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Architektas M. Purvinas: labai sunku 
apginti visuomenės interesą, nes tapo 
svarbūs privatūs dalykai 

Martynas Purvinas. Vyginto Skaraičio / Fotobanko nuotrauka 

XFM radijo laidoje „Horizontai“ (vedėjas Rokas Simanavičus) svečiuojasi žymus 

Lietuvos architektas, istorikas ir etnografas Martynas Purvinas, jis dalijasi mintimis apie 

visuomenės gyvenimą formuojančius statinius. 

 

Ko gero, esate žinomiausias Lietuvos tyrinėtojas? 
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Yra žmonių, kurie tyrinėja, pavyzdžiui, kalbą, bet štai pastatus, paminklus ir kita tyrinėti 

pavyko man. Dar tais laikais, kai nebuvo žiaurios privatizacijos ir masiško grobimo, man 

pavyko kai ką užfiksuoti. Fotografuodamas nežinai, kas galėjo būti griuvėsių vietoje, tik 

vėliau archyvuose randi ten buvusį, pavyzdžiui, dvarą. Apskritai be galo įspūdinga tarp 

senų, išblukusių XVI a. dokumentų raidžių rasti lietuvišką vardą. 

 

Kadaise Lietuvos skirstymas į Mažąją ir Didžiąją buvo labai svarbus. Kiek tai 

aktualu dabar? 

Manyčiau, labai svarbu atsiminti, kad buvo Mažosios Lietuvos kraštas. Jis vien dėl 

geografinių ypatybių itin savotiškas – juk iš čia žmonės keliaudavo į jūrą, kitoks jų 

požiūris į pasaulį ir visai kitokia patirtis. Nepamiršdami Mažosios Lietuvos kartu 

prisimename jos paveldą. 

 

Jūsų tyrinėjimai trunka jau daugiau nei keturis dešimtmečius. Kas labiausiai 

nustebino ar įsirėžė į atmintį? 

Turbūt tai, ką aptikau Vokietijos archyvuose. Karo pabaigoje labai daug dokumentų, 

saugotų Klaipėdoje, Tilžėje ar Karaliaučiuje, tiesiog dingo. Bet ne taip mažai buvo ir 

išvežta į kitas šalis, tarp jų – ir Vokietiją. Sakykim, XVI a. dokumente randi tuomečių 

valstiečių, kurie gyveno Mažosios Lietuvos teritorijoje, pavardes. Lietuviškoji pusė buvo 

galinga ir nesinorėtų jos nurašyti, o kaip tik reikia parodyti. 



 

Klaipėdos Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia iki 1944 m. 

Svjono.lt nuotrauka 

Vienas konkrečių Mažosios Lietuvos architektūros paminklų būtų Klaipėdos Šv. 

Jono liuteronų bažnyčia. 

Mano nuomone, noras Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios vietoje pastatyti gerokai kitokią 

bažnyčią ir užimti istorinį plotą buvo visai netinkamas dalykas. Dabar jau linkstama prie 

to, kad ši bažnyčia būtų tikras to krašto paminklas, jei būtų atkurta bent jau jos išvaizda, 

aukštas bokštas ir kiti jos simboliai. 

 

Jus daugiausia žino kaip Mažosios Lietuvos tyrinėtoją, bet esate ir architektas. Kaip 

sekėsi rasti savo pašaukimą? 

Nuo vaikystės aš apie tai negalvojau. Pakliuvau į dailės mokyklą, bet neturėjau didelių 

gabumų. Paskutinėje klasėje kilo kalbų, kur reiktų stoti. Tais laikais sovietinė santvarka 

buvo jau įsibėgėjusi, architektūra buvo krašto sovietizavimo priemonė. Architektai 

užsiimdavo standartinių daugiabučių namų ar kaimo gyvenviečių dėstymu pagal tam 

tikras normas. Viskas buvo suplanuota. Tada pradėjau nuo „grynosios“ architektūros linkti 

prie kraštovaizdžio architektūros. Džiaugiuosi, kad vis dėlto nenuėjau lengvu keliu. 



