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Leonardas Vaitys
dr. Jonas Minkevièius

Architekto kûrybinis darbas yra kompleksinis, itin specifiðkas, visada átemptas, kupinas prieðtaringumø, todël savaip
filosofiðkas ir neiðvengiamai dramatiðkas. Taèiau architekto vidinis, minèiø pasaulis paprastai lieka uþdaras. Visuomeniniu ir kultûrologiniu poþiûriu architektas yra ádomus ir reikðmingas tik tiek, kiek jo kûryba ir veikla reikðminga istorinio
laiko ir apibrëþtos erdvës kontekste, koká materialøjá, dvasiná ir net pasàmoniná poveiká daro þmogaus, tautos ir valstybës gyvenimui, kokia nauja kokybe praturtina, pagraþina ir pagerina pasaulá.
Architektûros istorija – tai visø pirma jos giluminës dvasios, minties ir prasmës istorija. Kuomet á ðá istoriná kontekstà siekiame áraðyti architektà Leonardà Vaitá, neiðvengiamai tenka jo veiklà matuoti ne tik individualios saviraiðkos
mastu, bet ir jà transformuoti á kur kas platesná, pirmiausia humanitarinës, ideologinës, dvasinës ir meninës Lietuvos
kultûros diskursà. Leonardo Vaièio kûriniai, kaip jo paties gyvenimo ir asmeninës biografijos dalis, yra ir prabëgusio
laiko áprasminimas bei tam tikra jo materializacijos forma. Taèiau jie dar svarbesni kaip þenklai, padedantys suvokti
Lietuvos naujosios architektûros istorinæ raidà.
Istorijoje ir ávairiose veiklos srityse visi reiðkiniai palaipsniui (ar staiga) susiklosto á chronologinius etapus. Minèiø
generacija ir sklaida, pastatai, miestai, rajonai, teritorijos ir regionai – viskas galiausiai susipina ir susilieja á sudëtingà
ir erdvià visumà – Lietuvos architektûrà, tautos ir valstybës architektûrà, áspaudþianèià didesná ar maþesná pëdsakà
visame kame – þemës pavirðiuje, þmoniø sàmonëje ir ðirdyse.

Yrant geleþinei uþdangai
Jei lyginsime su pokarinës architektø kartos atstovais, Leonardui Vaièiui, galima sakyti, labai pasisekë. Jo profesinë
veikla ir netgi prieð tai buvæs studijø bei pirmøjø darbo ágûdþiø tarpsnis prasidëjo septintajame deðimtmetyje, kai
okupuotoje Lietuvoje jau buvo praslinkæ juodþiausi ir tragiðkiausi stalininës sovietinës imperijos teroro metai. Ir nors
po to visi dar „buvom laiko kaliniai, statëm velniui piramidæ“ (S. Geda), tos piramidës pamatai jau pradëjo po truputá
aiþëti, veikiami ið vidaus ir ið iðorës. Valdþiai akis badë gausybë socialiniø problemø, ypaè ryðkus statybos atsilikimas,
milþiniðkas gyvenamøjø namø ir butø stygius, pagaliau buvo atkreiptas dëmesys á Vakarø ðaliø architektûros ir statybos laimëjimus, ekonomiðkumà, áspûdingai naudojamas naujas konstrukcijas ir statybines medþiagas, ðiuolaikinæ
racionalià architektûros stilistinæ kryptá ir labai sparèius pokarinës statybø krizës, iðtikusios karo nuniokotà Vakarø
Europà, likvidavimo tempus. Taigi ir Sovietø Sàjungoje buvo apsispræsta esmingai pakeisti statybos ir architektûros
pamatinæ koncepcijà ir stilistinæ orientacijà.
Deja, architektûrai kaip integraliam koordinuojanèiam mokslui ir menui ið tikrøjø nebuvo suteikta jokiø principiniø
teisiø. Svarbiausià vietà uþëmë statybos procesas. Architektûrai liko antraeilis, ðalutinis vaidmuo, ji tegalëjo taikytis prie
valstybinës statybos diktuojamø vienaðaliðkø reikalavimø. Statyba ir architektûra kaip buvo, taip ir liko politizuota, joms
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neleista iðtrûkti ið politinës ideologijos varþtø – diegtas sovietinis bendruomeninis gyvenimo bûdas be privaèios nuosavybës. Masinë industrinë gyvenamøjø namø ir daugumos visuomeniniø pastatø statyba estetiniø meniniø tikslø nesiekë.
Ji tipizavo ir niveliavo naujuosius gyvenamuosius miestø rajonus ir kaimo gyvenvietes bei pramonës zonas. Avangardinës, dar nuo Bauhauzo laikø ateinanèios socialinio funkcionalizmo krypties esmë buvo deformuota, paversta schema ir
iki kraðtutinumo utriruota. Nelankstus montaþinis stilius, vienodas nuo Kamèiatkos iki Baltijos jûros, o juo labiau sovietinis
gyvenimo bûdas buvo visiðkai svetimas lietuviø kultûriniams siekiams ir tautinëms bei kûrybinëms aspiracijoms. Jis
apskritai labai ribojo kûrybines, ypaè savitumo siekiø galimybes. Formuluoti kokias nors programines nuostatas ir pagrásti
jas teoriðkai Lietuvoje nebuvo sàlygø. Tai ið esmës buvo palikta vien individualios sàmonës pastangoms. Ásigalëjusi
komandinë prievarta, politizuotas totalinis þmogaus dvasios pavergimas, asmeninës iniciatyvos gniuþdymas, ribotos
techninës ir materialinës galimybës neleido pasiekti tokiø rezultatø, kokius per pokario deðimtmetá urbanistikos ir funkcionalistinës architektûros srityje buvo pasiekusios JAV bei Vakarø Europos ðalys. Ir Lietuvoje kaþin ar buvo architektø,
kurie nesuprastø tokios padëties neigiamø padariniø savo kraðtui.
Kas tomis sàlygomis buvo laikoma vertybe (ar antivertybe)? Vieðai jos negalëjo bûti nei suformuluotos, nei deklaruojamos, taèiau ið esmës telkësi á dvi principines grupes: tai, kas padeda, ir tai, kas kenkia Lietuvai ir jos tapatybei. Vyko
kova uþ savastá, þmoniø sàmonæ ir savimonæ. Taèiau èia reikëjo apsispræsti dël asmeninës pozicijos ir elgsenos modelio.
Aktyvumas reiðkë prisiimti ásipareigojimà nepasiduoti konformizmui. Pasyvumas, atvirkðèiai – geriausiu atveju kaip tiktai
reiðkë konformizmà. Visa tai dengë visa apimantis totalitarinës rusifikavimo ir sovietizavimo sistemos gaubtas.
Sudëtingos gyvenimo peripetijos, neáveikiamos problemos ir nuolatinës kûrybinës kliûtys skatino atsakomàjà reakcijà, vidiná gyvastingumà ir uþsispyrimà dirbti. Permanentinis konfliktas su sistema veikë kaip varomoji kûrybinë jëga.
Daugelis lietuviø architektø aiðkiau ar slapèiau buvo kultûrinës rezistencijos pusëje, taèiau anaiptol ne visi buvo pakankamai intelektualiai aktyvûs. Tarp Lietuvos ir kitø sovietiniø zonø architektø akivaizdþiai, nors ir ne oficialiai, vieðai
neafiðuojant, vyko profesinës varþybos. Ðiose varþybose Lietuvos architektai kartu su kaimynais prie Baltijos buvo
ryðkiausi lyderiai, iðsikovojæ elito ir avangardistø reputacijà.
Naujieji visuomeniniø pastatø interjerai, labiausiai veikiami ideologizacijos, kaip vieðos, neprivaèios komunikacijos
sfera – baldø dizainas, monumentaliosios dekoratyvinës dailës ir architektûros sintezës kokybë, netgi urbanistiniai
projektai (Vilniaus, Kauno, Klaipëdos) ir visiðkai tipizuota architektûra buvo kur kas aukðtesnio profesinio lygio negu
áprasta Sovietø Sàjungoje. Ið lietuviø specialistø, kuriø sektinu pavyzdþiu tapo prieðkario Lietuvos ir ypaè Kauno –
laikinosios sostinës – europiná lygá pasiekusi racionalistinë architektûra, buvo galima daug ko pasimokyti iðtisoms
SSRS architektø kartoms.
Kaune augæs Leonardas Vaitys, suprantama, puikiai suvokë ir ávertino ðios architektûros pamokas. Baigæs studijas,
jis pateko á jau gerokai nusistovëjusià naujà, tvirtai kûrybiðkai uþsiangaþavusià architektûrinæ terpæ. Pats architektas
liudija: „1968 metais pradëjæs savo praktinæ veiklà, pakliuvau á patá „lietuviðkojo interjero mokyklos“ fetiðavimo tarpsná.
„Neringa“, „Tauras“, „Literatø svetainë“, „Vilnius“ ir „Vilnelë“, „Rûta“, „Svajonë“, centrinis gastronomas, „Dainava“ Vilniuje, „Tulpë“, „Tartu“, „Orbita“ Kaune. Tai gyvieji „interjeriniai produktai“, kai interjeras kuriamas inkorporuojant já á esamà
pastatà. O dar naujieji pastatai, kuriø interjero ir eksterjero vienovë sudarë esminæ objekto vertæ: Dailës parodø rûmai,
autobusø stotis, universalinë parduotuvë, Operos ir baleto teatras, centrinis paðtas Vilniuje, „Trys mergelës“ Kaune. Ne
visi paminëti objektai buvo vienodos meninës vertës.“* Bet visi jie buvo savaip reikðmingi, visoje Sàjungoje iðpopuliarëjæ
ir pavyzdþiu laikomi darbai. Ne maþiau garsëjo ir Lietuvos urbanistikos projektai – Þirmûnø gyvenamasis rajonas Vilniuje
(SSRS valstybinë premija – 1968), Leonpolio tarybinio ûkio Dainavos gyvenvietë (projektas – 1965, SSRS valstybinë
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premija – 1971), Lazdynø gyvenamasis rajonas Vilniuje (projektas – 1967, SSRS Lenino premija – 1974). Visi ðie darbai,
savo ðaknimis vienaip ar kitaip siekæ Vakarø ðaliø racionalizmo, funkcionalizmo ir apskritai modernizmo klodus, tæsë dar
tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ugdytas ðiuolaikinës architektûros tradicijas.
Taèiau septintajame deðimtmetyje JAV ir Vakarø Europoje pradëjo skleistis naujos, labai revoliucingos avangardistinës idëjos. Jos sklido kartu su bitnikø, maoistø ir kitø jaunøjø maiðtautojø propaguojamomis gatviø riauðëmis ir
atgyvenø smerkimo, niokojimo bei laisvës be pareigø garbinimo banga. Ant ðios bangos kartu su laisvosios ekonomikos ir vartotojiðkos rinkos interesais iðkilo ir nauja konjunktûrinës kultûros kryptis – postmodernizmas su sava estetikos ir etikos samprata. Ðios bangos atðvaitai Lietuvà pasiekë gerokai vëliau.
Sovietinio laikotarpio gyvenimo problemos ir komplikacijos skatino ieðkoti ið laisvojo pasaulio sklindanèiø kûrybiniø idëjø ir sektinø pavyzdþiø. Ðiuos dalykus teko patirti ir Leonardui Vaièiui. Jau studijuodamas Kauno politechnikos
instituto Architektûros fakultete, jis per gimines gaudavo tuo metu nebedraudþiamø, bet vis dar sunkiai pasiekiamø
architektûriniø þurnalø ið JAV, taigi tarptautinës architektûros laimëjimai jam nebuvo terra incognita. Jie darë poveiká jo
sparèiai profesinei brandai. Leonardas Vaitys savo diplominá darbà „LTSR vietinës pramonës ministerijos ir Vilniaus
miesto Vykdomojo komiteto administraciniai pastatai Vilniuje“ (1968, vad. doc. A. Keturka), kaip ir kiti, projektavo veikiamas dar grynai racionalaus, kiek suðvelninto modernizmo srovës, nors tuo metu Vakarø architektûriniuose þurnaluose
jau pasirodë triuðkinantis ðûkis: „Modernioji architektûra mirë!“ Á prieká iðlindo popsas ir komercinës reklamos kièas su
ðûkiu: „Las Vegasas turi tapti mûsø Florencija!“ Horizonte pradëjo ryðkëti nematyto hibridinio stiliaus kontûrai.
Leonardo Vaièio diplominis darbas buvo, þinoma, tik studijinis projektas konkreèiai urbanistinei situacijai. Lukiðkiø
(tuomet Lenino) aikðtës ðiaurinëje pusëje iðdëstomi pastatø tûriai, kuriama vientisa architektûrinë kompozicija. Jau tuomet jaunasis specialistas pademonstravo gerà modernistinës architektûros pagrindø supratimà, gebëjo logiðkai ir nuosekliai organizuoti funkcines pastato erdves ir tûrius bei sukurti estetiná vaizdà, nenustelbiantá ryðkiausio aikðtës idëjinio
ir architektûrinio vertikalaus akcento – barokinës Ðv. Jokûbo baþnyèios.
Baigæs institutà Leonardas Vaitys pakvieèiamas dirbti á Vilniaus „Komprojektà“ (Komunalinio ûkio projektavimo
institutà). Vos po poros metø darbo, 1970-aisiais, kartu su Gintautu Telksniu dalyvauja atvirame Lietuvos KP CK rûmø
Vilniuje projektavimo konkurse, kur, daugelio nuostabai, laimi antràjà vietà. Leonardo Vaièio darbo biografijoje tai buvo
pirmasis konkursas ir tikrai rimtas jëgø iðbandymas. Dirbant prie ðiø rûmø projekto tarytum buvo tæsiama jo gerai
parengto diplominio darbo tema. Pagal konkurso sàlygas, rûmai turëjo stovëti Lukiðkiø aikðtëje ir tapti pagrindiniu
Vilniaus miesto ir respublikos visuomeniniu pastatu.
Ðis pastatas suprojektuotas ðiauriniame aikðtës ðone, toliausioje nuo Gedimino (tuomet Lenino) prospekto vietoje.
Rûmai turëjo bûti monumentalûs, akcentuotos simetrinës struktûros, su vidiniu kiemu, gana þemi – trijø ar keturiø aukðtø,
su stambiomis stiklo fasado plokðtumomis betono briaunø rëmuose, smarkiai iðtæsti pagal visà aikðtës kraðtinæ. Þiûrint ið
tuometinës sovietinës valdþios idëjiniø pozicijø ir pagal reprezentacinës funkcijos reikalavimus jie nebuvo reikiamai
akcentuojami aikðtëje ir, kas itin svarbu, negalëjo pakankamai nustelbti uþ jø esanèios Ðv. Jokûbo baþnyèios, simbolizuojanèios visiðkai prieðingà ateizmui pasaulëþiûrà. Në vienas ið pateiktø projektø ðioje aikðtëje nebuvo ágyvendintas.
Reikðminga, kad Lietuvos KP CK rûmø architektûrinës iðraiðkos pirminë idëja buvo paveikta tuo metu labai naujos,
originalumu pagarsëjusios Bostono miesto rotuðës (JAV; architektai: Kallman, McKinnel & Knowles, su Campbell,
Aldrick & Nulty ir su Le Messurier & Associates, 1968). Jos iðorës kertinis kompozicinis bruoþas – labai stiprø emociná
áspûdá darantis didþiulis triaukðtis briaunotas virðutinæ statinio dalá vainikuojantis betoninis „karnizas“, smulkesniu
dalijimu sudarantis ryðkø ekspresionistiná kontrastà þemesniø aukðtø sustambintai ir aritmiðkai fasado plastikai. Ði
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Diplominis darbas
LTSR vietinës pramonës ministerijos ir Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto administraciniai pastatai
Vilnius, 1968, vadovas doc. A. Keturka
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patraukli kompozicinë traktuotë, architektø bene pirmà kartà panaudota ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovietø Sàjungoje,
buvo ávairiai interpretuojama ir kai kuriose uþsienio ðalyse. Pirmà kartà Lietuvoje ji buvo realizuota triaukðèiø LTSR
Aukðèiausiosios Tarybos rûmø (dab. Lietuvos Respublikos Seimo rûmai, 1976–1981) architektûroje (architektai A. ir V.
Nasvyèiai).
Virðutinio pastato aukðto pabrëþtis stipriai iðtrauktais, tarsi atbrailiniais tûriais kiek vëliau ið dalies atsikartojo 1972–
1973 m. Leonardo Vaièio rekonstruotame LTSR socialinës apsaugos ministerijos pastate Vilniuje, Pðevalskio gatvëje.
Èia galima taip pat áþiûrëti garsaus JAV ðiuolaikinës ekspresionistinës krypties architekto P. Rudolpho darbø átakà.
Dirbdamas „Komprojekte“, Leonardas Vaitys parengë valgyklos „Vilija“ Gedimino prospekte rekonstrukcijos projektà. Tai buvo jo pirmasis kûrybinis iðbandymas interjerø architektûros srityje. Tuo metu Vilniuje labai trûko ðiuolaikinio tipo
valgyklø. Svarbiausias architekto darbas ðiuo atveju buvo kardinaliai pakeisti valgyklos planà ir visà erdvæ. Iki tol sename
istorizmo stiliaus pastate buvusios labai kuklios valgyklos interjeras po rekonstrukcijos tapo racionaliai iðplëstas ir architektûriðkai sutvarkytas. Jame iðryðkëjo santûri modernistinë funkcinë ir estetinë traktuotë – erdvës zonavimas, ðviesi
smiltainio plokðèiø sienø apdaila, kesoninë lubø konstrukcija, spalvoti ðviestuvai; valgyklos salei jaukumo teikë plati
ðoninës sienos stiklo vitrina, siejanti interjero erdvæ su pastato kiemo þaluma.
Kitas tuo laiku ágyvendintas Leonardo Vaièio rekonstrukcinis projektas buvo kino teatras „Ðalèia“ Ðalèininkuose (1973).
Architektas neliestà paliko tiktai senà, dar pokario metais pagal tipiná rusiðkà projektà statyto pastato salës planà ir tûrá,
o aplink apstatë naujas vestibiulio, kasos, administracijos ir kitas patalpas. Èia pirmà kartà savo praktikoje Leonardas
Vaitys taikë kampø nukirtimo ástriþainëmis metodà, vëliau iðplëtotà kituose jo kûriniuose. „Ðalèios“ priestatø tûriai ið visø
keturiø fasado pusiø nukirstais kampais suteikë vienaaukðèiam pastatui savotiðkos statiðkos ekspresijos, kurià dar labiau stiprino stambiø, nesusmulkintø sienø plokðtumø ritmas ir ðviesi, kvadratais skaidyta apdaila bei kontrastingi stiklo
sienø intarpai. Ði kompozicija jau visiðkai aiðkiai rodë ekspresinio modernizmo stiliaus átakà, kuri pagaliau pradëjo sklisti
ir Lietuvos provincijoje, demonstruodama ðiuolaikinæ architektûrinæ kultûrà, estetikà ir jos emociná átaigumà. Argi tai
nebuvo paþangos misija?
Tokià paèià, jei nepaisysime grynosios praktinës funkcijos, uþduotá atliko ir nestandartinis bendrabuèio pastatas
Vilniuje, Algirdo gatvëje (1974). Þinoma, pasaulyje toks modernistinis komponavimo metodas jau ne kartà buvo iðbandytas, bet Lietuvoje ði ádomesnë laiptuota terasinë struktûra këlë þmogui kur kas daugiau teigiamø áspûdþiø nei visuotinai paplitusios nykios tipinës stambiaplokðtës bendrabuèiø dëþës su iðilgai ðaunanèiais koridoriais.
Svarbià ir sudëtingà uþduotá Leonardas Vaitys buvo gavæs 1974 metais – padaryti „Þinijos“ draugijos rûmø Vilniuje,
Vilniaus gatvëje, iðplëtimo projektà. Ið toje vietoje stovëjusiø renesansiniø Radvilø rûmø tebuvo likusi ðiaurinio sparno
dalis su bokðtais. Architektas pasiûlë ne atstatyti senus korpusus, bet naujus ðiuolaikinius priestatus – dviaukðèius
korpusø tûrius pratæsti pagal Vilniaus gatvæ iki buvusio kampinio pietvakariø bokðto. Projektas nebuvo ágyvendintas,
taèiau jis demonstravo ðiuolaikinës modernios jungties su istoriniu Vilniaus architektûros paveldu galimybes, kai iðsaugoma pagarba praeities vertybëms.
Aðtuntajame deðimtmetyje Lietuvoje, o ypaè Kaune, architektûriniai konkursai buvo gana retas ávykis, ir dël daugybës áprastiniø ribojimø bei suvarþymø, o ið dalies ir dël nusistovëjusios rutininës projektuotojø darbo inercijos didesniø
naujoviø, o juo labiau kûrybiniø netikëtumø nepateikdavo. Taèiau ði taisyklë retkarèiais bûdavo sulauþoma. 1978 metais
buvo paskelbtas atviras konkursas Kauno autobusø stoties pastato ir sklypo uþstatymo projektui parengti. Kauno naujamiestyje, Vytauto prospekte, iki ðiol tebeveikianti autobusø stotis su savo senu, dar cariniø laikø „plytø stiliaus“ pastatu
jau tuo metu nebeatitiko transporto ir keleiviø reikmiø. Konkurso rezultatai, palyginti su ankstesniais, buvo tikra iðimtis ir
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sensacija, sukëlusi didelá ne tik architektø, bet ir visuomenës susidomëjimà. Pirmàjà premijà laimëjæ architektai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys ir Leonardas Vaitys pateikë ið tiesø naujoviðkà projektà. Tuo metu jie jau buvo nemaþai
projektavæ, bet vis dar neiðsikovojæ platesnio pripaþinimo ir iðskirtinesnës reputacijos. Èia jie sublizgëjo.
Taigi kokie reikðmingi dalykai slypëjo ðiame konkursà laimëjusiame projekte?
Pirmiausia jis dràsiai ir ryðkiai iðsiverþë ið iki tol Lietuvoje vyravusios architektûros sampratos rëmø. Jame buvo
uþkoduota ne tik naujoviðka (natûraliai gali kilti klausimas – ar dël to geresnë?) kompozicijos idëja, bet ir pademonstruota kitoniðka, revoliucinga architektûrinë erdvinë ir netgi braiþybinë grafinë forma.
Tuo metu per Vakarø pasaulá ritosi nauja, teoretikø ir kritikø iðgarsinta, gana skandalinga, bet daug þadanti ir laisve
viliojanti vadinamojo postmodernizmo banga, palietusi kone visas kultûros ir meno sferas. Kultûrinës, ekonominës ir
socialinës transformacijos kartu su naujø technologijø ásigalëjimu parodë esant esminá atotrûká nuo ligtoliniø gyvenimo
ir kultûros formø. Kultûros srityje ryðkëjo iki tol klestëjusio modernizmo idëjø permàstymas, neigimas arba ignoravimas, persmelkæs beveik visas humanitarines sritis – nuo architektûros iki mass media. Modernistai siekë meno autonomijos ir puoselëjo individualumo koncepcijà, norëjo kurti nesenstanèius, didþius meno kûrinius, ðedevrus pagal
savo individualø stiliø. Jie grieþtai saugojo ribas. Viena vertus, modernizmas laikë save istoriniu avangardu ir visuomeniniø pokyèiø mediumu, taèiau kartu nusileisdavo ir iki „þemojo“ modernizmo apraiðkø (masinë produkcija).
Postmodernizmo viena ið svarbiausiøjø charakteristikø yra dediferenciacija, naikinanti distancijà tarp meno, mokslo ir moralës. Remdamasis savo ideologine pozicija, postmodernizmas gráþta prie kûrybinës reprezentacijos, atsisako
modernizmui bûdingos abstrakcijos, atsigræþia á istorijà ir seniai susiklosèiusius istorinius stilius, bet visa tai daro
pasitelkdamas paðaipà ir ironijà, kurie savo ruoþtu dekonstruoja ir iðtrina istoriniø stiliø pagrindus. Dël to istorinis
stilius yra suskaldomas á mozaikinius fragmentus, o pats subjektas iðskaidomas á daugybæ jo pavidalø. Postmodernizmas keièia menininko ir meno kûrinio sampratà, atsisakoma elitarizmo idëjos, genijaus individualybës, „aukðtojo“ ir
„þemojo“ meno. Postmodernizmas jungia juos, siekdamas estetinio pliuralizmo ir populizmo, pereina nuo vidiniø meno
kûrinio elementø sàveikos prie proceso, atlikimo ir sàveikos su suvokëju funkcijos. Modernaus meno kûriniai suponuoja prasmes ir interpretacijas, tuo tarpu postmodernistinis menas labiau orientuojasi á pavirðiø, atsisako gelmës, filosofiniø bei moraliniø vizijø. Þinoma, postmodernizmas neatsisako tradicijø, bet jas naudoja kaip estetinæ þaliavà savo
citatoms ir ironijai. Jeigu dar pridësime atsainø ir kritiðkà poþiûrá á politines ar socialines revoliucines idëjas, postmodernizmo vaizdas bus beveik iðbaigtas.
Visas ðis ideologinis pasaulëþiûrinis postmodernizmo pagrindas, subrendæs visai kitokioje visuomeninëje formacijoje, sovietinei Lietuvai nebuvo nei pasiekiamas, nei tinkamai suvokiamas. Todël ir kalbant apie pirmuosius postmodernizmo daigus Lietuvos architektûroje, taip pat ir Kauno autobusø stoties projekte, galima áþvelgti tik kai kuriuos
fragmentiðkus bruoþus, liudijanèius nostalgiðkà norà sekti, deja, tolimais, svetimais, neautentiðkais ir nepasiekiamais
potyriais. Pats Leonardas Vaitys pripaþásta, kad „postmodernizmo suveðëjimas pas mus vëlgi priëmë tik þenklus, o ne
filosofiná turiná“.
Visai suprantama, kad architektûroje beveik neámanomas ir netgi nereikalingas absoliutus originalumas. Ir Kauno
autobusø stoties projekte panaudota klasikinë, amþina, nuo ðumerø ir Egipto faraonø laikø iki ðiol besitæsianti ilga
aðinë simetrinë kompozicija yra neabejotinai istorinis reliktas. Ðiuolaikinëje architektûroje já utriravo ir mëgino aktualizuoti entuziastingi porevoliuciniai rusø konstruktyvistai. Jø projektai buvo ákvëpti komunistiniø idealø, pranaðiðkai utopiðki ir, kaip ir pats komunizmas, beveik nerealizuoti, bet iðliko kaip savitas architektûros istorijos reiðkinys (I. Leonidovas, El Lissitzky ir kt.).
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Leonardui Vaièiui aðinës kompozicijos dël jø verþlios, dinamiðkos iðraiðkos, atitinkanèios autoriaus individualybæ,
visada buvo artimos. Ypaè efektingai architektas jas iðplëtojo po daugelio metø, 1989-aisiais, jau aiðkiai postmodernistiniuose, deja, nerealizuotuose Matematikø namø Vilniuje, Santariðkëse, dviejø variantø projektuose (su arch. E. Gyliu;
respublikinis konkursas, II vieta) ir „Fidus“ firmos Vilniuje, Gariûnuose, projektuose (1993, su arch. S. Mikðtu).
Liko neágyvendintas ir konkursà laimëjæs Kauno autobusø stoties projektas. Jis, nors ir siejasi su konstruktyvizmu
dinamiðkomis, per du kvartalus ir skersai Vytauto prospektà ðaunanèiomis aðinëmis linijomis, stiklinio vamzdþio tûriais
ir tarsi organiðkàja, ið vidaus á iðoræ iðsiplëtojanèia befasade struktûra, turi vienà ryðkø postmodernistinës struktûros
archetipiná elementà – áspûdingo dydþio, aiðkiai pasiskolintas ið istorijos, bet savaip interpretuotas skersines keturkampes plokðtes su arkomis. Jos ið dalies pritaikytos konstrukciniam 450 kampu pasuktos laukiamosios salës pagrindui, o kitos skirtos pirmiausia efektui, fasado ir aðinës struktûros vaizdui sustiprinti, polëkio dvasiai simbolizuoti. Postmodernizmo dvasiai galima priskirti ir urbanistiná sprendimà, kuriuo siûloma radikaliai pertvarkyti visà aplinkiná rajonà,
naikinti senus statinius ir Ðiauliø gatvæ.
Pastato plano ir erdvinëje kompozicijoje susipina keletas ðiuolaikiniø architektûros krypèiø: konstruktyvizmas, funkcionalizmas, high-tech ir istorizmas, o jø miðinys ir duoda naujà estetinæ kokybæ ir minties iðraiðkà. Ðis projektas buvo
savotiðka deklaracija, pirmasis ryðkus iððûkis sovietiniam architektûriniam pseudofunkcionalizmui, praskëlæs ir pirmàjá plyðá á laisvesná màstymà, lankstesnæ kompozicijà, savarankiðkesnæ kûrybinæ elgsenà.
Visi ðie dalykai leidþia laikyti Kauno autobusø stoties projektà vienu reikðmingiausiø objektø sovietinio meto ne tik
Lietuvos architektûros minties, bet ir visos nacionalinës kultûros raiðkos istorijoje.
Kûrybiðkai labai reikðmingà uþdaviná Leonardas Vaitys atliko rekonstruodamas kavinæ „Gluosnis“ Vilniuje, Totoriø g. 3. Pagal gatvës perimetrà toje vietoje stovëjo XIX amþiaus rusiðko pseudobizantiðko stiliaus dviaukðtis plytinis
pastatas, o ið abiejø pusiø – istorizmo stiliaus dviejø trijø aukðtø namai. Architektas èia pirmà kartà tiesiogiai susidûrë
su kultûrinio ir kompozicijos parinkimo tikslingumo dilema: ar rekonstrukcijos naujumas turi bûti savarankiðkas, kontrastingai iðsiskiriantis, ar atvirkðèiai – prisitaikæs prie istoriðkai susiformavusios architektûrinës aplinkos?
Architektas pasirinko antràjá kelià ir juo eidamas labai jautriai ir kûrybiðkai sugebëjo sutaikyti ðiaip sunkiai sutaikomas naujoviø ir paveldo prieðybes, praturtinti gatvës vaizdà naujais struktûriniais ir autentiðkais spalviniais motyvais.
Pastato pagrindinio fasado dalyje virð pirmojo aukðto jis árengë ritminiø segmentiniø arkø galerijà – vienoje pusëje
maþesniø dviaukðèiø arkø eilutæ, kitoje pastatë didþiàsias, per 2–3 aukðtus einanèias arkas ir taip susiejo naujo ir
palikto seno pseudobizantiðkojo statinio dalis á vientisà itin gerai nusisekusià kompozicinæ visumà, kuri, vertinant
senamiesèio dvasios atitikimo poþiûriu, iki ðiol atrodo tarsi natûraliai èia buvusi nuo seno. Deja, tuo metu buvusi viena
geriausiø Vilniaus senamiesèio pastatø rekonstrukcijø, nebuvo pakankamai pastebëta ir tinkamai ávertinta.
Dràsiai á tarptautinius Europos architektûros konkursus Leonardas Vaitys su ilgameèiais bendradarbiais A. Alekna
ir G. Telksniu iðsiverþë 1980 metais. Jie dalyvavo Tarptautinio telekomunikacijø centro Paryþiaus Defance aikðtëje
sukûrimo konkurse.
Pastato kompozicijos idëja buvo labai originali ir ásimintina – tarsi kylanèio erdvën paukðèio – paðto balandþio
ávaizdis. Statinio vizualinis lengvumas iðreikðtas ðiuolaikiðkais plieninio karkaso ir stiklo plokðtumø deriniais. Jis galëjo
siekti debesis – planuotas aukðtis apie 150 metrø. Pastato tûris ir siluetas turëjo ekspresyviai pratæsti, „uþdaryti“ ir
akcentuoti þymiosios Paryþiaus vidinës magistralës – Eliziejaus laukø perspektyvà. Projektas nepateko á premijuotinø
gretà, bet buvo paþymëtas specialiame konkurso pastatø albume kaip vienas efektingiausiø pasiûlymø. Tai buvo
pirmas ir labai vykæs lietuviø architektø bandymas konkuruoti su varþovais tarptautiniu mastu.
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Svarstant apie sovietinio meto Lietuvos architektûrà niekaip negalima uþmirðti, kad jos formai ir stiliui didþiausià
átakà darë ne kokia nors forma ar stilius, ne estetikos ar meninës iðraiðkos dalykai, bet politinis ir ideologinis turinys, ið
esmës neatitinkantis tautos siekiø, atimantis galimybæ iðreikðti savàjá identitetà, nepaisantis tikrosios kûrëjø pozicijos.
Kartu negalima pamirðti, kad potencialiai egzistavo dar viena alternatyvi sovietinës architektûros funkcija – pasiprieðinimas naikinanèiai, Lietuvos kultûrà griaunanèiai jëgai. Kai kurie iðkiliausieji sovietinio meto architektûros kûriniai, tarp
jø ir Leonardo Vaièio, atstovavo tautinës dvasios iðlaikymo ir vidinës kultûrinës rezistencijos krypèiai, nepaisant to,
kad praktinëje veikloje viskam dirigavo valstybë, kuri leido direktyvas, derino ir finansavo projektus.

