-
mo ir charakterio žmonėmis. Šeškinėje gali gauti 
visko, reikia tik turėti pakankamai pinigų ir pažin-
čių. Marihuanos gali „susiorganizuoti“ per dešimt 
minučių, kokaino – per pusvalandį, ginklą – per 
dieną... Manau, kaip ir kiekviename rajone, viską 
lemia pažintys. Tačiau tai išmoko žvelgti į gyveni-
mą įvairiais kampais, užstoti save ir kitus. Atsklei-
džia – galbūt kiek kitaip – svarbiausias vertybes. 

Šeškinėje yra gyvenę ir nemažai žymių žmonių: 
baleto šokėjas Jonas Katakinas, aktorius ir humo-
ristas Juozas Zavaliauskas, teatro režisieriai Eimun-
tas Nekrošius ir Rimas Tuminas. 

Dabar eikime aplankyti turbūt įžymiausios 
Šeškinės vietos ir reto geologinio darinio – Šeš-
kinės ozo. Tai – 1160 metrų tris aiškius posūkius 
turintis kalvagūbris. Manoma, kad Šeškinės ozas 
atsirado prieš 16–18 tūkstančių metų paskutinio 

pleistoceno ledyno pakraštyje. Ozas susidarė dide-
liame ledyno plyšyje. Beveik visas ozas sudarytas iš 
žvyro ir gargždo, į kurių sluoksnius įsiterpia įvai-
raus dydžio riedulių. Šeškinės ozas buvo paminėtas 
ir Didžiosios Britanijos enciklopedijoje Britannica. 
XX amžiaus pirmoje pusėje Šeškinės ozas buvo ap-
gadintas. Jo žvyrą ir smėlį kasė vietos gyventojai, 
Antrojo pasaulinio karo metais čia buvo kasami 
apkasai, o dar vėliau smėliu ir žvyru naudojosi 
statybininkai. Čia buvo sprogdinami karo laikų 
sprog menys ir deginamos padangos. Padėtis pasi-
keitė, kai 1964 metais Šeškinės ozas buvo paskelb-
tas geologiniu gamtos paminklu. 1996 metais čia 
įsteigtas Šeškinės geomorfologinis draustinis. Oze 
gyvena ir prieglobstį randa ežiai, voverės, kurap-
kos, lakštingalos, geniai. 

Tai buvo mano ekskursija, mano vaikystė, 
mano išvaikščioti keliai ir praleistos saulėtos vasa-
ros dienos. Ir aš džiaugiuosi, kad esu šito įvairialy-
pio miesto dalelytė.

Šeškinės ozas
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Jono Basanavičiaus gyvenimas yra persipynęs su 
Vilniaus istorija. Ne tik gyvenimas, bet ir mirtis susie-
jo modernios lietuvių tautos patriarchą su Vilniumi – 
būtent čia 1927 metų vasario 16 dieną jis mirė. Itin 
simboliška ne tik Jono Basanavičiaus mirties data, bet 
ir vieta, nes daktaras nemažą dalį svarbiausių savo 
gyvenimo darbų atliko būtent Vilniuje. Jis liko Vilniu-
je, net kai šis buvo okupuotas, kad stiprintų lietuvybę. 
Tad bandysime apžvelgti netrumpą daktaro gyvenimo 
Vilniuje etapą, kurį galima padalinti į tris dalis. 

Valentinas Kulevičius

Jono Basanavičiaus  
gyvenimo etapas Vilniuje 

Nuo Didžiojo Vilniaus Seimo iki 
Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. 
1905–1918 metai

Svarbiausi šio J. Basanavičiaus gyvenimo laiko
tarpio darbai buvo tokie: Didžiojo Vilniaus Seimo 
sušaukimas, Lietuvių mokslo draugijos organizavi
mas ir veikla joje, Tautiškosios lietuvių demokratų 
partijos steigimas, dalyvavimas rinkimuose į Rusijos 
valstybės dūmą1. Algirdas Grigaravičius paradoksa
liai apibūdina Joną Basanavičių tokia fraze: „Galime 
pasakyti, kad jis buvo vienišius ir atsiskyrėlis, bet vi
sados visuomeniškas ir lietuviškas.“2 Jonas Basanavi
čius, sugrįžęs iš Bulgarijos, Vilniuje apsigyveno nuo 
1905 metų vasaros (Adolfas Nezabitauskis nurodo, 
kad Basanavičius į Lietuvą grįžo 1905 metų liepos 
31 dieną)3. „Grįžęs į Lietuvą, dar nespėjęs pailsėti iš 
savo ilgos ir vargingos kelionės, dr. J. Basanavičius 
pirmų pirmiausia atskubėjo į Vilnių ir čia aplankė 
Gedimino kalną. Jis pats sakėsi, kad tą pačią dieną 
neiškentęs neapsilankęs ant Gedimino kalno. <...> 
Jis čia grįžęs tuojau paskubėjo užmegzti ryšius su 
lietuvių veikėjais ir pasižinti su biblioteka ir muzie
jum. <...> Čia prasidėjo naujas Dr. J. Basanavičiaus 
gyvenimo etapas, gimė nauji žygiai ir ryšiai, kuriems 
jis pasiliko ištikimas iki pat savo karsto lentos. <...> 
Dr. J. Basanavičius sugrįžo į Lietuvą kaip tik tuo lai
ku, kada rusų karas su japonais aiškiai pakrypo rusų 
nenaudai. Bereikėjo tik neilgo laiko, kad Rusija pra
laimėtų. Dar karui nepasibaigus buvo aišku, kad visa 
rusų tauta pradeda nerimauti. Vadinasi, artinosi tas 
laikas, kada didelės Rusijos imperijos pavergtosios 
tautos pradėjo reikalauti daugiau teisių ir tautinės 
laisvės. Kaip patyręs ir daug matęs dr. J. Basanavičius 
tuojau stojo lietuvių sąjūdžio priešakyje ir pradėjo 
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vadovauti visam lietuvių darbui. <...> Pamiršęs visas 
savo ligas, kaip prityręs pasaulinis žmogus, gabus, 
kad ir neprofesionalas, politikas, dr. J. Basanavičius 
suprato, jog atėjo laikas dideliems politikos įvy
kiams. Dėl to ir jis ėmėsi judinti Vilniaus lietuvius. 
Kas dieną tai vienoje, tai kitoje vietoje buvo daro
mi susirinkimai, svarstomi kultūrinio ir politinio 
gyvenimo klausimai.“4 1905 metų Vilniaus Seimo 
organizavimas buvo vienas svarbiausių Jono Basana
vičiaus darbų. „Didžiausias to laiko įvykis buvo dr. 
J. Basanavičiaus iniciatyva ir rūpesčiu 1905 m. lap
kričio 21 d. sušauktas pirmas Vilniaus lietuvių vie
šas seimas, kuris paprastai yra vadinamas Didžiuoju 
Vilniaus Seimu. Į jį suvažiavo apie 2 000 atstovų iš 
įvairių Lietuvos vietų. Jame dalyvavo ne tik Lietu
voje gyveną lietuviai, bet ir į tolimas Rusijos šalis 
nublokšti mūsų tautiečiai. Kaip jau žinoma, iš karto 
tame seime kilo gana aštrių ginčų ir nesutarimų. Dr. 
J. Basanavičius, išrinktas to seimo pirmininku, savo 
autoritetu ir patyrimu besireiškiančius ginčus ir ne
sutarimus sušvelnino ir išlygino. Visas seimas praėjo 

labai gyvai, buvo pasakyta daug kalbų, iškelta nusi
skundimų, padaryta pranešimų. Išrodė, kad per tas 
dvi suvažiavimo dienas lietuviai prabilo pirmą kartą 
susirinkę savo sostinėje Vilniuje. Didysis Vilniaus 
Seimas turėjo labai didelės reikšmės, nes tai buvo 
pirma mūsų atgimstančios tautos atstovybė, kurio
je dalyvavo visos Lietuvos partijos ir visi gyventojų 
luomai. <...> Priimtose to seimo rezoliucijose buvo 
reikalaujama pilnos kultūrinės ir politinės Lietuvai 
autonomijos su seimu Vilniuje. Dr. J. Basanavičiaus 
iniciatyva ir rūpesčiu sušauktas ir šis pirmo didesnio 
masto susirinkimas tolimesniame lietuvių tautinia
me, politiniame ir kultūriniame gyvenime turėjo di
džiausios reikšmės, nes nuo to laiko prasidėjo nauja 
Lietuvos gyvenimo gadynė, lietuvių reikalai buvo 
iškelti į viešumą ir patys lietuviai įgavo daugiau drą
sos. Kaip jau minėta, seimas buvo sušauktas pačiu 
suirutės laiku ir tuo būdu rusų valdžia negalėjo jos 
sukliudyti. Bet jam pasibaigus ir nurimus šiek tiek 
bruzdėjimui, rusų valdžios žmonės tuojau pat pra
dėjo dairytis to seimo šaukėjų ir organizatorių. Buvo 
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padarytos kratos lietuvių redakcijose ir pas atskirus 
veikėjus.“5 Valdžia ėmėsi ir kitokių represijų: pavyz
džiui, A. Vileišis buvo areštuotas, apklaustas dėl sei
mo ir kelioms dienoms įmestas į Lukiškių kalėjimą. 
Tačiau po kurio laiko J. Basanavičius pateko į Rusi
jos imperijos valdžios akiratį kaip aktyvus lietuvių 
visuomenės veikėjas, todėl buvo ieškoma priežasčių 
jį kuo nors apkaltinti ir išsiųsti į Sibirą. „Nors dr. 
J. Basanavičiaus grįžimas buvo teisėtas, tačiau Rusi
jos įstaigos, pastebėjusios jo veiklų dalyvavimą lietu
vybės darbuose, II ir III valstybės dūmos rinkimuose 
ir Didžiojo Vilniaus Seimo organizavime ir vadova
vime, kiek galėdamos stengėsi jo veikimą suvaržyti 
ir dėl to pavedė jį policijos priežiūrai. 1909 m. dr. 
J. Basanavičiui prasidėjo taip pat kova su lenkais už 
lietuvių teises.“6 Gyvendamas Vilniuje, Jonas Basana
vičius visą laiką aktyviai dalyvavo įvairių lietuviškų 
organizacijų veikloje. Pavyzdžiui, „1907 m. kovo 
4 d. A. Smetona kvietė ateiti į steigiamąjį „Vilniaus 
aušros“ draugijos susirinkimą. 1908 m. vasario 20 d. 

