
PIRMOJI VILNIAUS TAPATYBĖS KONFERENCIJA 

 

Lapkričio 9 dieną nuo pat ryto Vilniaus klube Umiastovskių rūmuose virte virė gyvenimas. Po tradicinių 

pusryčių, 13 valandą, skambant mišraus choro „Jauna muzika“ atliekamai senąsias lietuvių sutartines 

primenančiai giesmei, prasidėjo pirmoji Vilniaus klubo rengiama konferencija „Vilniaus tapatybė“. 

Ją sveikinimo žodžiu atidarė Vilniaus klubo prezidentas 

Remigijus Šimašius, linkėdamas artėjant Lietuvos 

valstybingumo 100-mečiui atlikti 100 gerų darbų sostinei. 

Vilniaus klubo tarybos pirmininkas Alvydas Žabolis išreiškė 

viltį, kad Vilnius taptų miestu magnetu, traukiančiu į save 

verslius, kūrybingus, šiuolaikiškus ir dorus žmones iš viso 

pasaulio.  

Konferencijos pirmojoje dalyje savo temas pristatė trys 

pranešėjai: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas – „Vilnius -  

gailestingumo miestas“,  Vilniaus universiteto profesorius  

Zenonas Norkus „ Vilniaus universitetas ir Vilniaus 

tapatybė“ bei kultūros istorijos tyrinėtojas, visuomenės 

veikėjas Darius Kuolys – „Kas toji Vilniaus tapatybė“. 

Gintaras Grušas pažymėjo, kad Vilnius sakralinėje plotmėje 

dažniausiai tapatinamas su Aušros vartų Dievo Motinos 

paveikslu. Bet yra ir kitas Vilniaus tapatybės simbolis – 

Dievo gailestingumo paveikslas, kabantis mažoje 

šventovėje Vilniaus senamiesčio viduryje, apie kurio 

egzistavimą ir atsiradimą iki šiol buvo žinoma labai nedaug. 

Kuo šis paveikslas ypatingas, kaip jis susijęs su Lietuvos istorija, kodėl beveik viso pasaulio bažnyčiose kabo 



įvairios šio paveikslo kopijos ir kaip jis įtakoja Vilniaus tapatybę  – apie tai savo pranešime kalbėjo 

arkivyskupas Gintaras Grušas. 

Profesorius Zenonas Norkus gilinosi į tapatybės konceptualius modelius, 

ieškodamas sąryšio tarp Vilniaus miesto lietuviškosios tapatybės ir Vilniaus 

universiteto, kurio įsteigimas 1579-aisiais metais turėjo neabejotiną įtaką 

Vilniaus ir visos Lietuvos tapatybės formavimuisi. 

Darius Kuolys akcentavo, kad tapatybės 

klausimas yra glaudžiai susijęs su laisvės 

samprata. Savo tapatybę gali suvokti, jeigu 

esi laisvas viduje. Priešingu atveju tapatybę 

nustato kiti.  O Vilniaus tapatybės esmę apsprendžia Vilniaus kodo arba 

Vilniaus kredo pagrindiniai istorijos eigos postulatai – sakralumas, 

kilmingumas, intelektualumas, tolerancija, romantizmas, labdara ir 

gailestingumas.  

Tolerancijos temą savo pranešime „Tarpukario Lietuvos žydų sekuliarus identitetas“ palietė ir VU Istorijos 

fakulteto lektorė, humanitarinių mokslų daktarė Lara Lempertienė. 

Daugeliui Vilniaus žydiškoji tapatybė asocijuojasi su Elijahu Ben 

Salamonu Zalmanu, labiau žinomu kaip  Vilniaus Gaonas. Tačiau, 

anot pranešėjos, per ilgą istorijos tarpsnį buvo ir kitų iškilių 

asmenybių ryškiai formavusių Vilniaus žydiškąjį identitetą, paremtą 

pagarba ir tolerancija visoms čia gyvenusioms tautoms. Tai  Samuilas 

Juozapas Finas – Vilniaus žydų švietėjų rato steigėjas, vienos iš 

stambiausių Vilniaus žydų leidyklos bendrasavininkas; Matas 

Strašūnas – vienas įtakingiausių 19 a. žydų bendruomenės narių, 

mecenatas, švietėjas, pirmosios žydų bibliotekos, kurioje iki šiol 

išlikę per 3000 jo dovanotų knygų, įkūrėjas; garsus poetas, dramaturgas ir prozininkas Mošė Kulbakas; kiti 

iškilūs žydų kilmės vilniečiai, palikę savo gilų pėdsaką Vilniaus tapatybės formavime. 

Apie Vilniaus reikšmę ir svarbą Lenkijai ir Lietuvos lenkams kalbėjo jaunosios 

kartos publicistas ir žurnalistas Aleksander Radezenko, savo pranešime 

„Lenkiškasis Vilnius ir šiuolaikinė sostinės tapatybė“  labai grakščiai  

praeidamas aštrias nacionalinio identiteto ir lietuviškojo savęs suvokimo 

briaunas, akcentuodamas multinacionalinio identiteto reikšmę šiuolaikinio 

megapolio tapatybės įtvirtinime. 

Kalbininkė Loreta Vaicekauskienė 

prezentacijoje „Svajonių miestas 

ir kalba“ moksliškai „apgynė“ ir 

išgrynino Vilniaus kalbą, kaip 

arčiausiai mūsų esančią ir turinčią 

tokią pat svarbą ir reikšmę, kaip ir 

visiems įprasta lietuvių bendrinė 

kalba.  

Žurnalistas Rimvydas Valatka retoriškai klausė „Ar Vilnius susigrąžins Cz. 

Miloszo debesis ir čia sukurtą literatūrą?“ 



Po pranešimų visi dalyviai ir svečiai buvo pakviesti į skirtingas erdves, kur vyko diskusijos: „Kokią Vilniaus 

tapatybę kuria miestas“, „Mokslas, tyrimai ir Vilniaus tapatybė“, „Architektūra ir miesto tapatybė“, „Kokį 

Vilnių kurs švietimas“,  „Vilniaus bendruomenė ir miesto tapatybė“. 

  



Renginį paįvairino meninė dalis – akordeonistų dueto garsai, aktorės Jūratės Vilūnaitės skaitomos eilės apie 

Vilnių ir nuotaikinga Vilniaus klečmerių ansamblio atliekama muzika. 

 

Ričardas Sartatavičius 

 

 

  