Kûryba laisvëje
1990 metais politiðkai iðsilaisvinusi ir pasiskelbusi demokratiðka valstybe, Lietuvos Respublika iðlaisvino ir architektûrà. Lietuvos architektø sàjunga, kuriai priklausë dauguma ðalies architektø, kartu su kitomis kûrybinëmis organizacijomis atsiskyrë nuo „sàjunginio“ centro ir tapo savarankiðka. Politiniai ir ekonominiai pokyèiai lëmë ir architektûrinës
veiklos sàlygø ir pobûdþio kitimà. Ëmë formuotis kapitalistinis – pradþioje „laukinio“ kapitalizmo pavidalo – gyvenimo
bûdas. Iðryðkëjo socialinë nelygybë, iðkilo þmogiðkumo problema vartotojiðkumo ir technokratijos ekspansijos amþiuje. Architektûra tapo preke, komercijos objektu. Svarbiausioji nauja ir dar neáprasta aplinkybë – klostësi sàlygos laisvai kûrybinei rinkai, individualiai veiklai ir – savirealizacijai. Architektûrinius projektus ëmë uþsakinëti privatûs asmenys ir ávairios bendrovës. Kartu didëjo ir profesinë konkurencija – anaiptol ne visada ðvari. Architektûra tapo tokiu
nepastoviu ir laisvai manipuliuojamu reiðkiniu, kad jà imta traktuoti ir interpretuoti kaip tik kam patinka. Nesubrendusi
demokratija, narciziðkas individualizmas, godumas ir ávairûs vienpusiðki pragmatiniai interesai bei eksperimentai ëmë
pintis á labai sudëtingà ir prieðtaringà mazgà.
Nepaisydami ávairiø ekonominiø ir finansiniø peripetijø, ástatymø netobulumo ir kitø sunkumø, projektuotojai stengësi, nors jokios programinës strategijos nebuvo, pakilti á naujos kûrybinës kokybës lygá, organizuotis á akcines bendroves ir steigti savo privaèius biurus.
Architektas Leonardas Vaitys, patyræs specialistas, aktyvus, iniciatyvus ir geras organizatorius, vienas ið pirmøjø
ásitraukë á naujo pobûdþio profesinæ veiklà. Jis tapo UAB „Forma“ vadovu ir solidaus architektûros þurnalo „Archiforma“ leidëju ir prezidentu. Dirbdamas „Formoje“ suprojektavo didþiumà savo geriausiø kûriniø ir tapo vienu iðkiliausiø
architektø Lietuvoje.
Pirmasis Leonardo Vaièio su bendradarbiais suprojektuotas visais atþvilgiais labai reikðmingas, etapinis valstybinës
svarbos kompleksas – originali tarptautinio Vilniaus oro uosto rekonstrukcija ir iðplëtimas, pareikalavæs ið architektø,
konstruktoriø ir statybininkø deðimties átempto darbo metø. Tai neeilinis objektas, perëjæs ilgø ieðkojimø ir svarstymø
etapus, pradëtas dar sovietmeèiu, o baigtas jau nepriklausomoje Lietuvoje, 1994 metø pabaigoje. Projektà rengë trijø
tuo metu jau patyrusiø Vilniaus architektø grupë – Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys ir Leonardas Vaitys.
Tokio pobûdþio statinio planui ir bendrajam funkciniam architektûriniam projektui ypaè didelæ reikðmæ turëjo privalomi technologiniai reikalavimai. Juo labiau sudëtinga buvo juos pajungti vientisai architektûrinei kompozicinei ir meninei idëjai. Tokiø pastatø projektavimo praktikos ne tik Lietuvoje, bet ir pas artimiausius kaimynus iki tol nebuvo.
Leonardui Vaièiui su kolegomis teko pirmiesiems bandyti eiti idëjø paieðkø ir realizacijos keliu.
Kompleksà sudaro du pagrindiniai tarpusavyje susieti korpusai – senasis, pastatytas dar pirmajame pokariniame
sovietiniame deðimtmetyje pagal tipiná rusiðkà projektà, ir naujasis, suprojektuotas labai ðiuolaikiðkai tiek idëjos, tiek ir
architektûriniø priemoniø poþiûriu. Jis skirtas dideliam keleiviø srautui – 900 þmoniø per valandà. Ðiame korpuse yra
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visos svarbiausios technologinës paskirties patalpos: administracinës, operacijø salës, keleiviø laukimo zonos, kroviniø paëmimo ir iðdavimo vietos, kavinës. Pirmasis aukðtas skirtas aptarnauti atskridusiems keleiviams, antrajame –
erdvios operacijø salës, kur patogiai iðdëstytos svarbiausios iðskrendanèiø keleiviø aptarnavimo patalpos. Treèiasis
aukðtas yra antresolinio tipo. Jame suprojektuotos iðskrendanèiø ir tranzitiniø keleiviø laukimo zonos su ávairiomis
jiems reikalingomis erdvëmis. Senajame korpuse liko keleiviø atvykimo ir kai kurios svarbios reprezentacinës patalpos. Didelis naujojo korpuso projekto privalumas buvo tas, kad já statant senajame pastate nesutriko áprastas keleiviø
aptarnavimo ritmas.
Naujasis korpusas buvo statomas daugiausia montavimo bûdu. Konstrukcijos – 36 metrø ploèio lengvos metalinës
santvaros didþiulei antrojo ir treèiojo aukðtø erdvei uþdengti – ruoðtos gamykloje ir á statybos vietà atgabenamos jau
gatavos. Esant reikalui tokia konstrukcija galëjo bûti padidinta. Ypaè daug svarstymø sukëlë senojo oro uosto pastato
ateitis: buvo ginèytasi, kaip panaudoti ðá masyvø sovietinio pseudoistoristinio stiliaus, bûdingà stalininei epochai,
pasenusá statiná. Siûlyti radikalià iðeitá – nugriauti – buvo uþvis lengviausia, bet architektai nëjo tokiu paprastu ir tiesmuku keliu. Jie veikë dràsiai, ryþtingai ir iðradingai. Taupydami lëðas jie nieko negriovë, bet ir nëjo á abejotinus kompromisus su atgyvenusiu reliktu, mëgindami já reabilituoti. Jie nesiëmë jo keisti, gerinti, renovuoti ar rekonstruoti, bet
tiesiog paliko toká, koká rado, netgi su kai kuriais sovietiniais ornamentiniais simboliais – penkiakampëmis þvaigþdëmis, vainikais, kûjais ir pjautuvais, taip pat stereotipinëmis masyviomis kolonomis ir ornamentuotais frizais – tegu bûna
akivaizdi okupacinio periodo istorijos ir architektûros iliustracija. Ðitoks savotiðkas kompozicinis darinys su savo vidiniu prieðtaringumu itin pritapo prie tuo laiku pergalingai per JAV ir Europà þygiavusios ir iki Lietuvos atëjusios postmodernizmo ideologijos ir metodø, savaip garbinusiø retro recidyvus.
Oro uosto pastatams pritaikyta visai nauja koncepcija, rasti netikëti bûdai sujungti abu statinius á visumà ir gauti
visiðkai naujà originalià architektûrinæ kokybæ – tarsi dviveidá architektûriná Janusà. Ði kokybë kuriama prieðprieðos
bûdu: ið vienos pusës – randant bendrà technologinæ funkcijà keleiviø srautui aptarnauti, ið kitos – tarsi sudauþiant
kaktomuða absoliuèiai prieðingø sampratø, ideologijø, epochø ir architektûriniø formø darinius. Naujasis korpusas
pastatytas statmenai uþ senojo, pratæsus jo simetrijos aðá ir apglëbus senàjá pastatà ið dviejø pusiø lenktomis stiklinëmis transporto estakadomis. Naujojo korpuso erdvë, struktûra ir architektûros stilius pabrëþtinai ðiuolaikiðki, novatoriðki, avangardiðki, konceptualiai prieðingos idëjinës prigimties nei sovietinës statybos korpusas. Ið pirmo þvilgsnio
gali atrodyti, kad to suderinti neámanoma, bet rastas sprendimas leidþia intriguojanèiai papildyti bendràjá deriná: integrali, nors ir prieðtaringa vienybë pasiekta pritaikius vienà esminiø postmodernizmo postulatø – þvelgti á istorinæ praeitá
ir jos materialias formas kai kada neutraliai, indiferentiðkai, ið ðalies, o kartais paðaipiai, atlaidþiai arba ironiðkai, netgi
su karèiu sarkazmu, pabrëþtinai hipertrofuojant atgyvenusius elementus ir paverèiant juos optiniais akcentais. Ðiuo
atveju tarsi abejingas neutralumas, kai sovietinis paveldas nelieèiamas, bet prie jo priduriama visai kitos epochos ir
koncepcijos architektûra, virsta aktyvia kompozicine intriga.
Visas naujasis korpusas kuria lengvumo ir dinamiðkumo áspûdá: subtilûs melsvø, baltø, raudonø tonø spalviniai
deriniai, natûrali ðviesa, plûstanti pro stikliná stogà ið galinës plokðtumos. Kai kurie operacijø saliø elementai –
stiklinë piramidë antrojo aukðto viduryje, apðvieèianti pirmojo aukðto centrà, originalûs baldai (dizaineris Egidijus
Kleiza), ventiliacijos kolonos, centre pakabintas didysis Lietuvos lakûnø didvyriðkumo simbolis – oranþinis „Lituanicos“ modelis – praturtina interjero erdvæ ir formà, teikia jam papildomø prasminiø ir dekoratyviniø akcentø. Á ðià
modernià vidaus erdvæ netikëtai ásiverþia senojo korpuso buvusios iðorinës sienos atkarpa su retro motyvais –
herbiniu sovietiniu vainiku, reljefiniais lipdiniais, profiliuotomis pseudoklasicistinëmis atbrailomis. Staiga atsiranda
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atviri sukti, pabrëþtinai ryðkiø raudonø ir mëlynø spalvø aþûriniai metalo laiptai, pro kiauras tarpaukðèiø angas
matomi ir ið senojo korpuso centrinës salës. Eksterjero kompozicijoje ypaè akcentuotos simetriðkai iðdëstytos pasviros stiklo plokðtumos. Kartu su statmenomis betono atramomis jos ritmingai kontrastuoja su gerai apgalvotais
skirtingø faktûrø ir spalvø deriniais. Virðus, perdanga, „penktasis fasadas“ reprezentuojamas ne maþiau uþ kitus
fasadus. Þvelgiant ið lëktuvo visas statinys su senàjá korpusà ið kraðtø aprëpianèiomis lenktomis transporto estakadomis primena tarsi þemën nutûpusá fantastinio dydþio stikliná vabzdá. Savo asociatyvia iðvaizda jis deklaruoja
naujà ðiuolaikinës techninës civilizacijos estetikà, Lietuvai ásitraukiant á pasaulinës civilizacijos ir kultûros orbità. Èia
nereikia ieðkoti kokiø nors lokaliniø asociacijø su mûsø kraðto specifika. Tai tiesiog simbolis. Statinyje nesunku
áþvelgti keleto ryðkiausiø transnacionaliniø architektûriniø stiliø ir krypèiø átakas – nuo japonø metabolizmo (galima
esant reikalui pridurti kitas saliø sekcijas ir toliau plëstis vykdant savotiðkà neuþbaigtumo programà) iki technologiðkojo high-tech’o ir postmodernizmo, visa tai sëkmingai pritaikius, perkûrus ir harmonizavus.
Vilniaus oro uosto tarptautinis terminalas tapo savotiðku Lietuvos istorijos lûþio, iðsilaisvinimo ir prisikëlimo kovos,
atsigavusios kuriamosios jëgos liudininku. Pradëtas projektuoti paèioje „perestroikos“ pradþioje, kai griuvo sovietinë
imperija, kompleksas sëkmingai uþbaigtas jau laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje.
Vëliau buvo keletas neágyvendintø projektø, jø likimas priklausë ne nuo architekto ir ne nuo architektûros kokybës,
bet nuo to meto prieðtaringø ir neramiø valstybës ekonominio gyvenimo aplinkybiø. Þinoma, sukurti projektai pasitarnavo architektûrinës minties evoliucijai, bet kartu paliko ir nuostoliø kartëlá.
Ið tuo metu neágyvendintø arba ne iki galo realizuotø projektø, tarp kuriø – Druskininkø prekybos centras (1991),
AB „Vilija“ ir „Darna“ komercinis centras Kaune (1991–1993), individualaus gyvenamojo namo Rieðëje projektas (1991),
AB „Fidus“ komercinis centras Vilniaus Gariûnuose (1993), paties Leonardo Vaièio UAB „Forma“ administracinis centras Vilniuje (1993), UAB „Vasto“ atstovybë Druskininkuose (1993), „Yamaha“ biuras Vilniuje (1994), – ypaè iðsiskiria
AB „Vasto“ pastato Druskininkuose projektas. Jo kompozicijos kertinë idëja – kuo labiau sutapti su ðio kurortinio
miesto senàja tradicine statyba ir aplinka. Uþsibrëþtas tikslas buvo beveik pasiektas, senajame miesto centre esantá
pastatà galutinai uþbaigti pritrûko labai nedaug – tik apdailos, bet statyba sustojo. Liko nebaigto dviaukðèio statinio
tûris su savitos plastinës kompozicijos elementais – þemu pailgu korpusu, ritmiðkai iðdëstytais mansardiniais stogeliais ir visà architektûriná kompleksà uþbaigianèia vertikale – ðalia namo kylanèiu lengvu bokðteliu. Idëjinis sumanymas
ir jo ágyvendinimas rodo sieká plësti lokalinës regionalizmo krypties ir lietuviø liaudies architektûros tradicijø galimybes, sudaryti bent fragmentinæ atsvarà ankstesniøjø metø Druskininkø miesto standartizuotai ir vietomis gigantomaniðkai
statybai, kuri grasë visai sunaikinti ramià ir jaukià kurorto dvasià.
Taupomasis bankas Vilniuje, Savanoriø prospekte (1987–1992, su arch. D. Èiþu), buvo vienas pirmøjø naujø bankø
pastatø atkûrus nepriklausomybæ. Architektams pavyko suprojektuoti labai originalios iðvaizdos, plastiðkà banko pastatà su lenktu fasadu ir stikliniais nuapvalintais galais. Virðutinis aukðtas tarsi klasikinis antablementas su plokðèia
stogà dengianèia staèiakampe plokðtuma efektingai uþbaigia viso statinio kompozicijà. Dël iðradingo kûrimo bûdo,
lanksèios ir nestandartinës formos bei istorinës reminiscencijos Taupomasis bankas galëtø pretenduoti á postmodernizmo raiðkos Lietuvoje pavyzdá, o santûrumu, kompozicijos savitumu ir vientisumu jis ásiterpia á Vilniaus architektûriná
kontekstà kaip labai savitas kûrinys.
1990 metais Leonardas Vaitys suprojektavo grupæ blokuotø triaukðèiø gyvenamøjø namø Vilniuje, ramioje Þirgo
gatvëje, netoli Inþinerinio statybos instituto miestelio. Jie buvo pastatyti ir sudarë vienà pirmøjø erdviø ir patogiø
ðiuolaikiðkø bûstø kompleksø sostinëje. Ðiø mûriniø namø architektûra savo santûria plastika, iðraiðkos paprastumu,
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ðviesiais fasadais atspindëjo populiarià modernistinæ mintá ir kartu su þalia, jaukia gamtine aplinka, vidaus erdviø
funkciniu zonavimu, balkonais, individualiais garaþais formavo naujus, daug aukðtesnius, palyginti su sovietiniø laikø
bûstais, gyvenimo lygio standartus.
Architektûrinës idëjos ir kûrybinës iðmonës poþiûriu vienas ádomiausiø objektø buvo 1999 metais pastatytas respektabilios kompiuteriø prekybos firmos AB „Alna“ administracinis pastatas Vilniuje, Domaðevièiaus gatvëje, kurá Leonardas Vaitys projektavo su bendradarbiais architektais Saulium Mikðtu ir Andrium Bakðiu. Bûsimasis pastatas centrinëje miesto dalyje jau turëjo ið dalies iðlikusá pirmtakà – vienà senà dviaukðtá korpusà. Gerokai iðplëtus kompleksà
reikëjo sujungti du visiðkai skirtingø istoriniø epochø, funkciniø paskirèiø ir kultûrinio bei estetinio turinio statinius, kad
jie sudarytø glaudø ir harmoningà architektûriná audiná. Pasirinktas labai aiðkus ir logiðkas kelias – reprezentuoti praeities vertybes sudabartinant praeitá naujosios architektûros kontekste. Tam panaudoti kontrastai ir ávairios stilistinës
interpretacijos. Senasis korpusas, buvæs gyvenamasis namas, stovintis palei gatvæ, statytas dar 1890 metais, priklausë
tuo laiku paplitusiam moderno stiliui (autorius – Vilniaus gubernijos architektas Aleksejus Polozovas). Ðiame name
vienas po kito gyveno du labai áþymûs, nors ir nevienodos politinës pakraipos, Lietuvos nacionalinio atgimimo ir
iðsivadavimo ideologai ir veikëjai. Jie abu buvo gydytojai – Andrius Domaðevièius, turëjæs èia savo klinikà, ir Jonas
Basanavièius, kurio iniciatyva antrajame aukðte buvo ásteigtas ir iki patriarcho gyvenimo pabaigos veikë pirmasis
intelektualinës kultûros þidinys – Lietuviø mokslo draugija.
Architektai kartu su AB „Alna“ vadovais, nepaisydami didesniø iðlaidø ir darbiniø nepatogumø, nusprendë respektuoti ðá paveldà projektuojamame administraciniame pastate. Maksimaliai iðlaikæ senojo namo planà, iðradingai pridûrë prie jo kiemo pusën iðeinanèius tris naujus korpusus, kurie glaudþiai ásiterpë á sklypà tarp esamø pastatø. Susidarë
labai kompaktiðkas keturiø korpusø blokas su Vilniaus senamiesèiui bûdingu atviru vidiniu kiemu. Jis beveik neturi
iðorës fasadø – iðskyrus vienà naujà ir vienà seno namo ðonà. Architektai, gerbdami ðá vertingà paveldà, nepabûgo
palikti dviaukðtá fasadà gretimø keturaukðèiø kaimynystëje. Tokia vietos padiktuota plano schema lëmë, kad vidinis
kiemas, uþdengtas dviðlaièiu stikliniu stogu, yra vienintelis natûralios ðviesos ðaltinis vidaus erdvei apðviesti. Ðis
kiemas pasidarë centrine funkcine ir rekreacine zona ir kompozicijos centru, á kurá iðeina trijø pastato aukðtø atviros
galerijos. Kad áëjimas á kompleksà atitiktø ðiuolaikinius reikalavimus, reikëjo pertvarkyti senàjá. Ðioje vietoje buvusiø,
dabar jau nebenaudojamø rusvo teraco laiptø architektai nenugriovë, bet atitvërë stikline pertvara kaip muziejiná istoriná eksponatà ir padëjo trumpà, bet reikðmingà uþraðà: ðiais laiptais vaikðèiojo þymieji Lietuvos þmonës.
Ieðkant ðio projekto stilistikos poþymiø, bûtø galima bandyti áþvelgti net postmodernistinæ netikëtumø reminiscencijà, kuri Leonardui Vaièiui ir anksèiau nebuvo svetima. Ðiuo atveju tai pateikta taip skoningai ir pagarbiai, kad kompozicija pakyla á autentiðkà kûrybiná lygá. Matyt, tai ir yra tikroji genius loci raiðka.
Vis dëlto pagrindinis kultûros istorijos akcentas yra pirmajame aukðte paliktas ir kiek galima autentiðkiau restauruotas dr. Jono Basanavièiaus labai kuklus memorialinis kambarys su senoviðka lubø puoðyba ir vienu kitu iðlikusiu baldu
(restauracijos projektus rengë Paminklø restauravimo instituto specialistës G. Miknevièienë, M. Miknevièiûtë, V. Stepulienë; istorinæ ikonografinæ medþiagà surinko R. Lebedytë, architektûrinæ – D. Kazlauskienë, polichromijos tyrimø – J. Rimkevièienë). Á ðá kambará galima patekti ið pertvarkyto vestibiulio ir priimamojo, kuriame kruopðèiai restauruotas spalvotas
lubø plafonas. Neuþmirðta paþymëti net buvusios sienos vieta. Toks pagarbus poþiûris nëra daþnas reliatyvizmo atakuojamoje ðiuolaikinëje Lietuvos architektûroje, kuri jau spëjo sunaikinti nemaþai senøjø vertybiø.
Svarbiausia nuostata, iðryðkëjusi ðiame objekte: sena su nauja jungiama ne dël kokio nors dirbtinio, formalaus
architektûrinio kompozicinio tikslo, kuris galëtø duoti vizualiná efektà. Èia tikslingai eliminuojama tokio formalizmo
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galimybë. Atkakliai siekiama tikros, vidujinës dermës, santûriø ðiuolaikiðkø architektûros formø ir kartu subtiliai iðryðkinamos ir aktualizuojamos architektûros bei kultûros praeities vertybës.
Ádëtos intelektinës pastangos nenuëjo veltui. Pasiektas rezultatas sëkmingai iðvengë funkcionalistinio sausumo,
kûrinys skleidþia nekasdieniðkà dvasingumo aurà.
Vienas ryðkiausiø Leonardo Vaièio ir jo bendradarbiø Sauliaus Mikðto ir Romo Kuèinsko kûrybiniø laimëjimø neabejotinai yra Lietuvos Respublikos ambasados pastatai Baltarusijos sostinëje Minske (1998–2000). Tokio kûrinio
valstybinis statusas suponuoja jo iðskirtinæ reikðmæ tarptautiniame ne tik politiniame, bet ir kultûriniame kontekste. Tai
labai atsakingas bei ápareigojantis intelektualiniø ir profesiniø gebëjimø iðbandymas. Projekto pagrindinë uþduotis –
funkciðkai, bet kartu ir vizualine menine kokybe atstovauti savo valstybei ir kultûrai uþ ðalies ribø.
Projektavimo eiga buvo labai neáprasta. Kûrybinæ laisvæ ið pat pradþiø ribojo tai, kad ambasadà reikëjo projektuoti
buvusio tipinio dviaukðèio, sovietiniø laikø dviejø korpusø vaikø darþelio pastato pagrindu, jo nenugriauti, bet rekonstruoti ir pritaikyti visai naujai paskirèiai. Architektai surado labai paprastà, racionalø ir kartu efektingà sprendimà. Jie su
maþiausiais nuostoliais pertvarkë pastatà, sudalijæ já á atskiras, bet erdviðkai suvienytas zonas. Viename korpuse –
konsulatas su atskiru áëjimu, pabrëþtu savotiðkai traktuotu metaliniø konstrukcijø kolonadiniu portiku, kitame – ambasada su darbo, sveèiø ir poilsio patalpomis. Aiðkiai zonuojamas ir ambasados sklypo plotas. Jame paliekami dideli
medþiai, lankiniu ðlaitu sutvarkomas 2,5 m sklypo paaukðtëjimas, prieðais ambasadà árengiama pusapskritë aikðtelë.
Vienà svarbiausiø zonavimo vaidmenø atlieka labai netikëtas ir kompoziciðkai áspûdingas elementas – didþiulë, masyvi,
ekspresyvi maumedþio siena, dengianti ambasados ir garaþø korpusus ið priekinës sklypo pusës. Ji dalija visà sklypo
erdvæ á dvi aiðkias dalis – oficialià ir ne visiems prieinamà vidinæ. Tokiu bûdu pasiekiama dvigubo – funkcinio ir emocinio
efekto. Ði tiesiai ðaunanti linija tarsi tolima aliuzija atkartoja ankstesniø Leonardo Vaièio kûriniø linijiná pobûdá.
Apskritai ambasados vieta atokiau nuo Minsko centro esanèiame standartiniø daugiabuèiø stambiaplokðèiø namø
kvartalo viduje yra iðimtinë. Ði aplinkybë, architektø meistriðkai panaudota, tapo dideliu privalumu. Rami, þalia aplinka
Lietuvos ambasadai teikia papildomo þavesio, jaukumo ir iðskirtinumo.
Ambasados pastatai perkurti ið naujo, erdvës tarp jø panaudotos vidiniam kiemeliui, multifunkciniam vestibiuliui,
kuris tinka susirinkimams ir minëjimams, koncertams ir parodoms. Pastatø iðorë, dengta tamsiomis plokðtëmis, atrodo
santûriai, bet kontrastà sudaro prabangiai árengtas interjeras su puikia apdaila ir originaliu apðvietimu, kuris ypaè
efektingai atrodo naktá. Prie kitø ambasados pastatø priderintas garaþo korpusas su apþeldintu stogu árengtas ðlaite.
Visas kompleksas sudaro ramø, bet itin stiprø architektûriná áspûdá, kuris aukðèiausiu lygiu reprezentuoja ne tik mûsø
architektûros, bet ir vakarietiðko mentaliteto lietuviðkosios kultûros proverþá á Rytus. Jame apsieita be tiesioginiø lietuviðkø citatø. Tai galima laikyti dar vienu ambasados komplekso privalumu ir kûrybiniu laimëjimu.
Taigi, nepaisant uþduoties sudëtingumo ir problemiðkumo, itin santûriomis priemonëmis Lietuvos Respublikos
ambasados statiniuose realizuotas svarbiausias psichoemocinis uþdavinys – kelti pagarbà ir pasididþiavimà Lietuva.
Ðis kompleksas yra puiki lietuviðkos neoregionalistinës architektûros iliustracija.
…Seniau atrastø kûrybiniø idëjø tobulinimas tæsësi.
„Europa City“ turistinis vieðbutis perdarytas ið buvusio keturaukðèio Vilniaus greitosios pagalbos automobiliø garaþo. Þinoma, architektai èia nesiekë kaþko neámanomo. Nekeisdami pagrindiniø buvusiø erdviø, tûriø ir konstrukcijos
karkaso, jie stengësi taupiausiomis priemonëmis áveikti uþprogramuotà ðio statinio struktûriná ðaltumà, nejaukumà ir
sukurti þmonëms ir miestui funkciðkai bei emociðkai priimtinà patrauklià architektûrinæ iðraiðkà. Ir su ðiuo uþdaviniu
puikiai susidorojo.
17