Kaip Lietuvos architektūra pasikeitė nuo sovietmečio iki dabar? 

Pirmiausia džiugu, kad yra tiek jaunų ir gabių žmonių, kurie iš viso pasaulio patyrimo 

kažką bando kurti. Tačiau tęsiasi ir didysis praeities šleifas. Pavyzdžiui, atėjus naujiems 

laikams Šilalėje buvo sugalvota panaikinti paminklą Dariui ir Girėnui, nes jis – 

senamadiškas ir nebemadingas, o Lietuvos istorijos nereikia. Tai persmelkia užsakovus ir 

nemažai architektų. Aišku, tarp architektų yra ir nepaprastai sąžiningų žmonių, kurie 

sielojasi, išgyvena ir stengiasi kažką padaryti. Tačiau kitiems ne taip svarbu istorinės 

vertybės, svarbiau padaryti kažką naujoviškai ir brangiai. 

 

 

Paminklas Dariui ir Girėnui, Šilalė. Vilensija / „Wikimedia Commons“ nuotrauka 

Kam tarnauja nauji statiniai? Užsakovams ar vis dėlto bendruomenės poreikiams? 

Pasikeitus laikams pasikeitė ir aplinkos kūrimo principas. Bėda ta, kad labai sunku apginti 

visuomenės interesą, nes svarbūs privatūs dalykai, t. y. kas moka už projektavimą, toks 

pastatas ir bus, nors ir ne vietoje. Manau, Lietuvoje dar nesusiklostė visuomeninio intereso 

mechanizmai. 

Prieš ketvirtį amžiaus, kai pavyko pirmą kartą nuvažiuoti į Vakarų Vokietiją ir atsidurti 

tokiame pakraštėlyje, teko išgirsti fantastišką istoriją. Nediliame kaimelyje milijonierius 



nusipirko vieną žemės sklypą ir pastatą, kurį nugriovęs norėjo pastatyti keliaaukštį. Kaimo 

bendruomenė balsavo, kad tokio namo čia būti negali, milijonierius su savo pinigais turėjo 

apsisukti ir išvažiuoti. Lietuvoje to nėra, sunku suvienyti didesnes gyventojų grupes. Bet 

reikia viltis, kad kada nors atsiras tokios bendruomenės, kurios sugebės kažką pajudinti, 

iki šiol yra tik pavienių atvejų. 

 

Bendruomenė formuoja statinius ar statiniai formuoja ir kuria naujas 

bendruomenes? 

Tai daugeliu atveju susipina. Didžiausia bėda, kad iki šiol yra labai menkas realus 

bendruomenės poveikis. Pas mus ne visi išgirsta ar pamato, kai yra formali procedūra – 

supažindinti su projektu, o po kurio laiko būna nepatenkinti. Tada naujas projektas 

pradeda labai įvairiai formuoti bendruomenę. Būtų puikiau, jei sutarimas būtų iš abiejų 

pusių. 

Ar galima sakyti, kad pagrindinis šiuolaikinės architektūros akcentas yra 

pardavimas, o tai, kas bus ateityje, žmogaus interesai lieka visai kitame plane? 

Deja, taip yra. Pavyzdžiui, viduramžių epochoje žmonės statydavo bažnyčias, katedras, ir 

tos statybos tęsdavosi šimtą, du šimtus metų, kartais dar ilgiau. Nors iniciatoriai jau seniai 

būdavo iškeliavę į amžinybę, tuos dešimtmečius vis tiek kažkas ką nors judino, krutino. 

Visuomenėje turėtų kurtis tokie mechanizmai. Įvairiose pasaulio šalyse (Skandinavijoje 

ar JAV) yra bendruomeniškumas, susikuria organizacijos, visuomenė aktyvi. Pas mus to 

trūksta, vis dar tęsiasi visuomenės atomizavimo procesas, kiekvienas žmogus rūpinasi tik 

savimi ir savo artimaisiais. 