J. Basanavičius pasiprašė į Vilniaus lietuvių savitar
pio pašalpos draugiją, o po dviejų dienų buvo išrink
tas į jos valdybą, vėliau patekdavo į Revizijos komisi
ją. Jis buvo tarp šešių „Ryto“ draugijos steigėjų. <...> 
Štai 1910 m. balandžio 20 d. kultūrinės draugijos 
„Rūta“ visuotiniame narių susirinkime išrinko į jos 
valdybą. Kitos draugijos, pagerbdamos už nuopel
nus, rinkdavo garbės nariu...“7 Algirdas Grigaravičius 
įterpia Antano Smetonos, kaip „daktarą gerai paži
nojusio amžininko“, atsiminimų ištrauką apie dak
taro sveikatą ir gyvenimo būdą: „Amerikos kelionė 
[1913  m.] Basanavičių gerokai pavargino. Be to, 
nusilpnino jo sveikatą begalės darbų ir ypatingas as
ketiškas gyvenimas. Kaip pargrįžęs iš Bulgarijos apsi
gyveno Niškovskio viešbutyje viename kambarėlyje, 
taip tenai visą laiką ligi pat karo ir paliko. Maitinosi 
paprasčiausiai po pigiąsias valgyklas, sėdėjo darbu 
užsiėmęs savo viešbutyje ar troškiame Mokslų drau
gijos bute. Tik vasarą išvažiuodavo kaiman kokiam 
mėnesiui ar kelioms savaitėms. Galų gale pasidarė 
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labai nervingas ir dažniau sunegaluodavo. Tik vieną 
kartą (neatmenu, kuriais metais, rodos, ar už dvie
jų metų prieš karą) sužinojome Basanavičių staiga 
sunkiai susirgus. Jonas Luckevičius, gudų patriotas 
ir veikėjas (karo pabaigoje numiręs Krokuvoje), 
kurs, būdamas archeologas mėgėjas, bendravo ir 
dažnai susitikdavo su Basanavičium, užėjo vieną 
dieną pas jį ir rado apalpusį be žado. Pašaukus gydy
toją, pavyko atgaivinti ir atgijo. Po ligos tačiau visai 
apkito, nustojo noro kalbėti ir tapo mažakalbis. La
bai nuolaidus ir lėtas, bet savo gyvenimo būdo neat
mainė: dirbdavo kaip dirbęs, dalyvavo visuomenės 
kultūros ir politikos gyvenime, pašvęsdamas visą 
atliekamą laiką Mokslo draugijos reikalams. Tik 
kažkoks vienodai rimtas pasidarė, lyg nebereagavo 
nei linksmesniems, nei liūdnesniems lietuvių bui
ties ir nebuities įvykiams.“8 Tačiau, nepaisydamas 
sunkumų, Jonas Basanavičius tęsė savo veiklą ir to
liau, net ir dar sunkesnėmis aplinkybėmis. 1914 m. 
lapkričio 21 d. įvyko steigiamasis Lietuvių draugijos 
nukentėjusiems nuo karo šelpti susirinkimas, kurio 

metu J. Basanavičius, gavęs 38 balsus, pateko kandi
datu į komiteto narius. Tai buvo viena pagrindinių 
J. Basanavičiaus veiklų Pirmojo pasaulinio karo me
tais Vilniuje. Veikti teko sunkiomis sąlygomis, nes 
trūko ir maisto, ir lėšų. „Po 1918 m. daktaras dar 
gana aktyviai dalyvavo Lietuvių draugijos nukentė
jusiems nuo karo šelpti veikloje. <...> Jam tekdavo 
tirti draugijos įstaigų tarnautojų skundus, pirmi
ninkauti komisijai tarnautojų algoms peržiūrėti, 
atlikti inventorizacijas ir turto įkainojimą, 1920 m. 
vasario 6 d. draugijos komitetas paprašė prižiūrėti 
jos mokyklas.“9

Nepriklausomybės kovų metu.  
1918–1920 metai

Jonas Basanavičius liko Vilniuje net ir itin su
dėtingu šiam miestui 1918–1920 metų laikotarpiu. 
„Bet ir šiuo sunkiu metu dr. J. Basanavičius su kitais 
Vilniuje likusiais lietuviais stengėsi apginti tautinius 
lietuvių reikalus. Tuo laiku į Vilnių buvo atvykęs 
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žinomasis lietuvių komunistų vadas V. Mickevi
čiusKapsukas. Kurį laiką dar Vilniuje pasilikęs kun. 
J. Tumas bandė su Vilniaus bolševikų vadu V. Mic
kevičiumKapsuku susitarti dėl lietuvybės reikalų. 
Tačiau V. MickevičiuiKapsukui daugiau rūpėjo 
komunistinė revoliucija negu kokie nors lietuvybės 
reikalai. Dr. J. Basanavičius, Vilniui atsidūrus tokio
je pavojingoje padėtyje, visas savo pastangas paskyrė 
Lietuvių Mokslo Draugijos turtui apsaugoti. <...> 
Visa laimė, kad švietimo komisaro vietą tuo laiku 
buvo paėmęs didelis lietuvių kultūros darbininkas 
prof. Vaclovas Biržiška. Jo dėka dr. J. Basanavičiui 
pavyko išgelbėti Lietuvių Mokslo Draugijos kultū
rinį turtą ir šiuo kritišku metu. Švietimo komisaro 
V. Biržiškos dėka pavyko ne tik tą turtą apsaugoti, 
bet tam tikra prasme ir patį kultūrinį darbą praplės
ti. Vilniaus švietimo komisariatas dr. J. Basanavičių 
tada paskyrė istorinio muziejaus direktorium. Tačiau 
jo sveikatos padėtis buvo pablogėjusi. <...> Taigi, 
dr. J. Basanavičius Vilniuje siaučiančio komunizmo 

moraliai buvo labai prislėgtas. Negana to, komunis
tams viešpataujant Vilniuje, be galo buvo sunku su 
maistu. Maisto produktų kainos labai aukštai pakilo 
ir nė už didžiausius pinigus nebuvo galima jų nusi
pirkti. Už duonos svarą reikėjo mokėti iki 10 rub lių, 
už bulvių pūdą 60–70 rublių, už rugių pūdą iki 300 
rublių, už lašinių ir sviesto svarą 30–60 rublių, už 
10 kiaušinių 30–40 rublių, už svogūnų svarą  – iki 
5 rublių ir už kopūstų svarą – iki 2 rublių. Be to, už 
bolševikų pinigus kerenkas jokių produktų nebuvo 
galima gauti pirkti. <...> Dėl labai sunkios padėties 
mieste gausiai pradėjo mirti gyventojai.“10 Net ir 
likęs Lenkijos okupuotame Vilniuje, Basanavičius 
labai nerimavo dėl tolesnio Lietuvos likimo karo su 
Lenkija metu; pavyzdžiui, savo autobiografijoje jis 
rašė: „[Lietuvių Draugijos – V. K.] Centro Komiteto 
posėdyje prisiklausęs pasakojimų apie tai, kad lenkai 
būk jau užėmę Širvintas, Giedraičius ir net Ukmer
gę, su suerzintais nervais vakare atsigulęs, labai ilgai 
užmigt negalėjau, o po ilgos nemigos užmigęs sapna
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vau, kad lenkai paėmę nelaisvėn visą lietuvių kariuo
menę – 25 000 kareivių – todėlei pradėjau verkt – ir 
pabudau.“11 

Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte. 
1920–1927 metai

„Po Pirmojo pasaulinio karo J. Basanavičius dar 
dalyvavo daugelio Vilniaus lietuvių organizacijų vei
kloje. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo 
šelpti Centro komiteto posėdžiuose nuo 1922  m. 
spalio 13 d. pirmininkavo.“12 J. Basanavičius (ne
paisant senatvės ir sveikatos problemų) buvo ak
tyvus net ir paskutiniaisias savo gyvenimo metais: 
„1923–1924 m. dirbo Vytauto Didžiojo gimnazi
jos gydytoju, globojo moksleivių tautosakininkų 
kuopelę ir gimnazijos skautus, priklausė Sanitarinės 
pagalbos draugijos, išlaikiusios Lietuvių polikliniką, 
valdybai. Daktaras D. Alseika, galima sakyti, globo
jęs J. Basanavičių paskutiniaisiais gyvenimo metais, 
rašė, kad nuo 1926 m. pavasario iš LMD bibliotekos 

kambarėlio jis išeidavo retai, nesitraukė nuo savo ty
rinėjimų, siūlant pasigydyti, atsisakinėjo dėl būtiny
bės baigti pradėtus darbus. <...> Dienoraščio įrašai 
liudija, kad ir paskutinėmis dienomis dirbo, skaitė 
laikraščius (tai darė ir Lietuvių poliklinikoje), rašė 
laiškus, vertė burtus, sudarinėjo LMD išleistų vado
vėlių bibliografiją, domėjosi mokslo naujienomis.“13 
Algirdas Grigaravičius teigia, kad J. Basanavičius 
„buvo pakankamai savo amžiui aktyvus ir darbštus 
žmogus, nepratęs dykai leisti laiko“14 

1927 metų vasario 16 dieną Vilniuje po sunkios 
ligos J. Basanavičius mirė. Netrukus ši žinia apskriejo 
visą Lietuvą. J. Basanavičius buvo pagerbtas įvairiais 
simboliniais ritualais: „Ministrų Kabinetas nutarė 
paskelbti penkių dienų gedulą. Vasario 21 d. per 
laidotuves Vilniuje vienai minutei visoje Lietuvo
je sustabdė eismą, aidėjo bažnyčių varpai ir gaudė 
sirenos, nedirbo mokymo įstaigos. Karo muziejaus 
sodelyje patriarchui skirtas biustas buvo apjuostas 
gedulo juostomis, padėti vainikai. Vainikus prie 
degančiais aukurais papuošto dr. J. Basanavičiaus 

J. Basanavičiaus gatvė Vilniuje, 2019. Ričardo Šileikos nuotraukos
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paminklo padėjo Respublikos prezidentas, Seimo 
pirmininkas, kariuomenės atstovai, Lietuvos ka
riuomenės savanorių, Šaulių ir Tautininkų sąjungos, 
Lietuvos universiteto ir studentų korporacijos, Me
dicinos draugija, moksleiviai ir kitos organizacijos.“15 
Apie J. Basanavičiaus mirtį ir laidotuves rašė ir įvai
rūs to meto spaudos leidiniai: Lietuva, Kelias, Jauni-
mo draugas, Vilniaus aidas, Židinys, Šešupės bangos ir 
kiti. Algirdas Grigaravičius konstatuoja, kad „Verti
nant Vilniaus lietuvių spaudoje po J. Basanavičiaus 
mirties pasirodžiusius memorialinius tekstus, juose 
rasime daugiau nuoširdumo, graudulio ir gailesio nei 
Kauno periodikoje, nes su miesto lietuviais per du 
dešimtmečius jis artimai susigyveno, virto kaip ir jie 
kartu vargstančiu saviškiu.“16 Tai yra svarbus paste
bėjimas, kuriuo remiantis galima teigti, kad J. Basa
navičius jau buvo tapęs neatsiejama Vilniaus dalimi 
dar iki savo mirties. Yra žinoma, kad pats J. Basana
vičius savo veiklą vertino kukliai: jo amžininko Pe
tro Kraujalio žodžiais, „Pats [ J. Basanavičius – V. K.] 
kukliai prisipažindavo, kad iš Aušros nesitikėjo tokių 
pasekmių, kurios vėliau radosi“17.