Vieðbuèio plano struktûra aiðki ir paprasta. Ji remiasi viduje sukurtu erdviu, per visus vieðbuèio aukðtus einanèiu
atriumu, pro virðutinæ stiklinæ perdangà skleidþianèiu natûralià dienos ðviesà nuo virðaus iki apaèios. Aplink ðviesiais
aþûriniais karkasiniais rëmais dengtà atriumà eina 132 kambariø eilës, kurios tæsiasi ir pastato galuose – anksèiau
buvusiø garaþo pandusø erdvëse. Be to, vieðbutyje árengtas restoranas ir konferencijø centras. Interjero spalvos
harmoningai dera, o eksterjero – stipriai kontrastuoja, dël to statinio fasadas atrodo itin efektingai. Intensyvi oranþiðkai
raudona spalva dengia tiesius korpuso ðonus, juos skaido sudvejintos langø angos. Tarplangiai pabrëþiami þalia
spalva. Galinës puscilindrës fasadø dalys sudaro labai stiprø ir kontrastingà spalviná efektà – jos padengtos aliuminio
lakðtø apdaila. Toks spalvø derinys itin aktyvina paprastas, lygias sienø plokðtumas, paversdamas pastatà ásimenanèiu dekoratyviniu akcentu ðioje toli graþu ne harmoningoje architektûrinëje aplinkoje. Pastatà optiðkai palengvina,
suteikia papildomo dekoratyvumo lenktø galiniø fasadø tarpaukðtës aþûriniø, metaliniø atbrailø eilës.
Leonardas Vaitys suprojektavo ir didþiausià bei moderniausià Lietuvoje sporto ir reabilitacijos centrà „Olympic
Gym“, kuris 2000 metais pastatytas Vilniuje, Ozo gatvëje. Centras áeina á didelæ hidroterapijos parko teritorijà kaip
vienas svarbiausiø bûsimojo komplekso objektø. Jo funkcija – gerinti þmoniø sveikatà ir padëti atgauti prarastas jëgas. Tam pasitarnauja aerobikos salë, dvi kultûrizmo salës, plaukymo baseinas, sûkurinës vonios, pirtys, masaþo,
soliariumo patalpos, baseinëlis vaikams, þaidimø kambarys. Be to, centro pastate yra restoranas, sporto reikmenø
parduotuvë ir vaistinë.
Pastato kampinæ plano konfigûracijà lëmë jo padëtis sklypo kampe. Siekiant sustiprinti kompoziciná efektà vienas
statinio kampas nusklembtas 450 á vidø, panaðiai kaip Leonardas Vaitys jau buvo daræs Politinio ðvietimo (Kongresø)
namø Vilniuje konkursiniame projekte (1980, su arch. A. Alekna, G. Telksniu, A. Þaliu), taip pat ir neágyvendintame
UAB „Forma“ administracinio pastato projekte (1993, su arch. S. Mikðtu ir R. Paleku). Ir administraciniame pastate, ir
sveikatos centre yra ir ástriþainë, ir apskritimas, kuriame árengta sukta laiptinë. Toks dviejø elementø derinys tapo tarsi
autoriniu kompozicijos þenklu, jis panaudotas ir „Vilijos“ bei „Darnos“ komercinio centro Kaune nerealizuotame projekte (1991–1993, su arch. R. Juozulynu). Sveikatos centre autoriaus autentiðkas þodis iðtartas itin ryðkiai. Vidaus
erdviø sutvarkymo idëja buvo Lietuvoje visai nauja ir neáprasta. Autorius norëjo ágyvendinti „vizualinio bendrumo“
idëjà, kai visas svarbiausias funkcines patalpas jungia tai, kad jos perregimos – planuota naudoti skaidrias pertvaras.
Siekta þmoniø atvirumo ir graþaus bendraminèiø bendravimo. Taèiau Lietuvoje toks bendrumas neturi tradicijø ir dar
nëra psichologiðkai priimtinas, todël koreguojant projektà teko erdves labiau atskirti. Interjero estetikai sukurti panaudota daug skirtingø dirbtiniø ir natûraliø medþiagø, spalvø ir formø. Tarp natûraliøjø vyrauja tradicinis emociðkai ðiltas
medis. Èia lenktoms klijuotos medienos santvaroms efektingai pritaikytas „Jûrës medis“. Iðorës kompozicija taip pat
remiasi formø, spalvø ir medþiagø skirtingumu – nuo Sibiro maumedþio sienos apdailos iki metalo plokðèiø ir tamsinto
stiklo. Atsiþvelgta ir á nakties ðviesos efektus. Didþiulë pasvirusios stiklinës fasado sienos plokðtuma tampa apðviestos vidaus erdvës ir joje esanèiø þmoniø veiksmo eksponentu.
Ðis ekspresionistinio pobûdþio pastatas imponuoja savo vidaus sandara ir fragmentø estetiðkumu bei savarankiðka kompozicija. Taèiau naudojant daug skirtingø elementø buvo sudëtinga juos visus suvienyti, dël to ið dalies sumaþëjo visumos harmonija. Nepaisant to, statinys reikðmingai papuoðë naujàjà miesto dalá ir praturtino jo panoramà.
Sostinës architektûroje ypatingà vietà gali uþimti pastaraisiais metais (2000–2003) Leonardo Vaièio projektuojamas parkas Ozo gatvës rajone (detalus planas parengtas su D. Baniene). Didþiulëje teritorijoje ásikurs pirmasis Lietuvoje iðtisas pramogø ir hidroterapijos parko kompleksas: vandens pramogø parkas, universali sporto salë, uþdaras
ðeimos pramogø parkas, boulingas ir kiti pramogoms skirti pastatai. Ðiame milþiniðko uþmojo parke projektuojami
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erdvûs statiniai, supami þaliøjø plotø ir vandens baseinø. Leonardo Vaièio kertinë idëja atspindi pagrindinius ðiuolaikinio þmogaus poilsio ir sveikatos poreikius – parke siekiama ákurdinti kuo daugiau pramogø rûðiø, norint psichologiðkai
iðvaduoti þmogø ið pilkos kasdienybës, ákyrëjusios monotonijos, sukurti intrigà, dirbtiná iliuziná pasaulá, kad visi èia
jaustøsi maloniai ir norëtø kuo ilgiau pasilikti. Èia vengiama formalistiniø iðoriniø efektø, vyrauja paprastumas. Statiniø
viduje – prieðingai: þaismë, linksmoji, nuotaikingoji zona, nevengiama net ir kièo elementø. Ði koncepcija ypaè iðryðkëja
vandens pramogø parke. Dirbtinis spalvingas pasaulis bus árengtas ið dalies ir po þeme (analogijos su M. Silveti
kûryba). „Þemës architektûrai“ labai artimas ir komercinis centras su baldø ir automobiliø salonu, suprojektuotas su
didele iðmone, þaliame ðlaite, kur numatyti ávaþiavimo tuneliai.
Panaðaus pobûdþio uþdavinius architektas sprendþia ir teritorijoje prie sëkmingai veikianèio „Olimpic Gym“ pastato –
èia ásikursianèio pirèiø komplekso funkcija yra kiek kitokia – labiau primena romëniðkas termas. Ðie Vilniaus pramogø
objektai palaipsniui ágyja realius bruoþus. Geràja prasme jie yra komercinës architektûros pavyzdys, taèiau atitinka
naujojo gyvenimo poreikius ir civilizacijos raidà.
***
Architekto Leonardo Vaièio kûryba yra tarsi naujosios Lietuvos architektûros istorijos iliustracija, atspindinti ðio sudëtingo
laikotarpio kûrybinius svyravimus, optimaliø krypèiø ir sprendimø paieðkas, permainas, lûþius ir viltis. Kintant sampratai,
pleèiantis akiraèiams ðioje kûryboje galima rasti ávairiø apraiðkø – ir madingo manieringumo, ir reklaminës komercializacijos, ir gilaus susimàstymo apie savo kraðto dabarties problemas ir ateities vizijas.
Susiklostë taip, kad Leonardo Vaièio kûryba telkiasi tarytum á du ryðkiausius polius – istoriniø pastatø rekonstrukcijà (retro) ir savarankiðkai perteiktà naujàjà architektûrà. Abiejuose poliuose atsiskleidþia architekto pozicija, jo vertybinis poþiûris á praeitá ir dabartá, á pasaulá ir Lietuvà. Nuo „Þinijos“ rûmø, „Gluosnio“, „Ðalèios“ iki „Alnos“, „Vereins“
banko, Vilniaus tarptautinio oro uosto, Lietuvos ambasados Minske – visur juntamas pozityvus ir jautrus santykis su
tradicija ir kultûra.
Nueitas ilgas kelias nuo dar naivoko ir pavirðutiniðko modernizmo, maiðtingø iððûkiø, konstruktyvizmo efektø siekio iki postmodernizmo elementø ir pastarøjø metø apmàstyto ir pasverto lietuviðkojo neoregionalizmo. Ðiandien, kada
ne tik etika, bet ir groþio kategorija mene yra kvestionuojama, laikoma anachronizmu, Leonardas Vaitys iðlieka tvirtas
pozityvistas. Laikydamasis ið esmës gyvenimo patikrinto modernizmo, jis plëtoja já kaip bûdà tæsti lietuviðkàsias tradicijas. Nepaisant visø gyvenimo ir kûrybos peripetijø, svarbiausios nuostatos lieka pastovios ir nekintamos. Tai meilë
ir tarnystë savo ðaliai, þmonëms ir plaèiausiai suprantamai humanistinei kultûrai. Ant ðiø pamatø statoma visa architekto Leonardo Vaièio kûryba.

* L. Vaitys, „Moderniojo paveldo praradimai“, Archiforma, 2000, nr. 1, p. 95.
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Architektûros projektai

1968–2003

21

Neágyvendinti projektai

22

Kultûros namai „Sudostroitel“
Ukraina, Nikolajevas, 1970
Bendraautoriai Algimantas Maèiulis, Henrikas Ðilgalis

pagrindinis fasadas

planas

maketas

23

Pirèiupiø memorialinis muziejus
1981

aksonometrinis planas

maketas

24

maketas

maketas

25

„Gintaro“ vieðbuèio su priestatu rekonstrukcija
Vilnius, Sodø g., 1985
Bendraautoriai Algis Vyðniûnas, Rimas Juozulynas

maketas

26

maketas

planas

27

UAB „World Data Busines“ komercinis centras
Druskininkai, 1992
Bendraautoris Rimas Juozulynas

I aukðto planas

maketas

28

Individualiø gyvenamøjø sublokuotø namø grupë
Vilnius, Þvërynas, 1991
Bendraautoris Rolandas Palekas

maketas

planas

29

AB „Vilija“ ir AB „Darna“ komercinis administracinis centras
Kaunas, Savanoriø pr., 1993
Bendraautoris Rimas Juozulynas

I aukðto planas

maketas

II aukðto planas

maketas

30

„Yamaha“ firminë parduotuvë su administracinëmis patalpomis
Vilnius, Verkiø g., 1994

planas

perspektyva

fasadas

maketas
fasadas

31

AB „Fidus“ komercinis centras
Vilnius, Gariûnai, 1993
Bendraautoris Saulius Mikðtas

maketas

32

UAB „Forma“ administracinis pastatas
Vilnius, Slucko g., 1993
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Rolandas Palekas

maketas

maketas

33

AB „Vasto“ atstovybë
Druskininkai, 1993

I aukðto planas

maketas

34

maketas

fasadas

35

AB „Enita“ komercinis centras
Vilnius, Ukmergës g., 1993
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Rolandas Palekas

I aukðto planas

maketas

36

maketas

37

Hidroterapijos centras „Saunø rojus“. Vieðbutis. I variantas
Vilnius, Ozo g., 2000

38

eskizas

perspektyva

pjûvis

I aukðto planas

Hidroterapijos centras „Saunø rojus“. I variantas
Vilnius, Ozo g., 1999–2003

eskizas

fasadas

generalinis planas

39

Hidroterapijos centras „Saunø rojus“. I variantas
Vilnius, Ozo g., 1999–2003

vizualizacija

40

Hidroterapijos centras „Saunø rojus“. II variantas
Vilnius, Ozo g., 1999–2003

pjûvio eskizas

generalinis planas

pjûvis

fasadas

41

Vandens pramogø parkas
Vilnius, Ozo g., 2000
Bendraautoris Saulius Mikðtas

eskizai

vizualizacija

42

I aukðto planas

„Ogmios Astra“ pramogø centras. Vandens pramogø parkas. I variantas
Vilnius, 2001–2003

eskizas

I aukðto planas

vizualizacija

43

„Ogmios Astra“ pramogø centras
Vilnius, 2001–2003
Bendraautoris Saulius Mikðtas

generalinio plano eskizas

aksonometrinio plano eskizas

44

vizualizacija

45

„Ogmios Astra“ pramogø centras. 10-ties tûkstanèiø vietø þiûrovø salë. I variantas
Vilnius, 2001–2003

eskizas

planas

vizualizacija

46

vizualizacija

47

„Ogmios Astra“ pramogø centras. Prekybos centras. I variantas
Vilnius, 2001–2003

I aukðto planas

vizualizacija

48

cokolinio aukðto planas

Ritualiniø paslaugø centras
Vilnius, Puðyno Kelio g., 2003
Bendraautoriai Sigitas Sparnaitis, Vytas Avietynas

vizualizacija

pjûvis

49

Konkursai

50

LKP CK administracinis pastatas
Vilnius, Lukiðkiø a., 1970
Bendraautoris Gintautas Telksnys

pagrindinis fasadas

bendras vaizdas

I aukðto planas

51

Kauno autobusø stotis
1978
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

generalinis planas

52

maketas

fasadas ið Vytauto g.

53

Kauno autobusø stotis
1978
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

maketas

pjûvis

54

I aukðto planas

maketas

maketas

II aukðto planas

55

Politinio ðvietimo namai
Vilnius, 1980
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys, Alfredas Þalys

aksonometrinis generalinis planas

fasadas ið Tilto g.

56

maketas

I aukðto planas

II aukðto planas

57

Tarptautinis komunikacijø centras
Paryþius, Defance aikðtë, 1980
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

I aukðto planas

58

aksonometrinis vaizdas

59

Tarptautinis komunikacijø centras
Paryþius, Defance aikðtë, 1980
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

pagrindinis fasadas

60

pjûvis

bendras vaizdas á Eliziejaus laukus

61

Matematikø namai
Vilnius, 1989
Bendraautoris Egidijus Gylys

situacijos schema

I aukðto planas

maketas

62

I aukðto planas; II variantas

maketas; II variantas

63

UAB „Sostena“ salonas
Kaunas, Savanoriø pr., 2000
Bendraautoris Saulius Mikðtas

vizualizacija

I aukðto planas

64

Koplyèia prie Kryþiø kalno
Ðiauliai, 2001
Bendraautoris Romualdas Kuèinskas

vizualizacija

interjero vizualizacija

65

Ágyvendinti projektai

66

Kino teatras „Ðalèia“
Ðalèininkai, 1973

I aukðto planas

bendras vaizdas

bendras vaizdas

67

Bendrabutis
Vilnius, Kauno g./Algirdo g., 1974

eskizas

bendras vaizdas

tipinio aukðto planas

68

Administracinio pastato rekonstrukcija
Vilnius, Totoriø g. 3, 1980

eskizas

bendras vaizdas

69

Vilniaus tarptautinis oro uostas
1983–1993
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

generalinis planas

fasadas; I variantas

pjûvis; I variantas

70

maketas

I aukðto planas

II aukðto planas

71

Vilniaus tarptautinis oro uostas
1983–1993
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

vaizdas ið ðono

72

interjero fragmentas

73

Vilniaus tarptautinis oro uostas
1983–1993
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys

bendras vaizdas

74

naktinis vaizdas

75

Lietuvos taupomojo banko administracinis pastatas
Vilnius, Savanoriø pr., 1987–1992
Bendraautoris Dainius Èiþas

I aukðto planas

bendras vaizdas

76

Individualiø gyvenamøjø sublokuotø namø grupë
Vilnius, Þirgo g., 1990

maketas

eksterjero fragmentas

77

Administracinis pastatas
Vilnius, Jakðto g.12, 1996
Bendraautoris Rolandas Palekas

fasadas ið Jakðto g.

eskizas

maketas

78

bendras vaizdas

bendras vaizdas

79

UAB „Alna“ administracinis pastatas
Vilnius, Domaðevièiaus g. 7, 1997
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Andrius Bakðys; restauracinës dalies – V. Stepulienë, M. Miknevièiûtë

maketas

III aukðto planas

skersinis pjûvis

80

vaizdas ið Domaðevièiaus g.

fojë fragmentas

81

UAB „Alna“ administracinis pastatas
Vilnius, Domaðevièiaus g. 7, 1997
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Andrius Bakðys; restauracinës dalies – V. Stepulienë, M. Miknevièiûtë

memorialiniai laiptai

82

fojë grindø fragmentas;
vitraþo autorius A. Dovydënas

fojë fragmentas

83

Sporto ir reabilitacijos kompleksas „Olimpic Gym“
Vilnius, Ozo g., 1999

fasado eskizas
I aukðto planas

ðoninio fasado iðklotinë

II aukðto planas

maketas

84

bendras vaizdas

85

Sporto ir reabilitacijos kompleksas „Olimpic Gym“
Vilnius, Ozo g., 1999

bendras vaizdas

86

interjero fragmentas

87

Sporto ir reabilitacijos kompleksas „Olimpic Gym“
Vilnius, Ozo g., 1999

eksterjero fragmentas

88

interjero fragmentas

89

Lietuvos Respublikos ambasada
Baltarusija, Minskas, 2000
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Romualdas Kuèinskas

generalinio plano eskizas

maketas

90

bendras vaizdas

bendras vaizdas

áëjimo fragmentas

91

Lietuvos Respublikos ambasada
Baltarusija, Minskas, 2000
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Romualdas Kuèinskas

vidaus kiemo fragmentas

92

kiemo fragmentas

93

Lietuvos Respublikos ambasada
Baltarusija, Minskas, 2000
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Romualdas Kuèinskas

áëjimo á konsuliná skyriø fragmentas

94

interjero fragmentas

95

Lietuvos Respublikos ambasada
Baltarusija, Minskas, 2000
Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Romualdas Kuèinskas

naktinis vaizdas

96

naktinis vaizdas

97

Administracinio pastato rekonstrukcija
Vilnius, Vilniaus g. 35, 2001
Bendraautoris Andrius Bakðys, restauracinës dalies – I. Bëèienë, E. Kazlauskaitë

I aukðto planas

skersinis pjûvis

bendras vaizdas

98

vakarinis vaizdas ið vidaus kiemo

laiptinës fragmentas

99

Vieðbutis „Europa City“
Vilnius, Jasinskio g., 2003
Bendraautoris Romualdas Kuèinskas

I aukðto planas

vieðbutis miesto panoramoje

100

tipinio aukðto planas

vaizdas ið Geleþinio Vilko g.

101

Vieðbutis „Europa City“
Vilnius, Jasinskio g., 2003
Bendraautoris Romualdas Kuèinskas

evakuacinës laiptinës fragmentas

102

galinio fasado fragmentas

103

Vieðbutis „Europa City“
Vilnius, Jasinskio g., 2003
Bendraautoris Romualdas Kuèinskas

holo fragmentas

104

holo fragmentas

105

Apartamentinis vieðbutis
Vilnius, Ozo g., 2003
Bendraautorë Adrija Baltrûnienë

106

eskizas

pjûvis

tipinio aukðto planas

I aukðto planas

bendras vaizdas

vaizdas miesto panoramoje nuo Tauro kalno

107

Individualus gyvenamasis namas
Vilnius, Puðyno Kelio g., 2002

fasado eskizas

fasado eskizas

I aukðto planas

108

fragmentas

bendras vaizdas

109

Hidroterapijos centras „Saunø rojus“
Vilnius, Ozo g., 2003

generalinio plano eskizas

I aukðto planas

110

generalinis planas

vizualizacija

vizualizacija; naktinis vaizdas

111

Poilsio namø „Litorina“ iðplëtimas
Nida, 2003
Bendraautoris Andrius Bakðys

vizualizacija

I aukðto planas

112

Priedai

113

Autobiografinë esë

Vaikystë
Gimiau 1943 metø liepos 17- osios rytà, kai tëvas, tuo metu Kauno 6-osios gimnazijos pieðimo mokytojas, vykdydamas
vokieèiø karo metais ávestà prievolæ, kirto miðkà. Vëliau, slëpdamiesi nuo artëjanèio fronto ir baimindamiesi dël mano
gyvybës, tëvai pasirinko ne Vakarø kryptá, o tik 20 kilometrø jø link – Kulautuvà.
Lemtingas pasirinkimas. Ne tik todël, kad èia sulaukëme paradoksalios, uþkoduotø jausmø ir tarpusavio santykiø
sistemos, kurioje man teko gyventi 50 metø. Èia mano, vieneriø metø vaikino, pagrindinis maistas buvo laðiniai,
uþsigeriami ðiltu pienu, kas gal kiek pateisina dabartinæ mano kompleksijà. Bet ir todël, kad vëliau, jau po 20 metø,
likimas mane gràþino á Kulautuvà tam, kad èia surasèiau savo vienintelæ – þmonà Elenà...
Vaikystë Kauno Þaliakalnyje, Gëliø rate, ðiandien asocijuojasi su nepakartojamais juodos forminës duonos keturkampiais, uþteptais margarinu ir apibarstytais druska, kuriais smaliþiavome patys ir áduodavome kas rytà á darbà
varomiems vokieèiø belaisviams. Dar prisimenu ilgà stovëjimà eilëse prie tos paèios duonos ar miltø, keliones rogutëmis
atsiveþti bidono þibalo, kuriuo vakarais namuose pasiðviesdavome.
Prisimenu ir kaimyno – „liaudies prieðo“ iðveþimà á tremtá bei draugystæ su jo dukterimis Zita, Gita ir Nijole. Savo
iðeiginius drabuþius, pasiûtus ið iðversto tëvo kostiumo, papuoðtus dekoratyviomis languotos medþiagos kiðenëmis ið
mamos sijono.
Taèiau ðiandien vis vien atrodo, kad vaikystë buvo skaidri, saugi ir linksma, gal ðiek tiek pavojinga. Pavojinga
todël, kad Gëliø rato „kolektyvas“ buvo gana iðradingas: lásdavome á svetimus (tø paèiø kaimynø) sodus, susprogdindavome vienà kità rastà ðoviná, iðdauþydavome vienà kità langà, gatvës stulpo lemputæ, savo ar savo draugo
dantá... Tame gatvës kolektyve, bûdamas vienas maþiausiø, tikrai nebuvau paskutinis. Dël to kartkartëmis gaudavau
malkø, kurios dþiûdavo prakuroms ant viryklos. Bet „malkø gaudavau“ nuo mamos...

Tëvai
Tëvas – Voicechavièius Jonas, Juliaus (1903–1963) – geleþinkelio maðinisto ir kaimo moterëlës Marijonos ið Panevëþio apskrities sûnus. Subrendæs kartu su pirmàja nepriklausoma Lietuvos Respublika, apie 1934-uosius kreipësi á
valstybinæ komisijà, kuriai vadovavo Jonas Jablonskis, praðydamas atlietuvinti pavardæ. Buvo pasiûlytos trys – Vaitiekus,
Vaitys, Vytis... Ðiandien efektinga bûtø Vyèio pavardë, bet anais laikais tikriausiai ðeimai bûtø tekæ toli keliauti...
Mama – Larisa Petrovaitë (1909–1978) – caro armijos, o po Spalio revoliucijos – Lietuvos kariuomenës pulkininko,
Kauno II forto komendanto pavaduotojo Georgijaus Petrovo, Ðiauliuose gimusio ruso, ir kadaise Jekaterinos II á Pavolgá
atveþtos vokieèiø Damm giminës palikuonës – jau surusëjusios Veros – duktë.
Kiek manyje lietuviðko kraujo? Vienintelë paguoda, kad miðrûnai bûna...
Apie tëvà jau raðiau (þr. knygoje „Jonas Vaitys“, 2003), o motinà turëjau tokià, kokià tikriausiai turi daugelis ðeimø –
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gerà, sutelkianèià visà ðeimà, tyliai kenèianèià dël vaikø atþarumo ir savo kûno skausmø, mylinèià visus, kurie
sugebëdavo bûti jos biologinio lauko erdvëje. O ji buvo didþiulë.
Dar sesuo Laima – lituanistë, graþioje garsiausiø Lietuvos poetø kompanijoje 1954 metais baigusi Vilniaus
universitetà. Daug metø dël amþiaus skirtumo turëjome skirtingus interesus ir potraukius, taèiau jau seniai supratau,
kad esame tik dviese ið antrosios Vaièiø kartos.

Mokykla
Mano mokykla susideda tarsi ið dviejø daliø. Á pradinæ Kauno 31-àjà, buvusià visai ðalia namø, bliaunantá visa gerkle,
sunkiai atplëðusi nuo tvoros, ðiaip taip ástûmë mama. Matyt, paveikë daþnai girdimas argumentas, kad prieðingu
atveju reikës kiaules ganyti.
Pirmoji mokytoja – Kauno pedagogikos þvaigþdë K. Kersnauskienë – buvo mûsø mylima, taèiau átariu, kad paþymius
gaudavom bent kiek atsiþvelgiant á tëvø padëtá miesto visuomenëje. Man tai pravertë – tëvas laikinojoje sostinëje buvo
„figûra“. Ðiaip ar taip, pradinæ baigiau vienais penketais.
Viskas pasikeitë, kai atëjau á penktàjà klasæ Salomëjos Nëries vidurinën mokyklon. Ten pakliuvau á puikaus meniðkos
sielos pedagogo Korsako – matematiko ir klasës auklëtojo – rankas. Korsakas buvo meninës saviveiklos entuziastas,
todël augesniems mûsø klasës vaikams, o vëliau paaugliams teko ðokti visus liaudies ðokius, dalyvauti literatûrinëse
kompozicijose, vaidinti spektakliuose. Besimokydami mokykloje mes net du kartus dalyvavome Respublikinëje dainø
ir ðokiø ðventëje.
Ëmiau aktyviai sportuoti. Lankiau, þinoma, krepðinio treniruotes, nes mokykloje dirbo buvæs krepðininkas Juozas
Þitkevièius („Þiogas“). Mûsø mokykla visada buvo tarp geriausiø Kauno komandø. Krepðiná pamëgau ilgam, jei ne
visam gyvenimui. Profesionalios treniruotës pas þymiausius Lietuvos trenerius (V. Sercevièiø – „Roza“) iðmokë ne tik
krepðinio, bet ir sunkiai dirbti, kentëti, iðtverti. Tai pravertë ateityje.
O kaip mokslai? Èia ëjosi sunkiau. Buvau tvirtas vidutiniokas, vis nukrypstantis á blogàjà pusæ. Viena sunkiausiø
disciplinø – chemija. Mokytojai („Benzinuvkei“) turëjau prisiekti, kad nestosiu á jokià aukðtàjà mokyklà, kur yra chemijos egzaminas. Taip gavau iðsvajotà trejetà ir baigiau vidurinæ. Manau, kad tuomet nemaþai mokytojø lengviau
atsikvëpë...
Neþinau kodël, bet ypatingø sentimentø nei mokyklai, nei klasei neliko, ir nors turëjome daug bendrø interesø –
saviveikla, sportas, turizmas. Taèiau su vienu klasioku – Rimu Daugëla likome nuoðirdþiais draugais, nors susitinkame
gal porà kartø per metus, pokalbis prasideda tarsi nutrûkæs vakar.
Baigus mokyklà tapo akivaizdu, kad niekur kitur, kaip tik á Kûno kultûros institutà, á kurá mane kvietë ir að pats
norëjau, neástosiu. Tada tëvas, ðiaip jau nelabai kreipæs dëmesá á mano „mokslinius“ pasiekimus, tvirtai pareiðkë: „Ið
sporto duonos nevalgysi“. Tuo laiku tai buvo tikra tiesa. Pasodino pieðti gipsinæ galvà. Neþinau, kodël að tà kartà
paklusau. Patikëkite, nesigailiu...

Studijos
Átariu, kad á architektûros specialybæ ástojau su tëvo, tuo metu Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto Grafiniø
darbø katedros docento, neakivaizdine pagalba. Buvo 1961-ieji. Pirmieji pora studijø metø – dar kupini vaikiðkø iðdaigø,
noro susivokti tarp þmoniø. Dalis jø atëjo ið ávairiausiø Lietuvos kampeliø, paðaukimo vedami. Man studijos buvo
„studentavimo“, Laisvës alëjos ðlifavimo laikas, nes vis dar teberuseno svajonë apie didájá krepðiná.
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Iðdidus Þaliakalnio
vaikinas. 1945

„Jaunieji gamtininkai“. Centre – Leonardas Vaitys. 1954

Rodeno átakoje. 1947
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Pirmà kartà Lietuvos sostinëje. Ið kairës: L. Vaitys, R. Jankauskas, R. Daugëla. 1956

Apsimetëlis pirmûnas. 1961
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Architektûros studijø pradþia. 1963

Architektûros studijø pabaiga. Ið kairës: L. Vaitys,
V. Skokauskas, G. Telksnys

118

Laimingi, patenkinti, iðdidûs – Vilniaus oro uosto projektas patvirtintas! Ið kairës: A. Alekna, L. Vaitys, G. Telksnys. 1985

119

Paskutinë taurë drauge... G. Baravykas, L. Vaitys. 1995

Draugo nebëra... 1995

120

Oslas. Nuostabusis G. Vigelanas Frognerio parke. 1998

Rovaniemi. Arkties meridianas Alvaro Aalto mieste. 1999

121

Norvegija. Haaleris. Ið kairës: A. Rimkus, norvegø firmos atstovas,
L. Vaitys, E. Miliûnas, V. Juozaitis, V. Klimavièius. 1998

Lietuvos architektûros parodos atidarymas Niujorke.
Ið kairës: V. Dièius, L. Vaitys, R. Buivydas. 1998

Lietuvos ambasados Minske atidarymas. Ið kairës: R. Kuèinskas,
L. Vaitys, A. Ðuðkevièius, E. Vaitienë, S. Mikðtas. 2000

122

Atidengiame memorialinæ A. Zaviðos lentà Nidoje. Ið kairës: J. Makariûnas,
J. Ðeibokas, A. Brazauskas, L. Vaitys, A. Katilius. 2001

Pirmasis A. Zaviðos vardo prizas uþ geriausià rekreacinës
architektûros kûriná. Ið kairës: L. Vaitys, A. KuprelytëZaviðienë. 2003
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Namai... Su þmona Elena. 2002

Namai... Dukros Ieva ir Jurga, anûkai Arnas ir Martynas, þmona Elena. 2002
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UAB „Forma“ kolektyvas. Ið kairës: Romualdas Kuèinskas, Donatas Graþys, Leonardas Vaitys, Rimantas Krikðèiukas,
Olegas Tiuliakovas, Rimantas Pumputis, Adrija Baltrûnienë, Andrius Bakðys, Saulius Mikðtas. 2003
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Taip atëjo lemtinga 1963 metø rugpjûèio 21 diena. Gráþdamas po krepðinio treniruotës ið kaimynø þvilgsniø supratau,
kad atsitiko kaþkas negero. Dirbtuvëje staiga mirë tëvas. Kitø metø vasarà su tëvo palikta maðina padariau avarijà, po
to rimtai susirgau ir pusæ metø praleidau ligoninëje, pusæ – sanatorijoje. Gráþau studijuoti atsilikæs nuo savo grupës á
naujà – jaunesná kolektyvà. Gráþau supratæs, kad vienas jaunatviðko gyvenimo puslapis negráþtamai uþverstas. Man
teks bûti architektu! Taèiau gráþau ne viskà praradæs – uþmezgæs ryðá su kaimo, kuriame buvo sanatorija, mergaite.
Susituokëme 1966 metais ir áþadø laikomës iki ðiol. Santuoka nulëmë nebeiðvengiamà pasirinkimà – man teks bûti
architektu!
Pradedu dirbti, kaip buvau ápratæs sporte – negailëdamas savæs. Reikia vytis, reikia pabandyti lenkti. Draugauju tik
su protingesniais ir stipresniais uþ save, pradedu skaityti architektûros klasikus, klausausi, bet dar neanalizuoju.
Gaunu pirmàsias architektûrines „chaltûras“. Gimsta Jurga. Ðeimai reikia valgyti. Mano tëvo, kuris buvo visos ðeimos
maitintojas, nebëra.
Profesorius Vytautas Bujauskas pagiria vienà mano kursiná darbà, artimiausi draugai sunerimsta, að vejuosi juos –
mûsø lyderius. Pirmà kartà pajuntu pasitenkinimà – ne tiek rezultatu, kiek paèiu kûrybos procesu. Profesoriui V. Bujauskui
liksiu dëkingas, kad manyje áskëlë pasitikëjimo ugnelæ.
Taigi jau ne studentaudamas, o rimtai studijuodamas, apsuptas mamos, þmonos ir sesers meilës, iðvaduotas nuo
buities rûpesèiø, baigiu institutà labai gerais paþymiais. Vienas pirmøjø einu á skirstymo komisijos posëdá, pasiryþæs
vaþiuoti á Vilkaviðká – rajono vyriausiojo architekto pareigoms, o tai uþtikrinta duona jaunai ðeimai. Taèiau iðeinu ið
komisijos paskirtas á Vilniaus komunalinio ûkio projektavimo institutà (tuo metu antràjá pagal dydá ir reikðmæ respublikoje).
Komisijoje dalyvavæs tuometinis ðio instituto vyriausiasis architektas, dabar Vilniaus dailës akademijos profesorius
Algimantas Maèiulis pakvieèia dirbti pas save.

