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Pasaulyje nėra svetimo blogio. Visi žmonės kalti dėl jo buvimo – Jean-Paul Sartre

Apie ką pasakoja 
namų vidus – 6 psl.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijai – 75 – 8 psl.
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Lietuviai mėgsta pramogą, o operetė yra puikus pra-
moginis žanras, išlaikęs istorijos egzaminą. Vienas
iš puikesnių jo pavyzdžių – 1925 m. Franz Lehar kū-

rinys ,,Paganini”, kurio centre – ne tik XIX a. pirmoje pusėje
melomanus ir moteris iš proto varęs genialusis Paganini,
bet ir tos iš proto vedamos (bei vedančios!) moterys. Sek-
madienio, gegužės 15-osios popietę tris valandas apy-
pilnė J. Sterling Morton High School salė stebėjo nuotai-
kingas ir šmaikščias personažų meilės istorijas, kurias sce-
noje dainavo, vaidino ir šoko Kauno valstybinio muzikinio

teatro artistai ir Lietuvių Operos Čikagoje nariai. 
Jungtiniam orkestrui dirigavo Julius Geniušas (stovi 8-

as iš k.). Pagrindines partijas atliko Nida Grigalavičiūtė-
Anna-Elisa (pirmoje eilėje 5-ta iš d. ), Raimondas Bara-
nauskas-Paganini (stovi paskutinėje eilėje viduryje), Kris-
tina Siurbytė-Bella (stovi trečia iš d.), Gediminas Maciule-
vičius-Pimpinelli (stovi 3-ias iš k.), Benjaminas Želvys-ku-
nigaikštis Felice (stovi 2-as iš k.). Spektaklio režisierius –
Kęstutis Jakštas (pirmoje eilėje 4-as iš k.), choro vadovė –
Jūratė Grabliauskienė (antroje eilėje viduryje). 

Pirmoji komunija – įsimintina visam gyvenimui

Gegužės 8 dienos rytas buvo labai ypatingas,
gal todėl net ir oras atrodė kaip užsakytas –
saulutė visus, einan čius į Švč. Mergelės

Marijos Gimimo bažnyčią Marquette Parke, savo
spinduliais kuteno ir sveikino. Tą dieną buvo šven-
čiamos trys šventės: Kris taus Žengimas į Dan gų, Mo-
tinos die na ir Vaikų pirmoji komunija. Visus metus
25 vai kučius Pirmajai komunijai ruo šė tikybos
mokytojos – ne tik bažny čioje, bet ir Jaunimo cent-

re. Trys tikybos mokytojos – seselė Lai mutė Ka bi-
šaitytė, Janina Prialgaus kienė ir Auksuolė Mar-
čiulevičienė aiškino vaikams apie katalikų tikė jimą,
atsa kinėjo į jiems rūpimus klau simus, pa čios darė
rožinius ir škaplierius, meldėsi ir aiškinosi pa slap-
tis... Ruošiant vaikus Pirmajai ko munijai talkino pa-
 rapijos klebonas  kun. Jaunius Kelpšas ir kunigas
Ge di mi nas Keršys. – 5  psl. 

Šventės proga vaikai įsiamžino su kleb. kun. Jauniumi Kelpšu. Joe Kulys nuotraukos

Nuotaikingas spektaklis

apie muziką ir meilę

,,Paganini” dalyviai po spektaklio. Jono Kuprio nuotr.
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Namai – kaip mažas mūsų dangus
Pokalbis su dailėtyrininke Dalia Klajumiene

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Neseniai gavęs nuostabią, gausiai iliustruotą
738 puslapių knygą „Vilniaus gyvenamųjų
namų interjerų dekoro elementai nuo kla-

sicizmo iki moderno” varčiau dieną, naktį… Tai il-
gamečio dailėtyrininkės Dalios Klajumienės tyri-
nėjimo rezultatas. Nesunku išlepti matant, kiek nuo-
stabių knygų išleidžia Mariaus Iršėno sumaniai va-
dovaujama Vilniaus dailės akademijos leidykla. Ir
vis dėlto Dalios interjerų dekoras tarsi plakta grie-
tinėlė ant pyragaičio – seniai besu turėjęs rankose
tokią gražią knygą. Nutariau pakalbinti šio solidaus
opuso autorę.

