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Reikšminiai žodžiai: socialinis menininko portretas, studijų byla, 
neformalių ir oficialių socialinių ryšių tinklaveika, kūrybinės autonomijos 
strategijos taktikos.

Tyliojo modernizmo herojus 
naujų sovietme čio tyrimų 
šviesoje: socialinis skulptoriaus 
Vlado Vildžiūno portretas

Straipsnyje, žvelgiant į praeitį iš dabarties, naujų sovietmečio ty-

rimų, atsivėrusių šaltinių perspektyvos, bandoma rekonstruoti pirmosios 

pokario kartos modernisto, skulptoriaus Vlado Vildžiūno (1932–2013) socia-

linį portretą. Publikacijoje socialinis (lot. socialis – visuomeninis) menininko 

portretas atskleidžia talentingo, oficialiai pripažinto1 skulptoriaus gyvenimo 

okupacinėje aplinkoje elgsenos normas, neformalių ir oficialių socialinių ryšių 

tinklaveikų persipinimą, kūrybinės autonomijos siekių strategijos taktikas. 

Chronologinės skulptoriaus Vildžiūno socialinio portreto rekonstruk-

cijos ribos – 1952–1990 m. – aprėpia šaltojo karo epochą nuo Stalino represijų 

link Chruščiovo atlydžio (atšilimo) – atšalimo, Brežnevo stagnacijos iki Gorba-

čiovo „glasnost“ ir „perestroikos“, vedusios į Lietuvos nepriklausomybės atga-

vimą. Skulptoriaus kūrybinėje biografijoje jos skyla į dėl politinių priežasčių 

užsitęsusių studijų Lietuvos SSR valstybiniame dailės institute (1952–1961), 

įsitvirtinimo (1962–1975), oficialaus pripažinimo (nuo 1976) tarpsnius.
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Rekonstruojant socialinį skulptoriaus Vildžiūno portretą, dėmesys 

sutelkiamas į „galingąsias jėgas“ – politinių, ekonominių, socialinių, kultūri-

nių, technologinių veiksnių visumą, turėjusią įtakos gyvenimo okupacinėje 

sistemoje elgsenos normoms, išryškinamas aptariant: 

– studijų LSSR valstybiniame dailės institute aplinkybes; 

– neformalių ir oficialių socialinių ryšių tinklaveiką;

– skulptoriaus kūrybinės autonomijos strategijos taktikas2 – tech-

nologinės nepriklausomybės; ryšių su Vakarais; neformalios Jeruzalės sodo 

skulptorių bendruomenės įteisinimo tikslus ir siekius. 

Rengiant publikaciją remtasi naujausiais sovietmečio humanita-

rinių mokslų tyrimais istorijos (Arūnas Streikus, Nerijus Šepetys, Jelena 

Zubkova), dailėtyros (Giedrė Jankevičiūtė), muzikologijos (Rūta Stanevi-

čiūtė, Danutė Petrauskaitė, Vita Gruodytė) baruose, sovietmečio kultūros 

politikos ideologo Liongino Šepečio, skulptoriaus Vlado Vildžiūno ir jo amži-

ninkų Alfonso Ambraziūno, Marijos Gimbutienės, Aušros Marijos Sluckai-

tės-Jurašienės atsiminimais, Aurimo Švedo, Irenos Veisaitės ir Petro Rep-

šio sakytinės istorijos liudijimais. Svarbią šios publikacijos šaltinių grupę 

sudaro archyviniai dokumentai. Tarp jų: Lietuvos SSR valstybinio dailės 

instituto studento Vlado Vildžiūno asmens byla, saugoma Lietuvos litera-

tūros ir meno archyve3; skulptoriaus piešinių, ankstyvųjų spaudos atsiliepi-

mų iškarpų, darbų nuotraukų bylos, kurias 1971 m. menininkas asmeniškai 

perdavė tuometiniam LSSR valstybiniam literatūros ir meno archyvui (dab. 

LLMA)4, Lietuvos ypatingajame archyve saugoma 1957–1958 m. baudžia-

moji VDA pozuotojo Kazimiero Skebėros byla, kurioje kaip liudininkas 

buvo aplausiamas Vladas Vildžiūnas5. 

Rekonstruojant oficialių skulptoriaus socialinių ryšių tinklaveiką, 

remtasi Lietuvos dailininkų sąjungos archyve saugoma Vlado Vildžiūno as-

mens byla ir Respublikinės paminklų, monumentų ir dekoratyvinių skulp-

tūrų meno tarybos komisijos 1977–1989 m. protokolais, saugomais buvusio 

Vilniaus dailės kombinato archyve. Nustatant skulptoriaus darbų patekimo 

į Lietuvos SSR muziejus dinamiką, remtasi Lietuvos SSR valstybinio dailės 

muziejaus (toliau – VDM, dab. Lietuvos dailės muziejus) skulptūros rinkinio 

Strategija – ilgalaikis veiklos planas, kuriam įgyvendinti pasirinkti tinkamiausi taktiniai 
tikslai ir siekiai.

LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942.
LLMA, f. 206, ap. 1, b. 1–28.
LYA, f. K-1, ap. 56, b. 811912, t. 1–8.
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apskaitos ir M. K. Čiurliono dailės muziejaus apskaitos dokumentais [žr. Prie-

das, 1, 2 lentelė].

Postūmį sugrįžti prie vieno iš tyliojo modernizmo herojaus kūry-

binės biografijos suteikė dalyvavimas Rytų Europos istorijos ir kultūros 

Leibnico instituto (Leipcigo universitetas) organizuotame tarptautiniame 

projekte Bendruomenė ir utopija. Dailininkų kolonijos Rytų ir Vidurio 

Europoje nuo Fin-de-Siecle iki socializmo. Straipsnis tęsia dalyvaujant 

projekte pradėtą tyrimą6. 

Studijos LSSR valstybiniame dailės institute 
„Naujasis kursas“. Vildžiūno studijų LSSR valstybiniame dailės 

institute laikotarpis (1952–1961) sutapo su Stalino represijų epochos pabai-

ga ir Chruščiovo atlydžiu (atšilimu) – atšalimu, balansavusiu tarp destalini-

zacijos, 1956-ųjų SSKP XX suvažiavimo pranešimo „Apie asmenybės kultą 

ir jo pasekmes“, modernizacijos, rungtynių su kapitalistiniais Vakarais ir 

1957-ųjų Vengrijos įvykių. Kai netrukus po Stalino mirties, 1953 m. gegužės 

8 d., SSRS vidaus reikalų ministras Lavrentijus Berija rašte apie padėtį 

Lietuvos SSR aptarė nesėkmingas MVD pastangas sunaikinti antisovieti-

nį pogrindį Lietuvoje vien tik represijomis ir pasiūlė „naująjį kursą“, kvie-

čiantį atsisakyti nepadėjusių įveikti pasipriešinimo okupacijai represijų7 bei 

„remtis nacionaliniu veiksniu kadrų politikoje, kalbos ir kultūros srityje“8. 

6–7 deš. „naujojo kurso“ dėka į svarbius LSSR politinius postus įsiliejo 

nauja lietuvių komunistų karta, gimusi nepriklausomoje Lietuvoje, bet uni-

versitetus baigusi po karo, įtraukusi savo kartos kūrėjus į modernizacijos 

sąjūdį vėliausiai okupuotose Baltijos šalyse, „sovietiniuose Vakaruose“9. 

Elona Lubytė, „Artists’ Community in Soviet Lithuania: Case Study of the Vilnius 
Jeruzalė Sculpture Garden“, in: Comunity and Utopia: Artists’ Colonies in Estern Europe from the 
Fin-de-Siecle to Socielist Period. Dailės istorijos studijos / Art History Studies, Nr. 8, sud. Laima 
Laučkaitė ir Marina Dmitrieva, Lithuanian Culture Institute, 2017, p. 142–175.

Represijų mastą liudija pranešime „pateikti skaičiai: per 1944–1952 m. respublikoje už 
priklausymą antisovietiniam pogrindžiui buvo suimta 63 011 asmenų, nukauta, kaip šio pogrindžio šnipų 
ir teroristinių gaujų narių – 20 005 asmenys, ištremti, kaip buožės, gaujų slapstytojai ir talkininkai – 
126 037 asmenys, prokuratūros ir milicijos suimti – 67 326 asmenys. <...> Lietuvoje buvo suimta, 
nužudyta ir ištremta 270 tūkstančių žmonių. Tai reiškia, kad represijos paveikė kas dešimtą respub-
likos gyventoją; Jelena Zubkova, Pabaltijys ir Kremlius 1940–1953, Vilnius: Mintis, 2010, p. 389.

Jelena Zubkova, Pabaltijys ir Kremlius 1940–1953, p. 389.
„Sovietiniai Vakarai“ – štai koks apibūdinimas prilipo Latvijai, Estijai ir Lietuvai, kai jos 

buvo SSRS dalimi. Pabaltijys – sovietinio gyvenimo vitrina ir drauge vienas labiausiai nesovietiškų 
šalies regionų, studijos Pabaltijys ir Kremlius 1940–1953 įvade teigia rusų istorikė, humanitarinių 
mokslų daktarė Jelena Zubkova, Jelena Zubkova; op. cit., p. 5.
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1, 2.
Vladas Vildžiūnas, Autoportretas. I–II, 1956, popie rius, 
pieštukas, 30 × 21, LLMA, f. 206, ap. 1, b. 10, l. 1,2, 
LATGA, Vilnius 2020

Vladas Vildžiūnas, Self-Portrait, I-II. 1956, paper, 
pencil, 30 × 21, LALA, collection 206, folder 1,
faile 10, l. 1,2, LATGA, Vilnius 2020

Svarbu ir tai, kad okupacinei valdžiai taip ir nepavyko visiškai nu-

traukti Lietuvos SSR menininkų ryšių su nepriklausomos tarpukario Lie-

tuvos kultūra. Nepasitraukę į Vakarus ir neištremti į Sibirą tarpukario lie-

tuvių menininkai dėstė LSSR valstybiniame dailės institute (toliau – VDI) 

Vilniuje. Po Stalino mirties Chruščiovo atlydžio laikotarpiu į tėvynę iš trem-

ties sugrįžo tarpukario inteligentai, gimtąsias vietas pradėjo lankyti 1944 m. 

pasitraukę į Vakarus asmenys. 

O 1955 m. SSKP ir SSRS MT nutarimas „Dėl nesaikingumų pa-

šalinimo architektūroje ir statyboje“ atvėrė „erdvę modernizacijai archi-

tektūroje ir urbanistikoje“10, taip pat ir dekoratyvinėje skulptūroje. Svarbų 

postūmį jos raidai suteikė: 

vietinės valdžios sprendimas 1–3 proc. visuomeninės paskirties pastatų bendros 

sąmatos skirti dekoratyvinės dailės kūriniams. <...> dailininkai (paprastai inter-

Nerijus Šepetys, „Apie intelektualų kūrėją, (ne)palankų laiką, įšakninančius kontekstus, 
(ne)peržengiamas ribas“, in: Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974: Parodos katalogo priedas, sud. 
Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius, 2014.