Darbas
Á Vilniø atvaþiuoju ne vienas. Èia pas maestro Vytautà Èekanauskà jau dirba Algimantas Alekna, kartu á Eksperimentiná
baldø projektavimo-konstravimo biurà atvaþiuoja Gintautas Telksnys. Techninës estetikos projektavimo institute dirba
Tautvydas Miknevièius, Paminklø restauravimo ir projektavimo institute – Giedrë Miknevièienë. Að patenku á
„Komprojektà“, Juozo Jurkðaus vadovaujamà architektø grupæ, kurioje jau metus dirba Henrikas Ðilgalis. Jie visi mano
bendramoksliai, su jais labiausiai susieta ir tolesnë mano darbinë veikla. „Komprojekte“ praleidau 23-ejus metus,
perëjau visas architekto karjeros pakopas – nuo eilinio architekto iki instituto vyriausiojo architekto.
Darbo pradþia ðiame institute susiklostë sëkmingai, o ypaè dël to, kad ðalia dirbo H. Ðilgalis. Nepaprastai darbðtus,
be galo atsidavæs architektûrai, gabus ir itin reiklus sau, daþnai priimdavo neadekvaèius vadybos sprendimus, dël ko
geri eskizai bûdavo atmetami ir vël viskas prasidëdavo ið naujo. Tà supratau vëliau, o tada jis man buvo didþiulis
autoritetas. (Vëliau H. Ðilgalis daug dirbo þymiame Latvijos kolûkyje ir, siekdamas bûti ðalia realizuojamø objektø,
persikëlë ten gyventi. Mûsø bendravimas nutrûko.)
Dirbdavome ilgais vakarais, savaitgaliais, vaikðèiojome á bibliotekas. Ðio bendradarbiavimo kulminacija – Nikolajevo
laivø statybos ámonës kultûros namø projektas, kurá daryti mudu su Ðilgaliu pakvietë A. Maèiulis. Tai buvo milþiniðkas
darbas ir ávairiapusë patirtis (gaila, kad, keièiantis uþsakovo vadovybei, ðis projektas nebuvo ágyvendintas). Be kita
ko, ðis darbas gerokai pataisë tuometinæ ðeimos finansinæ padëtá. Á Vilniø atvaþiavau su þmona ir vieneriø metø dukrele.
Vargais negalais gavome lovà su ðalia esanèia vaikiðka lovele bendrame ðeimininkø kambaryje Tilto gatvëje. Uþ ðiuos
„patogumus“ teko mokëti 30 rubliø. Jaunam specialistui, gaunanèiam 83 rublius „á rankas“, tai buvo dideli pinigai.
126

Taèiau kasdienius blynus ar makaronus, valgomus su obuoliø tyrele, paávairindavo tradiciniai „algos dienos pietûs“ –
riebi raugintø kopûstø sriuba ir, þinoma, cepelinai. Kviestiniai sveèiai – A. Alekna ir G. Telksnys, tuomet dar viengungiai,
atsineðdavo ðokoladà ir du butelius ðampano. Jø atlyginimai, þinoma, buvo tokie patys. Norëdami nors kiek uþsidirbti,
„chaltûras“ gaudydavom visur. Viena didþiausiø ir ilgalaikiø, kuria mudu su G. Telksniu uþsiëmëme, buvo vaizdinës
agitacijos stendø gamyba Lietuvos kolûkiams. Po to, kai gimtàjà þemelæ gerokai apterðëme þvaigþdþiø, pjautuvø ir
kûjø, vis didëjanèiø kiauliø ir pilnesniø pieno bidonø kompozicijomis, savo sugebëjimus perkëlëme á Baltarusijà ir
Kaliningrado sritá. Belieka guostis, kad ir joms teko nemaþas „intelektualios kûrybos“ krûvis, o geras uþdarbis maþino
kartëlá, kurá jausdavom þiûrëdami á savo kûrybà.
Jau 1970 m. dalyvavau LKP centro komiteto administracinio pastato (buv. Lenino a.) projektavimo konkurse.
Pasikvieèiau A. Aleknà ir G. Telksná. Dël objektyviø prieþasèiø A. Aleknai atsisakius (beje, pirmà ir paskutiná kartà), su
G. Telksniu porà mënesiø dirbome be laisvadieniø, o vëliau ir bemiegëmis naktimis, – tapome antrosios premijos
laimëtojais. Pirmoji premija atiteko broliams Algimantui ir Vytautui Nasvyèiams kartu su jaunuoju Algirdu Reimeriu. Jø
autoritetas buvo neáveikiamas.
Ðis darbas man buvo svarbus dël keliø prieþasèiø. Viena jø – mes suvokëme savo galimybes. Tai pajutome ið to
meto architektûros meistrø poþiûrio á mus. Antra, ávyko giminingø sielø – A. Aleknos, G. Telksnio ir mano susivienijimas
ilgam kûrybiniam laikotarpiui. Vëlgi man pasisekë – jiedu architektai nuo Dievo. Deja, apie Gintà jau tenka sakyti
amþinà atilsá.
Gintas – ið talentingøjø giminës. Brolis Laimutis – vienas ið pirmøjø ir þymiausiø dabarties kibernetikos specialistø,
antrasis brolis Vygantas – þymus populiariosios muzikos kompozitorius. Profesorius Kazys Barðauskas, lauþydamas
tarybinio gyvenimo tabu nepriimti á aukðtàjà mokyklà Sibiran iðveþto tëvo sûnaus, padarë Gintui iðimtá. Jis buvo
architektas menininkas, labai mëgo plastiðkàjá Antonio Gaudí, mëgo rafinuotas detales, kurias meistriðkai sugebëjo
sujungti á visumà. „Viskas turi bûti viename blogumo lygyje“ – buvo jo sparnuota frazë, originale þodá „blogumo“
pakeièiant rusiðku atitikmeniu. Gintas buvo darbðtuolis, beviltiðkas „pelëda“, iki begalybës iðtæsiantis darbo dienà.
Man, „vieversiui“, reikëdavo prisitaikyti.
Algis Alekna – grieþtø tëvø auklëtas kaunietis, matyt, ið jø paveldëjæs potrauká tvarkai ir pedantiðkumui, buvo
visiðka Ginto prieðingybë. Ypatingai þavëjo Algio kompozicijø architektonika ir nepakartojamas braiþymo meistriðkumas.
Ðiø dienø kompiuterininkai nelabai ásivaizduoja, kaip jautriai virpantys Algio pirðtai vedþiodavo rapidografu vatmano
lakðte. Ádomu, kad mums dirbant kartu, daþniausiai kuriant konkursinius projektus, Algis atskleisdavo savo kûrybiná
potencialà visa jëga – tapdavo mûsø trijulës lyderiu.
Algis ir Gintas tyliai konkuravo tarpusavyje, nors bendraujant jokios trinties nebuvo. Ðioje konkurencijoje formavosi
mano supratimas apie architektûrà. Per 25-erius bendro darbo metus padarëme ðá tà ádomaus. Ypatingai pavyko
Kauno autobusø stoties konkurse – laimëjome pirmàjà vietà. Ðis projektas tikrai aplenkë laikà.
Vienintelis mûsø kartu sukurtas ir ágyvendintas projektas yra Vilniaus oro uosto pastatas, statytas deðimt metø,
Nepriklausomybës laikais tapæs Tarptautiniu Vilniaus oro uostu. Dabar juokinga prisiminti, kad aliuminio langø
konstrukcijos buvo perkamos ið Jugoslavijos uþ Lietuvoje sumedþiotà ðernienà (kitokios valiutos nebuvo), o kabanèiosios
lubos surinktos ið ðaldytuvo „Snaigë“ dureliø. Taèiau galiu dràsiai tvirtinti, kad konceptualiai dviejø architektûros stiliø
sàsaja tiek funkcine, tiek estetine prasme buvo ið tiesø originali ne tik Lietuvoje.
Norëèiau prisiminti dar vienà kartu darytà konkursiná projektà – tai Tarptautinis komunikacijø centras Paryþiuje,
Defance rajone. Konkurso sàlygose buvo pageidaujama paradoksalaus sprendimo, ir man, neþinau kaip, gimë stiklinio
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debesies, paremto aþûrine 100 metrø aukðèio liftø konstrukcija, kompozicija. Deja, jokio apèiuopiamo ðios idëjos
eskizo nepajëgiau padaryti, todël tikëjausi draugø pagalbos. Ir tada bene pirmà kartà pastebëjau tam tikrà jø sàmyðá,
kai patikëjus idëja buvo suabejota savo galimybëmis jà ágyvendinti. Pasirinkome paprastesná ávaizdá – vaikiðkà ið
popieriaus sulankstytà balandá, neðantá þinias, nepaisantá sienø. Taèiau pirmoji dràsi idëja suteikë tam tikro pasitikëjimo
savo sugebëjimais. Supratau, kad pajëgiu sugalvoti tai, kas gali tapti strategine viso kolektyvo siekiamybe. Pamaþu
tapau savarankiðkas.
Bendras darbas su Algiu ir Gintu labai suartino ne tik mus, bet ir mûsø ðeimas. Buvo daug graþiø dalykø, pergyventø
drauge. Mûsø trijulës gyvenimas virte virë, deginom savo gyvenimà visais ámanomais bûdais – bemiegiai kûrybos
periodai, kalnai surûkytø „Prima“ cigareèiø, gërimas ne tik „visko kas dega“... Visa tai sudarë mûsø gyvenimo esmæ,
nelabai domëjomës tuo, kas vyksta uþ mûsø interesø ribø. Kokie galëjo bûti interesai, kai visuomeninë sistema liûliavo
kaip liûnas, prie kurio priartëjus tave átraukdavo ir paskandindavo arba – reèiau – átraukdavo ir iðkeldavo, versdama
tarnauti svetimiems idealams. Sutelkti visà dëmesá á profesijà – atrodë vienintelë teisinga pozicija. Juo labiau kad
ávykiai pasaulyje skatino uþdarumà ir melancholijà.
Pamenu, kaip 1968-øjø rudená „Komprojekte“ kartu su Þvaigþdru Drëma, Audroniu Katiliumi ir Eugenijum Gûzu klausëmës Prahos radijo. Girdëjome, kaip á studijà verþësi rusø kareiviai. Niekada neuþmirðiu paskutiniø praneðëjo þodþiø:
„Jau lauþia duris, að atsisveikinu su jumis – virð mûsø ilga, tamsi naktis...“ Jeigu rusai nepabijojo sutraiðkyti Èekoslovakijos, apie kokià Lietuvos nepriklausomybæ tada buvo galima svajoti? Dieve, kaip mes tada neprasigërëme? Taèiau
atsilaikëme. Ðpygos kiðenëse tapo dar kietesnës, virtuvinë ir visuomeninë politika dar labiau iðsiskyrë. Bëda vienijo.
Taèiau planinis ûkis garantavo darbà, kurá, kildamas valdinës hierarchijos laiptais, jau galëjau pasirinkti. Didþiausiu
savo laimëjimu manau esant tai, kad ir uþimdamas postus, kuriuose mano pirmtakai nebeprojektuodavo, niekada
ilgam nepadëjau pieðtuko. Ilgainiui tai padëjo man bûti savarankiðkam ir nebebijoti ávairiø konjunktûriniø bangeliø. O
jø buvo pakankamai...
Noriu prisiminti dar vienà to laikotarpio bièiulá, kuris turëjo didelës átakos man – tai Gediminas Baravykas – „Guga“,
arba „Naðlaitis Guga“, kaip paprastai prisistatydavo, taip tiksliai ávardindamas visà mûsø – „naðlaièiø“ – kartà. Apie
mirusá þmogø – tik gerai: talentingas, eruditas, ciniðkas, ambicingas, jautrus draugas, didis sugërovas. Kà dar gero
galima pasakyti apie ðá þmogø ? Þmogø, kuris sugebëjo iðlikti keliø kartø kûrybingumo simboliu, þmogø, kuris vienijo
vis naujus „naðlaièiø“ pulkus ir vadovavo jiems. Mane labiausiai þavëjo jo sugebëjimas tiksliai apibrëþti problemà ir
numatyti kelius, kaip jà iðspræsti. Tiesa, tai bûdavo gana sudëtinga iðgirsti, nes, kaip kiekvienas talentingas þmogus,
jis pirmiausia gyveno savo kûrybinëm problemom. Taèiau, kai pavykdavo ið jo iðtraukti nuomonæ apie konkretø darbà,
jo þodþiai bûdavo tikslûs kaip „cviekai á grabà“.
„Atvaþiuok á Strëvà, reikia pasitarti“, – skambindavo atostogaujantis Gediminas. Ir ta valandëlë ar pusantros, á
kurià tilpdavo pasëdëjimas pirtyje, butelis degtinës ir pastovëjimas po uþtvenkto upelio kaskadomis, visada bûdavo
papuoðiama virtuoziðkai pateikiamomis „Gugos“ samprotavimø kaskadomis – „cviekais“, kuriø, aèiû Dievui, pavyko
iðgirsti ir ásiminti.
Gedimino aktyvumas ir mano noras bûti arèiau jo átraukë mane á ávairialypæ, kartais absurdiðkà visuomeninæ veiklà,
kuri, turiu pripaþinti, jaunystëje teikë nemaþai pasitenkinimo – dþiaugdavausi gavæs paspausti kokio nors CK veikëjo
rankà. Gerai, kad laikui bëgant tokios veiklos prasmë mano vertybiø skalëje sunyko.
Vienintelë iðimtis – didesnis ar maþesnis darbas Lietuvos architektø sàjungoje. Jaunøjø architektø sekcijos
pavaduotojas (pirmininkas, þinoma, G. Baravykas), LTSR architektø sàjungos atsakingasis sekretorius, pavaduotojas,
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TSRS architektø sàjungos valdybos narys ir pagaliau Lietuvos architektø sàjungos pirmininkas. 1996 metais, iðkëlæs
savo kandidatûrà á ðias pareigas, ávykdþiau tam tikrus mudviejø su Gediminu sutarimus, kaip realizuoti mûsø
ásivaizduojamà Architektø sàjungos veiklà.
Rytais eidavau á darbà prie braiþymo lentos, o po pietø tiek, kiek reikëjo, dirbau sàjungoje. Manau, kad tokios
veiklos, á kurià ásitraukdavo gana daug sàjungos nariø, tiek klubinio pobûdþio renginiø, kurie ëmë gràþinti sàjungos
buveinei Architektø namø pojûtá, seniai nebuvo. Nëra ir dabar. Bet ðis mano gyvenimo puslapis jau uþverstas. Uþverstas
negráþtamai. Nebëra laiko dalinti toli graþu jau nebe jaunatviðkà jëgà. Aèiû Dievui, kad dar toms jëgoms esant
pakankamai gyvybingoms, atsirado antroji dukra Ieva ir ðeimos formavimas buvo uþbaigtas.
Taèiau natûros nepergalësi, likau savo bièiulio atminimui ásteigto Architekto Gedimino Baravyko paramos ir labdaros
fondo pirmininku. Atidengëme memorialinæ lentà ant namo, kur jis gyveno, kur buvo daug diskutuota, daug „Gugos
vinegreto“ suvalgyta, iðgerta... Iðleidome puikià jo monografijà (aut. Rimvydas Buivydas). Kita ðios serijos monografija
skirta ávairiapusiðkam þmogui, Neringos puoselëtojui architektui Algimantui Zaviðai (aut. R. Buivydas). Tai buvo Architekto
Algimanto Zaviðos paramos ir labdaros fondo, kurá steigiant ir man teko dalyvauti (vëliau tapau ðio fondo pirmininku),
iniciatyva.
Þurnalas „Archiforma“ – seniai puoselëta idëja, kuri ágavo realius bruoþus 1996 metais, kai susiëjome su kolega R.
Buivydu, manau, vienu rimèiausiø Lietuvos architektûros mokslininkø bei pedagogø. „Archiforma“ – sunki naðta, kurià
lengvina supratimas, kad ji reikalinga kaip iðliekamàjà kultûrinæ vertæ turintis Lietuvos architektûros metraðtis.

Nepriklausomybë
Ávyko stebuklas! Nepriklausomybë!
Turiu prisipaþinti, kad, kaip ápratæs, stovëjau pakraðtyje, suprantama, pergyvendamas ir pagal galimybes
dalyvaudamas neramiuose to laikmeèio ávykiuose. Blogiausia, kad po ðio ávykio – Nepriklausomybës atkûrimo – nei
naujieji valstybës veikëjai, nei mes, eiliniai visuomenës nariai, visiðkai nebuvome pasirengæ suvokti radikalius pokyèius
ar greitai prisitaikyti prie jø. Atlaikæs gana arðø naujai iðkilusiø „ðalia architektûriniø“ veikëjø, kuriø ðiandien neliko nei
burbulø, nei kvapo, puolimà, vël ëmiau tyliai ir kiek ámanoma ramiau daryti tai, kà buvau iðmokæs – projektuoti.
Dar „Komprojekte“ bendradarbiavæs su jaunais architektais, þvelgdamas á perspektyvà, pasikvieèiau simpatiðkus
ir gabius Rimvydà Juozulynà ir Rolandà Palekà sudaryti kompanijà, kuri 1991 metø pavasará áregistravo UAB „Forma“.
Beveik ketvirtis amþiaus „Komprojekte“ ir visuomeninis aktyvumas padëjo jau pirmaisiais „Formos“ veiklos metais
susirasti nemaþai uþsakovø. Pamaþu ásigalint tvarkai visuomenëje, keièiantis partneriams, „Forma“ tvirtëjo ir augo.
Ðiandien R. Juozulynà (jis pats tapo puikiu projektavimo darbø organizatoriumi) ir R. Palekà (talentingà ir ambicingà
architektà slëgë mano metai ir autoritetas) pakeitë dar jaunesnës kartos, bet subrendæ architektai. Dabartiniu „Formos“
kûrybiniu lyderiu tampa Saulius Mikðtas. Pritapo ir patyræ inþinieriai Rimantas Krikðèiukas ir Rimantas Pumputis. Ðiandien
UAB „Forma“ yra pastebimas kolektyvas Lietuvos architektûros padangëje ir, manau, turi neblogas perspektyvas (tris
kartus á medá).
O kà að pats? Suprantama, kûrybos pulsas þymiai ramesnis, taèiau vis dar esu patenkintas, kai kolegos, atëjæ
aplankyti, sako: „Savom akim netikiu – tu dar braiþai“. Taip, að braiþau! Braiþau su malonumu, nebenoriu bûti madingas,
labiau – savitas, bet tai kur kas sudëtingiau. Gal pavyks?
Reikia apsispræsti ir pabandyti paveikti kitus iðlaikyti ir kurti lietuviðkà identitetà atitinkanèià architektûrà. Aiðku,
kad stikliniø kompozicijø „naujovës“ – gana provincialios þvelgiant á platøjá pasaulá. Net Paryþiaus Defance rajonas,
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turistams pristatomas kaip XXI amþiaus Niujorkas, tëra emocionaliai skurdi originalo kopija. Suprantu save ir jaunesnius
kolegas – dvasinis pasirengimas ásilieti á pasaulio architektûros raidà ir ilgas realizacijos galimybiø badas pagimdë
norà parodyti, kad ir mes tokie patys europieèiai. Ar gerai, kad tokie patys? Ar ámanoma ðiø dienø Lietuvoje atsilaikyti
prieð didþiuliu greièiu besiskverbianèias globalizmo idëjas?
...Na, viskas, beveik viskas. Beprasmiðka ðeðiasdeðimtmeèiui aiðkinti, kad tavo „parakas dar sausas“. Taip nëra ir
negali bûti. Jeigu iki tokio amþiaus rûpiniesi, kad nesudrëktø parakas, vadinasi – nelabai kà kita ir darai. Kai krisdavai
á upæ, balà ar pelkæ ir visomis iðgalëmis stengeisi pasiekti krantà, kur stovëjo tavo vizija (gal jau ðá kartà?), parakas
bûdavo sunaudojamas visas.
Atëjo laikas surinktus iðminties akmenëlius barstyti paèiam, jau viskas, kas buvo duota – paimta, laikas gràþinti.
Kiek tæsis tas laikas, kuo pavirs gràþinami akmenëliai?...
Leonardas Vaitys
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Gyvenimo datos

Gimë 1943 m. liepos 17 d. Kaune, dailininko Jono Vaièio ir Larisos Petrovaitës ðeimoje
1951–1955 mokësi Kauno 31-ojoje pradinëje mokykloje
1955–1961 mokësi Kauno 3-iojoje Salomëjos Nëries vidurinëje mokykloje
1961–1968 studijavo Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto Architektûros skyriuje
1966

vedë Elenà Jakubauskaitæ

1967

gimë duktë Jurga

1968–1991 dirbo Komunalinio ûkio projektavimo institute Vilniuje
1975

gimë duktë Ieva

1983–1986 LTSR architektø sàjungos atsakingasis sekretorius
1983–1988 TSRS architektø sàjungos revizijos komisijos narys
1983–1989 Vilniaus inþinerinio statybos instituto Architektûros fakulteto dëstytojas
1985–1988 Lietuvos televizijos laidos „Architektûra ir laikas“ autorius ir vedëjas
1986–1989 LTSR architektø sàjungos pirmininko pavaduotojas
TSRS architektø sàjungos valdybos narys
Nuo 1991

UAB „Forma“ vadovas

1996–1999 Lietuvos architektø sàjungos pirmininkas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kolegijos narys
Lietuvos kûrybiniø sàjungø asociacijos tarybos narys
Lietuvos vardo paminëjimo tûkstantmeèio komisijos ir direkcijos narys
Nuo 1996

Architekto Gedimino Baravyko paramos ir labdaros fondo pirmininkas
Architekto Algimanto Zaviðos paramos ir labdaros fondo pirmininkas
Lietuvos architektø sàjungos valdybos narys
þurnalo „Archiforma“ prezidentas
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Svarbiausi projektai

Ágyvendinti projektai
1971–1973 valgyklos „Vilija“ rekonstrukcija, Vilnius, Gedimino pr. 10/1
1972–1973 LTSR socialinës apsaugos ministerijos administracinio pastato rekonstrukcija, Vilnius, Pðevalskio g. 11
1973

kino teatras „Ðalèia“, Ðalèininkai

1974

bendrabutis, Vilnius, Kauno g./Algirdo g.

1980

administracinio pastato rekonstrukcija, Vilnius, Totoriø g. 3

1983–1993 Vilniaus tarptautinis oro uostas. Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys
1987–1992 Lietuvos taupomojo banko administracinis pastatas, Vilnius, Savanoriø pr. Bendraautoris Dainius Èiþas
1990

individualiø gyvenamøjø sublokuotø namø grupë, Vilnius, Kalvarijø g.

1993

individualus gyvenamasis namas, Vilnius, Þirgo g.

1996

administracinis pastatas, Vilnius, Jakðto g.12. Bendraautoris Rolandas Palekas

individualiø gyvenamøjø sublokuotø namø grupë, Vilnius, Þirgo g.

1997–1999 UAB „Alna“ administracinis pastatas, Vilnius, Domaðevièiaus g. 7. Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Andrius Bakðys
1999–2000 sporto ir reabilitacijos kompleksas „Olimpic Gym“, Vilnius, Ozo g.
2000

Lietuvos Respublikos ambasada, Baltarusija, Minskas. Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Romualdas Kuèinskas

2001

administracinio pastato rekonstrukcija, Vilnius, Vilniaus g. 35. Bendraautoris Andrius Bakðys

2002

individualus gyvenamasis namas, Vilnius, Puðyno Kelio g.19

2003

vieðbutis „Europa City“, Vilnius, Jasinskio g. Bendraautoris Romualdas Kuèinskas
Vilniaus tarptautinio oro uosto steriliø zonø iðplëtimas
Vilniaus tarptautinio oro uosto aviacinio saugumo pastatas. Bendraautoriai Sigitas Sparnaitis, Vytas Avietynas
Apartamentinis vieðbutis, Vilnius, Ozo g. Bendraautorë Adrija Baltrûnienë
sporto salë, Vilnius, Ozo g. Bendraautorë Adrija Baltrûnienë
poilsio namø „Litorina“ iðplëtimas, Nida. Bendraautoris Andrius Bakðys
hidroterapijos centras „Saunø rojus“, Vilnius, Ozo g.

Neágyvendinti projektai
1969

ûkiniø prekiø parduotuvë, Naujoji Vilnia, Vilniaus g.

1970

kultûros namai „Sudostroitel“, Ukraina, Nikolajevas. Bendraautoriai Algimantas Maèiulis, Henrikas Ðilgalis

1974

„Þinijos“ draugijos patalpø iðplëtimas, Vilnius, Vilniaus g.
„Vasaros“ kavinë, Vilnius, Gedimino pr. 10
Centrinë taupomoji kasa su mokymo centru ir bendrabuèiu, Vilnius, Savanoriø pr.

1981
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Pirèiupiø memorialinis muziejus

1982

Vilniaus senamiesèio 28-ojo kvartalo regeneracija. Bendraautoriai Saulius Marozas, Vytautas Naudþiûnas (TSRS
architektø sàjungos apþiûroje ávertintas kaip geriausias metø projektas)

1983

restoranas „Jûra“, Palanga

1985

„Gintaro“ vieðbuèio su priestatu rekonstrukcija, Vilnius, Sodø g. Bendraautoriai Algis Vyðniûnas, Rimas Juozulynas

1991

individualus gyvenamasis namas, Rieðë

stadionas, skirtas 12-kai tûkstanèiø þiûrovø, Panevëþys

individualiø gyvenamøjø sublokuotø namø grupë, Vilnius, Þvërynas. Bendraautoris Rolandas Palekas
1991–1993 AB „Vilija“ ir „Darna“ komercinis administracinis centras, Kaunas, Savanoriø pr. Bendraautoris Rimas Juozulynas
1992

UAB „World Data Busines“ komercinis centras, Druskininkai. Bendraautoris Rimas Juozulynas.

1993

AB „Vasto“ atstovybë, Druskininkai
AB „Enita“ komercinis centras, Vilnius, Ukmergës g. Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Rolandas Palekas
UAB „Forma“ administracinis pastatas, Vilnius, Slucko g. Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Rolandas Palekas
AB „Fidus“ komercinis centras, Vilnius, Gariûnai. Bendraautoris Saulius Mikðtas

1994

„Yamaha“ firminë parduotuvë su administracinëmis patalpomis, Vilnius, Verkiø g.

1999–2003 hidroterapijos centras „Saunø rojus“, Vilnius, Ozo g.
2000

Vandens pramogø parkas, Vilnius, Ozo g. Bendraautoris Saulius Mikðtas

2001–2003 „Ogmios Astra“ pramogø centras, Vilnius. Bendraautoris Saulius Mikðtas
„Ogmios Astra“ pramogø centras. 10-ties tûkstanèiø vietø þiûrovø salë, Vilnius
„Ogmios Astra“ pramogø centras. Prekybos centras (40 tûkst. kv. m), Vilnius
„Ogmios Astra“ pramogø centras. Ðeimos pramogø parkas
2003

Ritualiniø paslaugø centras, Vilnius, Puðyno Kelio g. Bendraautoriai Sigitas Sparnaitis, Vytas Avietynas

Konkursai
1967

Sàjunginis architektûriniø projektø konkursas, Maskva. Bendrabutis. Bendraautoris Gintautas Telksnys

1970

Respublikinis architektûriniø projektø konkursas, Vilnius. LKP CK administracinis pastatas, Vilnius, Lukiðkiø a.