– Kiek man žinoma, Jūs esate parengusi keletą kny-
gų apie Lietuvos bažnyčių barokinę sienų tapybą. Kaip at-
sitiko, kad pradėjote tyrinėti senosios pasaulietinės ar-
chitektūros polichromiją?

– Prieš beveik dešimtmetį, man betyrinėjant Lie-
tuvos bažnyčių dailę, kolegos iš Lietuvos ir kitų kraš-
tų, ypač Lenkijos, manęs nuolat klausinėjo, kas iš
mūsų dailėtyrininkų domisi pasaulietinių pastatų
sienų tapyba. Man atsakius, kad ši tema vis dar nėra
mokslininkų akiratyje, sulaukdavau nemažai pa-
raginimų gilintis į tai. Tačiau didžiausia paskata im-
tis naujos temos buvo jau daug metų restauratorių
atliekami darbai Vilniaus senuosiuose pastatuose.

Į mano rankas pateko polichromijos tyrimų suves-
tinė, kurioje buvo užfiksuoti arti 700 namų tyrimai,
kurie liudijo, kad visuose juose būta ne po vieną
sluoksnį (kartais net iki 20 sluoksnių) įvairių lai-
kotarpių sienų tapybos likučių. Peržiūrėjus su-
rinktus duomenis pastebėjau, kad prie daugelio, ypač
XIX a. antrosios pusės ir XX a. pradžios, elementų pa-
rašytas verdiktas „elementas nevertingas, saugoti ne-
reikia”. Būtent restauratorių atliktų taikomųjų ty-
rimų gausa ir pastabos apie puošybos elementų „ne-
vertingumą” mane ir privertė imtis giliau pažinti
gimtojo Vilniaus namų tapytas puošmenas. Minėta
suvestinė rodė, kad daugiausiai tapybos yra suras-
ta iš XVIII a. II pusės-XX a. pradžios, kadangi XVIII
a. viduryje miestą nusiaubė keli dideli gaisrai ir daug
ankstesnių namų ir jų puošmenų pražuvo liepsno-
se. Tyrimą 2007 m. pradėjau nuo sienų tapybos, ti-
kėdamasi jį apibendrinti per 3–4 metus, tačiau grei-
tai paaiškėjo, kad tapybos raida pasaulietiniuose in-
terjeruose labai glaudžiai siejosi su sienų apmuša-
lais, lipdiniais, krosnių ir židinių apdaila bei grin-
dų ornamentais, todėl darbas labai išsiplėtė ir už-
truko kur kas ilgiau.

– Ar tyrinėjimo metu pasijutote „savesnė”  pasaulie-
tinėje terpėje?

– Tikrai nesijaučiu atsakiusi į visus man rūpė-
jusius klausimus, tačiau šiandien turiu daugiau ar-
gumentų kalbėdama apie pasaulietinę architektūrą
ir ypač apie jos vidaus erdves. Išsiaiškinau plitusias
madas, pirmavaizdžius, atpažįstu krosnių ir lipdinių
modelius, tapetų raštus, žinau, kada vilniečiai pra-
dėjo savo namuose tiesti margaspalvį linoleumą ar
kloti mozaikinį betoną, betonines bei keramines ply-
teles, kokių raštų parketą mėgo, kokie apdailos me-
džiagų fabrikai veikė mieste, o kokius gaminius at-
gabendavo prekeiviai. Manau, kad per tuos metus
mano mokslinė kompetencija gerokai sutvirtėjo, o
žinių ratas išsiplėtė.

– Tai milžiniškas projektas, reikalaujantis daug laiko
ir pastangų. Viena pirmųjų (jeigu ne pirmoji) Lietuvoje iš-
leistų knygų, kurioje išsamiai nagrinėjamas senųjų gyve-
namųjų namų interjeras?