Jono Basanavičiaus atminimo 
įamžinimas 

2018 metų lapkričio 23 dieną Vilniuje buvo ati
dengtas paminklas daktarui Jonui Basanavičiui. Tai 
yra pats naujausias, tačiau ne vienintelis šios asmeny
bės įamžinimo ženklas Lietuvoje. Libertas Klimka 
savo straipsnyje apie J. Basanavičiaus gatvę Vilniuje 
teigia, kad „Tautos patriarcho vardu gatvė pavadinta 
1939aisiais, Lietuvai atgavus savo senąją sostinę. Iš
ties daktaras J. Basanavičius pačius reikšmingiausius 
tautai ir valstybės nepriklausomybei darbus nuveikė 
Vilniuje. Net sovietmečiu to nesugebėta paneigti; 
gatvės pavadinimas išliko. Iki tol senamiestį su trak
tu į Kauną bei Trakus jungianti gatvė vadinosi Di
džiąja Pohulianka. Slaviškos kilmės žodis, reiškiantis 
pasivaikščiojimą.“18 J. Basanavičiaus vardu pavadinta 
ne tik pėsčiųjų alėja Palangoje, bet ir kai kurių kitų 
miestų gatvės bei mokyklos. Tautos patriarchas 
buvo įamžintas ant tarpukario Lietuvos laikų 5 litų 
monetos, taip pat ir ant šių laikų 50 litų banknoto. 
Paminklų J. Basanavičiui taip pat esama ir Kaune, 
Palangoje bei Birštone. 

1 A. Grigaravičius. Atsiskyrėlis iš Suvalkijos: Jono Basanavičiaus gy-
venimas ir darbai. 1 dalis. – Versus Aureus, Vilnius, 2017, p. 262.

2 Ten pat.
3 A. Nezabitauskis. Jonas Basanavičius. – Vaga, Vilnius, 1990, 

p. 219–220.
4 Op. cit., p. 221.
5 Op. cit., p. 226–227.
6 Op. cit., p. 301.
7 A. Grigaravičius, op. cit., p. 288–289.
8 Op. cit., p. 315–316.
9 Op. cit., p. 294.
10 A. Nezabitauskis, op. cit., p. 426–428.
11 J. Basanavičius. Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istori-

ja. 1851–1922 m. – Vilnius, 1997, p. 322–323.
12 A. Grigaravičius, op. cit., p. 297.
13 Op. cit., p. 298–299.
14 Op. cit., p. 299.
15 Op. cit., p. 367.
16 Op. cit., p. 369.
17 Op. cit., p. 370.
18 L. Klimka. Pasivaikščiojimas J. Basanavičiaus gatve. [interak-

tyvus], [žiūrėta 2019 - 07 - 05].  <http://www.bernardinai.
lt/straipsnis/2009-01-20-libertas-klimka-pasivaiksciojimas-
j-basanaviciaus-gatve/9285>. 

Dr. J. Basanavičiui pagarbą atiduoda naujasis Lietuvos Respu-
blikos Prezidentas, 2019, liepos 12. Audronės Daugnorienės 
nuotrauka
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***

Vilnius – tai labirintai, nusidriekę Rotušės de-
šinėje, Barbakanas ir kapiliarai, išaižę namus nuo 
Kauno gatvės iki smuikų garsus skleidžiančių fil-
harmonijos langų. 

Vilnius – tai prabangūs salonai ir benamių lo-
vos po jų balkonais. 

Tai žavinga Prancūzija dvelkianti porelė Lazdy-
nų Pelėdos skvere ir visą savo gyvenimą ant bagaži-
nės susikrovęs dviratininkas.

Vilnius – tai Jėzuitų gimnazijos mergaičių sijo-
nų ir Škotų futbolo komandos fanų kiltų derinys. 

Vilnius – tai visada besišypsantys šunys ir jų 
šeimininkai. Ir vis naujos gatvelės, ir kiemai, ir 
žmonės, sutikti kas kartą išeinant pasivaikščioti. 

Tai Pylimo gatvės turistai, ieškantys žydų namų 
prie sinagogos. Ir čia pat pravažiuojančio troleibu-
so ūsų zirzesys. 

Vilnius – tai užaugę skverai, įsispraudę tarp 
namų, augusių kartu su miestu. Priklausantys vi-
siems. 

Ir žodžiai. Ant sienų. Turbūt nelegalūs. Bet tu-
rintys prigimtinę teisę ten būti, nes netyčia pama-
tyti, jie gali tapti vilniečio akimirkos Buda.

Po tokio Vilniaus aš ir vėl atsigaunu. 
Tokiame Vilniuje norisi esėti.
Toks Vilnius teikia man vilties. Viskas bus ge-

rai su tuo Vilniumi. Viskas bus gerai su ta Lietuva. 
Viskas bus gerai su ta Saule. Viskas bus gerai.

Saulė Semėnaitė

Saulės Semėnaitės nuotrauka
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***

Tom dienom, vedžiodama Godo, iš naujo įsi-
mylėjau Vilnių. Taip, kaip galima įsimylėti tik ži-
nant, kad nė vienas iš jūsų nenori būti niekur kitur, 
tik čia, kartu. Taip, kaip galima įsimylėti tik nesku-
bant, įsiklausant ir galbūt turint geriausią draugą, 
bidzenantį šalia, padedantį nuspręsti, ką daryti ir 
kur eiti toliau. 

Suprantu ir Kunčiną, ir Kavtaradzę, ir daugelį 
kitų. 

Pradedu suprasti. 
Pradedu suprasti, kaip skiriasi dvasia tarp tos 

vietos, kuri kūrėsi organiškai, spontaniškai ir vis 
dar stengiasi kvėpuoti gyvenimu, ir tos, kuri buvo 
suplanuota – nors ir laimėjo Lenino premiją... Pra-
dedu suprasti, koks yra svarbus ne tik miesto, bet ir 
tavo vaidmuo, pastangos atsikimšti sielą ir ieškoti, 
atrasti ir nebijoti. Ir gebėti matyti skirtingą žavesį – 
raudonų mūrų ir siaurų gatvelių jaukumą ir šlapia 
žole bei rytine Saule kvepiančia laisvę, bėgiojančią 
begalinėmis pievomis ir miškais, beveik čia pat, 
prie tavo namų slenksčio. Net jei jis ir yra užklotas 
pilkų monolitų šešėlių.

Vilniau, aš tave myliu. Ir jei ne orai, reikalau-
jantys prikimšti spintą rūbų, pasiruošusių atlaikyti 
Arkties žvarbą, Afrikos karštį ir viską tarpe jų, negy-
venčiau niekur kitur. O gal čia tik mano sentimen-
tai ir jau užpuolusi nostalgija užgožia visą purvą ir 
kelia žvilgsnį aukštyn? O gal taip atsidėkoju tau už 
ramybę, rastą tavyje. Tokią ramybę, kai vienintelė 
nuotrauka, kurią nori padaryti, – tai žodžių, kurie, 
netikėtai pastebėti, tapo mano akimirkos Buda.

Ievos Marijos Sokolovaitės nuotrauka
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Domas Linkevičius

Vėjo rankos

Jei būčiau vėjas, būčiau ilgapirštis.  
Tau plaukus glostyčiau kaskart prieš lietų  
ir dozę tavo juoko susišvirkštęs,  
jei būčiau vėjas, būčiau ilgapirštis  
jausmų vagis, kuris nemoka pirštis,  
kol mūsų lūpos meiliai prisišlietų.  
Jei būčiau vėjas, būčiau ilgapirštis.  
Tau plaukus glostyčiau kaskart prieš lietų...

Palydovas

Atkaklus. Vienakryptis. Kasdieniškas ritmas.  
Mintys gimsta mokėdamos vaikiškai klykti.  
Laikas – miego ryklys. Jo instinktas – praryt mus  
ir palikt neišspręstą ieškojimų lygtį.  
 
Skrieja metai. Jiems krešant rudens miesto tyrėj  
gaudžia sapnas virš dieviškų katedros bokštų.  
Jo esmės neatlaiko pastraipos ir skyriai.  
Jo gelmėj visos žvaigždės ir žuvys užtrokštų.  
 
Koks čaižus, kibirkščiuojantis nemigos kirtis.  
Plyšta būgnai. Nutrūksta romantinės gijos.  
Viens kitam atsibodę draugai nori skirtis,  
nors kartu niekuomet nepatyrė draugijos.  
 
Žiemos virsta pavasariais. Trykšta alyvos –  
fejerverkai žiedų. Nenuskynėm nė vieno...  
neragavome vyno... bet, meile, kol gyvas –  
Tau kasnakt būsiu fosforu spiegiantis mėnuo.

Po Vilnių. Pojūčiais.

Nors properša dangaus užlopyta, žinau pro ją lis  
lašai ant Vilniaus, o pro parką akmenim išgrįstą,  
upe plauks gulbinas – toks pieniškai grakštus rojalis,  
kuris jį stebinčiųjų duonos paprašyt išdrįsta.  
 
Lengvu sparnu užgauti katedrinį varpą sau leis  
vidudienio kaitros nutekintas tingus balandis,  
ir mūsų plaštakos ramybėj apsikeis pasauliais.  
Po to ant žemės nusileis virš miesto tyliai sklandęs  
 
paralyžiuojantis lengvai kiekvieną mieguistumas.  
Žaviai aukštybių auksaplaukei vakarą pirš toliai...  
staiga – naktis, atminimus į sutemas nustūmus,  
prieš rytmetį save padovanos neužmirštuolei.

Liga

Tu moki atsidurt akiraty  
svaigaus akimirksnio ekspromtu.  
Suvelt mintis. Mint jas kaip dviratį,  
važiuot pritaikytą porom. Tu  
 
lengvai laimėtum žvilgsnių pokerį.  
Esi minorinė gama jam.  
Gal nuotrauka net – prieš ir po – kuri  
per naktį budi miegamajam.  
 
Be baimės. Pripratai bijoti, kai  
jaunystės laiškus tamsoje suglamžei.  
Degi. Nepadeda antibiotikai –  
tavim tebeserga aplinkui amžiai.
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Fade out

Trūksta žodžių, kuriais išardytume tylą,  
laikas klimpsta į medų sapnų aviliuos.  
Naktimis dar suku tavo juoko vinilą –  
trūksta žodžių, kuriais išardytume tylą.  
Melsvas nemigos pašto balandis pakyla  
ir įsikuria bluostuose tavo giliuos.  
Trūksta žodžių, kuriais išardytume tylą,  
laikas klimpsta į medų sapnų aviliuos.

Pradingimai

Tu pradingsti. Kartu pradingsta, ką tu
anksčiau sukūrei ir anksčiau rašei.
Iš apšviestų trumpos nakties plakatų
tu pradingsti. Kartu pradingsta, ką tu
pavadinai lietaus lašų staccato.
Ir viskas taip toliau ir panašiai...
tu pradingsti, kartu pradingsta, ką tu
anksčiau sukūrei ir anksčiau rašei.

Kaunas, 2011, sausio 30

Trioletas

Tais vakarais, kai Tu viena stovėsi,
liepsnos šalia saulėlydžiai intymūs.
Tik prisimink mane ir būsim dviese.
Tais vakarais, kai Tu viena stovėsi,
paglostyk jaukų praeities pavėsį,
kad susijungtų tiltai atminty mūs.
Tais vakarais, kai Tu viena stovėsi,
liepsnos šalia saulėlydžiai intymūs.

Kaunas, 2008, gegužės 12

Išeitys

Mano žodžiai – pastraipos vėjyje.  
Tavo žvilgsniai – akmenys užanty.  
Juoko forma – kaskart pasėji ją  
atminty. Šėlsta jūra ūžianti,  
 
skęsta nemigos laivo įgula.  
Alkoholis išsklaido etiką.  
Mūsų kūnai miegot atsigula.  
Galvoje minčių aritmetika.  
 
Taip kasnakt po truputį žudomės  
užkalbėtų sapnų išvalyme.  
Begalybėj nakties abudu mes  
vienas kito paleist negalime...