1976

Pabaltijo respublikø architektûriniø projektø konkursas, Ryga. Kaimo vidurinë mokykla Latvijoje. Bendraautoris

1978

Respublikinis architektûriniø projektø konkursas. Kauno autobusø stotis. Bendraautoriai Algimantas Alekna,

1980

Respublikinis architektûriniø projektø konkursas. Politinio ðvietimo namai, Vilnius. Bendraautoriai Algimantas Alekna,

Bendraautoris Gintautas Telksnys. II premija
Gintautas Telksnys. III premija
Gintautas Telksnys. I premija
Gintautas Telksnys, Alfredas Þalys. Paskatinamoji premija
Tarptautinis architektûriniø projektø konkursas, Paryþius. Tarptautinis komunikacijø centras, Paryþius, Defance aikðtë.
Bendraautoriai Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys
1981

uþsakomasis konkursas. Pësèiøjø gatvë Vilniuje. Bendraautoris Gintautas Telksnys

1989

Respublikinis architektûriniø projektø konkursas. Matematikø namai, Vilnius. Bendraautoris Egidijus Gylys. II premija

1993

uþsakomasis konkursas. Sunkiojo transporto motelis

1996

„Vilties namai“ – neágaliøjø vaikø sanatorija Valakupiuose. Bendraautoriai Saulius Mikðtas, Andrius Bakðys

1999

uþsakomasis konkursas. AB Vilniaus bankas informaciniø sistemø kompiuterinis centras. III premija

2000

uþsakomasis konkursas. UAB „Sostena“ salonas, Kaunas, Savanoriø pr. Bendraautoris Saulius Mikðtas

2001

uþsakomasis konkursas. Koplyèia prie Kryþiø kalno, Ðiauliai. Bendraautoris Romualdas Kuèinskas
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Summary
Architect Leonardas Vaitys
by Jonas Minkevièius

On the scene on contemporary Lithuanian architecture, the complex work of Leonardas Vaitys strikes a distinct, philosophical and dramatic note. Both his alterations and additions of historical buildings as well as new designs reflect his
ability to balance his ambition to speak in modern language with respect of tradition and heritage. Not unlike the work of
other architects, besides serving numerous other functions, his work contributes largely to shaping the image of
Lithuania.
He embarked on his career in the 1960s, thus escaping the darkest phase of soviet terror in Lithuania. At the same time,
the establishment decided to change the focus of construction and architecture across the Soviet Union. Yet the change
did not grant architecture any real powers, as industrial construction of residential or even public buildings did not pursue
any aesthetic goals. These were by and large left for individual architects. Lithuania at that time was a leader in the
sphere of new interior and furniture design, as well as the synthesis of decorative art and architecture. High professionalism of Lithuanians, who drew inspiration from pre-war national architecture, above all the Rationalist architecture of
Kaunas town, was a role model for other soviet republics.
Leonardas Vaitys grew up in Kaunas and absorbed the town’s architectural lessons. His graduation concurred with the
very climax of “Lithuanian interior design school” manifested in a series of interior designs of public buildings in Vilnius
and Kaunas. The ultimate value of such buildings, like the Vilnius Exhibition Hall, the Bus Terminal, the Opera House in
Vilnius, lies in the unity achieved between interior and exterior design. Lithuanians were very successful in urban design
too, e.g., the authors of Þirmûnø and Lazdynø residential areas in the capital received the highest possible acclaim and
were decorated with the National and Lenin’s Awards of the Soviet Union. One way or another, all these trends in Lithuania
were rooted in Western Rationalism, Functionalism and Modernism in general.
The 1960s the USA and Europe witnessed a wave of vigorous revolutionary avant-garde ideas, which though delayed,
seeped also into Lithuania. Still a student of architecture in Kaunas, Leonardas Vaitys read difficult-to-come-around
architecture magazines from the USA. The knowledge of international architectural achievements impacted the process of
his cultural, intellectual and professional maturation. His graduation project (1968) demonstrated a good understanding of
the fundamentals of Modernist architecture as well as his ability to orchestrate functional spaces and volumes in a logical
and consistent manner, achieving a desired aesthetic effect.
After graduation, he was employed at the Public Utilities and Construction Design Institute in Vilnius. In 1970, he participated, with Gintautas Telksnys, in the open design competition of a Lithuanian Communist Party Central Committee
Building in Vilnius. Surprisingly, he placed second in the competition, which was the first one in his career and a serious
test of his performance. The original idea of the building was impacted by the then very new Boston’s Town Hall, acclaimed for its originality. Its key and most compelling feature is a huge three-tier “cornice”, which crowns the upper part
of the building, striking a vivid expressionistic contrast with the arhythmic and enlarged shapes of fašade. Vaitys was the
first to introduce such architectural agenda in Lithuania, to become a pioneer all over the Soviet Union. It was first realised
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in the architecture of the Seimas Building of the Republic of Lithuania (architects A. and V. Nasvytis, 1976-1981). A similar
agenda was partially repeated in the 1972-1973 alteration project of the Ministry of Social Protection of Soviet Lithuania
(Vilnius, Pðevalskio St).
His first endeavour in interior architecture was an alteration and expansion of “Vilija” canteen on Gedimino Avenue. The
interior of a building in an old Revivalist style was rationally expanded and architecturally structured, to display an
understated Modernist functional and aesthetic air. Yet another alteration carried out in the same period, is of a cinema
theatre in Ðalèininkai and features a building with its edges sliced off by diagonals, the method to be elaborated in his
subsequent work.
In 1978, Alekna, Telksnys and Vaitys won a national competition to design Kaunas Bus Terminal: their project was
received as sensational both for the local community of architects and the public at large. With this work Vaitys defiantly
broke away from the dominating concept of architecture, establishing himself as a unique voice in his professional field.
At the time almost all spheres of culture and art in the West were experiencing a new wave of Postmodernism. The design
of Kaunas Bus Terminal demonstrates but some fragmented features of Postmodernist style. The project employs a
classical symmetrical structure organized along an axis, a design, favoured by Vaitys for its power of dynamic expression. The architect brought this idea to consummation in his much later designs of clearly Postmodernist style: two
versions of a design for Mathematicians’ Home in Vilnius (with the architect E. Gylys; 2nd place at a national competition)
and a design of FIDUS company with an office (with the architect S. Mikðtas). Unfortunately, even the design of Kaunas
Bus Terminal has never been realised. Yet it was the first time when soviet architectural pseudo-functionalism was
challenged.
The reconstruction of a cafeteria “Gluosnis” on Totoriø St in Vilnius demonstrates the architect’s creative approach to a
new task. Its complexity was determined by the aspiration to preserve the context of the Old Town architecture. For the
first time he found himself negotiating structural focus against the cultural one. With subtlety and ingenuity he managed to
integrate his design into the historical architectural fabric and reconcile two opposites, the novel structural agenda and
the heritage.
In 1980, three Lithuanian architects, Vaitys, Alekna and Telksnys, found the courage to participate in an international
competition of design for an international telecommunications centre in Paris, Place de la Défense. Though their project
was not among those awarded, the special catalogue of the contest listed it as one of the most impressive. It was the first
time Lithuanian architects proved being equal rivals of their international colleagues.
The rise of Lithuania as an independent country in 1990, and the emerging free market offered new conditions for
architects. The liberating individual activity meant both new opportunities as well as sharpened professional competition.
It was the opportune moment for Vaitys to employ not only his professional experience, but his entrepreneurial talents. He
became head of the Joint Stock Venture “Forma” as well as publisher and president of a professional architecture
magazine “Archiforma”. This was the phase when he made his finest work and established himself as one of the most
prominent architects in Lithuania.
The alteration and expansion of the International Vilnius Airport was the first major project of the national scale undertaken
by Vaitys and his colleagues. The intense work on the project started back in the soviet period to be finalised in 1994,
taking 10 years. It involved a group of three experienced Vilnius based architects – Algimantas Alekna, Gintautas Telksys
and Leonardas Vaitys.
The airport, designed to handle 900 people per hour, is composed of two interconnected blocks: the old one, built in the
first after-war decade and the new one of a strikingly contemporary design. This co-existence of the old pseudo-historical
style building with a light and dynamic modern structure is a result of ingenious and daring approach by the architects.
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When inside the terminal, one sees modern interior space with its decorative elements like a centrally located glass
pyramid and unique furniture (design by Egidijus Kleiza). This modern interior is “interrupted” by a fragment of an old
exterior wall with its relief mouldings showing soviet style wreaths and pseudo-classical cornices. The exterior is dominated by symmetrically organized tilted glass planes. In its aerial view, the building resembles of a huge glass insect that
has landed on the ground. One can easily observe in it the influence of several prominent architectural trends and styles.
Lithuanian architects have successfully transformed and harmoniously integrated into their project features of Japanese
Metabolism (the design provides for expansion: new sections may be added to the existing units on the basis of a certain
agenda of incompletion), technological hi-tech and Postmodernism.
The International Vilnius Airport has become a witness of the epoch-making turn in the history of Lithuania and a symbol
of its creative potential. Several subsequent designs by the architect (ranging from shopping centres to residential
buildings in different Lithuanian towns) have failed to be realised, due to troubled financial and economic years. The 1992
alteration of the Savings’ Bank in Vilnius on Savanoriu Aveniu (co-designed with the architect D. Èiþas) resulted in an
original structure of plastic form and could serve as one of examples of Postmodernism in Lithuania. The “Alna” administrative building on Domaðevièiaus St in Vilnius is among those interesting and inventive works by Vaitys. Designed by
Saulius Mikðtas, Andrius Bakðys and Leonardas Vaitys, the building demonstrates how the old and the new can be
merged for other than artificial, formal compositional aims.
One of the finest architect’s works with his colleagues Saulius Mikðtas and Romas Kuèinskas was a design of Lithuanian
Embassy Building in Minsk, Byelorussia capital. Despite such a complex and problematic task, with discreet means the
architects managed to realise the psychological and emotional agenda for it. They have built a structure that instils
respect and pride in Lithuania and is a perfect example of Lithuanian Neo-Regionalism.
In converting a four-storey ambulance garage in Vilnius into a tourist class hotel “Europa City”, Vaitys faced a different
task – to overcome the inherent coldness and hostility of the structure and turn it into a functional building with positive
emotional aura. He managed to cope with the task successfully.
The “Olympic Gym”, the largest and most modern health and rehabilitation centre in Lithuania, has also been built by
Vaitys (2000). The unique voice of the architect in this structure is extremely prominent. In the building, he aspired to
embody the idea of “visual commonality” by connecting all key functional spaces by transparent partitions. The interior is
of an imposing expressionistic nature, overwhelming with numerous independently designed detail. Though the abundance of different elements partially harms the overall unity, the building has nevertheless become a highlight of the new
part of the town.
A new entertainment centre, which is to be built by Vaitys next to the “Olympic Gym” in Vilnius, Ozo St, is expected to
hold a special place in the contemporary architectural panorama of the capital town. It is to be the first park in the country
dedicated entirely for entertainment and hydrotherapy. The idea of the architect is to create an intriguing space that will
transport people from their routine world into an illusionary realm. The design (1999–2003) is a combination of simple
exterior and highly imaginative interior. The Vilnius Entertainment centre is to become an example of commercial architecture in a good sense, also a proof to the changing life quality in the country.
The oeuvre of Leonardas Vaitys can be viewed as an illustration of the development of the new Lithuanian architecture: it
reflects experiments, changes, turning points and hopes of this complex period. His style might manifest diverse
characteristics, as trendy mannerism and popular commercialisation, but on the other hand, it is also informed by a deep
understanding of current problems of Lithuania and visions of its future. Despite all the challanges he has met in his
career, Leonardas Vaitys has always remained loyal to humanist culture and a servant of his country and people.
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Pradžia
Kam man to reikia? Gal prisiminiau, kad „pradžioje buvo žodis, ir tai vienintelis realus nemir-

demonstruoti tobulo stiliaus: tekstuose neišvengiama pasikartojimų, savo teiginių paneigimų,

tingumas“, tačiau tie žodžiai jau seniai pasakyti. O gal netenkina Tavo paties architektūra ir

galų gale gyvenimiškos patirties nulemtų pokyčių – tai eklektika. Matau šitai, tačiau nuspren-

tenka sutikti su citata iš J. Felloweso „Snobų“: „Jei tu kokią nors kitą veiklą laikysi svarbesne

džiau nebandyti pasirodyti protingesnis, nei kadaise rašydamas konkrečiu laiku, nusprendžiau

už savo darbą, tai reiškia, kad tu neturi talento.“

neeliminuoti ir visų pastebėtų pasikartojimų, nes jie man pasirodė esminiai kalbant įvairiomis

Nesmagu pripažinti.

6

Esu įsitikinęs, kad joks talentas nebus išreikštas be juodo darbo, vadinamo kūryba, o jo rezultatai dažnai priklauso nuo sėkmės. Kažin ar apskritai yra žmonių, kurie visada atsidurdavo
laiku ir vietoje? Tikriausiai, ne. Taip ir aš, kai peržvelgiu savo darbą architektūroje, tikrai negaliu pasakyti, kad visada pavykdavo būti ten, kur reikia, ir reikiamu laiku.
Todėl „Pradžioje“ pateikiu tik svarbiausius savo projektuotus objektus. Kai kurie iš jų buvo
pasiekę net darbo brėžinių stadiją, o dėl įvairiausių nuo manęs nepriklausančių priežasčių nebaigti jaunystėje sukeldavo didžiulę širdgėlą, vėliau depresinius periodus ir abejingumą – iki
dabarties supratimo: „Visų praėjusių dienų patirties rezultatas tik toks, kad visiškai nurimsti

6

temomis. Be to, tekstai buvo skirti skirtingoms auditorijoms, kur galimi pasikartojimai buvo
neišvengiami. Juolab nesu tikras: ar šiandieninis mano požiūris garantuotai tikslesnis?
Knyga netikėtai pasirodė storoka. Teko keliolikos tekstų, mažiau susijusių su architektūra, atsisakyti. Gal reikėjo daugiau...
Rašinėjimas nuo pristatomojo geranoriško plepėjimo palaipsniui perėjo į seniokišką kritišką
bambėjimą, juolab kad per šį laiką ir socializmą pakeitė kapitalizmas, o jų esminį skirtumą žymus Kubos disidentas Reynaldo Arenas savo knygoje „Kai naktis ateis“ apibrėžė taip: „Socializmas nuo kapitalizmo skiriasi tiktai tuo, kad ir viena, ir kita sistema vienodai spardo mūsų užpakalius, tik pirmuoju atveju už tai privalai ploti, o antruoju gali rėkti.“ Kaipgi tuo nepasinaudosi.

ir sakai: vėjas pučia kada nori, jei pūsteli į mano gyvenimo bures – puiku, jei ne – tai ne“ (G.

Tačiau vis dar tikiu, kad „tikrai laisvi pagyvenę žmonės drįsta visuomenei nurodyti klaidingus

Barylli „Sumuštinis“).

jos žingsnius. Jiems nebereikia atsižvelgti į partijos draugus ar kokius nors viršininkus, to-

Drįstu tvirtinti, kad esu pastarajame etape, todėl ieškau, kaip pateisinti ne tiek šios knygos
atsiradimą, kiek apskritai profesinį gyvenimą. Nerealizuoti projektai, jeigu likimas būtų labiau
palankus ir jie visgi būtų realizuojami, neabejotinai atimtų iš manęs žymiai daugiau kūrybinės
energijos, ir jos vargu bau liktų rašinėjimui.
Taip berašinėjant susiklijavo „Eklektika“. Kodėl „Eklektika“? Manau, kad nė vienas žmogus,
ne iki galo atsidavęs savo intelekto, profesiniam ir „aplinkprofesiniam“ lavinimuisi, negali pa-

dėl šie žmonės sako tai, ką galvoja. Ši senų žmonių laisvė visuomenei būna tikra palaima.
Jie įdiegia laisvės sėklą į širdis tų žmonių, kurie jaučiasi verčiami pildyti aplinkinių lūkesčius“
(Anselmo Gruno „Labas, senatve“).
Amen...
Leonardas Vaitys
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I. 01
Kultūros namai
Nikolajeve (Ukraina).
Bendr. A. Mačiulis,
H. Šilgalis. 1970 m.

I. 04
Sublokuotų
gyvenamųjų
namų kvartalas
Žvėryne Vilniuje.
Bendr. R. Palekas.
1992 m.

I. 02
Muziejus
Pirčiupiuose.
1982 m.

I. 05
Apartamentinis
viešbutis
Druskininkuose.
Bendr. R. Juozulynas.
1992 m.

I. 03
Parduotuvė „Yamaha“.
Verkių g. Vilniuje,
1990 m.

I. 06
Komercinis centras
Savanorių pr. Kaune.
Bendr. R. Juozūlynas.
1993 m.
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I. 07
Uab „Vasto“ atstovybė
Druskininkuose.
1995 m.

I. 08
Administracinis
pastatas
Slucko g. Vilniuje.
Bendr. S. Mikštas,
R. Palekas.
1996 m.

I. 10
Komercinis centras
„Fidus“ Gariūnuose,
Vilniuje.
Bendr. S. Mikštas.
1997 m.

I. 11
Viešbučio
„Gintaras“ („Panorama“)
Vilniuje išplėtimas.
Bendr. A. Vyšniūnas.
1998 m.
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I. 09
Komercinis centras
Ukmergės g. Vilniuje.
Bendr. S. Mikštas,
R. Palekas. 1996 m.

I. 12
Vandens pramogų
parkas šalia
„Akropolio“ Vilniuje.
Bendr. S. Mikštas.
2000 m.
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I. 13
Pramogų parkas
Kalvarijų–Ozo g. Vilniuje.
2001 m.

I. 14
Ozo („Siemens“) arena
su uždaru pramogų
parku Vilniuje.
2002 m.

I. 16
Sporto ir pramogų
kompleksas
Ozo g. Vilniuje
2002 m.

I. 17
Hidroterapijos centras
„Saunų rojus“ Vilniuje.
2004 m.
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I. 15
Parduotuvė „Ozas“
ir pramogų parkas.
2002 m.

I. 18
Lauko teniso aikštynas
su gyvenamaisiais
pastatais Naujininkuose,
Vilniuje. 2004 m.
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I. 19
Apartamentai
Ozo g. Vilniuje.
2005 m.

I. 22
Užstatymo pasiūlymas
Gedimino pr. Vilniuje.
2009 m.

I. 20
Vaikų darželis
Asiūklės kaime
Vilniaus r.
2006 m.

I. 23
„Marina Nida“ Nidoje.
2007–2011 m.
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I. 21
Poilsio namai „Litorina“
Nidoje. Bendr. A. Bakšys.
2007 m.

I. 24
Poilsio namų Kalno g.
Juodkrantėje (arch. A. Zaviša).
Bendr. T. Čaplikas, M. Liepa.
Rekonstrukcija, 2010 m.
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II skyrius
// Straipsniai

„Literatūra ir menas“, 1979 m. gruodžio 15 d.

keliu? Juk kritika yra neatskiriama tik brandaus kūrybinio proceso palydovė. Iš dalies taip. Tačiau
tik iš dalies. Juk egzistuoja kitų šiuolaikinės kūrybos šakų kritika, nors ir jos nuėjo neilgą vystymosi
kelią. Ir ši kritika daro nemažą įtaką šiuolaikinio inteligento, nespėjančio aprėpti visų kūrybos barų,
kultūriniam augimui. Tai ji pataria, kokią knygą perskaityti, kokį spektaklį ar kino filmą pažiūrėti. Ir
tai ėmė daryti taip mikliai, kad skaitydamas A. Bučio ir V. Kubiliaus, M. Petuchausko ir D. Rutkutės, J. Gaudrimo ir J. Antanavičiaus, S. Macaičio ir E. Aukštikalnio bei kitų kritinius staipsnius tariesi esąs paliestas savarankiškos kūrybos liepsnos. Ar tai lemia didesnė literatūros, teatro, kino meno
branda? Galbūt. Architektūra, būdama sudėtingiausia ne vien meninės, bet ir socialinės veiklos sritis, privalo integruoti meninius, sociologinius, psichologinius, ekonominius, faktorius. Aprėpti tokį
platų sudėtingų problemų ratą reikia laiko.
Tai viena priežastis. Kita ne mažiau svarbi architektūrinės kritikos atsilikimo priežastis ta, kad
kritikuoti architektūrą – vadinasi, paliesti veiklos sferą, tiesioginiai susijusią su liaudies gerove. Bet

Kritika neprašo žodžio

už bet kurios rūšies meno kūrinį.
Jeigu dažnas menininkas, pasiekęs aukštesnį brandos laipsnį, gali kiek nori tobulinti mažiau
pavykusį kūrinį, tai architektas tokių vilčių neturi, jo klaidas taisys (tiksliau, kūrinį visiškai pakeis)
jau tiktai geranoriškai nusiteikę proanūkiai. O ką kalbėti apie visuomenę, galinčią atsisakyti nepa-
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Baigiant rašyti šį straipsnį „Literatūra ir menas“ išspausdino menotyros daktaro A. Sochoro straipsnį

vykusių meno kūrinių vartojimo, bet neturinčią galimybių išvengti bendravimo su prasta savo gy-

„Apie muzikos kritikos metodologiją“, kur analizuojamos kritikos metodologijos problemos, daug

venamojo būsto, darbovietės ar poilsinės architektūra. Matyt, šitaip suprasta architektūros socialinė

kuo bendros visoms meno šakoms, taikytinos ir architektūrai. Šis aukšto profesinio lygio straipsnis

misija sulaikė ne vieną kritikos strėles paleisti pasiryžusią ranką.

žymiai apsunkino po jo rašančiojo uždavinį, antra vertus, lyg ir patvirtino, kad autoriaus pasiryži-

Dabar, kada visose žmogaus veiklos sferose, ir mene, pasiekta nauja meistriškumo pakopa,

mas kalbėti apie kritikos problemą giminingoje kūrybos srityje – teisingas ir laiku. Todėl, padaręs,

mes pasidarėme nepakantesni vidutinybei. Tai akivaizdžiai pajutome matydami, kaip auga litera-

manau, būtiną reveransą, ryžtuosi panagrinėti specifinės architektūros kritikos, tiksliau, jos nebu-

tūros, muzikos, dailės, kinematografijos kritika. Šis augimas užfiksuotas TSKP CK nutarime dėl kri-

vimo, problemas. Tam skatina, kad ir kaip paradoksaliai tai skambėtų, itin aukštas šiuolaikinės lie-

tikos vaidmens dabartiniame meno išsivystymo etape.

tuvių architektūros įvertinimas.

Tačiau architektūros kritikoje ryškesnių poslinkių beveik nematyti. Kodėl iš tokio didelio kū-

Atrodytų, kad mūsų vyresniųjų architektų laurai, įvairios sąjunginės premijos ir rugsėjo mė-

rybiškai potencialių žmonių būrio (Lietuvoje yra daugiau kaip tūkstantis architektų, iš jų 513 – LTSR

nesį pasibaigęs Tarybų Sąjungos jaunųjų architektų darbų konkursas, kur Č. Mazūras gavo pirmąją

Architektų sąjungos narių) neatsiranda tokių, kurie pastoviai bandytų savo jėgas, analizuodami,

premiją, o A. Lukšas ir A. Alekna – antrąsias, liudytų neblogas ateities perspektyvas. Tačiau aiškiai

apibendrindami kolegų kūrybą, netgi darydami kai kurias teorines prielaidas. Kas gi rašo kritinius

ryškėja dabartinių lyderių ir buvusių vidutiniokų niveliacija architektūrinio mąstymo kokybės pra-

straipsnius apie kitas meno šakas? Daugiausiai tai žmonės, paskyrę savo gyvenimą šiam sudėtingam

sme. Teigiamų atgarsių šiame dešimtmetyje sulaukė Vidurinės Azijos architektų darbai, šiuolaikiškai

darbui, bet patys retai bekuriantys. Beje, kiekviena kurianti asmenybė neišvengiamai linkusi trak-

suvoktu nacionalumu ir kultūra pasižymi jaunųjų Armėnijos architektų kūryba, didelis mūsų šalies

tuoti kolegos darbą „pritempdama“ prie savos koncepcijos. Tuo tarpu „grynieji“ kritikai, turėdami

internacionalinės kultūros laimėjimas yra Estijos Kolūkių statybos projektavimo instituto produkcija,

savą koncepciją, būdami eruditai ir suvokdami savo socialinę misiją, įstengia objektyvizuoti ir api-

kuriai būdinga bendra stilistinė kryptis. Ką jau kalbėti apie reikšmingus maksviečių pasiekimus; jų

bendrinti. Pasikliauti intuicija, be kita ko, kritikui rizikinga, po kiek laiko gali pasirodyti juokingas.

patirtis rodo, kokia neįkainojama vertybė yra intelektualios, profesinės minties prisodrinta atmosfe-

Tačiau galima ir atvirkštinė situacija: intuityviai pajusta talento gija padeda atskleisti grynuolį, kartu

ra, stimuliuojanti kūrybinės paskatas, užtikrinanti pakankamai aukštą jų lygį.

pelnydama ir kritikui pagarbą už jo išmintį.

Todėl mūsiškių pasitenkinimas pasiektais laimėjimais greitai gali pavirsti „puikių praėjusių

Taigi, kur architektams gauti „grynųjų“ kritikų? Tikėtis ateivių iš literatų, panorusių speciali-

laikų“ prisiminimais. O profesionalios, šiuolaikinę architektūrą atitinkančios kritikos misija ir būtų

zuotis, sunku jau vien todėl, kad, priešingai, negu teigia Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, archi-

sveikos, kovingos atmosferos palaikymas kūrybos procese.

tektūrologija (apimanti ir architektūros kritiką) nėra menotyros šaka. Šiame šimtmetyje architektū-

Tuo tarpu lietuvių tarybinės architektūros raida, jos problematika kritikų vis būdavo aplenkia-

ros gamybinė fazė – statyba, veikiama MTR, padarė esminę įtaką architektūros estetikai, atskleidė

ma. Gal kritikos silpnumą galima pateisinti palyginti gana trumpu mūsų šiuolaikinės architektūros

tokius fenomenus, kaip surenkamumas, visa apimanti unifikacija. Tuo tarpu architektūros vertinimo

straipsniai

kuris įkūnytas architektūros kūrinys materialiąja prasme dešimteriopai ir net šimteriopai brangesnis
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kriterijus – vis dar amatininkiškas rankų darbas, kuris, pajėgdamas sukurti meniniu požiūriu vertin-

Architektūros istorija studijuojama nuo seniausių laikų, tačiau neapimama naujausia pasaulinė ar-

gų dalykų ( todėl teisingai buvęs menotyros objektu), nepajėgus išspręsti šiuolaikinės architektūros,

chitektūra. Šių studijų stiklas – bendras architektūros istorijos pažinimas, tačiau tos žinios nepa-

darančios įtaką ekonomikai, industrijai, visuomenės buities ir laiko organizacijai, uždavinių. Tapti

remtos architektūros korifėjų kūrybos ir jos teorinių prielaidų analize, gana greit užmirštamos, nes

taip suvoktos architektūros kritiku be specialaus pasiruošimo nepaprastai sunku: nelengva tikėtis

neišstudijuojama reiškinio esmė. O K. Marksas teigė: „Jeigu reiškinys nesiskirtų nuo esmės, nebū-

praktikų pripažinimo, o be abipusės pagarbos nesulauksime pozityvių kritinės veiklos rezultatų. Žo-

tų reikalingas pats mokslas.“ Studijuojant praeities kartų architektūros palikimą (o tai, be abejonės,

džiu, žmogus „iš šalies“ geriausiu atveju gali užsitarnauti gero propagandisto vardą. Šią veiklą, be

būtina), manau, daugiau naudos duotų architektūros klasikų teorinių veikalų nagrinėjimas. Tai pa-

abejo, taip pat reikia vertinti, ir architektūrinė visuomenė džiaugiasi tokių žmonių pagalba. Matyt,

dėtų atskleisti tam tikro laikmečio architektūrinės minties ir realaus objekto priežastinį ryšį, leistų

tik išimtiniais atvejais talentinga asmenybė, palaipsniui aprėpusi ir įvaldžiusi profesinių žinių ratą,

įeiti į tos architektūros „vidų“.
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Esu įsitikinęs, kad studentams taip pat reikalinga ir pastarųjų dešimtmečių mūsų šalies bei

Kas gi lieka architektams? Mokslininkai, pedagogai ir architektai administratoriai. Pastarų-

užsienio architektūros teorinė analizė. Dar neseniai besidominčiam savo specialybe architektui

jų kritinę veiklą riboja jų tarnybinės funkcijos. Retkarčiais pasirodantys jų straipsniai – dažniausiai

buvo ne taip jau sunku orientuotis pasaulinėje architektūroje, kurios lyderiai, vyresnės kartos me-

pažintinio pobūdžio.

nininkai – nuo F. L. Raito, V. Gropijaus iki A. Alto, L. Kano – vylėsi architektūra pagerinti socialinę

Architektai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, būdami profesijos eruditai, pastoviai seka pasau-

santvarką. O šiuo metu, kada gaunama žymiai daugiau ir išsamesnės informacijos, lengva pasimesti

linės architektūros raidą, sugeba įvairiapusiškai analizuoti jos tendencijas. Jie, dirbdami tarp kūry-

plačiame ir margame architektūros krypčių sraute. Kapitalistiniame pasaulyje, praradus socialinės

bingo jaunimo, kur spontaniškai kristalizuojasi naujos idėjos, galėtų tapti puikiais architektūrinės

neteisybės „išgydymo“ iliuzijas, architektūra puola į kraštutinumus. Tokioje situacijoje ne tik jaunam

kūrybos vertintojais. Tačiau jų nėra daug, dažnas jų derina pedagoginę veiklą su moksliniu arba

žmogui nelengva išsiaiškinti vienos ar kitos tendencijos pažangumą. Jeigu būtų dėstomi tarybinių

profesiniu darbu. Be to, jie vis labiau specializuojasi atskirose architektūrinės veiklos nagrinėjimo

ir užsienio architektūros meistrų teoriniai apmąstymai (tarybinių – mokslininkų T. Chan-Magome-

sferose. Mokslinė architektų veikla, sukoncentruota LTSR Statybos ir architektūros institute, kaip ir

dovo, K. Ivanovo, A. Riaubušino, pažangių užsienio teoretikų Z. Gideono, B. Dzevio, R. Venturio

bet kuris fundamentalus mokslas, yra nepaprastai reikšminga. Deja, šio darbo specifika reikalauja

darbai), jie ir atliktų šią funkciją.

labai kryptingo, griežtai riboto, pastovaus smelkimosi „gilyn“, neleidžia blaškytis ir kartu atitraukia

Mūsų mokymo programos dažniausiai sudarytos pagal kurios nors pirmaujančios šalyje

dėmesį nuo kasdienės praktikos problemų. Tad ir vėl tenka apsieiti be labiausiai kvalifikuotų kriti-

aukštosios mokyklos programą. Tačiau sunku su tokiomis mokyklomis lygintis, nes didžiuosiuose

kų. Tiesa, architektų mokslininkų straipsniai, nušviečiantys jų ruošiamose disertacijose gvildenamą

miestuose nemaža įvairių specialybių žmonių, susijusių su architektūra. Tai filosofai, sociologai,

problematiką, spausdinami „Statyboje ir architektūroje“, leidinyje „LTSR architektūros klausimai“.

psichologai, ekonomistai ir netgi teisininkai, nagrinėjantys įvairius architektūros poveikio visuome-

Tačiau šie leidiniai specifiški, juos nedaug kas skaito. O jeigu tokie straipsniai būtų bent kiek popu-

nei aspektus. Taip sukuriama intelektualios filosofinės minties prisodrinta atmosfera, į kurią įsijungti

liariau parašyti, jie būtų įdomūs žymiai platesnei visuomenei. Tai patvirtina reti tokio pobūdžio pa-

besidominčiam tais dalykais nėra sunku. Mūsuose kol kas nėra tokios įvairių specialybių žmonių,

vyzdžiai – J. Vanago atlikta sociologinė Lazdynų gyventojų analizė „Švyturyje“, V. Stausko straipsniai

paskyrusių savo veiklą architektūrai, koncentracijos, todėl reikėtų atitinkamai pakreipti architektū-

apie mūsų kurortų problemas „Literatūroje ir mene“, E. Gūzo publikacija „Kultūros baruose“ apie

ros teorijos mokymo programą pagal savo poreikius. O aukštosios mokyklos išauginti puikūs šiuo-

ikitarybinio laikotarpio Lietuvos architektų darbus. Šiuose straipsniuose autoriai sugebėjo atskleisti

laikinės architektūros žinovai, be abejonės, darytų didelę įtaką mūsų architektūros vystymuisi, kurio

problemas ir netgi kai kuriais atvejais siūlė jų sprendimų galimybes, o visuomenei, kuri nuolat su-

neatskiriama dalimi taptų aukštos kvalifikacijos kritika.