10
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jerui, taip pat aplinkos sutvarkymui) architektams nebuvo primetami, architektai 

patys rinkdavosi su kuo dirbti.11

Gausėjančių valstybinių užsakymų galimybė stiprino socialinį 

skulptoriaus profesijos statusą, skatino meno žinių troškusius jaunuolius 

rinktis šią specialybę. 1952 m. į jų būrį įsiliejo ambicingas dvidešimtmetis 

Vildžiūnas [1, 2 il.], studijuoti LSSR VDI į sparčiai augantį ir lietuviškėjantį 

Vilnių atkeliavęs iš Dabužių kaimo (Anykščių r.). Pildydamas dar Stalino 

epochos „Stojančiojo aukštojon mokyklon anketą“ turėjo atsakyti į politinį 

patikimumą tikrinančius klausimus: 

Išvardinti kokioms iki 1940 m. visuomeninėm organizacijom stojantysis priklau-

sė; Patikslinti ar turi giminių užsienyje bei ar ir kokius ryšius palaiko; Ar tarnavo 

vokiečių kariuomenėje, policijoje, saugos organuose, Plechavičiaus būriuose; Ar 

jam buvo taikytos represijos vokiečių okupacijos metu, Ar buvo išvežtas Vokietijon 

okupacijos metu arba išvyko savo noru; Kaip ir kada grįžo; Ar jam buvo pavartotos 

tarybų valdžios represijos; Ar dalyvavo kovoje su vokiečių okupantais (Raudono-

sios Armijos eilėse, tarybinių partizanų, nelegaliose partinės ar komjaunimo orga-

nizacijose arba kitu keliu)?12

Į visus klausimus Vildžiūnas atsakė taip, kaip anuomet derėjo: 

„Ne, Nebuvau!“. Tik į klausimą, apie tai, kokį ūkį turi stojančiojo tėvai da-

bar, atsakė konkrečiai – 60 arų. Dar paminėjo, kad broliai Klemensas ir Bro-

nius tarnavo Raudonojoje armijoje ir žuvo 1945 metais13. 

Sėkmingai išlaikęs stojamuosius egzaminus Vildžiūnas buvo pri-

imtas į pirmą LSSR VDI Architektūros fakulteto kursą14. O po metų kaip 

gabus studentas buvo pervestas į Skulptūros katedrą, nuo trečio kurso, 

kartu su Alfonsu Ambraziūnu, lankė tarpukario kūrybiniais pasiekimais ža-

vėjusio profesoriaus, 1947 m. Stalino premijos laureto, skulptoriaus Juozo 

Mikėno studiją, anuomet jau pastačiusio Pergalės paminklą Kaliningrade 

(1946, su Broniumi Pundziumi)15, vieną iš keturių Žaliojo tilto skulptūrinę 

Ibid.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 2-2a.
Ibid.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 5.
Už šį darbą skulptoriams skirta 1947 m. Stalino premija.

11
12
13
14
15
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J. Kuzminskio Charakteristika V. Vildžiūnui, in: LLM, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 12.
Marija Ladigaitė, grafikė, vaikų knygų iliustratorė, 1960 m. baigė Maskvos poligrafijos 

instituto Grafikos fakultetą.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 8.
Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974, sud. Giedrė Jankevičiūtė, p. 325.
Vladas Vildžiūnas, sud. Liudvika Pociūnienė, Kunotas Vildžiūnas, Domantas Vildžiū-

nas, Marija Ladigaitė, Vilnius: Solidarity, 2002.
„Dabužiuose kurį laiką dirbo apylinkės fotografu, darė kaimynų nuotraukas pasams. 

Fotografo prireikdavo ir bandantiems išeiti iš pogrindžio partizanams“; Vladas Vildžiūnas, sud. 
Liudvika Pociūnienė.

Su K. Skebėros byla susiję buvo suimti ir nuteisti devyni kaltinamieji: buvęs partizanas 
Vytautas Laugalis, ekonomistas, disidentas Antanas Terleckas, buvęs partizanas Jonas Semėnas, 
dainininkas, LSSR valstybinės filharmonijos darbuotojas Stasys Stungurys, LSSR valstybinės 
filharmonijos choro solistas Albertas Zinkevičius, rašytojas Vytautas Girdzijauskas [2013 m. išleido 
romaną Danguje kitaip, kurio pagrindinio personažo Kazimiero Bilskaus prototipas – K. Skebėra], 
buvęs partizanas Petras Girdzijauskas, disidentas Romualdas Masiulionis, vienas Hesinkio grupės 
steigėjų Viktoras Petkus.

16
17

18
19
20

21

22

grupę Besimokantis jaunimas (1952, su Juozu Kėdainiu). Mokslai sekėsi. 

Studijų metu Vildžiūno sukurtas Tėvo portretas (1956) buvo eksponuotas 

VI pasaulio jaunimo ir studentų festivalio parodoje Maskvoje (1957)16. Tais 

pačiais metais Vildžiūnas susipažino ir sukūrė šeimą su grafike Marija La-

digaite (g. 1931), sovietų nužudyto nepriklausomos Lietuvos generolo Kazio 

Ladygos (1893–1941) dukra17.

Plėsdamas akiratį būsimasis skulptorius visuomeniniais pagrindais 

talkino VDI bibliotekoje18 ir turėjo galimybę pavartyti uždaruose fonduose 

saugomas knygas, „pasižiūrėti į Rodeno, Van Gogo, impresionistų darbus“19. 

Vasaros praktikos metu profesoriaus Juozo Mikėno pastangų dėka pavyko 

kartu su kurso draugais Alfonsu Ambraziūnu, Teodoru Kazimieru Valaičiu 

„dešimčiai dienų nuvažiuoti papaišyti į Ermitažą“20. O 1954 m. aplankius 

Meksikos meno parodą Maskvoje, Vildžiūnas susidomėjo išdidintomis se-

nųjų skulptūrų nuotraukomis. Mokantį fotografuoti būsimą skulptorių21 tai 

paskatino pradėti fiksuoti lietuvių liaudies skulptūras, sutelkti dėmesį į jų 

formų fragmentavimą, lėmusį postūmį į nuo 8 deš. plėtotą plastinę „vitališko 

konstruktyvizmo“ raišką. 

Studijų byla. 1957-ųjų rudens įvykiai Vengrijoje išsklaidė atlydžio 

permainų lūkesčius. Netrukus, baigiant diplominį darbą, Vildžiūnas kaip 

liudininkas buvo įtrauktas į sugrįžusio iš tremties VDI pozuotojo Kazimiero 

Skebėros, kaltinamo už antitarybinę veiklą, baudžiamąją bylą. Iš viso byloje 

apkaltinta, suimta ir nuteista 10 žmonių22. Vildžiūnas tapo vienu iš 53 liudy-

tojų, apklaustų tiriant bylą. 
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1957 m. gruodžio 23 d. apklausiamas kaltinamasis Skebėra [3 il.] 

prisipažino, kad:

LSSR VDI studentams rengiant diplominius darbus skolino knygas, T[eodorui] 

K[azimierui] Valaičiui – [teisėtyrininko] Augustino Janulaičio [1921 m. išleistą] 

knygą apie 1863–1864 metų sukilimą, V. Vildžiūnui – leidinį apie lietuvių liaudies 

kūrybą, L.[iucijai] Šulgaitei – apie vaikus, tačiau antitarybinės literatūros draugų 

tarpe neplatino.23

1958 m. kovo 19 d. apklausiamas Vildžiūnas minėjo, kad su Skebė-

ra susipažino: 

1955 m. pabaigoje <...>, Dailės institute [dab. VDA – E. L.], kur jis tada dirbo 

pozuotoju [3 il.]. <...> Iš pradžių, tarp mūsų santykiai buvo grynai dalykiški <...>, 

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P- 11912, t. 1, l. 283–284.23

3.
Iš kairės: Alfonsas Ambraziūnas, Vladas Vildžiūnas, 
Kazimieras Skebėra, Jonas Vasilevičius, Vytautas 
Užpalys prie savo lipdytų Kazimiero Skebėros portre-
tų, 1955, nuotrauka iš Alfonso Ambraziūno archyvo, 
LATGA, Vilnius 2020

Left to right: Alfonsas Ambraziūnas, Vladas 
Vildžiūnas, Kazimieras Skebėra,  Jonas Vasilevičius 
and Vytautas Užpalys next their sculptural portraits 
of Kazimieras Skebėra, 1955, photo from Alfonsas 
Ambraziūnas’ personal archive, LATGA, Vilnius 2020
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o vėliau jie tapo artimesni ir aš netgi pradėjau lankytis jo bute. <...> o išeidamas 

pasiimdavau iš jo paskaityti knygų, išleistų buržuazinės santvarkos Lietuvoje lai-

kais, o taip pat gal vokiečių okupacijos laikų leidinių. Šių knygų tarpe iš Skebėros 

aš buvau gavęs ir keletą veikalų aštraus antitarybinio turinio knygų, aš dabar at-

simenu sekančias: [1944 m. į Vakarus pasitraukusio žurnalisto ir rašytojo Liudo, – 

E. L.] Dovydėno „Užrašai“ [1943]. Šios knygos turinys yra aštriai antitarybinis, 

bet konkretaus jos turinio aš neprisimenu. <...> Be to, skaičiau [Nelės] Mazalaitės 

knygą [novelių rinkinys], pavadintą „Gintariniai vartai“ [1952]. <...> Iš perskaity-

tų šios knygos novelių aš gerai prisimenu novelę, pavadintą „Motina“. Šioje nove-

lėje rašoma apie tai, kad prie gulinčio aikštėje užmušto sūnaus lavono buvo atvesta 

jo motina, kad ji atpažintų užmuštąjį, bet ji tyčia neatpažino savo sūnaus, kiek aš 

supratau, dėl to, kad nenorėjo išduoti likusiųjų šeimos narių […].24

Po metus trukusio bylos proceso, joje liudiję VDA studentai skulp-

toriai Vladas Vildžiūnas, Alfonsas Ambraziūnas, keramikai Lidija Šulgaitė, 

Povilas Sidaravičius „už veiksmus, nesuderinamus su tarybinio studento el-

gesiu“25 buvo išbraukti iš VDI studentų sąrašų [4 il.].

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P- 11912, t. 5, l. 329–331.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 10.