Apgirtę

Naktis be gero vėjo. Dar blaivais
po daugiadienių. Vakarykštės toros
kaip naujos. Mudu žaidžiame laivais
prie apskrito stalelio. Plyšta storos

arterijos dangaus. Tamsos paklodės
lėtai užkloja žvaigždę po žvaigždės.
Aušra šunis tuoj ant praeivių lodys.
Naujai atrodys ir jaukiau šiugždės

nubudę medžių lapai po gaivaus
ir šilto vasaros lietaus. Blaivais?
Ir aš... ir aš jau pamažu blaivaus.

Laivai nuskęs, kur tu padėsi x.
Ryte rasoti akmenys įkais.
Neliks nakties ir mudviejų neliks.
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Karina Tylingo

***

Sakyk man, kaip galėjau įsimylėti monstrą?
Kai perspėta visų seniai buvau.
Šalia jo man tik mūrinės sienos šviečia,
O be jo nerimsta vidus, abejonės širdį liečia.
Tu sakyk man, ar įmanoma atgauti laisvę?
Jis net gatvėse mane veja.
Man baisu, nebėra aplink ramybės,
Tai kas tokias nevykusias komedijas krečia…

***

Kažkaip kartą aš rūkan išėjau.
Paskęst tavy, mylimas Vilniau, 
Kaip Labanoro girioj. 
Vidaus pabaisų savų nematyti norėčiau,
Nors dar kartelį taip, kaip prieš keletą metų,
Išlaisvink mane iš savo pačios baimės gniaužtų.
Aš nuo jų dūstu, man reik laisvės oro gryno,
Praeitis vis dar man ant kulnų mina...
Priglausk mane kaip dukrą ar moterį mylimą.
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***

Kad aš nurimčiau,
Iškalk mane ant akmens, įmūryk į
Namo sieną, lai dar nors šimtmetį pralaiko,
Paversk mane istorija, leisk praskristi
Virš Užupio, tapti oru, kurį įkvėpsi į plaučius,
Įamžink mano žodžius, tebūnie jie skaitomi 
Kaskart atgyja, pakeisk mano pilką
Egzistenciją, nes dulke aš ir pati virsiu
Ir tik su tavim kitokiu žmogumi būsiu.

***

Aš senokai tokio šlamšto neskaičiau,
Geriau jau trauksiu dūmą, šalin viską padėsiu.
Eilinį sykį apie Raudonąją jūrą svajosiu,
Prarastos bohemos ilgėsiuos, bet negrįšiu
Aš atgal, tavęs neklausysiu, gal pagaliau 
Savy nepaklysiu...
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Rasa Varnė

***

Akyse žalčiai, –  
Lygiadienio virpesys  
Įelektrino...  
 
Žvaigždės vandeny, –  
Žaidžia Neris ir Vilnia,  
Kutinėjasi.  
 
Plauk, ugnies žalty,  
Iki Mindaugo tilto,  
Stok, Kristofore.  
 
Užupio mėnuo  
Gotikinės Onutės  
Akyse spindi.  
 
Prospekto šviesom  
Žongliruoja vienuoliai, –  
Baigėsi mišios.

 

urbanistinis 

keturi atlantai sirtakio linijoj matuojasi miestą kubais 
namais ir vitrinomis skaidrių kaladėlių pasažuose  
o pasisupę arkose derina žingsnį ganyti prospekto šviesų 
išganyti sienų su freskomis ir pažadų spynutėmis 
užupio tilto turėkluose sunku pažeisti tai kas jau būta  
 
kartais per kubus per daugiaaukščių keteras 
slenkant saulėkaitos šešėliams labai išryškėja žvilgsniai 
sustingę ant sienų langų alpinistiškai valant spalvas 
reklamų ir gaudant kostiumuotą juoką kai nerūpestingai 
išmėtomi nepasakyti žodžiai popieriniais lėktuvais  
 
keturi atlantai betono kubais parėmę supynes  
ramiam žiūrėjimui į miesto atotrūkį nuo grindinio 
smalsiai stebi kaip kyla nuo žemės aikštės 
su balandžiais ir juos maitinančiomis senutėmis 
kaip suplaukia į vieną plokštumą stogai grojant lietui  
  
jei neturi liniuotės prie atlantų tik kopėčiomis  
lipti į kylančią upę rubikų kubikais ant bekešo skardžio 
ten skaidriau net apsivertus matai visą pušų šaknynų istoriją 
kylančio rūko ištakas iš alsuojančio miesto plaučių 
dūstančių nuo išmėtytų lentgalių angelo sargo neštų perkėlai 
 
tinginiai atlantai bodisi pasivaikščiojimais krantinėje 
ką lygiadienio žvakių raštuose girdi kai žalvarinių muzika prilijo ausis 
kai dega plaukdamas nerimi parduodamo miesto maketas 
ar suveiks kodas ir susidėlios sienų pastoliai į kalną 
vos besilaikantį rieškučiose trapų kaip praeitis sudūlėjusiam laikrašty 
 
kaip be instrukcijos kubą surinkti be liniuotės būnant jo viduje 
kas žino apie evoliuciją keturių atlantų laikomos šalies 
tebus teisingas ir miestą perbraižys keisdamas kampo laipsnį 
kaip vienas kitą grafiškai kuriame tobulėjimui šią akimirką 
iš visumos į perregimas dalis į virsmą miesto genezės

2018, balandžio 26
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Vilnius – šiuolaikiškas, modernus, progresy-
vus, tolerantiškas, europietiškas, tvarkingas, uni-
kalus, veržlus, dinamiškas ir žalias miestas. Kupi-
nas galimybių, sparčiai besikeičiantis, gražėjantis, 
turintis savo braižą, įgaunantis savitą veidą, ku-
riantis išskirtinį įvaizdį ir puoselėjantis kultūrin-
go, aktyvaus miesto tapatybę. Linkmė, kuria juda 
Vilnius – teigiama, sveikintina ir palaikoma: juk 
pagaliau, atrodo, kvėpuojama Vakarų oru. Lanky-
tojai ir svečiai negaili liaupsių, o vietiniai gyven-
tojai didžiuojasi savuoju miestu – laisvu miestu. 
Ačiū, mere!

Kartais ima atrodyti, kad tik toks naratyvas yra 
leistinas viešumoje, kai kalbama apie Lietuvos sosti-
nę. Kritikos esama, bet arba ji yra paslepiama mano 
išvardintų akinamai iškilmingų sentencijų, arba ap-
siriboja pavienių segmentų, išsisukančių nuo ben-
drosios problematikos, akcentavimu: pavyzdžiui, 
savivaldybės nutarimais kirsti medžius, istorinių 
monumentų kvestionavimu arba įvairių erdvių re-
novacijos projektais. Tai nėra nesvarbu, apie šiuos 
veiksmus prabilsiu ir aš, tačiau pastaraisiais metais 
suaktyvėjęs miestiečių susidomėjimas ir netylėjimas 
paminklų, parkų ir aikščių klausimais man rodo ne 
ką kita, o tai, jog lieka vis mažiau laukų, kuriuose 
įmanoma realizuoti ir aktualizuoti save kaip vieti-
nį gyventoją, dalyvaujantį supančios bei artimos 
aplinkos reikaluose, valdyme ir planavime. 

Be abejo, žmonės išlaiko nuovoką ir sąmo-
ningumą – vykstantys procesai identifikuojami ir 
pabrėžiami kaip neigiami ir žalingi, tačiau iš žmo-
nių po truputį atimamas ne tik balsas (tiksliau, jo 

tiesiog nesiklausoma), bet ir pats miestas. Tad dis-
kusijomis ir nebyliomis protesto akcijomis sukilęs 
vadinamasis pilietiškumas atidengia reakciją į iš po 
kojų slystantį gyvenamąjį plotą, kuris grobiamas iš 
tikrųjų miesto dalyvių. Paskutiniuoju šiaudu išlai-
kyti ryšį su Vilniumi tampa įsitraukimas į neesmi-
nes polemikas dėl skulptūrų ir skverų, taip apsime-
tant, kad vis dar egzistuoja tam tikrų mikrorajonų 
bendruomenės – kaip vieningi kolektyviniai dari-
niai, atsakingi už savo teritorijas. 

Aktyvaus ir susirūpinusio šiandienio mies-
tiečio subjektas pildosi fotografuojant nelegaliai 
statomus automobilius, save herojizuojant tokios 
elgsenos viešinimais ir moralizavimais, bet ir toliau 
užlipant ant grėblio balsuojant už liberalą merą. 
Šiuo klausimu būsiu kategoriškas: vienintelis kan-
didatas, pastaruosiuose savivaldos rinkimuose ga-
lėjęs užkirsti kelią besitęsiantiems kenksmingiems 
šio miesto procesams, buvo Gintautas Paluckas. 
Na, o kol Vilnius esamos savivaldybės ir toliau 
verčiamas, kaip pasisakė poetė Aušra Kaziliūnaitė, 
bedvase ir beveide asfaltuota stovėjimo aikštele su 
verslo stiklainiais, siūlau į visa tai žvilgtelėti studen-
to – jaunos personos be aiškios ateities – žvilgsniu, 
kuris, kiek man teko sekti medijas, bemaž nepra-
siskverbia pro svarbiąsias architektų ir urbanistų 
nuomones, kurių irgi prisireikia tik dialogo imita-
cijai. Taigi, kam priklauso miestas?

Kalbant apie šiandienį Vilnių, privalu jį matyti 
platesniame, nors ir ne tokiame tolimame, kon-
tekste: daugybė forsuotai sparčios plėtros reiškinių 
yra labai tapatūs Kaunui (šiame tai vyksta kur kas 
agresyviau ir plėšriau), kuriame, palikęs Vilnių, gy-

Linartas Tuomas

Sostinė peršinčiomis akimis –  
kai miestas tampa priešu
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venu jau beveik trejus metus, todėl galiu nesunkiai 
sekti ir lyginti, kaip šie nemaži miestai išlaiko tar-
pusavio panašumus ir skirtumus, vienus naikinda-
mi, kitus gilindami. Aktualiau minėti būtent tai, 
kuo jie yra simetriški ir stengiasi išlaikyti tapsmo 
„moderniu“, „šiuolaikišku“, „europietišku“ ir „va-
karietišku“ sinchronizaciją, kuri nevykusiai skoli-
namasi iš kitų didesniųjų Europos miestų. Reikėtų 
pridurti, kad nemaža dalis lokalizuotų dabartinės 
jaunimo kultūros šaltinių yra inspiruoti Berlyno, 

kaip įvairialypių meno krypčių sugyvenimo me-
gapolio, estetikos, atsiliepiančios ir nemažos dalies 
jaunimo aprangos stiliuje, kuris savo imitacijomis 
mane paprasčiausiai socialiai atstumia ir nepatogi-
na, nors ir nesunkiai suprantu tendencijas. Na, o 
jeigu jau lygiuojamasi į Berlyno pavyzdį, tuomet 
Vilnius galėtų pasekti tuo, kad šiame mieste buvo 
nutarta penkeriems metams įšaldyti būsto nuomos 
kainas, kad šios nustotų kilti. 