sijusi su architektūra, tai visada bus gyvybiškai svarbu.
Baigdamas norėčiau pridurti, kad geriausi mūsų šiuolaikinės architektūros pavyzdžiai yra įdomūs, turintys intelektualinį ir filosofinį užtaisą. Kritiškai analizuoti tokią architektūrą gali tik žmogus,
pakankamai pasiruošęs pasaulinės architektūros filosofijos prasme. Ar mūsų aukštosiose mokyklose
duodami bent pradiniai tokio pobūdžio teoriniai pagrindai?
V. Čekanauskas neseniai „ Literatūroje ir mene“ spausdintame interviu pareiškė, kad jį, kaip
architektą, suformavo kaimas ir Vilnius. Mes jokiu būdu negalime tokios architekto formacijos formulės laikyti visos architektų šeimos ruošimo pagrindu. Be abejo, stiprios asmenybės, kaip šiuo
atveju, gali egzistuoti šalia mokyklos, savo talentu ją papildydamos. Deja, jų visada bus mažuma.
Šiaip jau architektą privalo formuoti mokykla, kurioje jis turėtų išmokti architektūrinio mąstymo,
filosofijos. Šiuo metu būsimųjų architektų teorinis ruošimas yra perdėm enciklopedinio pobūdžio.

straipsniai

gali tapti pakankamai kompetentingu kritiku.
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Šiandieną galime pasidžiaugti, kad patogus požeminių ryšių komunikacijų išsidėstymas ir,
be abejonės, keleto žmonių profesinė narsa nulėmė tai, kad kaip tik šioje vietoje atsirado šiuolaikinės architektūros statinys, įrodantis kontakto su ankstesne architektūra galimybę.
Susidūrę su naujų pastatų kūrimu suformuotoje aplinkoje, visuomet deklaruojame didesnį
dėmesį masteliui, ritmui, siluetui, tačiau tik nedaugelis sugeba tai įgyvendinti. Pabandysiu išskaidyti
šią mintį, iliustruodamas ją minėtojo pastato pavyzdžiu.
Suvokdamas, kad naujasis statinys turi tapti organiška L. Giros gatvės dalimi, projekto autorius architektas Justinas Šeibokas ryžtingai pritraukia jį prie gatvės raudonųjų linijų ir, nepasidavęs
pagundai eksponuoti jį iš tolimesnių apžvalgos taškų, grąžina šiai gatvės atkarpai senamiestišką
charakterį. Laimi bendras užstatymas, laimi pats pastatas, nes maksimaliai prie žiūrovo pritrauktas
L. Giros gatvės fasadinis tūris užstoja stambią automatinės telefonų stoties korpuso masę. Stebėtojui atsitraukus Liejyklos gatvės link, administracinis korpusas suskaldo ATS tūrį priimtinomis proporcijomis. Ir netgi stebint iš Gedimino pilies bokšto, šio Vilniaus siluetinio sprendimo barometro,

Tikrojo meistriškumo ženklas

šiedu tūriai sudaro optimalią kompoziciją. Dar daugiau: pastatas savo stambiomis perimetrinėmis
masėmis ne tik netapo šios vietos užstatymo svetimkūniu, bet itin vykusiai įsikomponavo į kur kas
trapesnę urbanistinę situaciją (žiūrint į pastato maketą, prisipažinsiu, tai atrodė mažai įtikėtina).
Pažvelkime į pastatą iš L. Giros gatvės. Žiūrėdami į gatvės išklotinę galėsime konstatuoti,

Ryšių objektų komplekso L. Giros gatvėje projektavimo (nuo 1967 metų) ir statybos istorijoje daug

kad erkerio vieta fasado kompozicijoje nėra griežtai apibrėžta, tačiau, kai iš miesto centro kyli se-

kas atrodė rizikinga: šešiasdešimties tūkstančių kubinių metrų tūris – trapiame senamiesčio audiny-

namiesčio link ir matai L. Giros gatvės ašį fiksuojančią detalę, kuri kartu pabrėžia pagrindinį įėjimą

je, pastato aukštis padiktuotas automatinės telefonų stoties įrangos gabaritų, iškeliančių jį virš ša-

į šio komplekso administracinę dalį, supranti, kad vėlgi buvo išvengta „plokštuminio“ požiūrio, o

lia esančiųjų, pagaliau – šiuolaikinės architektūrinės plastikos invazija į įvairios stilistikos, įvairios

lokali fasado kompozicija buvo pajungta kur kas svarbesniam judančiam erdviniam vaizdui. Išo-

meninės vertės pastatų aplinką.

rinės pastato kompozicijos elementų (koks yra erkeris) atsiradimas tokioje vietoje, kur jie vienodai

Kuriant pastatą senamiestyje, ypač Vilniaus, turinčiame begales netikėtų apžvalgos taškų,
šios problemos didėja geometrine progresija, iškeldamos kitas, atrodytų, ne kažin kiek ir tesusijusias
viena su kita, vis dėlto neatidumas bet kuriai jų visada gresia virsti neatitaisoma klaida.

reikalingi tiek kompoziciniu, tiek funkciniu požiūriu (pagrindinis įėjimas – vestibiulis, vieta, daug
kuo lemianti viso pastato planinę struktūrą), neabejotinai – aukštasis architektūrinis pilotažas.
Gerą autoriaus urbanistinės situacijos nuojautą liudija nerimstantis pėsčiųjų judėjimas pusiau
uždaru vidaus kiemeliu per sąmoningai tam paliktą tarpą L. Giros gatvės korpuse. Pėsčiųjų takas
iš Komjaunimo gatvės į miesto centrą per L. Giros gatvę tapo patogesnis ir trumpesnis. Šis vidaus

II. 01
Ryšių objektų
kompleksas
Vilniaus g.
(buv. L. Giros g.)
Maketas

kiemelis, sėkmingai įkomponuotas kaip pastato interjero tęsinys (nors iš vidaus ir dangstomas įvairiais diagramų stendais), įgautų dar daugiau kompozicinės prasmės, jeigu būtų suformuota priešinga L. Giros gatvės išklotinė, kaip tai buvo numatyta miesto centro rekonstrukcijos ir senamiesčio
regeneracijos planuose, kuriais rėmėsi ir komentuojamojo pastato autorius.
Abiejuose minėtuose projektuose buvo numatomas užstatymas nuo „Žinijos“ draugijos Cent
rinio lektoriumo iki Liejyklos gatvės pagal L. Giros gatvės raudonąją liniją. Toks užstatymas, beje,
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buvęs porą pastarųjų šimtmečių, grąžintų gatvei būdingą jos mastelį, įgautų naujų spalvų, suteiktų
pastarajam rekreacinio pobūdžio gyvybės. Dabar, kilus gražiam sumanymui atstatyti buvusią J. Rad

II skyrius

vilos užmiesčio rezidenciją, kurios likučių galima atsekti skverelio gilumoje, atsisakyta pirminės
užstatymo idėjos.
Nesu įsitikinęs, kad dėl minėtojo pastato atkūrimo būtina palikti neužstatytą erdvę priešais jį,
disonuojančią su pastaraisiais amžiais susiformavusia urbanistine struktūra. Architektūros paminklų
atradimas vidaus kiemuose nė kiek jų nediskredituoja ir yra būdingas visam Vilniaus senamiesčio

straipsniai

„Literatūra ir menas“, 1979 m. gruodžio 15 d.
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kurias matyti Palangos gatvelės fasadai. Erdvė tarsi prasiplečia, naujoji architektūra kontaktuoja su

tymo, kuris pabrėžtų būdingą Vilniaus senamiesčiui gatvių perimetriškumą, be kita ko, išryškintų

ankstesne, o tai visuomet suteikia nepakartojamo žavumo.

J. Šeiboko urbanistinį sumanymą.

Antrajame šios erdvės aukšte visu jos perimetru eina atviros antresolės, funkciškai sujungian-

Prieš įeidami į komplekso vidų, atkreipkime dėmesį į jo fasadus. Jų apdaila – profiliuotos

čios LTSR Ryšių ministerijos ir ATS tarnybas. Tai ir pagrindinė komplekso tarnybinės dalies paskirsto-

gelžbetoninės plokštės, tvirtinamos prie pastato karkaso; jų panaudojimo prioritetas pas mus pri-

moji erdvė, iš kurios galime patekti tiesiai į patalpas, aptarnaujančias visą kompleksą – ministerijos

klauso J. Šeibokui („Turisto“ viešbučio statyba). Beje, architekto sumanyta ir statybininkų jau taiko-

kolegijos salę, valgyklą ir susirinkimų salę. Toks betarpiškas pirmo aukšto erdvės persiliejimas į antro

ma nauja profiliuotų plokščių gamybos technologija gražiai pasitarnavo visiems Lietuvos architek-

aukšto erdvę ne tik įdomus architektūriniu požiūriu, bet ir suteikia antrajam aukštui gyvybingumo.

tams, praturtindama ne itin gausią mūsų plastinių priemonių paletę.

Šios erdvės centre, jau minėtų sijų palaikoma, tarsi sklendžia susirinkimų salė; jos interjerui netikėtų

Skirtingai nuo paminėto viešbučio, šiame statinyje plokštės įgauna plastišką, labiau rafinuotą
profilį, kuris, beje visiškai pateisinamas, nes sukuria tankų ir reljefišką fasadų ritmą. Dėmesys fasa-

spalvų teikia pasvirusios sienos, natūralus apšvietimas. Visų minėtų patalpų sienos, besiribojančios
su foje erdve, – stiklinės; tai tarytum praplatina interjero erdves, jas suvienija.

dų ritmikai, statant suformuotoje aplinkoje, turi pirmaeilę svarbą, nes kartais ir nedidelės apimties

Profesionalo dėmesį atkreipia daug individualių architektūrinių detalių, visados suteikiančių

pastatai savo masteliu, atrodo, puikiausiai įaugsiantys į urbanistinę struktūrą, tampa svetimkūniais

pastatui išbaigtumo. Tai ir laiptų turėklai bei jų porankiai, kolonos, apdailintos jau užmiršta mar-

dėl netikslaus architektūrinių detalių ritmo.

muro imitacijos technika. Visa tai subtilūs mažmožiai, bet kol juos įvykdai, pereini visus devynis

Žinoma, galima suabejoti dėl mechaniško fasado plokščių panaudojimo erkeriui suformuoti

vienos Dantės aprašytos vietelės ratus. J. Šeibokas sėkmingai taiko jau anksčiau savo atrastas archi-

ir grynai dekoratyvinio pobūdžio motyvo P. Cvirkos gatvės fasade. Tai, suprantama, ne principinis,

tektūrines priemones, pavyzdžiui, įvairaus lygio dolomito plokščių kompoziciją, kuri, beje, kaip ir

o greičiau „meistrystės“ klausimas: kas man, praturtinusiam savo patirtį šio pastato analize, pasiro-

fasado plokštės, jau naudojama visų respublikos architektų.

dė netikslinga, kitam lygiai taip pat objektyviai gali atrodyti atvirkščiai.
Pastato vidinė struktūra susideda iš trijų skirtingos funkcijos dėmenų. Tai LTSR ryšių ministerijos administracija, centrinė automatinė telefonų stotis, sujungtos įdomia pašto skyriaus ir automatinių tarpmiestinių telefono pokalbių salės erdve. Išspręsti tokio plataus funkcinio profilio kompleksą,
suvokti jo dalių tarpusavio ryšius – ilgo ir kruopštaus tyrimo bei apmąstymų rezultatas.

Smagu, kai architektui įkūnijant projektą talkina jo bendraminčiai; šiuo atveju tai buvo konstruktoriai G. Arminaitė-Diržinskienė ir Č. Gerliakas. Apdailos darbams vadovavo inžinierius P. Čyvas ir M. Rybakovas.
Šitai ir užtikrino bendrą sėkmę. J. Šeibokas lieka ištikimas savo deklaruojamam in-

Galbūt paprasčiausia būtų nusakyti LTSR Ryšių ministerijos administracinių patalpų sprendi-

dustriniam statybos metodui. Metodui, kurio

mą; jos išdėstytos korpuse, lygiagrečiame L. Giros gatvei. O kalbėdamas apie automatinę telefonų

nevertina daugelis profesionalų ir kuris visuo-

stotį galiu paliudyti, kad šioje nuo grindų iki lubų technika knibždančioje karalystėje žmogui, pagal

menei kelia įvairiai išdėliotų dėžučių kompo-

pačių darbuotojų atsiliepimus, dirbti patogu.

zicijų asociacijas. Taigi architektui turime būti

Architektūriniu požiūriu maloniai nuteikia informacijos tarnybų salės erdvė, kur kiekviena

dėkingi, kad kūrybišku interpretavimu jis įrodo

darbuotoja turi savo iš dalies uždarą kabiną, kur gerai apgalvota akustika: salėje, kurioje atsakoma

šio metodo gyvybingumą bendrame šiuolaiki-

į begalinius mūsų klausimus „09“, stebėtinai tylu.

nės lietuvių tarybinės architektūros sraute.

Be jokios abejonės, įdomiausia, architektūriškai vertingiausia dalis yra viduriniojo korpuso,
kurio pirmajame aukšte išsidėstė paštas ir automatinių telefono pokalbių salė, interjerai. Kadaise
„lietuviškam“ interjerui buvo išsakyta nemaža komplimentų, nesusimąstant, kad juose buvo daugiau
dekoravimo, negu erdvės formavimo. Šių salių interjerai brangūs kaip tik įdomiu erdvės formavimo
metodu, čia interjeras yra tikrai pastato architektūrinio gyvybingumo rodiklis. Visų pirma tai pasakyti-
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na apie vizualinį ryšį su urbanistine aplinka ir pačios interjero erdvės mastelio artimumą tai aplinkai.
Įėjęs iš P. Cvirkos gatvės patenki į plačią, tačiau neaukštą erdvę, iš kurios, lakoniškos infor-

II skyrius

macijos vedamas, įžengi arba į pašto skyriaus, arba į automatinių telefono pokalbių sales.
Abiejų šių salių erdvės bemaž identiškos, o jų proporcija kontrastinga įėjimo erdvei. Atsiduri siauroje ir aukštoje erdvėje su antresolėmis ir tarpaukštyje pakibusių masyvių sijų ritmu. Šviesa krinta per įmontuotus švieslangius, ir pasijunti giminingoje senamiesčio kiemeliui erdvėje su jo
aukštomis sienomis, su paslaptingai krintančia šviesa. Šį įspūdį dar padidina stiklinės atitvaros, per

II. 02
Ryšių objektų kompleksas.
Interjero fragmentas

straipsniai

užstatymui. Manau, nereikia galutinai atmesti anksčiau sumanyto, fundamentaliai pagrįsto užsta-
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„Literatūra ir menas“, 1981 m. sausio 18 d.

komplikuos Šventosios ateitį, noriu apgailestauti, kad mes pernelyg dažnai „išimties tvarka“ (išganingas terminas) pristatome „laikinų“ vėjo malūnų, su kuriais paskui patiems tenka kovoti.
Kalbant apie atskirų pastaraisiais metais pasirodžiusių stambesnių pastatų architektūrą, reikia
konstatuoti labai įvairų jų autorių meistriškumo lygį. Nuo „Bangos“ poilsio stovyklos klubo (archit.
H. Balčiūnas), kuklaus, meistriškai sukomponuoto pastato, iki „Auksinių kopų“ klubo nonsenso.
Beje, „Bangos“ klubo pastatas,vienas pirmųjų tokio pobūdžio pastatų Šventojoje, mano nuomone,
yra labiausiai priartėjęs prie generaliniame plane numatyto perspektyvinio modelio.
Deja, toliau augant statybos darbų apimčiai, neturint aiškios koncepcijos, matyt, vėl bus neišventa prastos architektūros egzempliorių. Štai čia ir prisimena Vanagupės projektavimo principas,
kai visa architektūrinė produkcija yra paženklinta tos pačios firmos ženklu. Nemanau, kad tai pats
geriausias kelias architektūriniu požiūriu, tačiau toks metodas drausmina itin apsukrius užsakovus,
kurie šiaip, išprašyti per duris, sugeba įlisti per rakto skylutę. Jeigu durys būtų vienerios...

Sugrįžimas pajūrin

visų mūsų pastangos. O kryptis gali ir turi būti tik viena – fundamentaliai pagrįstas generalinis planas, kurio šį kartą būtų laikomasi.
Kalbant apie šiuolaikinės architektūros kontaktus su ankstyvesniu senosios Palangos užstatymu, svarbiausias apribojantis veiksnys turėtų būti mastelis, todėl gaila, kad „Neringos“ miegamųjų
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Nenuostabu, kad dažnai mūsų mintys grįžta prie pajūrio. Pirmiausia turiu omenyje J. Vaškevičiaus

korpusui vis dėlto pavyko iškilti, dar labiau gaila, kad šią pamoką, matyt, nepakankamai įsiminėme.

straipsnį „Kurortinis vėrinys: Nemirseta – Šventoji“ (Literatūra ir menas, 1979-07-14), priminusį Di-

Kuo gi kitu paaiškinti naujojo uždaro baseino pastatą?

džiosios Palangos planines perspektyvas, atkreipusį dėmesį į kai kuriuos nukrypimus nuo generalinio plano; taip pat G. Girčio straipsnį „Rasti pajūrio architektūros gintarą“ (Statyba ir architektūra,

Kitas svarbus veiksnys būtų naujos architektūros pagarba konkrečios vietos suformuotam
užstatymo principui.

1980, Nr. 7), aptarusį šiandieninę pajūrio architektūros padėtį. Vis dėlto tarp šių dalykiškų sugrį-

Ką reikėtų laikyti suformuotu Palangos užstatymu? Birutės–Taikos alėjų užstatymą, kur kiek

žimų (per spaudą) prie pajūrio architektūros, mano požiūriu, prasprūdo ir pragmatiška rangovinių

vienas pastatas panardintas erdvesniame sklype, atitrauktas nuo gatvės raudonųjų linijų tiek, kad

organizacijų nuomonė (S. Valio str., Švyturys, 1979, Nr.19).

suvokiamas ne kaip gatvę formuojantis, bet kaip sudėtinis parko elementas? Ar Vytauto–J. Basana-

Yra išryškėjusios dvi Didžiosios Palangos projektavimo tendencijos, kurios objektyviai išliks tol, kol šiame komplekse bent ką statysim. Viena jų – tai projektavimas senajai Palangai, jau

vičiaus gatvių ir miesto šiaurės–rytų dalies užstatymą su aiškiai išreikšta gatvių struktūra, vizualiai
aprėžta pastatų išklotinėmis?

ilgą laiką besiformuojančiai kaip kurortinė vietovė, absorbavusiai skirtingas socialines formacijas.

Matyt, vienareikšmio apibrėžimo nėra. Iliustruosiu šią mintį trim skirtingos stilistinės koncepci-

Kita – projektavimas praktiškai tuščioje vietoje; šią tendenciją akivaizdžiai matome ryškėjančiuose

jos pastatais, kuriems buvo lemta tapti praėjusio sezono žvaigždėmis: „Bangos“ kavinė (arch. G. Telks-

Vanagupės kontūruose.

nys), pastatyta, beje, beveik buvusios blyninės vietoje, lieka formuojantis gatvės užstatymą elemen-

Toks projektavimo metodas, kaip Vanagupėje, kur viena architektų grupė, griežtai rem-

tas; šito iš jos urbanistiniu požiūriu ir derėtų reikalauti. „Neringos“ poilsio namų klubo (archit. A. ir

damasi fundementaliai argumentuotu generaliniu planu, kuria viso komplekso plastinį vaizdą,

R. Šilinskai) ir LTSR Mokslų Akademijos poilsio namų (arch. V. Dičius ir L. Ziberkas) išdėstymas

šiuo metu yra optimalus. Šis kurortas, jeigu ir toliau bus gerbiama projektuotojų nuomonė, o

sklype artimesnis pirmajam užstatymo apibrėžimui. Minėtieji pastatai negali susilaukti priekaištų

statyba vyks pakankamai sparčiai, galėtų tapti mūsų laikmečio rekreacinės architektūros suvo-

dėl netikslaus jų mastelio suformuotoje gamtinėje aplinkoje. Tad pagal du lemiamus, pricipinius

kimo išreiškėju.

kriterijus jie visiškai priimtini. Pakalbėkime apie pretenzingą jų plastinę išraišką.

Persikėlę į Šventąją susiduriame su kurortu, kuriame neapčiuopiamos principinės jo vysty-

Senosios Palangos architektūros meninė išraiška sukaupė visų tų laimečių, per kuriuos ji

mo tendencijos, kur nėra Vanagupei būdingų sėkmės dėmenų. Neatsakingas įvairaus dydžio trobe-

vystėsi, stilistiką, atitinkančią konkretaus laiko technines galimybes bei meno supratimą. Palanga

lių, kurių pavyko atsikratyti Kuršių nerijai, kai ji pasidarė landšaftiniu draustiniu, išbarstymas tapo

amžiams liks architektūros konglomeratas; tenegąsdina šis žodis – tokia kiekvieno ilgesnį laiką be-

Šventosios kurorto pradžia. Bloga pradžia!

sivystančio miesto dialektika.

Neliesdamas J. Vaškevičiaus iškeltų nepaprastai svarbių ūkinių, ypač apšildymo, problemų,

Pripažinkime taip pat, kad neturime bendros šiuolaikinės architektūros stilistinės platfor-

kurios, jeigu bus sprendžiamos ne centralizuotai, o lengviausio pasipriešinimo būdu, dar labiau su-

mos. Gerai šitai ar blogai – plačių apmąstymų sfera, todėl atidėkime tai ateičiai. O šiandien tenka

straipsniai

Žodžiu, Šventoji šiuo metu daro slegiantį įspūdį, ir jos sveikai ateičiai būtinos kryptingos
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toleruoti kiekvieno architekto šiuolaikinės architektūros sampratą, suformuotą, beje, pakankamai

žvalgos taškų gražiai charakterizuoja autorių profesionalumą. Pastato struktūra – karkasas. Tai to-

drausminančių ekonominių, konstruktyvinių dėmenų: tad ar teisinga išskirti originalesnės plastinės

kia stulpų ir sijų sistema, kur atitvarinės konstrukcijos – sienos – tvirtinamos prie karkaso ir traktuo-

išraiškos pastatus kaip svetimkūnius, o nutylėti tokius statinius, kaip „Molinis ąsotis“, kino teatras

jamos kaip konstrukcijos užpildymas. Tačiau šiuo atveju vietoj mums įprastų industrinių sieninių

„Jaunystė“, kuriems vargiai galima taikyti architektūros, kaip techninės minties ir meno sintezės,

plokščių ar plytų mūro išorė uždengta apdailinėmis lentomis. Sienos iš karto įgauna medžiagišką

apibrėžimą. Jie iš tiesų be prentenzijų, tačiau kaip tik tokio pobūdžio statybai reikia ryžtingų deri-

piešinį, aktyviai įsijungia į bendrą plastišką ir atrakcinę pastato kompoziciją. Šiaip jau plastikai ne-

nančiųjų instancijų veiksmų.

noriai paklūstanti konstrukcinė sistema nevaržo autorių; jie architektoniškai atskleidžia ją pajungdami pastato meniniam vaizdui.
Gali susidaryti įspūdis, kad senojoje Palangoje (ne visam pajūryje!) straipsnio autorius reko-

sprendimas nebuvo įprasmintas vidinėje pastato struktūroje. Tačiau, žvelgiant į šį pastatą pro visą A.

menduoja toleruoti pačias įvairiausias architektų menines aspiracijas. Taip! Jeigu kūrėjas operuoja

ir R. Šlinskų kūrybą, matyti, kad tai logiškas jų meninio brendimo rezultatas. Ištikimybė vis labiau

pakankamai aukštu profesionalumu, jeigu yra ištikimas savo architektūros sampratos idealams ( tai

ryškėjančiai savo stilistikai atvedė prie balneologinės gydyklos Druskininkuose, kur statybos gali-

ir išskiria komentuojamųjų pastatų autorius), kurie, šlifuojami ir tobulinami kūrybos kelyje, sutei-

mybės sutapo su architektų meniniais polinkiais: ten gimsta išskirtinės meninės vertės pastatas, ku-

kia profesionalumui meistriškumo aureolę, prieš kurią bejėgiai individualūs skoniai ir pomėgiai.

rio išorinis piešinys kyla iš imponuojančios vidinės erdvės. Ir ne tiek svarbu, kad, pavyzdžiui, man

Kaip tik tokios architektūros linkėtina sulaukti Palangai. Architektūros, kuri visada būtų svei-

visiškai nepriimtina pastato stilistika. Tai antraeilis klausimas, lyginant su tuo, kad čia susiduriame

kas profesionalus eksperimentas. Ir būtų ne tik funckionali, bet ir atrakciška, atitinkanti trumpo atos-

su tokio lygio profesionalumu, kurį jau privalome vadinti meistriškumu.

togų periodo atmosferą.

Meistriškumas – vienintelis amžinas kriterijus madų formuojamame pasaulyje. Jam pavaldūs
visų laikų ir visų kartų architektūros kūrėjai ir vartotojai.
Anksčiau paaiškinę, kad G. Telksnio suprojektuota „Banga“ urbanistiniu požiūriu artima bu-

straipsniai

A. ir R. Šilinskų „Neringos“ poilsio namų klubas imponuoja pas mus šviežia menine kalba. Nuodungiau išanalizavus pastatą, jo autoriams tenka padaryti priekaištą, kad išradingas fasadų

vusio šios vietos užstatymo caharakteriui, dabar pakomentuosime iš tiesų sudėtingesnį, negu mes
įpratę, architektūros plastinį žodyną.
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Šis architektas taipogi nuosekliai ieško savo kūrybos credo. Visuose iki „Bangos“ projektuo-

II skyrius

tuose darbuose pastebimas noras ir sugebėjimas aktyvinti formos, kaip sudėtinės bet kurio meno
kūrinio dalies, įtaką. Tačiau šiame darbe tai ne tik saviraiška, bet ir sąmoningos pastangos suteikti
objektui atrakciškumo, manau, būtino rekreacinei architektūrai.
Ilgai ir pelnytai pavyzdiniu šiuolaikinės architektūros statiniu Palangoje laikomi „Žilvino“
poilsio namai (arch. A. Lėckas); kai kuriems kūrėjams, o ir vartotojams, jis gali pasirodyti pernelyg
elementarios plastinės išraiškos, nors tai savaime pastato architektūros nei sumenkina, nei iškelia.
Sėkmė, kaip jau minėta, priklauso nuo meistriškumo.
„Bangos“ projektavimo periodas, mano nuomone, sutapo su tokia G. Telksnio kūrybinio kelio
atkarpa, kai sukauptas meistriškumas gundo visištkai atsiskleisti, išreikšti save, išvengiant bet kokio
epigoniškumo, tačiau tas meistriškumas vis dėlto dar nėra toks, kad leistų iškeltą sau supertikslą absoliučiai realizuoti. Priekaištaujant dėl tam tikro „Bangos“ fragmentiškumo, ne visada susilydančio
į vientiso stiliaus visumą, negalima neįvertinti išskirtinio plastinio artistizmo, puikaus detalių jutimo
ir, tai svarbiausia, griežto savarankiškumo siekimo. Beje, visumos įspūdžiui trukdo ne visiškai įgyvendintas autoriaus sumanymas – nėra staliukų lauko terasoje, kuri turėjo tarsi pratęsti uždarą salės
erdvę. Anemiškoje, indiferentiškoje statyboje gal būtų ir galima be didesnio nuostolio bendram estetiniam vaizdui atsisakyti vienos ar kitos detalės, tačiau architektūroje visi komponentai turi kurti vieną meninį įvaizdį, todėl bent vieno iš jų ignoravimas statinyje visada bus neigiamai ženklus.
Visiškai skirtingos plastikos, tačiau ne mažiau įdomus V. Dičiaus ir L. Ziberko kūrinys – LTSR
Mokslų Akademijos poilsio namai. Meistriškos tūrinės kompozicijos iš visų įmanomų pastato ap
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„Vilnelė“ – taip buvo vadinama „Vilniaus“ restorano mažoji salė, bene pirmoji Vilniaus
mieste sulaukusi jau antrojo esminio interjero pakeitimo. Dabar čia įrengta „švediško stalo“ salė su
gerais baldais, stambiomis dažytomis rėmjuostėmis, įrėminančiomis brangų audinį, sukelia nykios
eklektikos vaizdą.
Kurgi „Dainavos“ kavinės buvęs šviesus ir funkcionalus interjeras, kur vasarą buvo galima
įeiti pro duris ir pro atidarytus į terasą langus. Terasą, atvirą praeiviams ir sudariusią atitinkamą nuotaiką jos lankytojams. Kas kita dabar: tankūs vijokliai paslėpė fasado tektoniką, net ir žiemą terasa tapusi abejotina prieglauda. O kokie elegantiški „Dainavoje“ buvo E. Cukermano suprojektuoti
baldai – dar ir dabar juos prisimenu, kaip savarankišką meno vertybę.
Na, apie „Dainavos“ kokteilių baro patalpą šiandien jau niekas nė ir nekalba kaip apie interjerą. Čia visiškai prarasta ta emocinė interjero dvasia, kurią sukuria tik vienodo, nebūtinai aukščiausio lygio komponentų visuma. Dar reikėtų prisiminti „Gintaro“ restoraną, kuriame pasiekta
išties kurtizaniška prabanga. K. Skromano tapyba ir perdengto vidaus kiemelio klijuotos medinės

Indų filmo variantas?

konstrukcijos, pakabinamos lubos iš aliuminio ir paraitytuose rėmuose įtaisyti iš kelių stiklų. Čia
elementariausi buitiniai šviestuvai ir, žinoma, profiliuotos rėmjuostės; šį kartą savo spalva artimos
įrėmintam audiniui. Tai daro jų naudojimą visai beprasmišką. Netgi įėjimo į restoraną durys „prieštarauja“ viso pastato stilistikai.