– Kol buvo rengiama mano knyga, pasirodė so-
cialinių mokslų daktaro Eugenijaus Skerstono pa-
rengtas dvitomis albumas, skirtas Vilniaus interje-
rams. Šie leidiniai daugiau pristato išlikusį miesto
namų vaizdą. Mano tikslas buvo parodyti ne tik tai,
kas išliko (nes išliko labai nedaug), bet tai, kas buvo
interjeruose nuo XVIII a. II pusės iki XX a. pradžios
ir kaip vienas stilius ar puošybos mada keitė viena
kitą ir kas lėmė tą raidos eigą. Man svarbu buvo iš-
siaiškinti, kokius elementus vienu ar kitu metu mies-
tiečiai pasirinkdavo savo būstams puošti, kaip juos
derindavo tarpusavyje, kodėl vieni elementai prigijo
labiau nei kiti. Šiandien, manyčiau, tai tikrai išsa-
miausia mokslinė monografija apie Vilniaus gyve-

namųjų namų interjerų dekoro elementų raidą nuo
XVIII a. antrosios pusės iki Pirmojo pasaulinio
karo, kurioje pristatyta itin daug naujų, dokumen-
tais paremtų faktų ir vaizdų.

– Beje, ar Vilnius šiuo atžvilgiu yra unikalus miestas
Lietuvoje?

– Žvelgiant į visos Europos gyvenamąją aplin-
ką ir atskirai į Vilniaus miestiečių būstus mes ran-
dame labai daug panašumų, kadangi buvo sekama
tų pačių autoritetų veikalais, jų siūlomais interjerų
apipavidalinimo pavyzdžiais. Vietiniai meistrai
netgi didžiuodavosi reklamose, teigdami, kad dirba
„pagal naujausius užsienietiškus pavyzdžius”. Uni-
kalūs esame nebent liūdnąja, sunaikinimo prasme,
kadangi beveik nebeturime visiškai išlikusių isto-
rinių interjerų ir galime kalbėti tik apie autentiškas
detales. Tačiau gražių detalių dar tikrai turime, jas
reikia pastebėti ir išsaugoti. Džiaugiuosi, kad dau-
gelis skaičiusių mano knygą sako, kad tikrai dabar
ima pastebėti tai, ko anksčiau nematė arba nežino-
jo, kad tai vertingi miesto istorijos liudininkai.
Girdėdama tokius komentarus labai džiaugiuosi.

Vienas lauke – ne karys!

– Ar į šį projektą įtraukėte ir kitų sričių specialistų?
– Taip, tyrinėdama nuolat konsultavausi su

įvairių sričių restauratoriais, muziejininkais, bib-
liotekų ir archyvų darbuotojais. Diskutavau su dai-
lės ir architektūros tyrėjais, istorikais. Išsiaiškinus
vieną ar kitą rūpimą klausimą tuojau pat kildavo be-
galės kitų, todėl norėdama daug aprėpti, stengiau-
si kai kuriais klausimais sudominti tiek kolegas, tiek
ir savo studentus, kad jie, atlikdami gretutinius ty-
rimus, pagelbėtų ir mano temos ėjimui į priekį.

– Ir neapsiribojote lietuviais –  tyrinėjimo metu Jūs ben-
dravote su latvių bei rusų kolegomis...

– Vilnius nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. pradžios
buvo Rusijos imperijos sudėtyje, todėl reikėjo visą
laiką galvoti apie to meto politinę, geografinę bei eko-
nominę miesto situaciją. Kadangi namų vidaus
puošybai labai dažnai buvo naudojami pramoniniu
būdu pagaminti dirbiniai, reikėjo atsigręžti į Rusi-
jos imperijos miestus, kuriuose buvo sutelkta tokia
„meninė pramonė”. Vilniaus spaudoje išliko rekla-
miniai skelbimai, kuriuose nurodoma, iš kur į
miestą gabentos namų apdailos prekės. Buvo svar-
bu pažinti miestų, pramonės gigantų – Rygos ir Sankt
Peterburgo – XIX a. situaciją. Dėl to reikėjo išana-
lizuoti Latvijos ir Rusijos muziejų ar paveldosaugos
institucijų fonduose saugomus dokumentus ir eks-
ponatus. Šiame darbe tikrai labai daug pagelbėjo lat-
vių ir rusų kolegų konsultacijos. Jų dėka mano ty-
rimai vyko kur kas sparčiau. Dėl carinės valdžios
cenzūros visi Rusijos imperijoje išleisti periodi-