Tuo noriu pereiti prie gausiai aptarinėjamos, 
tačiau nemėginamos spręsti, temos – gentrifika-
cijos. Neketinu dėstyti šio reiškinio apibrėžimo ir 
to, kokiose detalizuotose miesto srityse šiuo metu 
jis opiausias bei pastebimiausias, o verčiau pa-
brėšiu, kaip tai atsiliepia mano kartos žmonėms, 
kurie iš miesto nori ne tik save dauginančios kul-
tūrinės vertės, bet ir elementariausių prieinamų 
paslaugų ir patogumų. Viena iš priežasčių, kodėl 
kyla gentrifikacija, yra ta, jog miestas pradedamas 

traktuoti kaip vertės objektas ir šaltinis, kuriame 
kultūros ir meno vardu gali būti pradėta generuo-
ti vertė, o tai savo ruožtu, be jau minėtų nuomos 
kainų kilimo, demontuoja ir pertvarko viešąsias 
erdves į tai, kas miestui teikia prestižo, „orumo“ 
ir vizualaus atsinaujinimo pojūtį – jei šis teiginys 
neįtikina, palaukime, kol po serialo Černobilis 
Fabijoniškių kiemuose pradės lankytis turistai. 
Dar gentrifikaciją galima nusakyti miesto plėtra 
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iš vidaus – jau esami urbanistiniai turiniai yra su-
intensyvinami ir keičiama jų paskirtis; jei prieš tai 
buvusi viešoji erdvė nėra panaikinama, ji paver-
čiama tokia, kurioje neišvengiamai jausiesi kitaip, 
joje keisis tavo socialinis vaidmuo arba netgi taps 
nepageidaujamas. Pavyzdžiui, renovuotos aikštės 
(Lukiškių) ir parkai (Bernardinų) yra suprojek-
tuoti taip, kad elgetoms, benamiams ir kitiems 
„visuomenės paraščių“ atstovams ten prisiglausti 
tampa kur kas sunkiau. 

periferijas ir šalutinius rajonus (pramoninius arba 
miegamuosius), todėl centro „švara“ kuria patogią 
iliuzija, kad miestas keičiasi į gera. Alkoholio var-
tojimo viešosiose vietose draudimas taip pat yra 
paraleliai giminingas būdas naikinti „asocialumą“ 
ir „purvą“ iš akiračio, bet ne iš alkoholizmo statisti-
kos. Miesto kontekste toks draudimas kai kur vei-
kia tik juridiniu nominalumu: pavyzdžiui, seniau 
Reformatų skveras buvo toji rami ir saugi vieta, ku-
rioje viešas alkoholio vartojimas sąlygiškai nekelda-

Vienas iš metodų miesto erdvėse sąlygoti elgesį 
bei judėjimą yra kamerų įrenginėjimas – lengviau-
siai atpažįstamas kontrolės architektūros elementas. 
Atrodo, mieste jų daugėja, tačiau nusikalstamumas 
anaiptol nemažėja: kameros tėra trumpalaikė stra-
tegija saugumui užtikrinti (ir verstis jaustis nejau-
kiai) be pastangų investicijos spręsti struktūrines 
socialines priežastis, kurios gimdo nusikaltimus. 
Gentrifikacija šiuos perkėlinėja bei stumia į miesto 

vo problemų ir netrukdė visuomenei. Kai liūdnai 
pagarsėjusi rekonstrukcija, kurioje skvero statusas 
bus apgalvotai pakeistas į sodo, bus įgyvendinta, 
keliu pagrįstai milžinišką abejonę, kad Reformatai 
liks kažkuo daugiau nei tik jaunimo praeities senti-
mentai ir nostalgija – veikiausiai tai bus dar vienas 
„išvalytas“ plotas, kuriame vežimėlius stumdys ir 
šunis vedžios gretimuose naujos statybos namuose 
gyvenančios šeimos. 



Esė

30

Būtent šio parko pavyzdys atspindi didelį prob-
leminį tinklą, nuo kurio kenčia Vilnius: iš mūsų, 
kaip gyventojų, yra po truputį atimamas miestas su 
tuo, kas priklauso mums visiems – viešosiomis er-
dvėmis ir laisve jose elgtis taip, kaip tai darėme iki 
šiol. Ne veltui sostinėje, patirdamas neišsenkantį 
susvetimėjimą, vis dažniau pasijuntu lyg svečias ar 
turistas – jaučiuosi čia nepageidaujamas prašalaitis, 
kuris nebegali nueiti į savo kadaise pamėgtas vietas, 
nes jos užverstos naujomis statybomis arba nebe-

atpažįstamai pasikeitusios taip, kad galėtų tenkinti 
pasiturinčiųjų ir versliųjų interesus. Nepadeda nė 
tai, kad jau kurį laiką, mano pastebėjimu, apie tai 
prabylama vis garsiau: rengiamos viešos diskusijos, 
demonstracijos, organizuojami protestai, rašomi 
straipsniai ir imamasi kitų taikių pasipriešinimo 
formų. Tai neveikia ir stringa dėl to, kad neinici-
juojamas radikalesnis kolektyvinis veiksmas, pa-
vyzdžiui, deklaratyvi apibrėžtos erdvės okupacija. 

gandomis, daugelis linkę grumtis už skulptūras 
ir paminklus – tai yra puikiai suprantamas nesu-
dėtingas eskapizmas prisiimti aktyvisto, kuris da-
lyvauja miesto raidos ir kaitos vyksme, vaidmenį. 
Žinoma, tai neabejotinai veda prie miestiečių ir 
verslą aptarnaujančios savivaldybės konflikto, ku-
ris labai sveikintinas, skatintinas ir trokštamas, bet 
pasigilinus pradeda lįsti yla iš maišo: šios proble-
mos yra itin dirbtinės ir dar dirbtiniau (su)kuria-

Turbūt ryškiausi to atitikmenys yra 2016 metų bir-
želį vykę protestai prieš naująjį Darbo kodeksą, kai 
buvo okupuotas Kauno miesto sodas, o po to – ir 
Vilniaus Vinco Kudirkos aikštė. Mokytojų streikas 
praėjusių metų žiemą taip pat pasitelkė šį metodą – 
nesankcionuotai užimta Švietimo ir mokslo minis-
terija. Manau, tai yra adekvatus ir sveikintinas bū-
das parodyti, kam iš tikrųjų priklauso miestas – jo 
gyventojams ir tiems, kurie jame dirba.

Užuot susitelkus ties socioekonominėmis ne-
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mos. Prieš kelerius metus tokio aptarinėjimo tai-
kiniu tapo Žaliojo tilto skulptūros, o pastaruoju 
metu kalbama apie Petro Cvirkos atminimą ir jo 
paminklo likimą. Savivaldybės argumentai koktūs: 
peršama nauja desovietizacijos idėja „moderniam 
Vilniui“, absoliučiai ignoruojant kolektyvinę at-
mintį, tapatybę (kaip žinome, tapatybė neretai 
būna neatsiejama nuo simbolikos) ir miesto isto-
riją, taip siekiant įgyvendinti skubų tautinį apsiva-
lymą  naiviai tikint, kad simboliai staigiai restruk-

tūruos gyventojų mąstyseną, o istorija bus ištrinta. 
Dar liūdniau, kad beveik niekuomet neišklausoma 
vietinių gyventojų pozicija, o jei tai daroma, tai tik 
turint tikslą fabrikuoti demokratiją, dialogą ir kon-
sensusą. O užvis liūdniausia, kad apie tai išvis rei-
kia kalbėti – paminklai apskritai niekam neturėtų 
būti statomi, nes taip žmonių sąmonėse pernelyg 
vulgariai instaliuojami ideologiniai imperatyvai ir 
moraliniai orientyrai.

eksplicitiniais turtingųjų ir skurdžiųjų skirtumais), 
šįkart getas kyla tiesiog nuo nulio, su jau nuspręsta 
funkcija. Konsumeristiniu atžvilgiu Vilniaus cen-
tras ir senamiestis jau kurį laiką taip pat išgrynintai 
įgauna geto apmatus: kylančios prekių ir paslaugų 
kainos visavertį egzistavimą iškelia į tokį lygme-
nį, kad turi būti finansiškai apsirūpinęs, jei nori, 
tarkime, padoriai pavalgyti būdamas miesto širdy-
je – atrodo, viešojo maitinimo įstaigų aplinkui yra 

Tai – tik dalis šiuo metu Vilniuje vykstančių 
masyvių pertvarkų, renovacijų, rekonstrukcijų ir 
statybų. Ne tik pačiame miesto centre – pavyzdžiui, 
ketinama atnaujinti ir Sapiegų parką Antakalnyje, 
o savo „favoritu“ laikyčiau Užupio pašonėje kylantį 
ištisą Paupio rajoną, akivaizdžiai skirtą turtingie-
siems miestelėnams. Vaizdas pritrenkiantis – dar 
neteko gyvai regėti tiek daug vienoje vietoje kylan-
čių pastatų. Lygiai taip pat kaip gentrifikacija jau 
esančiuose rajonuose modifikuotai kuria getus (su 
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apstu, tačiau beveik visos iki vienos yra tokios, kad 
kiekis ir porcija nesuderinama su nustatyta kaina. 
Net ir toks pirminis žmogaus poreikis, kaip mais-
tas, pelno spindesio šviesoje tampa prabanga, bet 
anokia tai naujiena. O jei nori pasislėpti nuo lie-
taus arba šaltą žiemą sušilti, miesto centre iš esmės 
visur turi susimokėti, t. y. ką nors pirkti. Todėl prie 
daugelio miesto objektų prieiga yra įmanoma tik 
per prekinius mainus ir banalųjį vartojimą, o tai 

lyne negalėdavo išsiruošti ilgoms promenadoms, 
nes mieste trūko viešųjų tualetų, o filosofui, per-
dien išgerdavusiam nemažai kavos, greitai to pri-
reikdavo, tad būdavo priverstas grįžti namo. Ga-
lima tik pusiau šmaikščiai spėlioti, kiek nuo to 
nukentėdavo jo, kaip filosofo, produktyvumas ir 
intelektualinis pajėgumas. 

Užsiminus apie kavos vartojimo įpročius, pats 
tai sykiais kultivuodamas įvairiose Vilniaus kavinė-

tik didina susvetimėjimą topologiniu atžvilgiu, kai 
gali pasijusti ten nelaukiamas ir nepriimtinas.

Tas pat pasakytina ir apie tualetus – dabar į gal-
vą neateina nė vienas viešas ir nemokamas tokios 
paskirties objektas, prieinamas visiems. Kalbant 
apie tualetus ir jų nesamybę bei neprieinamumą 
mieste, prisiminiau vienoje knygoje neseniai per-
skaitytą filosofo Søreno Kierkegaardo problemą: 
kaip ir daugelis kitų garsiųjų mąstytojų, šis mėgo 
ilgus ir refleksyvius pasivaikščiojimus, tačiau  Ber-

se, pastebėjau naujos darbo kultūros užuomazgų: 
baristomis neretai dirba jauni žmonės, dažnai dar 
nepilnamečiai moksleiviai, ir jiems kompaniją dar-
bo metu palaiko draugai ir bičiuliai – taip suku-
riama familiarumo atmosfera, priviliojanti daugiau 
tokio amžiaus klientų, trinanti darbo ir laisvalaikio 
ribas. Nemažoje dalyje paslaugų sferos darboviečių 
draudžiama palaikyti tokį kontaktą su klientais, 
tačiau šiuo atveju, manau, kavinių tinklų savinin-
kai sąmoningai taiko tokią politiką, kad sukurtų 
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draugiškos aplinkos impresiją, kuri priviliotų vis 
daugiau jaunimo, susigundžiusio galimybe savo 
darbo vietoje matyti artimus veidus, bet ir paslėptų 
ydingus darbo santykius, maskuotų juos tokiu „at-
palaiduojančiu“ laisvu bendravimu.