24
25

4.
Įsakymas Nr. 144, iš 
Vlado Vildžiūno LSSR 
VDI bylos, LLMA, 
f. 266, ap. 4, b. 942, l. 10

Order no. 144, from 
V. Vildžiūnas’ LSSR 
VDI case, LALA, 
collection 266, folder 4, 
faile 942, l.10
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Išgyvenimo patirtys. Iš VDI pašalinti V. Vildžiūnas ir A. Ambra-

ziūnas iš dėstytojo prof. J. Kėdainio pasiskolino 200 rublių ir išsinuomojo 

Rudens gatvėje mediniame name patalpas dirbtuvei26. Čia jau gyveno me-

nininkai Saulė ir Vincas Kisarauskai, jau dirbantis VDM keramikas Ro-

mualdas Budrys su žmona pianiste Maryte Radvilaite. Dirbtuvėje draugai 

„užsidarę langines slapta darė skulptūras Kauno (Jėzaus Širdies bažnyčiai 

Šančiuose) ir Ukmergės bažnyčioms, kurias R. Budrys <...> išveždavo 

ir sumontuodavo“27. Neoficialius bažnytinius užsakymus pajamų pragy-

venimui ieškantiems draugams parūpindavo menininkas Antanas Kmie-

liauskas28. Tuo pačiu metu studijų nebaigę skulptoriai dalyvaudavo LSSR 

respublikinėse parodose. Patekti į jas padėjo buvusio dėstytojo Mikėno 

autoritetas ir palaikymas29. 1959 m. Respublikinėje portreto parodoje eks-

ponuota Vildžiūno skulptūra Bobutė (1959) įvertinta už „gilų žmogiškumo 

atskleidimą“30, parodai pasibaigus buvo įgyta ir papildė VDM rinkinius. O 

1960 m. Respublikinėje dailės parodoje Lietuvos TSR 20-mečiui paminėti 

eksponuotas triptikas Motinystė (Priespaudos metai; Karo metai; Taikos 

metai, 1959–1960) ir Lenino portretas (1960) buvo „teigiamai įvertinti ir 

LTSR Kultūros ministerijos ekspertų komisijos užpirkti“31 ir pateko į Kau-

no M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinius [žr. Priedas, 2 lentelė]32. 

Neformalus draugų, buvusių dėstytojų palaikymas ir oficialus pri-

pažinimas padrąsino. Po dviejų nepatenkintų prašymų leisti apsiginti diplo-

minį darbą VDI vadovybei, Vildžiūnas su Pareiškimu 1960 m. liepos 8 d. 

kreipėsi į LSSR KP CK sekretorių Vladą Niunką33. Išdėstęs pašalinimo iš 

VDI aplinkybes, kreipėsi su prašymu: 

„Alfonsas Ambraziūnas“, in: Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974, sud. Giedrė 
Jankevičiūtė, p. 325.

Alfonsas Ambraziūnas, Dekonstruktyvizmo pradmenys, Marijampolė: Piko valanda, 
2018, p. 21.

Iš Elonos Lubytės pokalbio su Saule Kisarauskiene, 2019 10 31.
Iš Elonos Lubytės pokalbio su Romualdu Budriu, 2019 08 07.
Pranas Gudynas, „Ieškojimai ir kryžkelės jaunųjų kūryboje“, in: Tiesa, 1959 07 30.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 11.
Toje pačioje parodoje savo darbus pristatė ir drauge iš VDI išmestas kurso draugas 

Ambraziūnas, eksponavęs medinius Vinco Mickevičiaus Kapsuko ir SSRS didvyrio, partizano-
pogrindininko Alfonso Čeponio portretus, atskirai lietuvių ir rusų kalbomis buvo išleistas 490 p. 
iliustruotas parodos katalogas.

Pridėjo LSSR dailininkų sąjungos pirmininko Juozo Kuzminsko Charakteristiką 
(LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 12), VDM direktoriaus Prano Gudyno Pažymėjimą apie iš parodų 
įgytus skulptoriaus darbus (LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 11).

26

27

28
29
30
31
32

33
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tada nesupratau jo [K. Skebėros, – E. L.] veiklos esmės, nukreiptos prieš Tarybų 

valdžią, žalingumo, o laikiau jį tik suvaikėjusiu senų pažiūrų žmogumi, sergančiu 

didybės manija. Dėl to teismo metu nesugebėjau ryžtingai jo pasmerkti. Susidarė 

įspūdis, kad aš vengiau atvirai ir aiškiai nuo jo atsiriboti, ko pasėkoje ir buvau pa-

šalintas iš instituto.34 <...>

Kadangi Dailės instituto vadovybė mano prašymo nepatenkino, drįstu į Jus kreip-

tis prašydamas Jūsų parėdymo LTSR Valstybinio dailės instituto vadovybei, leisti 

man ginti diplominį darbą. Norėčiau, kad man būtų leista apginti tą patį diplominį 

darbą, kuris yra pilnai užbaigtas ir buvo gerai vertinamas. Darant naują darbą 

susidarytų dideli materialiniai sunkumai, kadangi esu vedęs ir turiu išlaikyti šeimą. 

Manau, kad jau esu pakankamai nubaustas. Tikiuosi, kad Tarybų Lietuvos dvide-

šimtmetį galėsiu sutikti su nauja viltim, kad praeities klaidos bus man atleistos ir 

mano prašymas, leisti apginti diplominį darbą, bus patenkintas, o aš pasistengsiu 

neapvilti pareikšto man pasitikėjimo ir naujais darbais prisidėsiu prie mūsų bendro 

tikslo – komunizmo pastatymo.35

Po metų 1961 m. balandžio 23 d. Vildžiūnas gavo leidimą ginti už-

baigtą diplominį darbą, vadovaujamą skulptoriaus Mikėno, medinį reljefą 

Anūkė, gynimas įvyko po poros mėnesių birželio 23-iąją. Įgijęs VDI diplomą 

Vildžiūnas įstojo į LSSR dailininkų sąjungą (nuo 1961 m. – kandidatas, o 

nuo 1964 m. – narys). Trumpai, 1962–1964 m., dirbo Vilniaus skaičiavimo 

mašinų gamyklos projektavimo biure, 1964–1969 m. – mokytoju vienoje iš 

neformalių modernizmo citadelių, M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Tęsė 

kūrybinę skulptoriaus karjerą dalyvaudamas respublikinėse ir nuošales-

nėse, mažiau oficialesnėse parodose. Iš kurių minėtinos 1964 m. asmeninė 

skulptoriaus ir jo žmonos grafikės Marijos Ladigaitės darbų paroda [5 il.] 

„Vilniaus“ kino teatre (dab. Gedimino pr. 5a) ir LSSR valstybinėje biblio-

tekoje surengta paroda, skirta 1863 m. sukilimui atminti. Jose rodyta Vil-

džiūno Surišto sukilėlio (1963) skulptūra, kuri po pakartotinio eksponavimo 

1966 m. Respublikinėje dailės parodoje buvo įgyta ir papildė VDM rinkinį36. 

O 7 deš. Vildžiūno sukurti mediniai darbai (Poetė Salomėja Nėris, 1961; ka-

LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l.13a.
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942, l. 14.
Už skulptūrą sumokėta 900 rb kaina, tuo metu, kai  „LSSR mokslų akademijos institutų 

sistemoje dirbusio jaunesniojo mokslo darbuotojo mėnesio atlyginimas (atskaičiavus mokesčius) 
svyravo tarp 80 ir 90 rublių, atitinkamai per metus siekė 960–1 090 rublių; Teodoras Kazimieras 
Valaitis 1934–1974, sud. Giedrė Jankevičiūtė, p. 142.

34
35
36
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5.
Vladas Vildžiūnas pirmoje asmeninėje parodoje „Vil-
niaus“ kino teatre, 1964, LLMA, f. 206, ap. 1, b. 27, 
l. 3., Vlado Vildžiūno nuotrauka, LATGA, Vilnius 2020

Vladas Vildžiūnas at his first solo show in “Vilnius” 
cinema theatre, 1964, LALA, collection 206, folder 1, 
faile 27, l. 3., photo by the author, LATGA, Vilnius 2020

6.
Patikslinta Vlado Vildžiūno M. K. 
Čiurlionio portreto iliustracijos 
autorystė, in: Tiesa, 1965 09 22, 
p. 2, LLMA, f. 206, ap. 1, b. 24, l. 7, 
LATGA, Vilnius 2020

Confirmation of the authorship 
of V. Vildžiūnas’ portrait of 
M.K.Čiurlionis, Tiesa, Sep 22, 1965, 
p. 2. LALA, collection 206, folder 1, 
faile 24, l. 7, LATGA, Vilnius 2020
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rūnuotas M. K. Čiurlionio portretas 196437 [6 il.]; Lietuviška baladė, 1969) 

tapo 8 deš. viešumoje įgyvendintų skulptūrų modeliais [žr. Priedas, 1 len-

telė]. Nuo 1969 m. Vildžiūnas, pasinaudojęs LSSR DS narystės teikiama 

galimybe, tapo laisvu menininku, išgyvenančiu iš kūrybinių užsakymų. 

Neformalių ir oficialių socialinių ryšių tinklaveika 
LSSR menininkų būrimasis į grupes buvo netoleruojamas – ska-

tinta tik narystė valstybės kontroliuojamoje LSSR DS. Tačiau būtent pri-

vačiose erdvėse, menininkų namuose ir dirbtuvėse telkėsi neformalios ben-

draminčių bendruomenės, pildėsi meno autonomijos siekiai. 

KGB tokias laisvesnes kūrybinės minties oazes stebėjo, tačiau griežtesnių prie-

monių prieš jų organizatorius nesiėmė. Galima daryti prielaidą, kad izoliuotos ir 

uždaros neoficialios menininkų komunikacijos erdvės buvo toleruojamos todėl, kad 

režimui didesnės grėsmės nekėlė ir leido geriau kontroliuoti nonkonformistines 

dailininkų nuotaikas.38

Vilniaus Jeruzalė. 1946 m. nuošaliame Vilniaus priemiestyje Je-

ruzalėje39 Lietuvos SSR liaudies komisarų tarybos nutarimu LSSR daili-

ninkų sąjungai buvo perduotos dvi nacionalizuotos tarpukario lenkų vilos 

menininkų poilsiui ir kūrybai Pašvaistės gatvėje. Jose vasarojo LSSR dai-

lininkų sąjungos nariai ir jų šeimos. Nuo 1956 m. jose apsigyveno meninin-

kai. Vienas iš namų, atsikėlus grafikams Birutei Žilytei ir Algirdui Stepo-

navičiui, tapo pirmu neformaliu Jeruzalės bendraminčių židiniu. 1962 m. 

kaimynystėje Lobio gatvėje dalį namo išsinuomojo skulptoriaus Vildžiūno 

ir grafikės Ladigaitės šeima. Jų namai tapo antrąja Jeruzalės „laisvamany-

bės oaze“. Juose gyveno iš tremties į Sibirą 1946–1957 m. grįžusi Marijos 

mama Stefanija Paliulytė-Ladigienė40, lankėsi iš tremties sugrįžę ir Valsty-

bės saugumo komiteto stebimi antisovietiškai nusiteikę intelektualai: tar-

pukario kultūros žurnalo Naujoji Romuva leidėjas ir redaktorius Juozas 

Portreto replika / kartotė 1967 m. buvo padovanota VDR Leipcigo konservatorijai.
Arūnas Streikus, Minties kolektyvizacija. Cenzūra Lietuvoje, Vilnius: Naujasis Židinys-

Aidai, 2018, p. 341.
Vietovės pavadinimas susijęs su XVII a. čia pastatytu barokiniu Verkių Šv. Kryžiaus kelio 

atradimo bažnyčios ir Kalvarijų Kryžiaus kelio stočių ansambliu.
Sofija Ladigienė, Lietuvos Seimo narė 1926–1927 m., pedagogė, publicistė, tremtinė.