Senieji pastatai – tai ne vien išorinės archi-
tektūrinės formos ir konstrukcijos. Jų meninio
vaizdo ir istorinės vertės visumai itin svarbios yra
vidaus puošybos detalės, taip pat bylojančios
apie pastato paskirtį, to laiko estetiką, statytojų ir
dekoratorių išsilavinimą, užsakovų finansines ga-
limybes. Atidžiai įsižiūrėjus į Vilniaus gyvenamu-
jų namų XVIII a. pabaigos-XX a. pradžios sienų ta-
pybą, popierinius sienų apmušalus, lipdinius, kok-
lines krosnis ir dekoratyvines grindų dangas mies-
to interjerų istorijai grąžinti pamiršti faktai, apdailos
medžiagos ir puošybos būdai. Pasakojimo pa-
grindiniai veikėjai yra dekoro elementai, jų stilių
ir plastikos raida, o Vilniaus miesto namai liko tik
savotiški rėmai, kuriuose įvairiais rakursais visa tai
sukomponuota.

Radvilų rūmų Vilniaus g. 41 antro aukšto patalpos sienų dekoras. Dalios Klajumienės nuotr., 2010

Knygos viršelis
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niai ir pavieniai spaudiniai turėjo pa-
tekti į valstybinę biblioteką Sankt Pe-
terburge. Dėl tos priežasties šio mies-
to Nacionalinėje bibliotekoje yra su-
kaupti itin dideli carinės Rusijos spau-
dinių rinkiniai, kurie labai svarbūs pa-
žįstant ir XIX a. Vilniaus kultūrinę si-
tuaciją.

– O su lenkų specialistais taip pat kon-
sultavotės?

– Net ir pačiai šiek tiek keista, kad
šiame tyrime daugiau „bendravau”  su
lenkų specialistų publikacijomis bei
Lenkijos archyvuose saugomais do-
kumentais, o ne su pačiais interjerų ži-
novais. Tai nutiko, matyt, dėl to, kad
Lenkijoje  paskelbtų tyrimų sienų ta-
pybos, sienų apmušalų, koklinių kros-
nių temomis yra kur kas daugiau nei
Latvijoje ar Rusijoje, todėl lenkus ko-
legas pažįstu iš jų publikacijų.

Noras gyventi jaukiai
ir madingai

– Kaip savo knygą apibūdintumėte
skaitytojui?

– Tai knyga apie vilniečių gyve-
namuosius būstus puošusias detales ir
jų tarpusavio dermę nuo klasicizmo
iki moderno. Kadangi daugiausiai
kalbama apie pramoninės revoliucijos
pažymėtą XIX a., knygoje gausu in-
formacijos apie puošybos de-
talių gamintojus (tiek vieti-
nius, tiek ir kitų kraštų),
pramonės ir amatų paro-
das, apdailos medžiagų im-
portą į Vilnių. Tyrinėda-
ma sienų apmušalus sura-
dau informacijos, kad XIX a.
pabaigoje modernūs plauna-
mi tapetai vežti net iš Amerikos.

– Mane labiausiai sudomino trečiasis
knygos skyrius „Sienų apmušalai: dermė su
tapyba, dekoras, pasiūla ir paklausa”. Ar,
Jūsų akimis, tai pats svarbiausias interje-
ro dekoro elementas? Ar išskirstumete
kažkuriuos kitus?

– Mano aptariamuoju laikotar-
piu svarbiausiu elementu vis dėlto
įvardinčiau sienų tapybą, tačiau sienų
apmušalai buvo tikrai labai paplitę, ir
jų svarba neabejotina. Labai gaila,
kad ilgą laiką nesuprasdami jų vertės,
šią puošmeną beveik sunaikinome.
Restauratoriai, darydami tyrimus sie-
nose, ieškodavo tapybos, o surastus ta-
petų sluoksnius nuplėšdavo ir išmes-
davo, nes galvodavo, kad tai vėlyvas so-
vietmečio reliktas. Tik man atkreipus
dėmesį į sienų apmušalus ir jų vietą
pasaulietinių (ir ne tik) interjerų puo-
šyboje, Lietuvoje jie imti po truputį
saugoti. Šiandien galime pasidžiaug-
ti vertingais XIX a. tapetais restau-
ruotuose Burbiškio (Anykščių r.) dva-

ro rūmuose ir Pakruojo sinagogoje. Ke-
lis iš dalies išsaugotus autentiškų sie-
nų apmušalų atvejus žinome ir Vil-
niuje.