 

Miesto statiniai labai atspindi miesto veidą. 

Negali norėti, kad vienas žmogus imtų ir sukurtų miesto veidą. Ypač šiais laikais, kai 

veikia daugybė vadinamųjų interesų grupių, labai sunku kažką padaryti. Anksčiau, kai 

architektas gaudavo suprojektuoti pastatą, papildomai tekdavo pagalvoti, kad jis nebūtų 

vien dėžutė, bet ir kažkoks ženklas mieste. Dabar, bijau, daugoka atvejų, kai svarbu tik 

padaryti darbą ir pasiimti atlyginimą. 



Kita šiuolaikinio gyvenimo pusė – trapumas. Dabar juokaujama, kad kokį prekybos centrą 

stato skaičiuodami, jog maždaug po dvidešimties metų jis vis tiek bus nugriautas ir vietoj 

jo pastatyta kažkas kita. Tai projektuotojams nekelia ypatingo entuziazmo. Anksčiau jie 

ne tik save įamžindavo, bet ir atnešdavo naudos miestui. Kas nors turėtų apčiuopti, kad 

vieni miesto elementai yra svarbesni, o kiti gali būti ir trumpaamžiai. 

 

 

Aukso Vartų tiltas, San Franciskas, JAV. Rich Niewiroski Jr. / Wikipedia.org nuotrauka 

Pastaruoju metu mėgstama lyginti, kad yra dvi Lietuvos. Auganti Lietuva – Vilnius, 

Kaunas, Klaipėda, kur sutelkti visi finansai, ištekliai, žmonės. O kas bus su kita 

Lietuva jūsų, architekto, akimis? 

Aišku, būtų be galo gerai, jei kas nors pamėgintų pajusti, kad dabar reikia investuoti į, kai 

kurių akimis, nelabai atsiperkamus dalykus – į kokį nors miestelį, jį formuoti, keisti, kad 

taptų įdomesnis, jaukesnis, kad nebūtų vien tik eiliniai primityvūs nameliai, kurie 

užsukusiems čia žmonėms atrodytų vienodi ir nuobodūs. 

 

Kaip architektūrinis statinys gali sustiprinti bendruomenę? 

Man teko viename Vakarų senamiestyje užsukti pas pedagogų šeimą, kuri čia įsigijo ar 

išsinuomojo kelių šimtų metų namą ir po truputėlį jį atstato, žiūri kiekvieną patalpėlę, kas 



ten galėjo būti. Jiems niekas to nenurodė, tai – jų pačių gyvenimas, prasmingas laiko 

praleidimas. Taip atgimti galėtų ne tik vienas pastatas, bet ir visas miesto kvartalas, jei 

susirinktų entuziastų grupės. Ideali perspektyva. Toks  žmonių suinteresuotumas, manau, 

labai daug ką nulemtų. 

 

Ar galima sakyti, kad objektai žmones gali ir sujungti bendrystei, bet kartu didinti 

socialinę atskirtį? 

Be jokios abejonės. Pavyzdžiui, labai išmintingas architektas darytų taip, kad žmogus, 

išeidamas iš namų, pamatytų savo kaimyną, gal linkteltų vienas kitam ir taip būtų 

užmezgamas žmogiškas ryšys. Aišku, galima padaryti ir taip, kad kaimynai būtų visiškai 

izoliuoti. Taigi nuo pastatų gali daug priklausyti. Laimei, žiūrint į pasaulį, yra gana daug 

simpatiškų pavyzdžių, stiprinančių bendruomenes, sujungiančių žmones. Kai pamažu 

žmonės jungiami, jie patys pajaučia bendruomeniškumo malonumą ir naudą. 

 

Parengė Skaistė Tumulytė ir Ilona Petrovė 
 