37
38

39

40



143

Keliuotis41, katalikų kunigas Petras Rauda, savamokslis filosofas Justinas 

Mikutis. Čia taip pat rinkosi Vildžiūnų draugai M. K. Čiurlionio kūrybos ty-

rinėtojas, būsimasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio lyderis muzikologas 

Vytautas Landsbergis, teatrologė Irena Veisaitė42, 1972–1974 m. Vildžiūnų 

namuose prieš išvykdamas į Vakarus gyveno režisierius Jonas Jurašas. 

1972 m. Kauno dramos teatre jis pastatė Juozo Grušo istorinę dramą Bar-

bora Radvilaitė, tačiau cenzūra kupiūravo šį spektaklį dėl tautinių, patrioti-

nių aliuzijų, o režisierių pašalino iš teatro. Apsigyvenęs Vildžiūnų namuose, 

jis įnešė bohemiškos teatrališkumo atmosferos. Sode buvo švenčiama pa-

goniška vasarvidžio šventė – Joninės, deginami laužai, pinami ąžuolų vai-

nikai. Čia lankėsi renesansiniu Lietuvos karalienės Barboros Radvilaitės 

kostiumu apsivilkusi aktorė Rūta Staliliūnaitė, tapusi Vildžiūno dekoratyvi-

nės Vilniaus skulptūros Barbora (1972–1982) prototipu [žr. p. 223]. Jurašo 

iniciatyva, dalyvaujant namiškiams ir mimui Zigmui Banevičiui-Kūdrai, su 

Vildžiūno 16 mm kamera 1973 m. buvo nufilmuotas trumpametražis filmas 

Kelionė į Paryžių – to meto Lietuvos SSR realybėje absoliučiai neįmano-

mos kelionės aliuzija [7 il.]. Jurašas padėjo Vildžiūnui kalti iš smiltainio Vil-

niaus miesto įkūrimo 650-osioms metinėms skirtą dekoratyvinę kompoziciją 

Lietuviška baladė (1973). Dažni svečiai Vildžiūno namuose buvo dailininkai 

jo bendramokslis skulptorius Teodoras Kazimieras Valaitis, grafikas Rim-

tautas Gibavičius, tekstilininkė, tapytoja Kazimiera Zimblytė (Kazė) ir kiti. 

1968–1975 m. čia gyveno M. K. Čiurlionio dailės mokyklos auklėtinis Stasys 

Kuzma ir jo žmona keramikė Lida Kuzmienė. 

Neformalios skulptorių bendruomenės telkimasis. 7 deš. pa-

baigoje – 8 deš. pradžioje aplink Vildžiūnų namus pradėjo burtis neformali 

Jeruzalės sodo skulptorių bendruomenė. Apie 1970 m. Stasys Kuzma pas 

Vildžiūnus atsivedė savo studijų draugus skulptorius Gediminą Karalių ir 

Petrą Mazūrą, apie 1973 m. – tuometinį LSSR valstybinio dailės instituto 

Skulptūros katedros studentą Mindaugą Navaką, kuriam dėstė piešimą. 

Kiek vėliau čia pradėjo lankytis pastarojo kurso draugai skulptoriai Vladas 

Urbanavičius ir Ksenija Jaroševaitė. Ji vėliau prisiminė: 

Juozas Keliuotis (1902–1983), žurnalistas, 1945 m. buvo suimtas, ištremtas į Pečioros 
lagerius. 1947 m. grįžo į Lietuvą, bet 1952 m. vėl suimtas, iš Solikamsko lagerių sugrįžo 1956 m. Juozą 
Keliuotį 1965–1985 m. sekė Valstybinis saugumo komitetas, Lietuvos ypatingajame archyve saugomos 
apie jį operatyvinio stebėjimo bylos sudaro keturis tomus.

Irena Veisaitė (g. 1928), Antrojo pasaulinio karo išgelbėta iš Kauno geto, rado prieglobstį 
Sofijos Ladigienės namuose, susidraugavo su jos dukra Marija Ladigaite.

41

42



144

Šiandieną nėra taip paprasta išaiškinti, kokia reikšminga vieta tais laikais buvo 

Jeruzalė ir Vildžiūnų namai, kuriuose susieidavo įvairūs įdomūs žmonės. Tuose na-

muose vyko kitoks gyvenimas nei viešumoje. Ten buvo kalbama ir apie visokius 

niekus, ir apie labai rimtus dalykus nuo politikos iki meno. Svarbu buvo ne tik infor-

macija, sąlyčio su pasauliu jausmas, kurį teikė Vildžiūnų svečiai, knygos, skaidrės, 

bet ir galimybė laisvai išsisakyti, pasidalinti mintimis, kurių niekur kitur negalėjai 

reikšti. Ne vien dėl to, kad buvo pavojinga. Sunku buvo rasti suinteresuotų klausy-

tojų bei pašnekovų. Vildžiūnų oazė mums, jauniems buvo labai reikalinga ir tikrai 

padėjo atsistoti ant kojų.43

Vildžiūno palankumo jauniesiems talentams, veiklumo ir diplo-

matijos44 dėka 1970 m. Vilniaus miesto vykdomasis komitetas nutarė 3,4 

hektaro senojo Jeruzalės vaismedžių sodo sklypo perduoti Lietuvos SSR 

dailės fondui. Sklypas buvo skirtas „skulptūrų lauko dirbtuvėms įrengti, 

Ksenija Jaroševaitė: tradicinė skulptūra XXI amžiuje, sud. Giedrė Jankevičiūtė, 
Kaunas, 2004, p. 29.

Galimai sulaukęs ir savo giminaičio Jono Vildžiūno, 1954–1968 m. buvusio Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmininko, užtarimo.

43

44

7.
Marija Ladigaitė ir Vladas 
Vildžiūnas prie filmo Kelionė 
į Paryžių dekoracijų, 1973, 
Vlado Vildžiūno nuotrauka, 
LATGA, Vilnius 2020

Marija Ladigaitė and Vladas 
Vildžiūnas next to the filming 
props for the movie “Trip to 
Paris”, 1973, photo by Vladas 
Vildžiūnas, 
LATGA, Vilnius 2020
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<...> ir dirbtuvių projektą derinti statybos ir architektūros valdyboje nu-

statyta tvarka“45. Tipinį laikinų dirbtuvių projektą rengė Vlado Vildžiūno 

pažįstamas architektas Česlovas Mazūras46, projektus jis derino atsižvelg-

damas į skulptorių pageidavimus. 1972–1973 m. pirmąsias laikinas dirbtu-

ves Jeruzalės sode pasistatė skulptoriai G. Karalius ir P. Mazūras. Pasta-

rasis prie dirbtuvių pasistatė ir kambarį, kuriame 1972–1976 m. gyveno su 

žmona keramike Kristina Karkaite47. 8 deš. viduryje Kuzma išliejo pamatus, 

ant kurių apie 1980 m. dirbtuvę pasistatė jam talkinęs Navakas48. 1974 m. 

laikiną dirbtuvę M. K. Čiurlionio paminklo Druskininkuose modeliui kurti 

pasistatė Vildžiūnas, vėliau ją naudojęs, kaip dirbtuvę ir laikinų parodų eks-

pozicinę erdvę. 1982 m. čia įsikūrė Vladas Kančiauskas, 1986 m. – Rimantas 

Sakalauskas ir Algis Lankelis, vėliau prie laikinų dirbtuvių jie statėsi gy-

venamuosius priestatus. 1988 m. prisijungė Šarūnas Šimulynas ir Marijo-

nas Šlektavičius, 1990 m. – Artūras Raila, 1991 m. – Gediminas Akstinas. 

1998 m. dirbtuvę pradėjo statyti ir Jaroševaitė su Urbanavičiumi, bet pa-

matę, kad neišlaikys ir buto, ir dirbtuvės, pasistatė namą. Taip susiformavo 

Jeruzalės skulptorių „kolonija“49. Augant Jeruzalės skulptorių bendruome-

nei, čia kaskart vykdavo susitikimai su įgyvendinamų projektų architektais, 

apsilankydavo tvirtinančių darbų viešosioms erdvėms modelius Respubliki-

nės monumentalių ir dekoratyvinių skulptūrų komisijos nariai ir iš SSRS į 

LSSR atvykstantys svečiai. 

Aptariant neformalių ir oficialių socialinių ryšių tinklaveiką, svar-

bu prisiminti, kad visą sovietmetį skulptorių veikla plėtojosi „reguliuojama 

ir kontroliuojama LTSR dailininkų sąjungos. Užsakymus naujiems kūri-

niams svarstė ir derino atitinkamos valstybinės institucijos: LKP Centro 

Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimas Nr. 581 
(1970 11 13), in: Asmeninis Artūro Railos archyvas.

Vladas Vildžiūnas drauge su architektu Česlovu Mazūru 1968 m., 1989 m. dalyvavo 
Kauno IX forto paminklo konkursuose.

1976 m. šeima išsikėlė į naujas Lietuvos SSR dailininkų sąjungos dailės fondo dirbtuves 
su butais Šilo g. Vilniuje.

1980–1981 m. Stasys Kuzma įsikėlė į Lietuvos SSR dailininkų sąjungos dirbtuves su butu 
M. Margytės g. (dab. Krivių g.) ir perleido išlietus lauko dirbtuvės pamatus skulptoriui Mindaugui 
Navakui.

1989 m., Gorbačiovo „perestroikos“, pirmųjų kooperatyvų metais, Vildžiūnas 
įsteigė Uždarąją akcinę bendrovę „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“. 1992 m. bendrovė buvo 
perregistruota į bendriją (nariai: Vildžiūnas, Kuzma, Mazūras, Navakas, Akstinas, Lankelis, Raila), 
dabar ji veikia kaip viešoji įstaiga. 1990 m. sode pastatyta galerija (archit. Rimantas Dičius), kuri po 
2010–2016 m. rekonstrukcijos pavadinta „Vlado Vildžiūno galerija“.

45

46

47

48

49
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komitetas, LTSR ministrų taryba, LTSR kultūros ministerija. Ideologiš-

kai reikšmingiausius Maskvos teikimu tvirtino ir perduodavo dailininkams 

LKP centro komiteto kultūros reikalų padaliniai, mažiau svarbius, suderi-

nusi su atsakingais komunistų partijos pareigūnais, siūlė LTSR kultūros 

ministerija, kartais – LTSR dailininkų sąjunga. Ministerijų padaliniai kartu 

su muziejų atstovais parengdavo meninius parodų planus, numatydavo ir 

skelbdavo kūrinių konkursus, inicijuodavo jubiliejinius renginius. Užsakytų 

darbų kūrimo eigą kontroliavo LTSR kultūros ministerijos ekspertų komi-

sija. Ta pati komisija spręsdavo, kokius dailės kūrinius pirkti parodose, kaip 

juos paskirstyti muziejuose50 <...>. Pirkti ne tik užbaigti skulptūros kū-

riniai, bet ir stambių paminklų modeliai, tokiu būdu papildomai sumokant 

reikšmingą valstybinį užsakymą gavusiam autoriui“51. 