Kiekvienas, vėliau įsijungiantis į diskusiją apie visuomeninių pastatų interjerus, tarsi įgauna prana-

Ką padarėme su „Literatų svetaine“? Jeigu mes jau kelintą kartą nebūtume kaitalioję šio in-

šumą, galėdamas apibendrinti anksčiau kalbėjusiųjų mintis. Kita vertus, žmogiškas noras pakore-

terjero iki visiško jo sunykimo, šiandien architekto I. Laurušo 60-aisiais metais sukurtas interjeras

guoti svetimą mintį gali nuvesti šalin nuo tų pagrindinių dalykų, apie kuriuos galvoji, žinoma, ne

būtų avangardinis. Ką jau kalbėti apie pagarbą anksti mus palikusiam kolegai... tai buvo, be abejo-

nuo diskusijos pradžios.

nės, vertingiausias jo kūrinys. Nesmagu, ar ne?

Taigi pastarųjų metų interjeras (kartu su visa mūsų architektūra) suabejojo modernizmo estetikos vienvaldyste.

Iš minėtųjų pavyzdžių sektų ir trumpas atsakymas diskusijoje dalyvavusiam drg. J. Dikiniui
dėl „Tauro“ kavinės interjero meninės vertės. Palikime apie ją spręsti istorijos pamokytiems specia

Šiandien, suprantama, stengiamės būti atsargesni tiek vertindami naujus interjerus, tiek pa-

listams. Tačiau pereikime nuo emocionalaus minėtųjų interjerų

sirinkdami „modernizuojamųjų“ adresus. Tačiau atsargumas, kurį šioje diskusijoje siūlė mūsų ar-

vertinimo prie bandymo įvertinti tuos jų bruožus, kurie labiau-

chitektūros teoretikai A. Mačiulis, R. Buivydas, kol kas yra daugiau specialistų oratorinių pratybų

siai jaudina šių eilučių autorių.

objektas. Skubama lygiai

Kiekviena architektūros srovė atneša ir jai būdingą plas-

taip pat neapdairiai, kaip

tinių priemonių žodyną, ir improvizacijos bei harmonijos abė-

ir anksčiau, skirtumas tik

cėlę, kuri yra nuolat turtinama, nelygu, koks kieno sugebėjimas.

toks, kad iš ankstesnio

Kai architektas nežino naujos profesionalios kalbos teikiamų

skubėjimo liko nemaža

priemonių, jam belieka pasirinkti patį paprasčiausią trumpą

savo laikmetį tikroviškai

sėkmę garantuojantį kelią – padaryti gražiai. Tai tarsi indų fil-

atspindinčių kūrinių. Dar

II skyrius
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liko! O kiekgi nebeliko?

II. 03
Kavinė „Dainava“.
Arch. E. Cukermanas

II. 04
Kavinė „Tauras“.
Arch. V. Batisa

straipsniai

„Vakarinės naujienos“, 1986 m. sausio 4 d.
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Ką gi, pasakykite, daryti jaunam žmogui su draugu ir su rubliu kišenėje, kai už nugaros sto-

lygį, mes, vėlgi lygindami su kinu (atsiprašau kinematografininkų), gauname profesionalesnį melo-

vi frakuotas vaikinas, o ant stalo žvilga krištolas? Kurgi kavinės – džiazo, šachmatų, biliardo, teatro

dramiško indų filmo variantą. Tačiau abiem atvejais kalbėti apie ilgaamžę meninę vertybę netenka.

klubai, kur tėvų ir vaikų kavinės (be iškamšų)? Kur kavinės su demokratiškais ir jaukiais interjerais?

Prie labiau pavykusių interjerų priskirčiau „Kauko“ ir „Mūzos“ kavines Kaune, minėtąją „Literatų svetainę“. Kur kas prastesni „Ugnės“ Kaune, „Gintaro“ ir „Bočių“ interjerai Vilniuje.

Sunku ir prisiminti ką nors, išskyrus jaunatvišką „Ritmą“ Vilniuje.
Komercija? Matyt, ir joje galima atrasti naujų rezervų. Visai šaliai pasiryžus atsisakyti, atro-

Greičiausiai kai kurie šių interjerų autoriai nežino šiuolaikinės architektūros plastinių priemonių ar-

do, lengvai gaunamų pajamų, manytume, ir visuomeniniam maitinimui reikėtų permąstyti komer-

senalo. Nesinorėtų tikėti, kad sąmoningai netaiko jų savo darbuose kaip nepriimtinų. Pavyzdžiui,

cijos sąvoką. Kaip, beje ir interjerų eksploatacijos reikalus. O čia daug kur – nusikalstama netvarka.

„Astorijos“ restorano ir viešbučio (arch. A. Šarauskas), „Šešupės“ valgyklos (arch. J. Šipalis) interjerai

Pažiūrėkime, kuo paversta N. Bučiūtės suprojektuota Baldų parduotuvės prekybinė salė. Sandėlis!

atskleidė naujos plastinės kalbos galimybes, nudžiugino aukštu profesionalumu.

Dabar į tokį priekaištą apdairūs šeimininkai gali atsakyti, kad jiems iš tiesų trūksta sandėlių. Tuo

Dabar pagalvokime, kuo dėl tokių interjerų, kuriuos šios diskusijos dalyviai apšaukė komerciškais,

galima patikėti, jei užmirši, kad be autorės sutikimo prekybos salėje buvo įrengtas bufetas, kuris

miesčioniškais, retro ar amatininkiškais, atsiradimo kalti prekybininkai? Niekuo!

suardė jos erdvių tektoniką. Šalia pianinų, televizorių, šaldytuvų, šviestuvų, kilimų, užuolaidų ga-

Visi šie interjerai – ne kokia saviveikla, jie suderinti nusta-

lima pardavinėti dar kokias nors prekes, na, kad ir įrankius, ar dar ką nors. Ir tada iš tiesų ir puikiai

tyta tvarka. Kalbėti apie užsakovų spaudimą – dar ne pasiteisi-

funkcionaliai suprojektuotos ir meniškai įformintos firminės, tikrąja to žodžio prasme, Baldų par-

nimas. Jeigu vienas žmogus, atsidūręs situacijoje, suteikiančioje

duotuvės turėsime tai, ką turime.

teisę aprobuoti kolegų kūrybą, nepasitiki savo kompetencija, bū-

Jau minėjau, kas atsitiko su „Dainavos“ pirmojo aukšto kavine. Dažnai keisdami pirminę

tinai reikėtų sudaryti autoritetingas architektūros ar meno tarybas,

funkciją, nepagalvojame ne tik apie meninę interjero vertę, bet ir sudarome blogesnes, dažnai anti-

kurios galėtų ne tik išvengti klaidų, bet ir atsispirti įvairioms ne-

sanitarines ir nepatenkinamas priešgaisriniu požiūriu sąlygas ne tik lankytojams, bet, kas ne mažiau

kompetentingoms įtakoms. Argumentas, kad tokie interjerai pa-

svarbu, ir darbuotojams. Toje pačioje „Dainavoje“ nebuvo numatyta tokio galingumo ventiliacija,

tinka vartotojui, atitinka vieną postmodernizmo teiginių – arčiau

kuri garantuotų normalų poilsį programą žiūrintiesiems ir normalų darbą – programą atliekantie-

vartotojo. Bet jis negali būti traktuojamas atskirai nuo viso tarybi-

siems. Tokia padėtis susidaro, be atodairos didinant vietų skaičių, gausinant asortimentą. O pagal

nio meno konteksto, kurio vienas pagrindinių tikslų – kryptingas

ankstesnę užduotį suprojektuotieji gamybiniai plotai juk ne guminiai.

visuomenės auklėjimas.
Įdomu, vis dėlto, kodėl beveik visi pastarųjų metų visuo-

straipsniai

mo variantas. Kai tas gražumas amato ir statybinių darbų užbaigtumo prasme pasiekia konkretų
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Yra kitas kelias – ne gausinti, bet kokybiškai gerinti asortimentą, siekti savito firminio stiliaus.
Manyčiau, juo ir reikėtų eiti.

meninio maitinimo įmonių interjerai orientuoti į prabangą (kokia
ji išeina, mes jau kalbėjome).

II. 05
„Literatų svetainė“.
Arch. I. Laurušas

II skyrius
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II. 06
Valgykla „Šešupė“.
Arch. J. Šipalis

II. 07
Restoranas „Astorija“.
Arch. A. Šarauskas

Taigi 1980 metais sukurtas gobelenas „Vilnius“, įkomponuotas architekto A. Aleknos suprojektuotų „Svečių namų“ Latvių gatvėje interjere, tapo Z. Vogelienės antrojo, mano galva, tikrojo
menininkės gimimo pirmąja kregžde.
A. Aleknos architektūroje menininkui, netgi geram, bet neturinčiam architektūrinės klausos,
nėra ką veikti. Jo architektūroje meno kūriniai turi kompoziciškai apibrėžtas vietas ir jiems keliamus
uždavinius bendrame interjero meninės atmosferos scenarijuje.
Ir čia atsiskleidė Z. Vogelienės jautrumas ir tikslus savojo uždavinio supratimas, – o kuriant

II. 08
Z. Vogelienė

interjerui jis nėra paprastas. Čia, kaip ir architektui, reikia pasakyti ne viską, ką moki, bet tik tai, ko
reikia plastinei harmonijai, kartu gebant išreikšti savus meninius siekius.
Sunku įprastomis sąvokomis apibūdinti gobeleną „Vilnius“, kurio originali erdvinė kompozicija, įvairiai suvokiama iš skirtingų apžvalgos taškų, skaidriame interjere sukuria lokalų meninės
įtampos lauką. Jame atpažįstami realistiniai senojo ir naujojo Vilniaus fragmentai, atskirti dvipusiame gobelene, skirtingai išreikšti pačios architektūros diktuojama tektonika. Šis Z. Vogelienės dar-

Sudėtingi sėkmės dėsningumai
(Zinaidos Vogelienės kūryba)

bas turi labiausiai brangintiną bet kurio meno kūrinio savybę – vientisas kompoziciniu požiūriu, jis
neatsiskleidžia iš karto, suteikdamas galimybę laipsniškai suvokti jame slypintį meną.
Neatsitiktinai didelę bendro darbo su įvairių sričių menininkais patirtį turintis architektas
G. Baravykas, pamatęs šį darbą, pasiryžta būtent šiai menininkei patikėti sukurti gobelenus jau
dešimtmetį veikiantiems Vilniaus santuokų rūmams.

Menininkas visada gimsta bent jau du kartus. Pirmą kartą besąlygiškai paklusdamas tėvų valiai ir
atsinešdamas užkoduotą paslaptį, įpareigojančią išreikšti save pasirinktoje meninėje sferoje tomis
priemonėmis, kurios glūdi prigimtyje ir tampa artimiausios ilgame mokymosi, įvairių įtakų, informacijos apdorojimo procese.
Antrą kartą – kai pirmiausia pats menininkas supranta įveikęs tam tikrą aukštumą, nuo kurios norėtų pradėti savojo „aš“ mene ataskaitą, dažnai klaidingai atsiribodamas nuo pirmojo savo
kūrybos periodo, galbūt ne tiek reikšmingo, tačiau neišvengiamo kūrybos metamorfozei pasiekti.
Tekstilininkės Zinaidos Kalpokovaitės-Vogelienės atveju, pirmasis kūrybos etapas apima daugiau kaip dešimtmetį – nuo 1966 metais įgyto profesionalaus menininko liudijimo iki pirmojo darbo konkrečiam interjerui 1980 metais.
Aktyviai dalyvaudama parodose menininkė šiuo laikotarpiu demonstravo savo darbus, kurie atitiko bendrą mūsų respublikos tekstilės lygį, tačiau vargu ar buvo įmanoma išskirti ją iš bendro
konteksto ar apibrėžti susiformavusį jos kūrybinį braižą.
Laimingas atsitiktinumas, kažkodėl tendencingai pasirenkantis gabiuosius, lėmė darbą konkrečioje architektūrinėje erdvėje. Ir, pasirodo, čia buvo paliestas aukštesniosios kūrybinės sistemos
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nervas, kuris atskleidė ne tik kūrybiškai naujas menininkės galimybes, bet ir leido suvokti pirmojo
kūrybinio etapo bruožus. Ritmas! Gerai jaučiamas ritmas vienija nuoširdžius, bent kiek tiesmukiš-

II skyrius

kai pasirinktą tematiką traktuojančius figūrinius gobelenus „Taikos sargyboje“, „Pergalė“, „Jaunystės
šventė“. Gal todėl sėkmingai menų sąveikai svarbiausia tektonika pasirodė organiškai suvokiama ir
nevaržanti šios meninės individualybės.

Tačiau prieš šį didelį darbą Z. Vogelienė skuba „įteisinti“ naują savo patirtį kurdama tradicinius gobelenus. Gimsta „Baltas miestas“, kuriame jau anksčiau gerai jaustas ritmas tampa polifonišku ir pagrindiniu meninės idėjos reiškėju. Jame literatūrinis scenarijus suvokiamas jau nebe
ankstesnei kūrybai būdingais aprašomaisiais simboliais, o kur kas sudėtingesne semantine išraiška.
Taigi, į Vilniaus santuokų rūmus ateina jau pakitęs menininkas. O užduotis ypač sudėtinga.
Interjero erdvė, ši svarbiausia architektūros dimensija, mūsų suvokimui jau tapusi chrestomatine,
bus pakeista. Rizikinga? Be abejo. Žinia, uždavinį lengvina tai, kad pats rūmų autorius patikėjo šia
galimybe.
Kam iš menininkų (o tokių nemaža) teko bendradarbiauti su G. Baravyku, pripažins jo gebėjimą tiksliai apibrėžti pagrindinius meninius uždavinius ir likti reikliu ir ištikimu bendros koncepcijos įgyvendintoju.
Santuokų rūmų vestibiulyje meno kūrinys turėjo atlikti ne tik „puošimo“ funkciją, bet dar
labiau pabrėžti jo erdvinę struktūrą. Tokią užduotį buvo galima įvykdyti tiktai erdvinėmis kompozicijomis, kurios ir buvo sukurtos „Ryto“, „Dienos“, „Vakaro“ ir „Nakties“ pavadinimais. Ir vėl Z. Vogelienė geba įsiklausyti į architektūros tektoniką, gerai suvokia ir tiksliai pasirenka jai (tektonikai)
artimą nelengvai realizuojamą ritinio formą, kurią įvairiai modifikuodama tūriais bei spalvomis sukuria keturias savarankiškas kompozicijas. Jų padėtis interjero erdvėje tiek organiškai „pririšta“ ir
tiek plastiškai vienalytė su architektūra, kad vėlgi belieka tik konstatuoti neeilinius prasmingos part
nerystės gebėjimus. Žinia, ilgas, beveik ketverių metų realizacijos periodas vargino menininkę, todėl pirmosios dvi kompozicijos, atliktos tarsi vienu prisilietimu (ką reiškia pora metelių) man atrodo visiškai išbaigtos ir struktūros, ir spalviniu sprendimu, kuris mažiau pavykęs kitose, gal kiek per
aktyviai spalvotose kompozicijose.

straipsniai

„Literatūra ir menas“, 1986 m. birželio 7 d.
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Ir ką gi – Santuokų rūmų vestibiulio erdvė, ir ligi tol puikiai tarpusi gamtos įrėmintame fone,

„Statyba ir architektūra“, 1987, Nr. 11

straipsniai

gavo naują plastinę dimensiją – tarsi žmogaus ir architektūros tarpininkę.
Dirbdamas ir domėdamasis kolegų kūryba, nedažnai matau tokį sėkmingą bendradarbiavimą
su menininkais, abipusį augimą ir džiuginantį naujos meninės kokybės atsiradimą, todėl, būdamas
konkrečios meninės sferos diletantas, išdrįsau, be abejo, labai vienpusiškai, pasidalyti savo mintimis
apie menininkę, savo kūryba praturtinančią man artimos sferos plastikos paletę.
Šiandien matau Z. Vogelienę, apsikrovusią šūsnimi dėsningai naujoviškų eskizų „normaliems“
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gobelenams. Grįžti į plokštumą, grįžti į klasikinę pradžią – menininkui būtina nuolat pasverti įgytą
patirtį, patikslinti atsinaujinimo šaknų tvirtybę.
Kas sakė, kad gimstama tik du kartus?

II. 09
Erdvinės
kompozicijos
Santuokų rūmų
vestibiulyje.
Aut. Z. Vogelienė

Sunkios viešumo pamokos
Jau daug metų respublikos Architektų sąjunga deda šiokių tokių pastangų, kad mūsų aukštosiose
mokyklose būtų rengiami architektūros kritikai. Deja, viskas veltui. Visiems turbūt aišku, kad profesionali kritika – bet kurios meno srities lygio kriterijus. Taip ir architektūroje: kritikas, kur kas anks
čiau ir nuodugniau susipažinęs su projektuojamu objektu,
galėtų profesionaliai ir autoritetingai pareikšdamas savo
nuomonę realiai padėti projektuotojams priimti teisingą
sprendimą, esant reikalui apeliuoti į visuomenės nuomonę
ir, svarbiausia, tai daryti laiku. Galima būtų tikėtis, kad architektūros kritikai, patikėję konkretaus objekto idėja, imtųsi
ją ginti ar aiškinti besidominčiai visuomenės daliai, ir to
nereikėtų daryti architektams praktikams, pagal savo išgales atliekantiems jiems priklausantį darbą, kuriam mažoje
emocionaliai kritiško straipsnio „Operacija – dėl reikalo ar
dėl ambicijų?“ (SA, Nr. 8) pastraipoje daro reveransą minimojo straipsnio autoriai.

II skyrius
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II. 10
VDA bendrabutis
Latako g. Vilniuje

tūros reikalus. Manau, kad ir redakcijoms, ir viešumo tribūna besinaudojantiems autoriams, kurių
nuoširdžiais ketinimais neabejojama, reikėtų stengtis maksimaliai tiksliai perteikti informaciją apie

II skyrius

Būtų nuostabu, kad tas sprendimas išeitų meistriškas!
Straipsnio autoriai klausia: „Kas tada atsitiks su į Gorkio gatvę įsiliejančiomis gatvelėmis?

tai, kas yra daroma kitų sričių specialistų, vengiant nukrypti į emocionalius ir nekonstruktyvius

Dabar jaukios, nors ir apšepusios, atnaujinus pagrindinės gatvės grindinį jos iš karto taps antraeilė-

samprotavimus.

mis, pasenusiomis, reikalaujančiomis tokios pat plastinės operacijos?“

Štai minėtojo straipsnio redakcijos preambulėje skaitome: „Už šaligatvius nedviprasmiškai

Be abejonės, taip ir bus. Senamiesčio rajonas, apribotas M. Gorkio, Muziejaus, L. Giros gat

kalbėjo ir daugelis architektų bei visuomenės atstovų Architektų sąjungos posėdyje...“ ir toliau:

vėmis ir Lenino prospektu, taps pėsčiųjų prioriteto zona. Skubu nuraminti straipsnio autorius: kokia

„...kodėl Vilniaus visuomenė nebuvo supažindinta su galutiniu projekto variantu? Bijota demokra-

tai bus operacija – nežinau, tai priklausys nuo nuolat natūraliai kintančios mūsų, o gal kitos kartos

tiškumo? O gal tokiu būdu norėta nuslėpti projekto trūkumus?“

architektų vertybių skalės sampratos.

Čia nesunku pastebėti prieštaravimą: esą visuomenė nesupažindinta su projektu, nors čia

Senamiestis keisis, be abejonės, mažiau negu per ankstesnius amžius, nes mes toli gražu ne

pat rašoma, kad visuomenės atstovai kalbėjo Architektų sąjungos posėdyje. Taip pat akivaizdu, kad

tik deklaruojame, kad suprantame išskirtinę jo vertę. Nors tuo nelabai tiki straipsnio autoriai, sie-

„daugelis architektų“, pasisakiusiųjų už šaligatvius, matyt, nesudarė daugumos, jeigu Architektų są-

kiant objektyvumo apskritai tai derėtų pripažinti.

junga pritarė pateiktai M. Gorkio (šiandien jau Pilies) gatvės projekto redakcijai. Taigi apie kokias

Senamiestis keisis, keisis kaip ir visi, kaip, pavyzdžiui, Talino... Žinant apie Talino sena-

straipsnyje minimas pastangas nuslėpti projekto trūkumus ir klaidas „padarytų klaidų pripažinimo

miesčio reikalus tiek, kiek žino mūsų šios dienos kritikai, vargu ar galima teigti, kad estų architektai

laikais“ galima kalbėti? Juo labiau kad projektas buvo rodomas ne tik Architektų sąjungoje visam

nieko jame nekeičia. Tokio teiginio teisingumą galima būtų palyginti su Vilniaus svečių įspūdžiais

profesionalų cechui ir panorėjusiems dalyvauti visuomenės atstovams, bet suderintas ir su Paminklų

apie mūsų Senamiestį, kuriuose vyrauja superliatyvai. Čia iškyla rašančiųjų subjektyvių emocijų ir

apsaugos inspekcijos bei Vyriausiosios architektūros ir planavimo valdybos architektūrinėmis tary-

kompetencijos netapatumas, atsiranda žmonių grupės (kad ir nuoširdžios) pastangos ir noras rašy-

bomis. Prašau pasakyti, kodėl gi projekto autoriams reikėtų abejoti savo teisumu, jeigu jų įsitikini-

ti apie daugelį pačių įvairiausių meno ir kultūros reiškinių, tačiau prisipažįstama, kad „visuomenė

mams pritarė tiek instancijų, beje, labiausiai jų pačių gerbiamų.

matė ir vertina tik rezultatą, o priemonės ir galimybės, sąlygos, kurios lėmė vienokį ar kitokį rezul-

Bet grįžkime prie Pilies gatvės ir pabandykime trumpai apibrėžti savo požiūrį.
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jie proteguoja tik muziejiškai suprantamą jos vertę be šiuolaikinį gyvenimą atspindinčio sprendimo.

tatą, jai nežinomos ir mažai rūpi“.

Dabartinės gatvės padalijimas į šaligatvius ir grindinį – istoriškai nusistovėjusi gatvės, kuria

Netikslu taip pat teigti, kad pastaruoju metu neįsiklausoma į architektų nuomonę – ir Liejyklos

važinėjo transportas, tradicija, per kelis savo gyvavimo amžius daug kartų keista pagal konkretaus

gatvės, ir pastato Tilto g. 6 sprendimai Architektų sąjungoje buvo aptarti su atsakingais miesto dar-

laikmečio reikalavimus ir supratimą. O per šią rekonstrukciją akivaizdžiai įsitikinta, kad tam tikru

buotojais, paliekant kritikos proveržius visuomenės atstovams, jau po to, kai buvo priimti optimalūs

istorijos laikotarpiu šiai gatvei jau teko būti be šaligatvių.

sprendimai. Tad „žirklės“ tarp visuomenės ir architektų mažėtų, jeigu visuomenės vardu rašantys jos

Šiandien mes keičiame gatvės funkciją, tikėdami, kad kuriame pėsčiųjų gatvei būdingą cha-

atstovai iš tiesų domėtųsi projektavimo ir derinimo procesu, ypač sudėtingu ir viešu projektuojant

rakterį, remdamiesi pasauline ne mažiau vertingų senųjų miestų pėsčiųjų gatvių kūrimo praktika.

Senamiestyje. Tikrai žinau, kad bent jau vienas šio straipsnio autorių, gerbiamas geologas V. Narbu-

Ar galimas kitoks tokio tipo gatvių sprendimas, tai yra paliekant šaligatvius? Be abejo. Tai rodo ir

tas, yra pakankamai gerai susipažinęs su šiuo procesu. Tokiu atveju galgi reikėtų suabejoti ir sava,

Vilniaus gatvės Kaune sutvarkymo pavyzdys, nors, kad ir kaip gerbiame kolegų sprendimą, mums,

kad ir visuomenės vardu deklaruojama koncepcija.

Pilies gatvės rekonstrukcijos autoriams, jis atrodė nepriimtinas, nes psichologiškai neinformuoja, kad

O apskritai visuomenės atstovų kritika, kad ir kokia subjektyvi ji būtų – sveika ir daugeliu

esi tik pėstiesiems skirtoje gatvėje. Mūsų siūlomas sprendimas nužemina buvusių šaligatvių plotus

atžvilgiu teisinga, visų pirma dėl mūsų profesinio meistriškumo stokos – bet apie tai vėlgi mes pa-

iki važiuojamosios dalies aukščio, kadangi kultūrinės sąnašos per daugelį amžių pakėlė visos gatvės

tys žinome geriausiai.

plokštumą, ir atskiria nuo jos tame pačiame lygyje einančia juodo bazalto linija, kuri savo pločiu

Tačiau sunku tikėtis, kad konkreti meno sritis, besiplėtodama vienoje kultūrinėje aplinkoje,

atitinka buvusio bortinio akmens matmenis ir vingiuoja „paneigdama bet kokią taisyklingą geomet-

ryškiai lenktų kitas. Architektūra turi atskirų laimėjimų ir masę pilkumos, kaip ir tonas sugadinto

rinę liniją“. Be to, raudono granito juostomis nužymėti kontūrai suteikia informacijos apie anks-

akmens ar makulatūros turi kitų profesijų menininkai. Juo labiau kad architektūra, pastaruosius tris-

tesniais laikotarpiais buvusį užstatymą, parodo tai, kas buvo paslėpta nuo mūsų žvilgsnio ligi šiol.

dešimt metų neigta kaip menas, suniveliavo didelio skaičiaus architektų gebėjimus, ir mes neįsten-

Dedamos pastangos, kad ir visa gatvės įranga – šviestuvai, transporto, gatvės prekybos ri-

straipsniai

Ne man vienam turbūt sunku mokytis tikrosios demokratijos ir viešumo svarstant architek-

gėme vykdyti griežtos atrankos vis didėjančiame poreikių tenkinimo sraute.

bokliai, gėlynų ir medžių grotelės, reklama būtų aiškios to meto stilistikos, papildytų tą vertybių

Malonu, kad visuomenės atstovai akyviausiai reiškiasi būtent architektūros kritikoje, ir aš vi-

konglomeratą, kuris ir yra labiausiai vertingas dėl to, kad kiekviena iš jų kalba savo meto priemonė-

liuosi, jog tai vyksta ne vien todėl, kad projektuoti moka kiekvienas, bet ir todėl, kad pagaliau bręs-

mis. Būtent dėl to ir straipsnyje minimi V. Čekanausko Dailės parodų rūmai bei J. Šeiboko Ryšių

ta supratimas apie išskirtinę architektūros reikšmę visuomenės gyvenime.

kompleksas, rodantis šiuolaikinę, o ne pažodinę pagarbos aplinkai koncepciją, bėgant laikui tapo

Dabar turės praeiti šiek tiek laiko, kol nuo žodžių apie architekto profesijos reikšmę bus per-

visuotinai pripažinti. Kurgi čia noras gatves paversti dekoracijomis? Čia aiškus straipsnio autorių tei-

eita prie darbų ir mums iš tiesų bus grąžinti istoriškai susiformavę ir atimti įgaliojimai. Ir šiam pro-

ginių prieštaringumas. Teigiamai vertindami ryškios šiuolaikinės stilistikos pastatus, gatvės atžvilgiu

cesui paspartinti mes labai tikėsimės visuomenės paramos.
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gauti būtiną banko pažymą dėl finansavimo? Memorialams kaip tik ir nėra priekaištų, paprastai jie
aukštai vertinami profesionalų, pelno ir liaudies pagarbą, tampa turistinių maršrutų taškais.
O štai sukurti bendrą civilinių kapinių meninį vaizdą, tenkinant šiandienos vartojimo lygį,
kur kas sudėtingiau, apie tai aš pasakysiu toliau. Tačiau reikėtų sutikti, kad jei visiškai nepaisoma projektuotojų numatytų kompozicinių sprendimų, išankstinio kapinių kvartalų sutvarkymo ir
apželdinimo koncepcijos, tai priekaištai jiems šiuo atveju tiesiog negalimi.
Mes projektuojame daug kapinių. Jau suprojektuotos Anykščiuose, Druskininkuose, Palangoje,
Biržuose, Molėtuose, Pakruojyje, Joniškyje, Gargžduose, visai mažytės Rukainiuose, Jotainiškiuose,

straipsniai

Nespausdinta, 1987 m.
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Viešintuose ir t. t. Jeigu norėtume netvarką daugumoje suprojektuotų kapinių aprašyti išsamiai – visas „Literatūros ir meno“ numeris išeitų juodais rėmeliais.
Labai trumpai. Parinkdami sklypą užsakovai nekviečia projektuotojų, neatlieka žvalgybinės
geologijos, ir dėl to kartais tenka nutraukti projektavimo darbus. Kategoriškai atsisako autorinės
priežiūros. Štai Rokantiškių kapinės Vilniuje – užlaidoti šlaitai, kuriuos projekte buvo numatyta pa-

Ramybės parkai

likti žalius, ne tik dėl neleistino laidojimui nuolydžio ir, kaip pastebėjo A. Kynas, amžinų bėdų, kai
įrengiamos atraminės sienelės ir kitokios saviveiklinės šlaito slinkimo sulaikymo priemonės, bet ir
dėl bendros visų kapinių žaliųjų salų kompozicijos.
Antakalnio kapinėse, kur, pasak A. Kyno, „Komunalinio ūkio projektavimo instituto architektų

Skulptorius Arūnas Kynas savo straipsnyje „Ar prakalbinsim pilką akmenį?“ (Literatūra ir menas,

kolektyvas, sukūręs didingą karių kapų memorialinį ansamblį, tarsi pristigo jėgų ir polėkio šiam plo-

1987-03-28) pajudino iš tiesų daugiatonį ir daugiabriaunį mūsų kultūros dalelytės akmenį. Šį mano

teliui.“ (Turėta galvoje žymių mūsų respublikos kultūros veikėjų laidojimo vieta.) Sunku komentuo

straipsnį inspiravo ne tiek noras pasidalyti mintimis apie toli gražu nevienareikšmę, bet diskutuotiną

ti architektų polėkio lygį, kai ir čia viskas daroma ne pagal projektą, beje, šiuo atveju dažniausiai

ir prieštaringą problemą, kiek Komunalinio ūkio projektavimo instituto – pagrindinio respublikos

įtakojant palaidotųjų artimiesiems. Čia dar norėčiau priminti, kad ir pietinis kapinių šlaitas yra su-

kapinių projektuotojo – atstovo pareiga, kurią, beje, ne taip seniai priminė savaitraščio redakcija.

projektuotas tuo pačiu landšafto tvarkymo stiliumi, tačiau ir čia pradėta laidoti be tvarkos, ir kai

Pagal ką vertinamas projektuotojų darbas? Atrodo, keistas klausimas. Suprantama, kad

reikės viską vėliau sutvarkyti jau užlaidotoje teritorijoje, tada iš tiesų teks sukaupti visą polėkio

pagal įgyvendintą rezultatą. Tačiau kokį? Memorialų, kurie statomi griežtai laikantis projektų ir

potencialą. Neįkyrėsiu daugiau skaitytojams įprastos netvarkos aprašymu. Šios problemos yra leng-

kur pripažįstama reikli
autorių kontrolė, tad iš
vengiama neprojektinių
improvizacijų?
Ar civilinių kapi
nių, kurių projektai ren
giami tikriausiai tiktai
tam, kad būtų galima
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II. 11
Baravykų šeimos antkapis
Saltoniškių kapinėse

II. 12
Tubučių šeimos
antkapis Salininkų
kapinėse

ti pagarbą brangiausiems žmonėms. Ir aš noriu turėti tokio pat dydžio ar dar didesnį akmenį, nes

atliktąjį. Tada mes galėsime iš tiesų pareikalauti iš projektuotojų atsakyti už savo sprendimų lygį,

mano pagarba tiems žmonėms yra tokia didelė, ir aš turiu pinigų ir noriu pasidaryti paminklą gražų,

dėl kurio mes stengiamės kovoti rengdami projektą.

taip, kaip aš tai suprantu.