Vilnius šiandien kaip įmanydamas stengiasi 
dangstyti didėjančios socialinės atskirties, gentri-
fikacijos, prekariškumo ir pasidavimo progreso 
idėjai diagnozes. Prieš keletą savaičių sužinojau, 

kiama revitalizuoti miesto tapatybę, sukurti presti-
žą ir vertę, taip transformuojant Vilniaus įvaizdį į 
užsienio investicijoms palankią dirvą, į kurią gali 
atsikelti tarptautinės korporacijos, kurios toli gražu 
nekurs gerovės vietiniams. 

Čia prisiminiau prieš kelerius metus Žemųjų 
Panerių mikrorajone išdygusį automobilių saloną, 
dėl kurio aplinkiniuose kvartaluose buvo išlyginti 
keliai, nutiesti šaligatviai, įrengtos perėjos ir sutvar-

kad miestas ketina didinti fontanų skaičių ir netgi 
„prikelti“ apželdintąjį eksfontano plotelį prie Sei-
mo. Taip, būtent fontanų sostinei dabar labiausiai 
reikia ir trūksta. Užuot kūrę gyventojams palankes-
nę ir saugesnę infrastruktūrą, rinkimės prabangos 
estetiką, miestui atsieinančią nemažus pinigus... 
Kiekvienam vilniečiui – po fontaną! Nes pro gau-
siai trykštančias ir spalvingom šviesom praturtintas 
sroves nebematysime skurdo ir kraštovaizdžius nio-
kojančių verslo centrų. Dėl to suprantame, kad sie-

kytas apšvietimas. Iki tol niekam nerūpėjo ši nuo-
šali pramonės ir darbo klasės apylinkė ant miesto 
ribos. Tai rodo, jog miestiečių saugumas ir komfor-
to poreikiai dažniausiai yra nustumiami į paribius, 
o prioritetas teikiamas kapitalo judėjimui, cirkulia-
cijai ir įsikūrimui – dar vienas puikus pavyzdys yra 
vienos juostos viadukas Geležinio Vilko gatvėje, 
besidriekiantis į vadinamąjį Verslo trikampį: kad 
ir kaip žiūrėčiau, vienintelę pragmatišką naudą 
įžvelgiu tik visuomenės sluoksniui, važiuojančiam 
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būtent į tą pinigingąją citadelę. Iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, jog vystomas susisiekimas, transporto tin-
klas ir panašiai, tačiau tai tėra viena iš metodologi-
jų užtikrinti, kad prieš mūsų akis atsivers kone fu-
turistiniai modernybės laimėjimai, į akląsias zonas 
ištremiantys marginalizuojamas socialines grupes 
ir nepriteklių. 

Galima pridėti ir dviračių takus, kurie banaliai 
reprezentuoja sveikatingumo ir žalio, ekologiško 
miesto projekciją, tačiau atkreipkime dėmesį, kad 
absoliuti dauguma jų įrengiama rekreaciniams ir 
pramoginiams tikslams – kad tie, kurie šiokiadie-
niais sėdi prie vairo, savaitgaliais pramintų peda-
lus šalia upės arba didesniame parke. Vilniečiams, 
gyvenantiems miegamuosiuose rajonuose ir dviratį 
naudojantiems kaip kasdienę „iš taško A į tašką B 
ir atgal“ transporto priemonę, iš esmės belieka va-
žiuoti gatvių pakraščiais, nors tai pavojinga, tačiau 
alternatyva važiuoti šaligatviais dažnu atveju gali 
būti nepatogi ir drumsčianti pėsčiųjų judėjimą.

Nors Lietuvos sostinė stengiasi atrodyti žaliai ir 
ekologiškai, bet miesto plėtros kryptis ir vystoma 
struktūra tam principingai prieštarauja. Jau minė-
ti medžių kirtimai, į Nerį pasipilančios toksiškos 
nuotekos, automobilių spūstys, gerinamos sąlygos 
verslui – tai nėra suderinama su siekiu išsaugoti 
Vilniaus, kaip žalio miesto (bent jau savo augme-
nijos gausa), statusą. O priimami sprendimai ta 
linkme – tik parodomieji apsimestinumo kupini 
triukai. Kaip tik rašant šį tekstą, akis užkliuvo už 
naujienos, jog savivaldybė svarsto kitąmet Sena-
miestyje apriboti tranzitinį automobilių eismą – 
žingsnis palaikomas, bet kodėl nepasekus Oslo 
pavyzdžiu ir miesto centre neuždraudus viso auto-
mobilių judėjimo apskritai? 

Kitas kurpiamas progresyvaus miesto miražas – 
elektriniai paspirtukai. Turbūt labiausiai erzinantys 
miesto elementai, kuriems Vilniaus infrastruktūra 
paprasčiausiai nepritaikyta, o štai šį sezoną paspir-
tukai tvindo miestą, mėtosi kiekvienoje Centro 

ir Senamiesčio pakampėje ir kuria šiek tiek post-
apokaliptinį reginį, kuriame žmonės tarytum dėl 
išteklių stygiaus buvo priversti apleisti savo trans-
portą ir jį palikti likimo valiai. Jei paspirtukai 
taip neblaškytų pėsčiųjų ir neatimtų jiems skirto 
vaikščiojamojo ploto, t. y. jei miestas būtų tikslin-
gai suplanuotas ir pritaikytas šiai priemonei ir jei 
dauguma jais besinaudojančių jau būtų įgudę lavi-
ruoti takais, tuomet tokiais žaibais nesisvaidyčiau, 
bet dabar neslepiu neapykantos iracionaliam mies-
to valdžios žingsniui sekti Vakarų Europos mada ir 
mėginti ją priverstinai adaptuoti Vilniui. Transpor-
to temą baigiant, norėčiau nuoširdžiai pasidžiaugti 
atsinaujinančiu troleibusų parku – kaip nuolatinis 
vielabraukių vartotojas, esu patenkintas naujaisiais 
patogiais ir erdvesniais modeliais. Kitas žingsnis – 
nemokamas viešasis transportas. Nes Vilnius gali.

Pastebėjau, kad šio miesto gyventojai jau kurį 
laiką atitinka filosofijoje diskutuojamą indivi-
do kismą į dividą – socialinę kategoriją, kurioje 
mažėja socialinio ir žmogiškojo turinio, o didėja 
ekonomiškai naudingų duomenų įtaka. Kitaip 
tariant, daugelis dabartinių miestų gyventojų yra 
ne žmonės, kurių urbanistinį gyvenimą reikia 
užtikrinti ir aprūpinti, bet vienamačiai ekonomi-
niai subjektai, skirti pasitelkti vertės produkavi-
mui. Panašų ontologinį pokytį galima taikyti ir 
erdvei: tai, kas anksčiau buvo suprantama kaip 
visų pirma socialinės erdvės, skirtos socializacijai 
ir bendravimui, dabar turi apsimokėti, atsipirkti ir 
būti pelningos – visuomeninis aspektas įtraukia-
mas (jeigu įtraukiamas) tik po to. Pats miestas jau 
vargiai klasifikuojamas erdvės kategorija – kaip 
pasakytų filosofas Paulis Virilio, tai veikiau inter-
aktyvus labirintas, kupinas ekranų ir skaitmeni-
nių įtraukų: mūsų sąsaja su miestu nebėra vien 
materiali ir fizinė. 

Taip pat, kalbant apie nūdienos urbanistiką, 
labai svarbus ne-vietos (non-place) terminas, įves-
tas antropologo Marco Augé ir skirtas nusakyti 
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vietos, kaip tokios, nyksmą iš miesto egzistavimo 
bei gyvavimo dėl to, kad finansinis kapitalas pasi-
glemžia socialines erdvių funkcijas ir paverčia jas 
prekybos centrais, viešbučiais, greitkeliais ir pana-
šiai – lokacijomis, kurioje sociali veikla neįmano-
ma arba yra labai apribota iki privataus ir anoni-
minio vartojimo aktų ir kurioms trūksta „veido“, 
charakteristikos. Tokių ne-vietų miestuose daugėja 
dėl kapitalui gyvybiškai reikalingo augimo, ir Vil-
nius jokiu būdu nėra išimtis – valdančiųjų organų 

deklaruojama modernumo siekiamybė reiškia tai, 
kad viešumą vis labiau keis privatumas, kuriame 
mūsų santykiai bus vis labiau atšalę. 

Kuklus priešnuodis tam – socialiniai centrai, 
paremti edukacine ir nekomercine veikla, turin-
tys savo nedideles bibliotekas bei erdves tokiems 
renginiams kaip paskaitos, koncertai ir filmų per-
žiūros. Kaune jau keletą metų egzistuoja socialinis 
centras Emma, o Vilnius kol kas tuo pasigirti negali 

tis: teigiamai atsinaujinti įstengė mano lankomos 
M. Mažvydo ir A. Mickevičiaus bibliotekos – ra-
mios vietos, leidžiančios dirbti, skaityti ir rašyti.

Aprašytųjų problemų kilmė daugiausia yra po-
litekonominė – tokio materialaus požiūrio į miestą 
itin trūksta, kai nesusimąstoma, jog tavo už pietus 
sumokamoje kainoje atsispindi visa aibė sisteminių 
procesų: nuo restorano darbuotojų algų iki plates-
nio gentrifikacijos konteksto. Siekiant viešajame 

(nors atitinkamų iniciatyvų būta ir, tikiu, dar bus), 
ir to priežastys nesunkiai atsekamos: tokiam cen-
trui išlaikyti reikalingas savanoriškas neapmoka-
mas darbas, lėšos apmokėti nuomai ir sugebėjimas 
atsilaikyti prieš inertiškai prikabinamą kultūrinės 
bei pramoginės erdvės profiliavimą, kai pramogų 
įpratinti lankytojai tikisi, kad tai bus vieta pasi-
linksminti, o ne pabūti su žmonėmis ir savišvietai. 
Galiausiai, gerai, kad bent jau sostinės viešųjų bib-
liotekų pasirinkimas yra prižiūrimas ir tenkinan-
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diskurse ir medijose retoriškai gelbėti Vilnių nuo 
situacijos, kad jis vis mažiau priklauso jo gyven-
tojams, mėginama kabintis už mistinės bendruo-
menės sąvokos – pasiduodama simuliacijai, kad 
vis dar egzistuoja vilniečių arba paskirų šio miesto 
dalių bendruomenės, tarsi nebūtų begalinio susis-
kaldymo ir jau mano kartoto susvetimėjimo. Ben-
druomenė, kaip socialinis agentas, labai nunyko, 
tačiau aš viltingai jos dar nenurašau. Vis dar yra 
nemažai būdų, kaip kartu atsiimti viešąją erdvę – 
minėtos okupacijos, gatvės menas, asamblėjos, so-
cialiniai centrai, viešos akcijos arba netgi primity-
viausias lipdukų klijavimas. 