Pastatęs M. K. Čiurlionio paminklą Druskininkuose, sulaukęs 

oficialaus pripažinimo, kurį liudijo svarbus įvertinimas – LSSR kultūros ir 

meno premija (1976), Vildžiūnas tapo LSSR DS skulptūros sekcijos pirmi-

ninku. 1977–1982 m. eidamas šias pareigas dalyvaudavo Parodinio komiteto 

prie LSSR kultūros ministerijos, Respublikinės paminklų, monumentalių 

ir dekoratyvinių skulptūrų meno tarybos52 komisijų, svarsčiusių ne tik Lie-

tuvos SSR, bet ir Jeruzalės sodo skulptorių bei paties menininko projektų 

įgyvendinimo, darbų įsigijimų klausimus, veikloje. 

Kūrybinės autonomijos strategijos taktikos 
Oficialų 7–9 deš. Lietuvos SSR meno klimatą veikė valdančiosios 

„naujojo kurso“ politinės nomenklatūros dėmesys tautinei (nacionalinei) ta-

patybei minint svarbius šalies istorijos įvykius (1963 m. – 1863 m. sukilimo 

100-metį; 1973 m. – Vilniaus miesto įkūrimo 650-metį; 1979 m. – Vilniaus 

universiteto 400-metį ir kt.), pagerbiant istorines asmenybes (1963 m. – 

poeto Kristijono Donelaičio 250-ųjų; 1975 – kompozitoriaus, tapytojo Mi-

kalojaus Konstantino Čiurlionio 100-ųjų gimimo metinių minėjimai ir kt.). 

Svariu modernizacijos impulsu monumentaliosios skulptūros baruose tapo 

IX forto paminklo 1966–1970 m. konkursas, kuriame drauge su architek-

Be LSSR KM, dailės kūrinių pirkimą taip pat vykdė Respublikinė dailės ekspertų 
komisija (RDEK), SSRS dailės fondo Lietuvos skyrius (SSRS DF LS); žr. Priedas, 2 lentelė. 

„Įvadas“, in: Skulptūra 1975–1990, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė, Vilnius, 
1997, p. 12.

Respublikinės monumentalių ir dekoratyvinių skulptūrų komisijos nariu Vildžiūnas buvo 
1977–1989 metais.
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tu Č. Mazūru dalyvavo ir V. Vildžiūnas, jų projektas antrajame ture (1968) 

buvo pripažintas geriausias. 

Kita vertus: 

Oficialaus socialistinio realizmo laikais, skirtingai prasidėjusiais ir pasibaigusiais 

kiekvienoje Rytų bloko šalyje, nepriklausomai mąstantys menininkai savo svar-

biausia nuostata paskelbė meno autonomiją. Tokie reikalavimai buvo girdimi visoje 

Rytų Europoje – nuo VDR iki SSRS [tarp jų ir prie Baltijos, Sovietų Sąjungos 

Socialistinėse Estijos, Latvijos, Lietuvos Respublikose, – E. L.], nuo Rumunijos iki 

Lenkijos. <...> Tai buvo reakcija į oficialų kultūros politizavimą, o tiksliau – prieš 

meno naudojimą komunistinės propogandos tikslais.53

Rekonstruojant socialinį Vildžiūno portretą, skulptoriaus gyveni-

mo okupacinėje sistemoje kūrybinės autonomijos strategijos taktikas, dera 

atkreipti dėmesį į technologinės nepriklausomybės, ryšių su Vakarais, nefor-

malios Jeruzalės sodo skulptorių bendruomenės įteisinimo tikslus ir siekius. 

Technologinės nepriklausomybės siekį lėmė silpna ir tik režimui 

ypač lojaliems skulptoriams prieinama SSRS dailės kombinatų techninė 

bazė, gerai darbą su įvairiomis medžiagomis technologijas pažįstančių meis-

trų stygius. Skulptoriaus išmanymas, ką iš ko ir kaip galima padaryti, leido 

kūrybinius sumanymus įgyvendinti savo rankomis, be asistentų pagalbos 

ir užsakovų cenzūros. „Noras matyti savo darbus užbaigtus ir malonumas 

nugalėti inertišką medžiagą“54 suformavo naują kūrėjo tipą. Jį, pasak skulp-

toriaus Navako, tiktų vadinti skulptoriumi technologu, kuris nuo darbo pra-

džios (eskizo) iki pat pabaigos savo kūrybinį sumanymą granite, marmure 

ar metale realizuoja pats. „Gerai žinodamas kurią nors skulptūros techno-

logiją, toks dailininkas kuria į ją atsižvelgdamas. Dar daugiau – tam tikra 

technologija lemia skulptūros meninę išraišką […].“55

1967–1968 m. Jeruzalėje, ūkiniame priestate prie namo Lobio g. 

įsirengęs dirbtuvę, ant plieninio penkių metrų karkaso Vildžiūnas suvirino 

vario lakštus dekoratyvinei skulptūrai Trys karaliai, kuri buvo skirta nau-

jajam M. K. Čiurlionio dailės muziejaus priestatui Kaune. Pasirinkta autori-

Piotr Piotrowski, „From the Politics of Autonomy to Autonomy of Politics“, in: Menas ir 
politika: Rytų Europos atvejis / Arts and Politics: Case Study from Eastern Europe. Meno istorija 
ir kritika / Art History & Criticism, 2007, Nr. 3, p. 18. 

Mindaugas Navakas, „Medžiagos dialektika“, in: Literatūra ir menas, 1980 09 27.
Ibid.
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8, 9.
Vladas Vildžiūnas prie Trijų karalių skulptūros, 1968, 
autoriaus nuotrauka, LLMA, f. 206, ap. 1, b. 27, l. 13, 
14, LATGA, Vilnius 2020

Vladas Vildžiūnas next to the sculpture Three Kings, 
1968, photo by the author,  LALA, collection 206, 
folder 1, faile 27, l. 13, 14, LATGA, Vilnius 2020
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nė technologija leido iš patvarių medžiagų sukurti didelį, ne daug sveriantį, 

lengvai transportuojamą darbą [8, 9 il.]. Jo novatoriškai formai turėjo įtakos 

lietuvių liaudies meno ir vėlyvojo modernizmo klasikų Henry Moore’o ir Ja-

cques’o Lipchitzo skulptūros raiškos, „vitališko konstruktyvizmo“ ištakos. 

Tačiau skulptoriaus pasirinkta sąlyginė, apibendrinta formos traktuotė su-

kėlė užsakovų nepasitenkinimą: 

per metus darbą vertina 13 įvairių komisijų. <...> Tačiau [modernistinei raiškai 

neabejingas, jau išleidęs knygą Modernizmo metmenys (1967), – E. L.] tuometinis 

kultūros ministras [Lionginas, – E. L.] Šepetys galiausiai imasi pastangų, kad dar-

bas būtų pastatytas.56

Savo prisiminimuose Šepetys rašė, kaip buvo argumentuotas kū-

rinio pastatymas: 

kompozicijoje adekvačiai išreikšta mūsų dailininko ir kompozitoriaus kūrybos am-

žinybės dvasia bei paini mįslė. Todėl ji savo išraiškos stiliumi „netilpo“ į siaurus 

socrealizmo rėmus: va, sėdi kampuotos metalinės figūros be įprastinių veidų, be 

nosių, rankų… Ar anuomet mūsų erdvėje kas nors buvo regėjęs panašias perso-

nas? Pasiūliau autoriui kompromisą: „Karalius“ eksponuoti ne kaip atskirą, au-

tonomišką skulptūrą, o pritraukti juos arčiau muziejaus sienos ir traktuoti kaip 

dekoratyvinį plastikos akcentą. Mažesnės pretenzijos. Autorius supratingai sutiko 

su „akcento“ idėja.57

7–9 deš. lietuvių paminklinė skulptūra „plėtojosi pagal bendrą So-

vietų Sąjungos monumentaliosios propagandos plano programą. 1966 m. 

SSKP Centro Komitetas ir Sovietų Sąjungos Ministrų Taryba priėmė nuta-

rimą Nr. 481, kuriame išskyrė tris pagrindinius paminklų tipus, nustatė jų 

hierarchiją bei įvardijo už paminklų įgyvendinimą atsakingas institucijas. 

Bendrą valstybinį charakterį turinčius paminklus galėjo užsakyti tik SSKP 

Centro Komitetas ir Sovietų Sąjungos Ministrų Taryba. Paminklinius bius-

tus buvo leista savo nuožiūra statyti respublikoms, vietinių KP centro ko-

mitetų ir ministrų tarybos sprendimu. <...> Lietuvos kultūros bei istorijos 

Vladas Vildžiūnas, sud. Liudvika Pociūnienė, Kunotas Vildžiūnas, Domantas 
Vildžiūnas, Marija Ladigaitė, Vilnius: Solidarity, 2002, p. 34. 

Lionginas Šepetys, Neprarastoji karta. Siluetai ir spalvos. Atsiminimai, Vilnius, 
2005, p. 203.
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veikėjų paminklai dažniausiai turėdavo būti įvardijami kaip biustai. Juos 

tvirtindavo Lietuvos KP CK ir LSSR Ministrų Taryba, bet paprastai kon-

kursas, vengiant platesnio šurmulio, nebūdavo skelbiamas, o užsakymus 

gaudavo konkretus dailininkas“58.

1974 m., ruošiantis minėti M. K. Čiurlionio 100-metį, buvo nuspręs-

ta menininko jaunystės mieste Druskininkuose pastatyti paminklinį biustą. 

Gavęs užsakymą, iš marmuro jį iškalė skulptorius Kazys Švažas. Tačiau jo 

atliktas darbas nepatiko M. K. Čiurlionio 100-mečio minėjimo komisijos pir-

mininkui, kultūros ministrui Šepečiui. Jis nusprendė kreiptis į Vildžiūną, 

kuris dar 1964–1968 m. išdrožė iš medžio karūnuotą M. K. Čiurlionio por-

tretą. Šepetys prisiminė: 

Po darbo sėdu į mašiną ir važiuoju pas jį į Jeruzalę. Įsuku į kiemą, išeina iš namo 

toks tikras skulptorius – kresnas, poilgiais plaukais, su barzdele, storu naminiu 

megztiniu. „Gerai, – sako, – bet mano sąlygos, kad niekas, kol dirbu manęs nekon-

troliuotų, ir antra, kad ministerija nupirktų mano neįsigytus darbus“59. – „Įsigysime 

iš karto, bet dėl kontroliavimo visgi norėčiau pasilikti sau teisę prižiūrėti ką daro-

te. – „Gerai ministre, Jūs galėsite atvažiuoti“. CK sutiko nesikišti. Na ir Vildžiūnas 

sukūrė vieną puikiausių Lietuvos skulptūrų. Leningrade išliejom ir pastatėm. <...> 

Kodėl CK nusileido? Mano jėga buvo kita, nei pirmtakų. Mane paskyrė ministru, 

pirmą kartą Tarybų Sąjungoje nutarta kultūros ministrą įtraukti į Ministrų Tary-

bos Prezidiumo narius. Dalyvaudavau visuose prezidiumo posėdžiuose ir mano bal-

sas skirstant lėšas buvo toks pats svarbus, kaip finansų ministro Sikorskio. Žinoma, 

nepiktnaudžiaudavau šia padėtimi, bet kartais pasinaudodavau60 [10, 11 il.]. 