Aš pati su didžiuliu įkarščiu ty-
rinėjau visus knygoje aptartus dekoro
dėmenis, nes viskas man pradžioje
buvo „mažai pažinta žemė” ir labai int-
rigavo. Gal kiek labiau reikėjo „jau-
kintis” lipdinius, kurie man atrodė
mažiausiai įdomūs, bet ilgainiui jų pa-
žinimas vis labiau intrigavo. Didžiuliu
atradimu laikau Rygos „Stukolin” lip-
dinių fabriko išaiškinimą ir to fabri-
ko produkcijos katalogo atradimą. Da-
bar džiaugiuosi galėdama Vilniaus
namų lipdinius apibūdinti, nurody-
dama net jų numerius kataloge. Būtent
tokių lipdinių išaiškinimas man pa-
dėjo akivaizdžiai pajusti pramoninių
apdailos detalių paplitimą mieste.

Praeitis žavi tuom, kad ji praeitis

– Sostinėje daug nuostabių interjerų
…

– Taip, nepaisant didelio su-
nykimo, Vilniuje galima gėrėtis
bent jau iš dalies išlikusiais in-
terjerais. Smalsus žmogus vi-
daus puošybos detalių pa-
matys dabartinia-
me Lietuvos dai-
lės muziejuje (va-
dinamuosiuose

Chodkevičių rūmuose, Didžiojoje g. 4),
Lietuvos teatro, muzikos ir kino mu-
ziejuje (buv. Radvilų rūmuose, Vil-
niaus g. 41), Lietuvos rašytojų sąjun-
gos būstinėje (buv. Ipolito Korvino-
Milevskio rūmai, K. Sirvydo g. 6), pa-
state Žygimantų g. 9 (buv. Ignoto Par-
čevskio namas), Lietuvos kultūros mi-
nisterijos patalpose (buv. Izraelio Bu-
nimovičiaus namas, J. Basanavičiaus
g. 5) ir daugelyje kitų. Be to, daug pa-
vienių elementų – sienų tapybos, lip-
dinių, ornamentuotų grindų, krosnių
– apsidairius galima pamatyti Sena-
miesčio ir Naujamiesčio parduotuvė-
lėse, namų laiptinėse. 

– Ar Vakarai turėjo didelės įtakos for-
muojant vilnietišką interjerą?

– Interjerų puošybos mados į Vil-
nių atkeliavo iš Vakarų Europos. XVIII
a. antrojoje pusėje didelės įtakos darė

Italijoje vykdyti
Antikos paminklų
kasinėjimai ir tų pa-
minklų puošybos
kopijos. XIX a. pra-
džioje – Napoleono I
dvaro dailininkų re-
komendacijos, o po
Leipcigo mūšio 1813
m. baigties interjero
madas ėmė diktuoti
Austrija ir Vokieti-
ja. Rusijos imperijos
valdžios palanku-
mas šioms dviem
valstybėms labai
aiškiai jaučiamas ir
formuojant XIX a.
Vilniaus namų gy-
venamosios aplin-
kos estetiką. 

– Jūsų knygos pa-
vadinime yra žodžiai
„nuo klasicizmo iki
moderno”, tačiau ti-
riamasis laikotarpis pa-
sibaigia XX a. pradžia?

– Terminu „mo-
dernas”, kitur dar
vadinamu secesija,
art nouveau, jugen-
das, Lietuvoje vadi-
nama XIX a. pabai-
gos-XX a. pradžios dailės ir architek-
tūros kryptis, kuria ir baigiamas Vil-
niaus interjerų aptarimas. Vėlesni lai-
kotarpiai vadinami „modernizmu”,
„postmodernizmu” ir kt., tačiau jie ne-
patenka į mano tyrimą.

Vienas vaizdas atstoja 
tūkstantį žodžių

– Knygoje savo pėdsaką paliko ir žy-
mus XIX a. antrosios pusės fotografas,  in-
terjero fotografijos pradininkas Lietuvoje Juo-
zapas Čechavičius ...