Sunku pasiūlyti ką nors apčiuopiamo, kai pats 
esu tik kartkartinis šio miesto gyventojas, todėl 
savęs nugalinimą ir tildymą gyvenamosios erdvės 
klausimais jaučiu dar labiau. Negalėčiau teigti, kad 
Kaune jaučiuosi galintis daugiau, nes Laikinoji 
sostinė išgyvena itin ekvivalentiškus procesus, ži-
noma, su sava specifika. O mūsų samprata ir suvo-
kimas, kas yra miestas, kam jis skirtas ir kaip jis gali 
veikti mūsų naudai, yra grėsmingai siaurinamas iki 

pasyvaus bei rezignuoto vartojimo paradigmos, kai 
šiuo atveju Vilnius yra suskliaudžiamas į laisvalai-
kio klausimą ir tai, kur galima išleisti pinigus, o 
visa kita – amžinasis progresas, nesibaigiančios sta-
tybos ir pažadai, kad ateityje bus geriau, patogiau, 
gražiau... Mes nebeturime vaizduotės universumo, 
nes mąstoma ir projektuojama už mus. 

Net ir kalbant tik apie jauno žmogaus laisvalai-
kį, dominuoja peršama mąstysena, kad mieste ne-
gali būti jokių kitų alternatyvų nei tik klubai, barai 
ir perbrangintų koncertų erdvės, kas mus paverčia 
ne socialiniais, o vartojimo partneriais – filosofai 
ir sociologai mėgsta tokį reiškinį nusakyti death of 
the Social (pažodžiui – socialumo mirtimi) apibrė-
žimu. Tuo tarpu Vilnius – kartu su mumis visais – 
vis baugiau artėja prie rimtos globalios ekologinės 
arba ekonominės krizės, kurios išvengti lokalūs 
sprendimai nebūtų pajėgūs, bet, kol galime, ne-
pamirškime, jog mieste – koks ir kur jis bebūtų – 
gyvena ir patiria sunkumus kasdieniai žmonės bei 
darbuotojai – jiems miestas besąlygiškai, kategoriš-
kai ir bekompromisiškai ir turi priklausyti.
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Šiemet gegužės 30 – birželio 2 dienomis 
vyko jubiliejinė, 10-oji, tarptautinė meno mugė 
„ArtVilnius‘19“. Aš šiame renginyje lankiausi aš-
tuntus metus. Ką gi, manau, nusipelniau „atostogų“. 
Todėl vietoj apibendrinimų, tendencijų aptarimų, 
pateiksiu subjektyvų sąrašą – patikusių autorių/ga-
lerijų dešimtuką. 

Sakyti „patikusių“ galbūt per siaura. Daug 
kas man patiko ir apskritai daug kas man patinka 
mene, nes man patinka menas apskritai. Žvilgte-
lėjusi į pasiruoštą planelį, sąrašiuką, kurį čia išplė-
tosiu, galiu pasakyti, kad tai – autoriai ir galerijos, 
kurie privertė sustoti. Savaitgalį turėjau kitų planų, 
todėl po mugę, tokią vis sunkiau aprėpiamą, laks-
čiau lyg akis išdegusi. Turėjau viską pamatyti. Tik-

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

ArtVilnius’19. 
Lietuviško meno genas

ras maratonas. Rašoma, jog „šiais metais dalyvavo 
65 galerijos ir beveik 300 menininkų iš 20 pasau-
lio šalių“. O turėjau 4 valandas. Na, tai įsivaizduo-
jate – užduotis ne iš lengvųjų. O dar tiek seniai 
matytų, širdžiai mielų autorių ir lankytojų. Norisi 
paplepėti, bet aš turiu tikslą – viską apžiūrėti. Iki, 
susirašykime, susimatysime būtinai... Nuoširdžiai 
tikiuosi, kad susirašysime.

Na o dabar surašykime tą žadėtą sąrašą. Taigi 
kokiu principu jį sugraduoti? Kiekviena sąrašo po-
zicija savaip prikaustanti. Sąrašą rašysiu pagal savo 
nueitą trajektoriją. O klaidžiojau aš visai ne pagal 
abėcėlę, katalogą ar galerijų numeraciją. Ir net pa-
čioje salėje tokie labirintai atsiranda, jog sunku pa-
sirinkti „logišką“, nuoseklų maršrutą. O, beje, taip 

VDA parodų salių Titanikas ekspozicija
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ir nebemadinga postmoderniame amžiuje. Tad bu-
vau tikra nomadė ir sporadiškai naršiau visas saleles 
ir užkaborius. Kaip pasakytų mano mėgstamas Mi-
chelis de Certeau, ne myniau nurodytais strategų 
keliais, o buvau taktike – ėjau, kur kojos veda. 

Na o kadangi šis žurnalo numeris yra dedikuo-
tas mano mylimam Vilniui, šiek tiek koreguosiu 
savo maršrutą, kurį puikiai leidžia atkurti nuotrau-
kų seka. Pirmiausia surašysiu dėmesį prikausčiusias 
galerijas, kurios veikia Vilniuje. Tokių buvo net 
septynios. Tuomet seks trys kitų Lietuvos miestų 
galerijos. Ir galiausiai viena užsieniečių ekspozicija. 
Kažkoks nacionalizmas, pasakysite. Nieko nepada-
rysi, tikrai nedariau to sąmoningai. Visiškai savęs 
nedrausmindama, daugiausia žavėjausi lietuvių 
menu. Tad, matyt, nors ir kalbama apie niveliaciją, 
žalingus globalizacijos padarinius, matyt, vis dėlto 
yra kažkoks lietuviško meno genas. Pradėkime:

Vilniaus galerijos

VDA parodų salės Titanikas

Šiųmetį Titaniko stendą pastebėjau ne tik aš. 
Jis komisijos buvo atrinktas dėl vienos iš septynių 
geriausių ekspozicijų. Taip pat ir lankytojai išrinko 
šią ekspoziciją kaip geriausią. Ar geriausia, aš neži-
nau, bet tikrai labai įdomi ir verta dėmesio. 

Šioje ekspozicijoje mano dėmesį ypač patrau-
kė du kūriniai. Vienas jų – Lauros Sabaliauskaitės 
Be vietos. Beje, apdovanojimai nesibaigia – Laura 
meno mugėje šiemet komisijos paskelbta geriausia 
jaunąja kūrėja. Kitas – jos videokūrinys Konfliktas 
irzliai zirziančios musės efektu pademonstruoja, 
jog menkniekiai užgožia didesnes problemas. Taip 
mes pirmiausia pastebime mus erzinančią musę ir 
tik po to pamatome bejėgį gulintį žmogų. Na o 
mane dar labiau prikaustė Lauros kūrinys Be vietos. 
Šis kūrinys veikia tuo pačiu principu – pirmiau-
sia išgirstame dunksėjimą ir pamatome raudoną 
dėžę. Iš tiesų, tik antrą sykį sugrįžusi prie darbo, 
pamačiau raudonos dėžės gale projektuojamą mer-
giną, kuri, vėtoma ir mėtoma, trankosi į kvadrato 
sieneles. Čia autorė kalba apie tai, kad šiuolaikinė 
visuomenė dedasi humaniška, bet godžiai ryja kru-
vinas istorijas, pavyzdžiui, žiniasklaidos naujienas. 
Tema nenauja, bet problemos priminimo forma 
itin paveiki. 

Kitas kūrinys interaktyvus. Tai – VR instaliaci-
ja. Na taip, interaktyvumas visuomet paperka, bet 
kūrinys tikrai geras. Gailė Cijūnaitė kalba apie su-
fabrikuotą įvykį, mano nuomone, apie vaizduotės 
jėgą. Ir tai labai aktualu, mąstant apie tai, kad vai-
kų vaizduotė nyksta, nes už juos įsivaizduoja ekra-
nai ir t. t. Ausinėse girdime jaunų balsų diskusiją 
apie avariją, o visoje aplinkoje regime išdraskytų 
skulptūrų liekanas ir lėtai per jas slenkame.

Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus-galerija

Ramūno Čeponio abstrakcijos – labai pavei-
kios, subtilios, bet, greičiausiai sutiksite, panašios 
vienos į kitas. Ir tai nėra blogai. Tačiau jos ne sykį 

Laura Sabaliauskaitė. Be vietos, 2018, mišri technika. 
VDA parodų salių Titanikas ekspozicija
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ir ne du jau buvo pristatytos mugėje ArtVilnius. 
Irgi nieko blogo, bet tai nebūtų prikaustę mano 
dėmesio. Tad kodėl jas čia miniu? Šį sykį jos pri-
statytos visai netikėtu kampu. Dalis jų tiesiog 
išeksponuotos, bet užtamsintame stende ant jų 
rodomos projekcijos. Tai – prieš 40 metų paties 
autoriaus filmuotos medžiagos ištraukos. Iš pasto-
ziškos dažų masės išnyra blankūs žmonių siluetai, 
daiktų ir gamtos fragmentai. Šiame kūrinyje labai 
taikliai įgyvendinamas atminties, prisiminimų fe-
nomenas.

Maršrutizatoriais/Routers kartu  
su Kontr-argumentas

Čia mano pažįstamų menininkų projektai, bet 
rašau apie juos ne dėl to. Akimirką, kai sustojau 
apžiūrėti, dar net nebuvau suvokusi, kad čia Da-
riaus Jaruševičiaus Maršrutizatoriai bei Kazimiero 
Brazdžiūno ir Vitos Opolskytės Kotr-argumentas. 

Trumpai, kas jie tokie. Maršrutizatoriai gimė 
tuomet, kai Darius sugalvojo projektą ant troleibu-
sų klijuoti jaunųjų tapytojų kūrinių reprodukcijas. 
Taip Darius tarsi grąžino tapybos kūrinius ten, iš 

Ramūnas Čeponis. Atminties judesiai. Vitalio Vitaleus videomontažas. Ekspozicijos idėjinis konsultantas – Saulius Valius. 
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerija

Maršrutizatoriais / Routers stendas kartu su Kontr-argumentas
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kur jie, galima sakyti, kilo. T. y. dauguma jaunųjų 
tapytojų vienaip ar kitaip savo tapyboje tiesiogiai 
ar netiesiogiai naudoja skaitmenines technologi-
jas, galiausiai mažų mažiausiai jaunoji tapyba yra 
jų paveikta. Kūriniai nufotografuoti – skaitmeni-
zuoti – ir paversti „lipdukais“. Troleibusai priverčia 
pamatyti meno kūrinius net tuos žmones, kurie 
šiaip jau neužsiima kūrinių apžiūrinėjimu, o gal vis 
dėlto sugeba jų nepamatyti skubėdami į transpor-
to priemones? Pagrindinė Dariaus propaguojama 
tapybinė kalba – creepy figūratyvas. Tiek trumpai 
ir paprastai. Darius viską nupasakotų daug filoso-
fiškiau. Pasidomėkite – tikrai įdomu.

Kontr-argumentas – pankiška iniciatyva, sie-
kianti neleisti meno laukui, o pirmiausia jaunajai 
tapybai sustabarėti, subiurokratiškėti ir pan. Kas-
met jie rengia kontr-argumento parodas, o tarp jų 
aktyviai socialiniame tinkle kelia diskusijas apie 
tapybą, konkrečius reiškinius ir pavienius atvejus. 
Gal kartais peržengiamos ribos, gal kartais per daug 
„duriama“ asmeniškai, gal kartais stinga konstruk-
tyvumo. Tačiau iš esmės iniciatyva labai reikalinga 
ir leidžianti neužsiliūliuoti, nepasiduoti inercijai, 
kuri neretai kaip koks virusas užkrečia tam tikrus 
meno lauko aspektus. 