Tęsdami Vildžiūno technologinės nepriklausomybės siekius, XX a. 

8–9 deš. Jeruzalės sodo skulptoriai savarankiškai įsisavino autorinės liejybos 

iš bronzos technologiją. Galimybę tam suteikė Anglijoje gyvenusi lietuvių 

skulptorė Elena Gaputytė, kuri po apsilankymo 1969 m. Jeruzalėje skulpto-

Vladas Vildžiūnas, sud. Liudvika Pociūnienė, Kunotas Vildžiūnas, Domantas 
Vildžiūnas, Marija Ladigaitė, Vilnius: Solidarity, 2002, p. 34. 

Vildžiūno prašymas buvo „padidinti honorarą už S. Nėries paminklą, nuo dviejų iki trijų 
tūkstančių rublių, sumokėti honorarą už V. Mykolaičio-Putino paminklui sukurtą ,Mūzos‘ figūrą“; Ibid.

„Lionginas Šepetys“, in: Teodoras Kazimieras Valaitis 1934–1974, sud. Giedrė 
Jankevičiūtė, p. 344.
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10, 11.
Paminklo, skirto lietuvių dailininko ir kompozitoriaus 
M. K. Čiurlionio 100-osioms gimimo metinėms, 
atidengimo iškilmės, autoriai: skulptorius 
Vladas Vildžiūnas, architektas Rimantas Dičius, 
Druskinininkai, 1975 09 22, Tado Žebrausko 
nuotraukos, LCVA 0-069297; LCVA 0-069298, 
LATGA, Vilnius 2020

The opening ceremony of the 100th birth anniversary 
memorial to M.K.Čiurlionis, Lithuanian painter 
and composer. The memorial authors: Vladas 
Vildžiūnas (sculptor) and Rimantas Dičius (architect). 
Druskininkai, September 22, 1975, photo by Tadas 
Žebrauskas, OCAL 0-069297, OCAL 0-069298, 
LATGA, Vilnius 2020
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riui atsiuntė vadovą apie liejimą iš bronzos61. Įkandin jaunesnių kolegų sava-

rankiškai lieti skulptūras pradėjo ir Vildžiūnas, tobulindamas savo gebėjimus 

1977 m. kelionės į JAV metu, privačiose liejyklose stebėdamas, kaip pagal jo 

modelius liejami darbai, ir 9 deš. pradėjęs lieti didžiuosius darbus „Ars“ kom-

binate Taline. Skulptoriaus pasiekimus liejyboje pripažinęs VDM direktorius 

Budrys 1985–1989 m. inicijavo tarpukario lietuvių skulptorių „aukso fondo“, 

gipsinių darbų, kopijų liejimą iš bronzos. Jį vykdė Vildžiūnas paruošdamas 

formas, prižiūrėdamas Talino „Ars“ kombinate vykstantį liejimo procesą, pa-

tinuodamas darbus62. Per ketverius metus, skulptoriui gaunant už šį darbą at-

lygį, buvo išlietosVinco Grybo, Rapolo Jakimavičiaus, Jono Mikėno, Broniaus 

Pundziaus, Juozo Zikaro skulptūrų bei reljefų kopijos, iš viso – 21 darbas. 

Ryšiai su Vakarais. Naujausioje muzikologių Rūtos Stanevičiū-

tės, Danutės Petrauskaitės, Vitos Gruodytės monografijoje ir šaltinių stu-

dijoje Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių 

muzika (2018) į šaltojo karo tarptautinių LSSR kūrėjų ryšių lauką įvesta 

vengrų istoriko Péterio György metafora „nailono uždanga“, kuri: 

ypač paranki aiškinantis, kaip 1946–1990 m. tarp šių pasaulių vyko meniniai mainai. 

Šaltojo karo metais Vakarų ir Rytų meniniai ryšiai aprėpė meno kūrinių sklaidą ir 

menininkų bei kitų kultūros lauko dalyvių išvykas į užsienį, o juos papildė Vakarų 

pasaulio meninių idėjų, technologijų ir praktikos perėmimas ir perkūrimas į rytus 

nuo deklaruotos geležinės uždangos.63 

LSSR kultūrinius ryšius su užsieniu aptariantis istorikas Arūnas 

Streikus atkreipia dėmesį į tai, kad: 

W. J. Mills, M. Gillespie, Studio Bronze Casting: the Lost Wax Method, London, 1969. 
Pirmasis vadovu pasinaudojo Mindaugas Navakas, dar studijuodamas LSSR valstybiniame dailės 
institute, pasikonsultavęs su keramiku Egidijumi Talmantu, išliejęs bronzines skulptūrėles. Jeruzalės 
sodo dirbtuvėje jis įsirengė mažą (iki 20 kg) liejyklą, pavadintą kubilu. Čia jis liejo mažosios plastikos 
darbus, pirmąsias savo ir V. Urbanavičiaus abstrakčias, K. Jaroševaitės figūrines kompozicijas. 
1977–1983 m., pasitelkęs atsiųstą vadovą, asmeninę liejyklą Jeruzalės sode po šalia dirbtuvės augančiu 
ąžuolu („po ąžuolu“) įsirengė P. Mazūras. Joje buvo galima išlieti iki 150 kg svorio, apie 1 m aukščio 
skulptūras. Liejimo proceso metu, budint prie tiglio ir kaitinant bronzą, Mazūrui talkino Navakas, 
Urbanavičius. Čia buvo išlieti Mazūro Žemė motina (1978), Paukščių takas (1979), Navako Plaukikai 
(1979), Vaikai (1980).

Iš Elonos Lubytės pokalbio su Romualdu Budriu, 2019 08 07.
„Įvadas“, in: Nailono uždanga, t. 1: Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių 

muzika, sud. Rūta Stanevičiūtė, Danutė Petrauksitė, Vita Gruodytė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija, 2018, p. 7–8.

61

62
63



153

Po Stalino mirties, kai neišvengiamo karinio konflikto su kapitalistiniu pasauliu 

viziją pakeitė taikios komunizmo ekspansijos arba ,,taikaus sambūvio“ doktrina, 

tokia padėtis negalėjo tenkinti sovietų režimo. Todėl buvo pradėta ieškoti naujų 

darbo su išeivija metodų. Gan greit buvo subrandinta idėja, kad vienas iš geriausių 

kelių suvilioti didesnę dalį išeivijos galėtų būti kontroliuojami kultūriniai ryšiai. 

Taigi nors ir vedinos skirtingų tikslų kultūriniu bendradarbiavimu buvo suintere-

suotos visos pusės: grįžti į natūralią kūrybos terpę trokštantys išeivijos meninin-

kai, prarastos kultūrinės tradicijos ieškanti humanitarinė inteligentija Lietuvoje ir 

savo padėtį sustiprinti siekianti valdžia.64

Jau nuo 7 deš. Vildžiūnų namuose Jeruzalėje svečiavosi į tėvynę 

atvykę JAV lietuviai: dailininkai Viktoras Vizgirda, Kazimieras Varnelis, ar-

cheologė ir antropologė Marija Gimbutienė, Anglijoje gyvenanti skulptorė 

Elena Gaputytė (jau aptarėme menininkės atsiųstos Vildžiūnui knygos in-

dėlį į autorinės bronzos liejybos patirtis Lietuvos SSR). 

O 1972 m. SSRS dailininkų sąjungos siuntimu su LSSR DS re-

komendacija, patvirtinančia „skulptoriaus politinį patikimumą, kuklumą, 

santūrumą ir taktiškumą“65, Vildžiūnas dalyvavo tarptautiniame skulptūros 

simpoziume Vilanyje, Vengrijos LR, kurio metu iškalė iš marmuro kompozi-

ciją Ecce Homo. Skirtingai nei Varšuvos pakto šalyse, Lietuvos SSR tokios 

modernios raiškos religinio turinio kompozicijos sukūrimas būtų neleisti-

nas! Čia jis susipažino su į renginį atvykusiu vengru kilmės prancūzų skulp-

toriumi Pierre’u Szekély ir jo asistentu japonu Goichi Kitagawa. Iš Szekély 

Vildžiūnas sužinojo iš Lietuvos kilusio žymaus prancūzų skulptoriaus Ja-

cques’o Lipchitzo adresą, su kuriuo jiedu trumpai susirašinėjo. 1973 m. Vil-

džiūnas jam skirtus Lipchitzo laiškus perdavė į LSSR literatūros ir meno 

archyvą, o skulptoriui gavus valstybinę LSSR kultūros ir meno premiją jie 

buvo paskelbti Kultūros barų žurnale66. 

Kitagawa sugrįžęs į Japoniją subūrė skulptorių grupę „A hum“ ir 

1976 m. surengė Jokohamoje tarptautinę skulptūrų parodą A hum. Joje, ša-

lia vietinių dailininkų darbų originalų, eksponuotos Europos skulptorių, taip 

Arūnas Streikus, „Kontroliuojami kultūriniai ryšiai su užsieniu“, [interaktyvus], 
[žiūrėta 2019-10-01], http://sovietcase.eu/lt/wp-content/uploads/2012/02/A.Streikus-Kontroliuojami-
kult%C5%ABriniai-ry%C5%A1iai-su-u%C5%BEsieniu.pdf.

J. Lipchitco laiškai V. Vildžiūnui, in: LLMA, f. 140, ap. 1, b. 877.
Tomas Sakalauskas, „Aštuoni laiškai ir penki post scriptum“, in: Kultūros barai, 1976, 

Nr. 2, p. 64–69.
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pat ir Vildžiūno atsiųstų savo, Karaliaus, Kuzmos, Valaičio mažųjų formų 

plastikos darbų nuotraukos. Tai buvo pirmasis neoficialus Jeruzalės skulp-

torių darbų pristatymas užsienyje, nes anuomet Lietuvos menininkų darbai 

į tarptautines parodas patekdavo tiktai per Maskvą.

1977 m. Kalifornijos universiteto profesorės, lietuvių kilmės moks-

lininkės Gimbutienės inicijuotu kvietimu ir su LSSR DS rekomendacija Vil-

džiūnas nuvyko į JAV. Skulptorius prisiminė, kad: 

turėjome vykti drauge su dailininku grafiku Stasiu Krasausku. S. Krasauską jie 

kvietė kaip oficialiai pripažintą ir Maskvos, ir Lietuvos menininką, o mane šalia 

jo. Bet S. Krasauskas netikėtai mirė. Manęs nebenorėjo išleisti, nors jau buvau 

sukūręs M. K. Čiurlionio paminklą Druskininkuose ir gavęs už jį Valstybinę pre-

miją. Prašiau tik viena: kad leistų mane pasivažinėti po pasaulį. <...> Bet vis dėlto 

tuometinis ministras Lionginas Šepetys, kuris jau buvo žadėjęs man kelionę, turėjo 

ganėtinai orumo duotąjį žodį tesėti ir mane išleido.67

Kelionės metu privačioje liejykloje pagal savo sukurtus eskizus liejo 

darbus, vieną iš jų – įvaizdinančią Gimbutienės antropologinius priešistorinės 

Europos matriarchato kultūros tyrimus dekoratyvinę skulptūrą Deivė paukš-

tė, mokslininkei tarpininkaujant, padovanojo Franklino D. Murphy skulptūrų 

sodui Los Andžele, kur ji tebestovi šalia Auguste’o Rodino ir Henry Mooro 

darbų. Taip pat keliose privačiose Long Ailendo, Čikagos, Los Andželo meno 

galerijose surengė asmenines parodas. O tais pačiais metais, grįžęs į namus, 

įgyvendino padidintą iki 2,5 metrų ir Minske lietą Deivės paukštės repliką, 

kuri buvo užsakyta ir pastatyta priešais „Baltijos“ poilsio namus (Leonido 

Brežnevo vilą) Palangoje (dab. „Auska“) [žr. Priedas, 1 lentelė].