– Juozapas Čechavičius nuo-
traukose įamžino labai vaiz-

dingų Vilniaus panoramų ir
išraiškingų pasaulietinės

architektūros interjerų.
Tačiau tai ne vieninte-

lis fotografas,
savo kūryboje
fiksavęs priva-

čias vilniečių
namų erd-

ves. Knygoje stengiausi parodyti įvai-
rią tokių vaizdų skalę.

– Jūsų knygoje matome be galo daug
piešinių, brėžinių, senų ir šiuolaikinių nuo-
traukų, reklamų bei kitos ikonografinės me-
džiagos. Knygos dailininkui, ko gero, buvo
didelis iššūkis visa tai skoningai pateikti kad
ir solidžiame 738 puslapių tome?

– Knygos dailininkė maketuotoja
Edita Namajūnienė tikrai turėjo sunkią
užduotį „suvaldyti” mano surinktą
gausią vaizdinę medžiagą, kuri, be to,
buvo labai skirtingos kokybės. Labai
džiaugiuosi, kad ji savo darbą atliko itin
kūrybingai ir profesionaliai. Buvo sten-
giamasi, kad skaitytojas ne tik ma tytų
kokybišką vaizdą, bet taip pat, kad
kiekvienas vaizdas būtų tinkamoje vie-
toje, kad raiškiai papildytų tekstą.

– Jaučiu, kad kai kurie mūsų skaity-

tojai, „grynos, nepažeistos lietuvių kalbos
šalininkai”, mums prakaištaus dėl tokių žo-
džių kaip „interjeras”, „dekoras”, „ele-
mentas”? Kaip į tokį tarptautinės termino-
logijos vartojimą reaguoja Jūsų kolegos ir
Lietuvių kalbos komisijos nariai?

– Šie terminai jau ne vieną de-
šimtmetį yra vartojami tiek moksli-
nėje, tiek ir kasdienėje šnekamojoje lie-
tuvių kalboje. Mūsų kalbos redaktorės
labai griežtai žiūri, kad į mokslininkų
tekstus nepatektų klaidingi žodžiai ar
žodžių junginiai, todėl jokių priekaiš-
tų iš Lietuvių kalbos komisijos narių
nesulaukiau.

– Ar su knygos pasirodymu Jūs už-
sklendėte dar vieną Lietuvos dailės istori-
jos puslapį? Ar manote prie šios temos grįž-
ti? Ar žengsite naujesniais, XX a. interjerų
kuluarais?

– Knygą jau reikėjo pabaigti. Ma-
nau, kad ji pagal šių dienų mastelius
išėjo net kiek per didelė, nors tema dar

gali ir tikriausiai bus plėto-
jama. Minčių naujiems dar-
bams tiek pasaulietinės,

tiek ir bažnytinės dailės
baruose turiu daugiau
negu pakankamai, ta-

čiau kuri iš tų minčių
materializuosis šiandien, dar

sunku pasakyti.

– Ačiū už malonų pokalbį. Sėkmės Jūsų
tolesniuose tyrinėjimuose.

Nors surinkti duomenys apie Vilniaus gy-
venamųjų namų interjerus yra labai skirtingi,
dažnai fragmentiški ir eklektiški, tačiau jie
neabejotinai papildo miesto istoriją ir kultūros
panoramą naujais kasdienybės estetiką api-
būdinančiais faktais. Jie parodo gyventojų
norą gyventi jaukiai ir svarbiausia – madingai,
o sykiu atskleidžia sąlygas, kaip būdavo ga-
lima tokį norą įgyvendinti. 

Rekomenduoju kiekvienam išeiviui,
besidominčiam Lietuvos sostinės Vilniaus
menu bei istorija, šią nuostabią knygą įsi-
gyti. Knygą galima įsigyti internetu, užėjus
į „Humanito” knygyno svetainę: 

http://humanitas.lt/vilniaus-gyvena-
muju-namu-interjeru-dekoro-elementai-
9786094471988.html

Birutės g. 40 namo sienų apmušalų fragmentas (NŠŠAA).

Krosnies karūna iš namo Užupio g.

Witgensteinų Verkiuose rūmų kesoninės tapybos lubos.
Dalios Klajumienės nuotr., 2011