Jų stendas – minėtojo creepy (nejaukaus) figūra-
tyvumo paveikslai ir išardyto troleibuso dalys: tu-
rėklai, komposteris, veidrodėlis, šildytuvas ir pan. 
Per patį vidurį stūkso šviečiantis pirkinių vežimė-
lis, prikrautas troleibuso „vidurių“ ir kitų detalių. 
Paspaudus mygtuką, jis šaižiai supypsi. Nežinojau. 
Sako: spausti baltą mygtuką. Persigandusi smarkiai 
krūpteliu. Taip, ši ekspozicija apie tą pyptelėjimą – 
t. y. tapyba yra ne gėlytės ir ne interjero detalė, ji 
privalo išmušti iš komforto zonos. Absoliučiai pri-
tariu. O ekspozicijoje pristatyti Vitos Opolskytės 
psichologiniai šiurpuliukai, Polyrabbit. Duplicate 
(Dariaus Jaruševičiaus ir Inos Šilinos) politizuo-
jantys gyvūniukai, Kazimiero Brazdžiūno absurdo 
kronikos, Alexei Gordino juodojo humoro „ko-
miksai“ apie save ir apskritai apie tapytojo identi-
tetą, Kristijono Žangailos nelegalai.

Terra Recognita

Terra Recognita pristatė Saulių Vaitiekūną. Jo 
kūriniai veikia, suveikia, paveikia. Gyvuoju/rea-
liuoju pavidalu jie pristatė ištrauką iš instaliacijos 
Requiem orkestrui. Pilną instaliaciją sudaro 150 va-
rinių pučiamųjų muzikos instrumentų, muzikantų 
apleistos kėdės, stovai natoms ir lemputės. Insta-
liacija įgyvendinta bažnyčioje Olandijoje. Įspū-
dinga tylos pajauta. Kiti Sauliaus kūriniai pateikti 
nuotraukose. Fotografijose regime tokius kūrinius, 
kaip montažinėmis putomis sustingdytos lėlės, 
sprogstanti granata su vestuviniais žiedais, tiksin-
čia bomba paversti laikraščiai, iš telefono budelės 
virstantys akmenys ir t. t. Metaforų taiklumas, jų 
išraiškos forma, fantazijos lakumas gniaužia kvapą. 

Autarkia

Autarkia yra kiek paslaptinga, gerokai under-
groundinė meno vietelė. Jie save apibūdina, kaip ir 
priklauso – su humoru. Tai, anot jų, yra „meninin-
kų globos centras, interesantų klubas, vieta numa-
nomiems potyriams ir įsivaizduojamiems spren-
dimams, eksperimentinės gastronomijos bistro, 
galerija ir projektų plėtojimo viešbutis Vilniuje“. 
Autarkia meno mugėje skirtingų autorių kūrinius 
pristatė kaip vieną bendrą kūrinį. Pirmiausia mane 

Saulius Vaitiekūnas. Requiem orkestrui (instaliacijos fragmen-
tas), 2008/2018, 150 varinių pučiamųjų instrumentų, kėdžių, 
stovų natoms, 5000 m elektros laido. Evangelikų–liuteronų 
bažnyčia, Mastrichtas, Olandija. Terra Recognita ekspozicija
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stabtelėti privertė būtent tai. Negana 
to, čia eksponuojami tokie sąmojingi 
kūriniai kaip Mato Janušonio žinomieji 
kvėpuojantys kanalizacijos dangčiai, An-
drejaus Polukordo ant grybų augantys 
grybai, Viltės Bražiūnaitės ir Tomo Sin-
kevičiaus didžiuliai akinių stiklai, Žilvi-
no Landzbergo milžiniškas cigaras ir t. t. 

VDA galerija Argentum 

Ši ekspozicija turėjo tą patį pranašu-
mą – visa ekspozicija veikė kaip vientisa 
instaliacija. Žinoma, vientisumą len-
gviau išgauti, kai pristatomas vienas au-
torius. Bet kokiu atveju, Arvydo Ališan-
kos kūriniai čia tikrai prikaustė dėmesį. 
Akimirksniu pasijutau lyg patekusi į už-
keiktą mišką – pievelėje gulinėja nuglu-
dintų formų rieduliai, į žiūrovą spokso 
už jį didesnis žmogus-kankorėžis. 

Dailininkų sąjungos galerija

Dailininkų sąjungos galerija pristatė 
tapytoją ir objekto/instaliacijos kūrėją 
Dainių Trumpį. Jo ekspozicija pavadinta 

Ir visa tai žolė apgaubs. Šiame projekte dominuoja cemento 
spalva ir medžiagiškumas, objektai pažadina kolektyvinę pasą-
monę ir prikelia vaikystės prisiminimus. Akimirksniu pasijunti 
„degtukų dėžučių“ – daugiaaukščių sovietinės statybos namų 
rajone, prisimeni chlorkėmis trenkiančius baseinus, spyruokli-
nes ligoninių ar stovyklų lovas. Galbūt ši ekspozicija aktyviau 
sužadins sovietmečiu gyvenusios kartos prisiminimus, bet ir 

Galerijos Autarkia ekspozicija

Arvydo Ališankos kūriniai. VDA galerija Argentum
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aš dar spėjau patirti sovietinės kokybės inventorių, 
pamatyti tuos interjerus ir eksterjerus...

Kitų Lietuvos miestų galerijos

VDA Telšių galerija

Ji pristatė VDA Telšių fakulteto absolvento 
instaliaciją Mariaus Bumbulio instaliaciją Ko-
munikacija/Žinutė. Rašoma, jog tai yra „meninis 
objektas, kuris atskleidžia masinės komunikacijos 

problemą visuomenėje“. Kokią problemą? Čia 
apie žiniasklaidą? Nesu tikra, bet man instaliacija 
patiko. Šampano butelių siena, kuri, priėjus prie 
jos, įsijungia ir sumirga įvairiausiomis spalvomis, 
atkartodama žmogaus siluetą. Žmogaus siluetas 
blyškus, tikrųjų jo bruožų nematyti, o spalvų ir 
šviesų daug. Daug triukšmo, chaoso ir patoso, o 
tiesos nedaug. Galbūt galima interpretuoti kaip 
tokį žiniasklaidos vaizdinį. Bet kokiu atveju vieni 
kūriniai paveikia, kiti ne. Šis paveikė.

Baroti galerija. Klaipėdos apskrities 
dailininkų sąjunga

Baroti galerija pristatė labai talentingą ir įdomų 
autorių – Rodioną Petrovą. Pamenu pirmą Rodio-
no darbą iš barzdos plaukų. Iš to paveikslo gimė 
visa serija kūrinių. Paveiksluose barzdos plaukai 
krinta į nutapytą kriauklę ir triukšmauja. Triukš-
mas – visus paveikslus jungianti tema, o triukšmas 
gali įgauti pačius įvairiausius pavidalus, tai – ir iko-
niniai į istoriją patekusių menininkų „prekiniais 
ženklais“ tapę motyvai, ir garsių rašytojų portre-
tai, ir žodžio „triukšmas“ diagrama, ir surūdijusių 
sūpuoklių girgždėjimas, ir bendras miesto ūžesys, 
kriokiantis lyg sutekančio vandens verpetas. 

Dainius Trumpis. Ir visa tai žolė apgaubs. Dailininkų sąjungos galerijos ekspozicija

Marius Bumbulis. Komunikacija/Žinutė, stikliniai buteliai, LED 
lempos, medinė konstrukcija, programavimas, 360x225 cm 
Telšių galerija. VDA galerija.
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Klaipėdos galerija. Lietuvos dailininkų 
sąjunga

Saulės Želnytės abstraktūs monochrominiai 
paveikslai prabyla apie slinktis – apie nenumal-
domą pokyčio poreikį. Švelnūs pustonių pokyčiai 
gali atrodyti mažyčiai, tačiau jie gali sukelti ryškų 
ir svarbų vidinį pokytį, išgelbėti iš monotonijos 
pančių. Aurimas Anusas prikelia primirštą Klaipė-
dos (Mėmelio) tapatybę. Pasitelkdamas sarkazmą, 
jis reaguoja į politines aktualijas ir pasiūlo su liže 
apsivalyti nuo postsovietinių šiukšlių, pasigrožėti 
Donelaičio žandikauliu.

Užsienio galerija

Galerie van Cauwelaert (Berlynas, 
Vokietija)

Ši galerija pristatė keturis menininkus, ir dvie-
jų iš jų kūryba mane nepaprastai sudomino. Mo-
ran Sanderovich – tikras atradimas man. Ši labai 

įdomi autorė kuria nepatogias skulptūras-objek-
tus, naudoja juos performansuose, jų metu „tam-
pa“ jais. Jos kūryba puikiai atitinka abjekto teori-
ją. Abjekto teorija kalba apie nuo žmogaus kūno 
atskirtus darinius, kurie būtent dėl to atsiskyrimo 
tampa mums nemalonūs – ilgi plaukai ar nagai 
traktuojami kaip grožio simboliai, tik ne tada, 
kai yra atskirti nuo kūno. Autorė kuria objektus, 
kurie atrodo kaip pusiau gyvi-pusiau mirę, pu-
siau žmogiški-pusiau ateiviški, pusiau gražūs-pu-
siau atgrasūs. Medinės-vaškinės kojos su baltais 
sportbačiais, užsimerkusio plaukuočio galva, kasa, 
tampanti įsčiomis, medžio kamienas su dantimis, 

Rodion Petroff. Praeities beieškant, lango rėmas, optinis stiklas, 
3D graviravimas. Baroti galerija. Klaipėdos apskrities dailininkų 
sąjunga.

Aurimas Anusas. Iškuopk Lietuvą! 2018, juodasis laivų ąžuolas, 
nerūdijantis plienas, melchioras

Aurimas Anusas. Donelaičio žandikaulis, 2014, juodasis 
laivų ąžuolas, geležis, melchioras Klaipėdos galerija. 
Lietuvos dailininkų sąjunga.
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indiškai pasipuošęs padaras, akimis nusėtas port-
retas, žmogus-žuvis. Aš nežinau, kas tai yra, bet tai 
yra nepaprastai paveiku.

Yoavas Admoni kuria skulptūras ir perfor-
mansus pabrėždamas ribą tarp gamtos ir žmo-
gaus produkuojamos erdvės, žmogaus bandymų 
ją pažaboti. Jis taip pat akcentuoja natūralaus ir 
sociopolitinių sprendimų sukurto peizažo skirtį. 
Ekspozicijoje regime į narvelį uždarytas samanas, 
samanomis apaugusius cemento luitus. 

***

Štai ir mano vienuoliktukas. Be abejo, buvo 
daug daugiau man artimo, man svarbaus, reikšmin-
go meno. Bet šie įsirėžė į atmintį ryškiausiai. Tai 
daug ar mažai? Sakoma, kad jei bent vienas kūri-
nys kažką palieka galvoje ir sieloje, paroda vertinga. 
Man irgi taip atrodo. Meno mugės mastai sekina, 
bet šiek tiek pailsėjus ateina suvokimas, – atkakliai 
skenuota akimis ne veltui. Kitais metais vėl būtinai 
ten žygiuosiu, ir vėl raportuosiu savo įspūdžius. 

Moran Sanderovich kūriniai. Galerie van Cauwelaert

Yoav Admoni kūriniai. Galerie van Cauwelaert
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