Grįžęs iš JAV, jau tapęs LSSR DS Skulptūros sekcijos pirmininku, 

kelionės metu sukurtus darbus Vildžiūnas 1978 m. eksponavo LSSR Meno 

darbuotojų rūmų Vilniuje (dab. LR prezidentūra) erdvėje, kurioje 9 deš. lie-

tuvių menininkai rengdavo oficialios nomenklatūros necenzūruojamas paro-

das. Atidarymo metu jis rodė Amerikos muziejuose ir skulptūrų parkuose 

nufilmuotą medžiagą. Nors kai kas tuomet į JAV pas gimines ir nuvykdavo, 

tačiau informacija apie meno gyvenimo naujienas iš už Atlanto Lietuvos 

Vladas Vildžiūnas, „Jos šypsenoje Didžiulė jėga“, in: Živilė Gimbutaitė, Kornelija 
Jankauskaitė, Marija Gimbutienė: ...iš laiškų ir prisiminimų, Vilnius: Žaltvykslė, 2005, p. 369.
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SSR menininkus pasiekdavo sunkiau. O Vildžiūno filmuota medžiaga sutei-

kė galimybę jas sužinoti! 

Po kelionės išsiplėtė pripažinto skulptoriaus darbų viešumoje te-

matika: nuo oficialių reprezentacinių (dekoratyvinė plieno vamzdelių kom-

pozicija LSSR CK Svečių namuose, Latvių g. Vilniuje, 1979; Antakalnio 

karių kapinių memorialinio ansamblio portretinis Justo Paleckio antkapis, 

1985) iki nacionalines vertybes įamžinančių darbų. Tarp jų paminėtina de-

koratyvinė skulptūra Barbora (1972–1982), paminklas architektui Laurynui 

Stuokai-Gucevičiui (1984–1985). O 1986 m. Kauno arkivyskupijos Kaišiado-

rių ir Vilniaus vyskupijų kurija per Vilniaus dailės kombinatą užsakė Vil-

džiūnui Lietuvos krikšto jubiliejaus medalioną68, kuris buvo tiražuotas ir 

1987 m. minint Lietuvos krikšto jubiliejų paženklino visų LSSR veikusių 

bažnyčių erdves, taip pat ir Kapsuko (dab. Marijampolė) katedros, kurioje 

skulptorius dar sukūrė Jurgio Matulaičio sarkofagą (1987). O 1988 m. prasi-

dėjusias politines permainas liudijo Vildžiūno Vorkutoje pastatytas pamin-

klas Lietuvos tremtiniams (1989–1990) [žr. Priedas, 1 lentelė]. 

Neformalios Jeruzalės sodo skulptorių bendruomenės įteisi-

nimas. Grįžęs iš JAV Jeruzalės sodo lauko dirbtuvėje ir namuose Vildžiū-

nas pradėjo rengti draugų menininkų parodas ir „konceptualius žaidimus“, 

kurių metu sode buvo pristatomos menininkų instaliacijos. 1978–1979 m. 

čia buvo eksponuoti į oficialias parodas nepriimti tekstilininkės Zimblytės 

(Kazės) darbai: abstrakčios minimalistinės raiškos pieštos ir tapytos kom-

pozicijos Juostos69, ryžių popieriaus instaliacijos [12 il.]. 

Kaip LSSR DS Skulptūros sekcijos pirmininkas Vildžiūnas sten-

gėsi vienyti savo „cecho“ pajėgas, drauge pristatydavo ir naujausius Jeru-

zalės sodo skulptorių darbus. 1978 m. Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 

iniciatyva ir Vildžiūno rūpesčiu „Medininkų“ restorano kieme buvo orga-

nizuota dekoratyviosios skulptūros paroda, kurioje eksponuota JAV išlieta 

Deivė paukštė70 [13 il.]. 

Jo rūpestį šiuolaikinės lietuvių skulptūros reikalais liudija leidybi-

nė ir parodinė veikla, kurios pradžią žymi skulptoriaus 1975 m. sudarytas ir 

Respublikinės paminklų, monumentų ir dekoratyvinių skulptūrų meno tarybos protoko-
las Nr. 9, 1986 08 07. LDM kolekciją darbas papildė tiktai 1993 m., Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Kazimiera Zimblytė Juostas pradėjo kurti Palangos kūrybos namuose. Minimalistiniai, 
metafizinės raiškos menininkės tapybos darbai 1987 m. papuošė Vilniaus ritualinių paslaugų rūmų 
interjerą.

Vladas Vildžiūnas, „Puošiam Vilniaus senamiestį“, in: Literatūra ir menas, 1978 05 20, p. 2.

68
 
69
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12.
Skulptoriai prie 
Dekoratyviosios skulptūros 
parodos ekspozicijos 
„Medininkų“ restorano 
kieme, iš kairės: Albertas 
Belevičius, Lionginas 
Virbickas, Aloyzas 
Smilingis, Algimantas 
Nasvytis, Tadas Baginskas, 
Vytautas Nasvytis, 
Mindaugas Navakas, 
Šarūnas Šimulynas, Vladas 
Vildžiūnas, 1978, Vlado 
Vildžiūno nuotrauka, 
LATGA, Vilnius 2020

Sculptors next to the 
exposition at the Decorative 
Sculpture show in the back 
yard of the “Medininkai” 
restaurant. Left to 
right: Albertas Belevičius, 
Lionginas Virbickas, 
Aloyzas Smilingis, 
Algimantas  Nasvytis, 
Tadas Baginskas, Vytautas 
Nasvytis, Mindaugas 
Navakas, Šarūnas 
Šimulynas, and Vladas 
Vildžiūnas. 1978, photo by 
Vladas Vildžiūnas, 
LATGA, Vilnius 2020

13.
Kazimieros Zimblytės 
Juostų instaliacija ant 
Marijos ir Vlado Vildžiūnų 
namo balkono, 1979, Vlado 
Vildžiūno nuotrauka, 
LATGA, Vilnius 2020

The installation Ribbons 
by Kazimiera Zimblytė on 
the balcony of the house 
of Marija and Vladas 
Vildžiunai. 1979, photo by 
Vladas Vildžiūnas, 
LATGA, Vilnius 2020
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14.
Katalogo Pirmoji respublikinė medalių ir mažosios 
plastikos paroda. 1979 I ir IV viršelis, fotografas 
Vladas Vildžiūnas, maketo dailininkas Petras Repšys, 
LATGA, Vilnius 2020

The I and IV covers for the catalog The First Natio-
nal Show of Medals and Small Plastic Arts. 1979, 
photo by Vladas Vildžiūnas, designer Petras Repšys, 
LATGA, Vilnius 2020
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15.
Parodos Jaroševaitė, Kuzma, 
Mazūras, Navakas, Urbanavičius, 
Vildžiūnas. Mažoji plastika, 
piešiniai plakatas, maketo 
dailininkas Vladas Vildžiūnas, 1984, 
LATGA, Vilnius 2020

The poster for the show Jaroševaitė, 
Kuzma, Mazūras, Navakas, 
Urbanavičius, and Vildžiūnas. 
The Small Plastics and Drawings, 
designer Vladas Vildžiūnas, 1984, 
LATGA, Vilnius 2020

16.
Parodos Jaroševaitė, Kuzma, Mazūras, Navakas, 
Urbanavičius, Vildžiūnas. Mažoji plastika, piešiniai 
ekspozicija Lietuvos SSR valstybinio dailės muziejaus 
Tarybinio meno galerijoje, 1984, Vlado Vildžiūno 
nuotrauka, LATGA, Vilnius 2020

The exposition of the show Jaroševaitė, Kuzma, 
Mazūras, Navakas, Urbanavičius, and Vildžiūnas. 
The Small Plastics and Drawings in the Soviet Art 
Gallery of the Lithuanian SSR State Art Museum, 
1984, photo by Vladas Vildžiūnas, LATGA, Vilnius 2020
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išleistas albumas Skulptūra. Dailės parodų rūmuose 1979 m. surengta Pir-

moji medalių ir skulptūrinės plastikos paroda71, kurią lydėjo skulptoriaus 

sudarytas ir iliustruotas katalogas [14 il.], 1983 m. – Respublikinė skulptū-

ros paroda, dar po metų sudaryta ir išleista pirmoji skulptoriaus T. K. Valai-

čio monografija (1984). 

1984–1985 m. Vildžiūno pastangomis ir ryšių su LSSR VDM di-

rektoriumi Budriu dėka Tarybinio meno galerijoje buvo surengta Jeruzalės 

sodo skulptorių „šešiukės“ (K. Jaroševaitė, S. Kuzma, P. Mazūras, M. Na-

vakas, V. Urbanavičius, V. Vildžiūnas) mažųjų formų plastikos ir piešinių 

paroda [15, 16 il.], jai skirtas katalogas, kuris „kas reta, pasirodė atidarymo 

dieną. Įprastai tai nutikdavo tik parodai pasibaigus. Jų nespėdavo sudary-

ti, nes parodos rengėjai iki paskutinio momento nežinodavo, ką cenzoriai 

leis eksponuoti, o kuriuos darbus teks uždaryti saugyklose“72. Neeiliniu įvy-

kiu Lietuvos meniniame gyvenime tapusi paroda 1985 m. buvo eksponuota 

Šiauliuose, Rygoje, Taline. „Šešiukės“ paroda oficialiai įteisino Vildžiūno 

suburtos Jeruzalės sodo skulptorių bendruomenės kūrybinius ieškojimus 

Baltijos šalyse – sovietiniuose Vakaruose. 

Išvados
Bandymas rekonstruoti talentingo, oficialiai pripažinto pirmosios 

pokario kartos modernisto, skulptoriaus Vildžiūno socialinį portretą, atvėrė 

galimybę pažvelgti į Lietuvos SSR vykusius „naujojo kurso“ modernizaci-

jos procesus, plačiau nei per neformaliojo tyliojo modernizmo prizmę. Tai 

yra kompleksiškai aptariant skulptoriaus neformalių ir oficialių socialinių 

ryšių tinklaveiką, gyvenimo okupacinėje sistemoje elgsenos normas. 

Pasirinkta tyrimų prieiga leido sugretinti „galingųjų jėgų“ – politinių, 

ekonominių, socialinių, kultūrinių, technologinių veiksnių – poveikį ir talentin-

go menininko priimamų sprendimų galią, kūrybinės autonomijos strategijos 

taktikas, technologinės nepriklausomybės, ryšių su Vakarais, neformalios Je-

ruzalės sodo skulptorių bendruomenės įteisinimo tikslus ir siekius. 

Gauta  — — — —   2019 11 05

Pirmoji respublikinė medalių ir mažosios plastikos paroda. 1979: Katalogas, sud. Irena 
Feldmanaitė, Vilnius, 1982.

Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, sud. Giedrė Jankevičiūtė, Kaunas, Palanga, 
Roma, Vilnius, 2009, p. 49–50.

71

72
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Priedai
1. Svarbiausi skulptoriaus Vlado Vildžiūno kūriniai viešosiose erdvėse 
(iki 1990, į sąrašą neįtraukti kapinių antkapiniai paminklai)

Metai

1966

1968

1970

1972

Kūrinio pavadinimas, vieta, 
architektas

Moteris, smiltainis, priešais Anta-
kalnio ligoninę Vilniuje, architektai 
Zigmantas Liandzbergis, Eduardas 
Chlomauskas, LATGA, Vilnius 2020

Trys karaliai, virinta vario skarda, 
priešais naująją M. K. Čiurlionio 
meno kūrinių galeriją Kaune, 
architektas Feliksas Vitas, 
LATGA, Vilnius 2020

Dekoratyvinė siena, goreljefas 
interjere, plytos, tinkas, vaikų 
sanatorija „Pušelė“ Valkininkuose, 
architektai Zigmantas Liandzbergis, 
Eduardas Chlomauskas, 
LATGA, Vilnius 2020

Ecce Homo, marmuras, Skulptūros 
simpoziumas Vilanyje, Vengrijos 
Liaudies Respublika, 
LATGA, Vilnius 2020

Kūrinys



161

Elona Lubytė   — — — —    Tyliojo modernizmo herojus naujų sovietmečio tyrimų šviesoje: 
socialinis skulptoriaus Vlado Vildžiūno portretas

1972–1982

1973

1974

1975

1977

Barbora, Vokiečių g., Vilnius, 
architektas Gediminas Baravykas, 
LATGA, Vilnius 2020

Lietuviška baladė, smiltainis, 
Gedimino kalno papėdė, Vilnius, 
architektas Gediminas Baravykas, 
LATGA, Vilnius 2020

Poetė Salomėja Nėris, bronza, 
granitas, Vilnius, architektas 
Gediminas Baravykas, 
LATGA, Vilnius 2020

M. K. Čiurlionis, bronza, Druski-
ninkai, architektas Rimantas Dičius, 
LATGA, Vilnius 2020

Deivė paukštė, bronza, Kalifornijos 
universiteto Franklino D. Murphy 
skulptūrų sodas, Los Andželas, JAV, 
LATGA, Vilnius 2020
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1977–1978

1979

1983

1984–1985

Deivė paukštė, bronza, „Baltijos“ 
poilsio namai Leonido Brežnevo vila 
(dab. „Auska“), Palanga, architektas 
Juozas Šipalis, LATGA, Vilnius 2020

Dekoratyvinė plieno vamzdelių 
kompozicija, LSSR Centro komiteto 
Svečių namai, Latvių g., Vilnius, 
architektas Algimantas Alekna, 
LATGA, Vilnius 2020

Ecce Home, granitas, Granito 
skulptūros simpoziumas Smiltynėje, 
Klaipėda, dab. M. Mažvydo skulptū-
rų parkas, LATGA, Vilnius 2020

Laurynas Stuoka-Gucevičius, 
Vilnius, architektai Rimantas Dičius, 
Aleksandras Stasys Lukšas, 
LATGA, Vilnius 2020
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1987

1989–1990

Jurgio Matulaičio sarkofagas Kapsuko 
(dab. Marijampolės) katedroje, archi-
tektas Jonas Zibolis; LSSR bažnyčių 
interjerus papuošęs Lietuvos 1387-1987 
krikšto jubiliejaus medalionas, fone 
Vytauto Ciplijausko Jurgio Matulaičio 
portretas, LATGA, Vilnius 2020

Paminklas Lietuvos tremtiniams 
Vorkutoje, architektas Rimantas 
Dičius, LATGA, Vilnius 2020

2. Skulptoriaus Vlado Vildžiūno kūriniai LSSR muziejuose (iki 1990)

M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Kūrinio pavadinimas, 
metai, kaina

Muziejuje 
nuo

Kūrinį įgijo

Lenino portretas, 1960, medis 
(ąžuolas), 52 × 30 × 32, 
Ms-335, 500 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Motina su vaiku. Priespaudos 
metai, iš triptiko Pavasaris, 
1959–1960, medis, 121 × 32 × 31, 
Ms-361, 1000 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

1961

1965

LSSR KM

LSSR KM

Iliustracija
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LSSR valstybinis dailės muziejus (dab. Lietuvos dailės muziejus)

Kūrinio pavadinimas, 
metai, kaina

Muziejuje 
nuo

Kūrinį įgijo

Bobutė, 1959, medis, 
44 × 36 × 24, S-407, 6000 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Poetės Salomėjos Nėries 
portretas, 1961, medis, 
37 × 54 × 27, S-2759, 900 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Motinystė. Karo metai, iš 
triptiko Pavasaris, 1959–1960, 
medis, 123 × 33 × 35, Ms-362, 
1200 rb, LATGA, Vilnius 2020

Taikos metai, iš triptiko 
Pavasaris, 1959–1960, 
medis, 170 × 38 × 35, Ms-363, 
600 rb, LATGA, Vilnius 2020

1959

1962

1965

1965

LSSR KM

LSSR KM

LSSR KM

LSSR KM

Iliustracija
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Konstruktoriaus portretas, 
1962, medis, 66 × 36 × 48, 
S-408, 900 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Skulptoriaus Petro Rimšos 
portretas, 1962, medis, 
115 × 72 × 61, S-942, 700 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Surištas sukilėlis, 1963, 
medis, 136 × 47 × 34, S-309, 
600 rb, LATGA, Vilnius 2020

Poetas Julius Janonis, 1965, 
medis, 100 × 61 × 52, S-409, 
1000 rb, LATGA, Vilnius 2020

1962

1969

1966

1965

LSSR KM

SSRS DF LS

LSSR KM 

LSSR KM 



95   — — — —    2019
Acta Academiae Artium Vilnensis

166

Senio galva, 1965, medis, 
66 × 28 × 28, S-925, 600 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Sparnuota figūra, II, 1977, 
bronza, autorinė liejyba, gra-
nitas, 41 × 21 × 16, S-1360, 
1000 rb, LATGA, Vilnius 2020

Lietuviška baladė, I–III, 
1977–1981, bronza, autorinė 
liejyba, medis, 32,5 × 13,8 × 13, 
32,5 × 14 × 14, 32 × 14 × 13,8, 
Z-79/1-3, LATGA, Vilnius 2020

Barbora, 1979, bronza, 
autorinė liejyba, granitas, 
36,5 × 14 × 12, S-1362, 1200 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

1966

1979

1983

1979

LSSR KM 

RDEK

Perduotas 
į muziejaus 
balansą iš 
Sąjunginio 
gamybinio 
kombinato

LSSR KM

Kartos, 1979, bronza, autorinė 
liejyba, medis, 37,5 × 19 × 12,8, 
S-2038, 1500 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

1983 LSSR KM
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Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, paminklo Druski-
ninkuose replika, 1983, bron-
za, autorinė liejyba, medis, 
38,5 × 21 × 15, Z-53, 800 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Laurynas Stuoka-Gucevičius, 
paminklo Vilniuje replika, 1983, 
bronza, autorinė liejyba, grani-
tas, 42 × 20 × 18, S-2006, 1300 
rb, LATGA, Vilnius 2020

Mūza, 1983, bronza, autorinė 
liejyba, granitas, 42 × 17 × 17, 
S-2007, 800 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

Justo Paleckio portretas, Anta-
kalnio karių kapinių memoriali-
nio ansamblio antkapio modelis, 
1985, gipsas, 90 × 130 × 45, 
Z-259, 7874 rb, 
LATGA, Vilnius 2020

1982

1985

1985

1985

LSSR KM

SSRS DF LS

SSRS DF LS

LSSR KM
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Šaltiniai

Baudžiamoji Kazimiero Skebėros byla, in: 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-11912, bylą sudaro 
9 tomai ir 3 priedai.

Lietuvos SSR valstybinio dailės instituto 
studento Vlado Vildžiūno asmens byla, in: 
LLMA, f. 266, ap. 4, b. 942.

Vlado Vildžiūno asmens byla, in: Lietuvos 
dailininkų sąjungos archyvas.

Vladas Vildžiūnas. Kūrybos ir veiklos bylų 
apyrašas, in: LLMA, f. 206, ap. 1, b. 1–28.
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The paper utilises the perspective of the recent soviet studies as 

well as the newly opened sources to reconstruct the social portrait of Vladas 

Vildžiūnas (1932–2013), a Lithuanian modernist of the first post-WWII gen-

eration. The resulting social [Lat. socialis – ‘public’] portrait of the artist re-

veals Vildžiūnas as an ambitious, talented, and officially renowned sculptor1 

with his everyday patterns of behaviour within the oppressive system, his 

network of informal and official connections, as well as his creative strate-

gies. The time frame of this chronological reconstruction—1952–1990—cov-

ers the period of the Cold War which spans from Stalin’s repressions and 

Khrushchev Thaw, through Brezhnev Stagnation, and up until Gorbachev’s 

Glasnost and Perestroika, with the latter eventually leading to Lithuanian 

independence. In terms of the sculptor’s creative biography, these stages 

are reflected by the periods of his extended studies in the LSSR State In-

stitute of Art (1952–1961); the period of him as an established professional 

(1962–1975); and the period of official recognition (since 1976). These peri-

ods are analysed by focusing on the grand forces—the combination of the 

political, economical, social, cultural, and technological factors that shaped 

the behavioural norms within the oppressive system:

The Hero of Quiet Modernism in the Light 
of the Recent Soviet Studies: The Social 
Portrait of the Sculptor Vladas Vildžiūnas

Elona Lubytė

Summary

Keywords: artist’s social portrait, studies file, the networks of informal 
and formal, strategic tactics of art autonomy.

The holder of the LSSR Culture and Art Award (1976) and LSSR Distinguished Artist 
Award (1982); the distinguished lecturer of the State Institute of Art and, later, Vilnius Academy of 
Arts, the Head of the Sculpture Department (1988–1994); the holder of the Lithuanian Culture and 
Art Award (2003) and the Lithuanian National Award of Culture and Art (2012).
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– the circumstances around the studies at the LSSR State Insti-

tute of Art;

– the networks of informal and official social relations;

– a set of strategic tactics the sculptor used for his creative auto-

nomy2—namely, technological independence; connection with the West; the 

reasons of legalisation and aims of the Jeruzalė Garden informal communi-

ty of sculptors.

Strategy – a long-term plan of action that utilises the tactical aims and goals.2