Dabar keletas mano asmeninių samprotavimų apie tai, kas nėra taip paprasta. Apie

O kam gi mes juos statome, kas prie jų sėdės, prisimindami nuostabias bendro gyvenimo

minėtuosius prieštaringumus, kaip apie kiekvieną projektavimo veiklą, labai glaudžiai susijusią su

akimirkas? Aš su Jumis, Arūnai Kynai, ar tie žmonės, kuriems šis lopinėlis žemės ir akmenų fantazija

gyvais žmonėmis, kuriems anksčiau ar vėliau nedidelis kapinių plotelis tampa brangiu ir svarbiu

virš jo yra iš tiesų brangiausias. Mes galime su profesionaliu sarkazmu pagailėti konkretaus žmogaus

tolesnio gyvenimo komponentu.

dėl jo menko estetinio išprusimo ir jo tūkstančių, tačiau šiandien uždrausti daryti, bent šioje vieto-

Štai mes imame aiškinti, kad reikia unifikuoti antkapių gabaritus, kad nekuklu „įteisinti turtinį
prestižą“, remdamiesi kitų, dažniausiai Estijos kapinių pavyzdžiais. Tačiau Estijoje gyvena kita tauta,
ten daug kas šioje gyvenimo sferoje suprantama kitaip. Ten jau susiformavusios kitokios vertybės,
kurioms, manau, nemenką akstiną davė Miško kapinės, įteisinusios kitokią prestižo sampratą, nes

Žinoma, teigiant, kad menas mūsų visuomenėje privalo atlikti auklėjamąją funkciją, antkapinių paminklų projektavimo srityje reikėtų padėti norintiems turėti juos unikalius.
Derinančioms organizacijoms reikėtų nukreipti juos pas profesionalus, kurių kultūrinis iš-

ir toks keistas, man nesuprantamas giminių siekimas

prusimas leidžia suvokti ir patenkinti užsakovo pretenzijas bei konkrečią aplinkos situaciją. Atski-

palaidoti artimą žmogų prestižinėse kapinėse, netgi

rais atvejais aplinkoje gali geriau tikti kvadratinis, pailgas ir žemas, apvalus ar aukštas antkapinis

žinant, kad atėjus laikui pats negalėsi atsigulti greta?

paminklas, kuriam bus taikomi profesionaliai įprasti meninio lygio kriterijai. O tokių, kuriems šie

suprojektuoti antkapinį paminklą žymiems mūsų res-

kapių projektai iš principo nebūtų tiražuojami.
Šiaip jau prestižo išreiškimas, vieniems per paminklo originalumą, kitiems per jo hiperbo-

dydžio, tiesa, daugeliu atvejų gerai sukomponuotą

liškumą, tretiems per vietą, kurioje laidojama, matyt, pas mus yra gyvybingas reiškinys, tad kad ir

akmenų kompoziciją? Argi ne mes kartu su užsakovu

kiek mes aiškintume kitų kraštų pavyzdžiais apie parko tipo kapines su kukliais, iš dalies unifikuo-

ir jo įprastomis gyvenimiškoje veikloje pretenzijomis

tais kapavietės ženklais, rezultatų nepasieksime, kol tokios kapinės nebus pas mus įrengtos ir kol

parodėme kelią, kaip pagerbiami įžymūs žmonės?

jos netaps prestižinėmis.

II. 13
Staškūnų ir Daugėlų šeimos antkapis,
Eigulių kapinėse Kaune

II. 14
Arch. H. Šilgalio antkapis
Kairėnų kapinėse

kriterijai yra netaikytini, reikėtų mandagiai, bet tvirtai nederinti, kaip ir sekti, kad individualūs ant-

publikos žmonėms, pateikėm ne vieną hipertrofuoto

Tačiau atleiskite, klasikai, svarbiausia man yra išreikš-

II skyrius

Argi teisėta tikėtis, kad kuri nors iš jos šakų ryškiai iškiltų, palyginti su kitomis?

jose kukliomis (mūsų supratimu) lentelėmis pažymėti ilsisi žymiausi Estijos žmonės. Kažin ar yra ten

O argi ne mes, profesionalai, gavę užsakymus
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je, ką jis pageidauja, galgi būtų neteisinga. Be to, kapinės yra viena iš mūsų kultūros lygio apraiškų.

Straipsnyje pristatyti L. Vaičio projektuoti antkapiai.
II. 15
A. Karvelio antkapis
Liepynės kapinėse

II. 16
Žižmarų šeimos antkapis
Rokantiškių kapinėse

straipsniai

vai ištaisomos, bent jau ateityje – paprasčiausiai kiekvienam reikia dirbti savo darbą ir gerbti kitų
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„Komunistas“, 1988, Nr. 4

Prisiminkime ir tai, kad septintajame dešimtmetyje bene pirmą kartą imta kalbėti apie visų aprūpinimą gyvenamuoju plotu. Taigi kas čia blogo nutiko, jei mes, turėdami prieš akis kilnius socialinius tikslus, nors ir pavėluotai, vis dėlto patekome į bendrą pasaulio architektūros modernizmo srovę.
Bet, manyčiau, kad susiklostė taip: mes bėgome krantu, įsivaizduodami, jog plaukiam kartu
su visais. Šiaip ar taip, gyventojai ėmė gauti kad ir ne kažin kokius, bet su visais patogumais butus
kur kas sparčiau, negu ligi tol. Statybininkai suvokė, kad stambiaplokštė statyba yra vienintelis išsigelbėjimas vykdant nuolat didėjančius planus, įgalinanti tai daryti praktiškai be jokių organizacinių
ar kokybinių patobulinimų. Pasitelkus skaičius, tokios situacijos priimtinumą buvo galima nesunkiai
įtvirtinti, o architektams, ginantiems abstrakčias grožio, aplinkos humanizavimo sąvokas, tuo metu
praktiškai to padaryti buvo, galima sakyti, neįmanoma.
Taip prigijo centralizuoti tipiniai projektai, normos, medžiagų sunaudojimo apribojimai, atsirado architektūros sprendimų derinimai rangovinėse organizacijose, kurios, nors ir paradoksalu,

Ar įmanoma – ir daugiau, ir geriau?

Prestižui palaikyti liko unikalūs objektai, kuriuose leidžiama beveik viskas (pagal mūsų lėšas
ir realias statybininkų galimybes). Tačiau toli gražu ne kiekvienas toks objektas tapdavo architektūros laimėjimu. Čia nieko nuostabaus – architektui kol kas retai tenka dirbti nelimituojant savo kūrybinių gebėjimų, prie to taip pat reikia priprasti, savarankiškai rasti kokybiškai naujų architektūros

II skyrius
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Persitvarkymo laikotarpiu įpratome atidžiau analizuoti nueitą etapą. Tai, be abejo, teisinga – bet

išraiškos priemonių. Štai maždaug taip trumpai galima apibūdinti architektūros situaciją šalyje iki

kurioje veiklos srityje dabartinė situacija iš esmės yra praeities padarinys, tąsa.

tol, kol papūtė naujų idėjų ir vilčių vėjai.

Taigi kokia dabar architektūros padėtis, kodėl ji būtent tokia? Maždaug prieš trejetą dešimt

Kas pasikeitė per pastaruosius porą metų? Kol kas beveik niekas (nors lokalių pasiekimų yra).

mečių beįsigalintys voliuntaristiniai vadovavimo metodai sulaužė nuo seno susiformavusius archi-

Kitaip, matyt, ir negali būti – juk architektūroje – kūrybinėje veikloje, glaudžiai susijusioje su moks-

tektų ir statybininkų savitarpio bendradarbiavimo principus. Miestų statybos kelyje kinkinys ėmė

lu, ekonomika, industrijos pajėgumais – ką nors greit pakeisti ypač sunku.

nebepaklusti vežikui, nors ir bandančiam nukreipti vežimą reikiama linkme, bet be įprasto vežikui

Pasukę persitvarkymo kursu, automatiškai netapome turtingesni. Tačiau teorinės minties

drausminančio įnagio tapusiam bejėgiu. Labai garsiai kritikuoti, piktintis centralizuotai planuoja-

raidos požiūriu – pasikeitimų labai daug. Pirmiausia krinta į akis, džiugina neregėtas įvairių visuo-

momis klaidomis, neseniai išgyvenus laikotarpį, kai tokius pareiškimus daryti buvo pavojinga, dau-

menės sluoksnių atstovų išsakomų minčių apie architektūrą gausumas. Nors daugelio jų tonas kri-

gelis nedrįso.

tiškas, net kategoriškas, specialistų tai neturėtų nervinti. Mano nuomone, tai pagaliau visuomenėje

Tačiau, suprantama, bendros atsakomybės už klaidas negalima suversti vien tik to laikotarpio
vadovams. Tokiems sprendimams, matyt, turėjo įtakos ir pasaulio architektūros kontekstas. Septin-

prabudęs supratimas, kad architektūra bene labiausiai iš visų menų veikia žmogaus dvasinę būseną, jo kultūrą, patriotizmo jausmą.

tasis dešimtmetis – tai vis dar tvirtos, daugelio pažangiųjų pasaulio architektų protus užvaldžiusios

Sulaukėme ir itin svarbių architektams dokumentų – 1987 m. rugsėjo 19 d. TSKP Centro Ko-

modernizmo stilistikos laikotarpis. Le Corbusier, V. Gropius, L. Mies van der Rohe – šie ir kiti di-

miteto ir šalies Ministrų Tarybos nutarimo „Dėl tolesnio tarybinės architektūros ir miestų statybos

dieji kūrėjai šventai tikėjo demokratine architektūros misija sukurti gyventojams miestus-sodus su

plėtojimo“, priimtas ir atitinkamas Lietuvos KP CK nutarimas. Tačiau įgyvendinti visa tai bus labai

namais-industrinėmis mašinomis. Tai imponavo ir jaunajai tarybinių architektų kartai, besiveržian-

sunku, ir čia nederėtų blaškytis į kraštutinumus, kaip jau ne kartą yra buvę. Visa ši programa turi

čiai iš asmenybės kulto laikais voliuntaristiškai primestos pseudoklasikinės architektūros stilistikos.

sugrąžinti statybos proceso dalyvius į klasikinę bendradarbiavimo poziciją, nes tik taip – leisdama

Žodžiu, demokratiniai to laikotarpio pokyčiai visuomenėje tarsi sutapo su architektūros de-

architektui visiškai realizuoti savo gebėjimus – visuomenė gali pareikalauti iš jo ir visiškos atsako-

mokratiškumo supratimu, juo labiau kad dar nebuvo pamiršti po revoliucijos jaunųjų rusų konst

mybės už aplinkos meninį vaizdą. Tačiau toliau perspektyva – dar ne ranka pasiekiama, nors mes

ruktyvistų sukurti projektai (jeigu anuo metu ši kryptis nebūtų buvusi užgniaužta, tikriausiai dabar

prie jos žingsnis po žingsnio artėjame.

nereikėtų kalbėti apie architektūros, kaip meno statyti, struktūrinės formulės nepaisymą. Pagal šią

Kaip pabrėžta minėtuose nutarimuose, vienas svarbiausių neatidėliotinų uždavinių – radikaliai

formulę architektas privalo projektuoti vadovaudamasis jam iškeltais uždaviniais, o statybininkas –

pagerinti urbanistiką, miestų, gyvenviečių ir kaimų racionalų gamybinių zonų ir gyvenamųjų rajonų

statyti tai, kas suprojektuota).

išplanavimą, kad išvystytos visuomeninio aprūpinimo sistemos, transporto ir inžineriniai įrenginiai
visiškai patenkintų gyventojų poreikius ir būtų įvertintos ekologinės sąlygos. Dabar visiems aišku,

straipsniai

siekė plastinio sprendimo primityvumo ir objekto maksimalaus brangumo.
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Reikia turėti galvoje, kad duoti daugiau produkcijos mes privalome kartu mažindami pag-

niškų resursų Kauno miesto valymo įrenginiams, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių rajonų apsaugai nuo

rindinių statybinių medžiagų sąnaudas. To pasiekti galima dviem keliais: suprastinant architektūrinį

žalojančio užterštumo, radikaliai regeneracijai... Visi – nuo aukščiausio rango vadovo iki mokslei-

sprendimą (tiesa, tai jau ne kartą daryta, todėl čia rezervų nedaug, be to, ir mūsų tikslas ne toks)

vio – turi galutinai įtikėti ekologinės disciplinos būtinumu ir niekada nenusižengti šiems principams.

arba sukuriant kokybiškai naują sistemą, užtikrinančią maksimalų industrinį lygį, ekonomiškumą,

Mes galime didžiuotis: gyvenimas patvirtino, jog teisinga buvo sudarytoji bendra respublikos apgyvendinimo schema, jos laikantis pavyko pristabdyti didžiųjų miestų augimą, gana planin-

TSRS architektų sąjungos praėjusių metų geriausio statinio apžiūra išryškino, kad smarkiai

gai plėtojant vidutinius ir mažus miestus, kuriant jų infrastruktūrą. Mes jau žinome, kas atsitiko kai-

pasikeitė architektų kūrybinių interesų sfera – nuo „prestižinių“ pastatų ir ansamblių pasukta prie

myninėse respublikose, kurios nesilaikė savų schemų, – į Rygą ir Taliną suplaukė maždaug pusė

„kasdienių“ objektų. Tai džiugina, tačiau paprastai šie objektai kuriami ir statomi ne industriniais

Latvijos ir Estijos gyventojų.

metodais.

Pagrindinis ir sudėtingiausias mūsų uždavinys – iki 2000 metų išspręsti gyvenamojo ploto

Galima rasti dar daug argumentų, tvirtinančių, jog stambiaplokščių tipinių namų statybos in-

problemą. Tai reiškia – smarkiai išplėsti gyvenamųjų namų su skirtingų tipų butais, patenkinančiais

dustrinė technologija nesuderinama su pastatų meniniu išraiškingumu, architektų kūrybinėmis ga-

įvairių šeimų ir piliečių poreikius, statybą, sukurti sąlygas turiningam gyventojų laisvalaikiui orga-

limybėmis. Tačiau prieš kurį laiką Maskvoje įvykęs susitikimas su pasaulyje žinomu architektu Ma-

nizuoti gyvenamuosiuose rajonuose, pakelti idėjinį ir meninį tarybinės architektūros lygį, pasiekti

nolo Nunezu, kuris, kaip ir jo kolega Ricardo Bofillas, stato industrinės gamybos stambiaplokščius

harmoningą architektūros kūrinių ir gamtos sąveiką, sukurti pilnavertę aplinką asmenybei visapu-

namus šalia Paryžiaus nepasiturintiems gyventojams, parodė, mūsų supratimu, vos ne fantastines šio

siškai vystytis.

metodo menines galimybes. Čia pastatai labai skirtingi, saviti, keliantys ir specialistų, ir visuomenės

Gyvenimas, visuomenės raida neturi konkrečių baigtinių terminų, nėra ir nekintančių viso šalies potencialo kriterijų, todėl plačios socialinės programos apibrėžimas konkrečiomis laiko ribomis
kelia nerimastingų minčių. Nemažai jų buvo pareikšta ir TSRS architektų sąjungos VIII suvažiavime.
Remdamasis mūsų respublikos, Vilniaus statybų praktika, noriu kai kurias jų paaiškinti skaitytojams.
Pirmiausia reikia priminti, kad Tarybų Lietuvos statybininkai šalyje vis dar tebėra tarp lyderių, nors ankstesnio skirtumo ir nebeliko, nes visi pasistūmėjo priekin, o mes kokybinio naujo žingsnio nežengėme. Žodžiu, dabar mūsų respublikos gyvenamųjų rajonų statybos praktika maždaug
atspindi padėtį šalyje.
Atradę stambiaplokščių namų statybos metodą ir įtikėję jo pažangumu, daugumą gyvenamųjų rajonų taip ir statome (Vilniuje – dvidešimt penkerius metus vienos serijos namus!). Pamenu,
žymiausi respublikos architektai rimtai svarstė, kad kiekvienam gyvenamajam rajonui reikia skirtingos surenkamųjų stambiaplokščių konstrukcijų namų serijos. Tačiau industrinis molochas jau
buvo įsisukęs, apie sistemos lankstumą laiku nebuvo pagalvota, nenumatyta, kaip ją tobulinti. Gaminome masinę produkciją. Bet paaiškėjo, kad per visą šį laiką ne kažin kiek tesumažėjo žmonių,
kuriems reikia gyvenamojo ploto.
Vadinasi, reikia kur kas didesnių produkcijos kiekių, reikia dar greičiau... Kitos, alternatyvinės
sistemos mes neturime, tobulinti esamą – nepasiruošta. Tad ir paaiškėja, kokio architektūros lygio
gyvenamuosius rajonus mes turime turėti artimiausiu metu. Kažin ar galima teigti, jog šiandienos
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lygio stambiaplokščiai gyvenamieji namai, tokių rajonų mikroklimatas be išlygų yra socialinis gėris. Jau senokai aišku, kad tai rajonai, kur kažin ar galima išugdyti savo miesto, kiemo šeimininko,
patrioto jausmą. Aišku ir kita: kol mes forsuodami aprūpinsime gyvenamuoju plotu jo neturinčią

II skyrius

architektūrinių sprendimų pliuralizmą.

visuomenės dalį, kita didelė jos dalis jau bus labai nebepatenkinta savo gyvenimo sąlygomis (tai
patvirtina iškilęs pirmosios kartos stambiaplokščių konstrukcijų gyvenamųjų namų remonto būtinumas, o kad ir kaip meistriškai jį suprojektuosi, meninę išvaizdą ne kažin kiek tepagerinsi).

straipsniai

kad buvome nusikalstamai abejingi ekologijos reikalavimams, todėl šiandien tenka ieškoti milži-

susidomėjimą, galima sakyti, net ugdantys juose gyvenančių žmonių savigarbą.
II. 17
Gyvenamasis rajonas.
Tapiola, Suomija
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Sąjunginiame gyvenamųjų namų projektuotojų konkurse gerai pasirodė B. Krūminio, V. Sar-

namų statyba pažangi ir atveria labai daug plastinės pastatų išraiškos galimybių. Tiesa, šie pastatai

gelio ir V. Zubraus grupė, pasiūliusi naujos stambiaplokščių namų kartos seriją. Išimties tvarka ją

nėra suvaržyti tokių statybinių medžiagų sunaudojimo normų, kaip pas mus.

buvo leista įdiegti Klaipėdoje (čia fasadus dar tobulino architektas G. Tiškus) ir kiek vėliau – Šiau-

Vadinasi, problemos sprendimo kelias – kur kas ryžtingiau ieškoti iš principo naujų industrinių
technologijų, įvaldyti jas ir svarbiausia – padaryti tai greitai. Jeigu naujo gyvenamųjų pastatų projektavimo ir realizavimo kokybinio šuolio sieksime mums įprastais tempais, tai pristatysime savo
miestuose jau dabar mūsų nebetenkinančių vienos serijos namų, o tai lems visus kitus tokios statybos padarinius.
Toks mano kritiškumas – ne niurgzlaus pesimizmo padarinys. Tiesiog ši mūsų miestų meninio
vaizdo formavimo problema yra principinė ir turi būti keliama neužglaistant opumo, per daug ne-

liuose. Tačiau tai tik išimtys... Daugiau šios ar analogiško (išplanavimo požiūriu) lygio butų serijų
nenumatyta projektuoti vėlgi dėl tų pačių normatyvų apribojimų.
Taigi, didesnio komforto gyventojams atsisakyta, nes esą jis neatitinka kitų, „svarbesnių“ reikalavimų – medžiagų sąnaudų ir pan. Ar iš tiesų svarbesnių?
Manyčiau, jog taip pat kuo greičiau reikėtų pasiekti, kad mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos
būtų statomos pagal individualius projektus, nepamirštant, jog jos turi atlikti ir masinio kultūrinio,
sveikatingumo bei sporto sąjūdžio plėtojimo funkciją.

sižavint kai kuriomis sėkmėmis. Pirmiausia turiu galvoje monopolinę statybą, kurios pirmieji žings

Rašydamas jokiu būdu dabar negali apeiti senųjų miestų architektūrinės išraiškos išsaugo-

niai jau davė neblogų rezultatų. Arba štai Šeškinėje pagal individualų projektą pastatytas prekybos

jimo, architektūros paminklų panaudojimo, architektūros tradicijų ir urbanizavimo, demokratišku-

centras (autoriai architektai G. Baravykas, G. Dindienė, K. Pempė, G. Ramunis), sąveikaudamas su

mo bei viešumo rengiant ir svarstant projektus bei kitų panašių problemų. Štai labai didelio visuo-

tokiais namais, sukuria savitą humanišką aplinką.

menės dėmesio sulaukė senamiesčių regeneracijos reikalai, čia iškyla net konfliktinių situacijų. Tai

Gyvenamųjų rajonų meninio vaizdo formavimo prošvaisčių matome ir Kauno Kalniečių ra-

neturėtų stebinti: kai naujieji miesto rajonai tokie neišraiškingi, daugeliui miestiečių tampa ypač

jone (autoriai architektai A. Steponavičius, G. Miškinienė, pastatų autoriai – F. Vitas, V. Paipalas,

brangi senoji miesto struktūra, labiausiai prisodrinta architektūrinės meninės vertės, istorinio ir kul-

A. Udrėnas), kuriame įprasti gyvenamieji namai buvo papuošti geresnės kokybės dizaino elemen-

tūrinio palikimo, unikali ir savita.

tais, kur (labai svarbu) sukurta parterinė mažųjų formų sistema, humanizuojanti rajono aplinką.

Per praėjusius dešimtmečius senamiesčiams ir kai kuriems architektūros bei kultūros paminklams ne sykį grėsė įvairūs pavojai. Palikimą gavome gana apleistą, aptvertą tvoromis, neskubiai
tvarkomą. Kai tik pajutome, jog pakito požiūris į tautos kultūrinį palikimą, visi panorome greičiau

II. 18
Gyvenamieji namai
Roterdame.
Arch. Pietas Blomas

sutvarkyti Vilniaus senamiestį. Tokį skubotumą paakino ir garsus visuomenės atstovų piktinimasis
Senamiesčio būkle. Čia galima prašytis į draugystę. Nemaža pokyčių yra architektų ir projektuotojų, administratorių gretose, jie pradėjo dirbti kitaip. Matome ir pirmuosius rezultatus – pavyzdžiui,
jaunų architektų A. Trimonio, A. Ambrazo, G. Čaikausko suprojektuotą Respublikinio kultūros paminklų restauravimo tresto bendrabutį Vilniaus Kretingos gatvėje. Projektuose matome ir kitų įdomių
sprendimų. Per porą metų sunku daugiau nuveikti. O visuomenės nepasitenkinimas dėl praeities
nerangumo, neteisingos buvusių Paminklų konservavimo instituto vadovų politikos (kai statyti naujus objektus Senamiestyje buvo leidžiama vadovaujantis asmeninėmis simpatijomis arba apskritai
daug nesukant galvos) daugeliu atvejų pagrįstas.
Kelio atgal nėra, taip dirbti niekas nebeleis, bet reikia veikti ramiai – tai yra planuoti ir atlikti
tiek, kiek iš tiesų galima įstengti, nedarant skriaudos palikimui ir pasiekiant didžiausią mums šiuo
metu įmanomą meninį rezultatą.
Ką galima daryti Senamiestyje šių dienų ir būsimoms architektų kartoms, o ko negalima? Ofi-
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cialioji koncepcija teigia, kad Senamiestis negali būti baigtinis objektas, kad jis turi būti vystomas,
ir ten, kur yra būtina, diegtini konkretaus laikotarpio stilistiniai bruožai, neperžengiant, žinoma,
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užstatymo linijos, pastato mastelio ir posesijos ribų.
Teigti, kad galima tik atstatinėti kuriant nežinomą fasadą pagal pastato tipologiją, mano nuomone, reiškia skatinti falsifikuoti. Taip pat nerealu reikalauti konservuoti darbus Senamiestyje, totaliai jį ištirti ir po to atkurti ne tik atskirų jo pastatų architektūrą, bet ir viso rajono funkcijas pagal
buvusias kurio nors (kurio?) laikotarpio funkcijas. Nekalbant apie tokio plano ekonominį nerealu-
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mą, totaliai tirti Senamiestį, nuolat didinant darbuotojų skaičių, reikėtų 30–50 metų. Vadinasi, ištisa

„Literatūra ir menas“, 1988 m. liepos 16 d.

miestiečių karta netektų tokio unikalaus, didelės auklėjamosios reikšmės objekto.
Diskutuoti reikia, bet ginti savo poziciją pasitelkus nuoširdžiai susirūpinusius, tačiau neturinčius visapusiškos informacijos visuomenės atstovus, vengiant profesionalios diskusijos – kažin
ar tinka šiais demokratijos tradicijų puoselėjimo laikais. Šiaipjau reikėtų pripažinti, kad glaudūs
kontaktai su visuomene labai reikalingi, pirmiausia dėl to, kad architektai, pernelyg gerai žinodami
savo „virtuvės“ reikalus ir šiandienines galimybes, dažnai nepajėgia nuo to atitrūkti, siūlyti drąsių,
neretai iš pirmo žvilgsnio nerealių sumanymų. Taigi visiems mums reikia mokytis bendrauti, semtis
iš to naudos, nes tarp norinčiųjų su architektais bendrauti yra daug puikių įvairių sričių specialistų.
Architektai labai stokoja gebančių recenzuoti, pristatyti visuomenei projektus žmonių, jau
nekalbant apie architektūrologijos specialistus, profesionalus. Jie niekur nerengiami, ir ši bėda jau
įsisenėjusi. Iš profesionalios kritikos, žinoma, daugiausiai naudos būtų architektams, bet kartu ji atTokius specialistus būtų galima rengti universitete, bene greičiausiai tai galima padaryti Dailės institute, kur yra menotyros specialybė. LTSR architektų sąjunga ištyrusi išsiaiškino, kad jau da-

Atsargiau, broliai!

bar turėtų kur dirbti gera dešimtis tokių specialistų. Šiandien visur reikia profesionalų, pagarbos jų
darbui ir tikėjimo jų profesine sąžine.
Viešumas, ilgai lauktas mūsų visuomenėje reiškinys, šiandien, pagaliau, nors ir ne visiškai absoliutus, tačiau neginčytinas faktas. Nekelia abejonių ir tai, kad šis persitvarkymo etapas ne tik pirma-

50

sis, bet ir lengviausias.
Nenuostabu taip pat, kad ir naudotis laisvai prieinama viešumo tribūna, kaip ir bet kuriuo
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nauju dalyku, nemokame.
Nepakantumas, puoselėtas vos ne visais mūsų visuomenės vystymosi laikais, pasirodė įaugęs į mūsų sąmonę, į mūsų tarpusavio santykių kasdienybę, ir šiandien sunkiu vėzdu tvoja tai vienai, tai kitai inteligentijos grandžiai.
Charakteringa, kad vėzdu mosuoja viena dalis inteligentijos prieš kitą, rašytojas ir architektas
piktai ironizuoja žemdirbius, filosofas – architektus, tarsi puikiausiai orientuotųsi svetimame darže.
Tarsi netvarka, esanti savajame, yra neišvengiama, o kitame jos neturėtų būti.
Ar galima teigti, kad vienos gyvenimo sferos darbuotojai labiau kalti dėl šiandieninės mūsų
materialinės kultūros padėties? Ar apskritai dialektiška tikėtis, kad toje pačioje visuomenės vystymosi
raidoje viena kūrybos ar materialinių gėrybių kūrimo sritis išsiskirtų? Čia norėčiau pacituoti V. Kičiną,
kuris savo straipsnyje „Nepakantumas“ (Sovetskaja kultura, 1988-06-25, Nr. 76) polemizuodamas
su viena laikraščio skaitytoja, besipiktinančia, kad Černobylio kaltininkai nebuvo sušaudyti, rašo:
„Jeigu mes nesuprasime, kad ši kaltė – mūsų bendra, mes nebūsime garantuoti, kad nebus naujų
černobylių. Ten, atominėje elektrinėje, žmonės dirbo ne geriau ir ne blogiau, jie dirbo kaip priprato, kaip dirbama visur. Štai kur pagrindinė problema ir pagrindinis pavojus. Jis dirbo kaip „Admirolo Nachimovo“ ir „Piotro Vasiovo“ kapitonai, kaip tie, kurie paruošė kelionėn pripildytą sprogmenų traukinį, sprogusį šalia Arzamaso, kaip tie, kurie slėpė nuo žmonių Kalnų Karabacho įvykių
tragizmą, kurie privedė mūsų žemės ūkį iki krizės, o prekystalius iki tuštumo, kurie muša vaikus
internatinėse mokyklose ir, patys neturėdami gėrio supratimo, moko juos nuolatinės neapykantos.

straipsniai

liktų ir švietėjišką funkciją.

51

mus skatino poetų ir kompozitorių parašyti kūriniai, buvo sukami dokumentiniai filmai, sėkmingą

su globėjais „viršuje“ užsitikrinti sau „neskęstamumą“.

darbą plačiai nušviesdavo spauda. Kultūros darbuotojai dirbo, naikindami savo tautos kultūrą. Is-

Štai kodėl šaudyti reikia ne tuos, kuriems nepavyko ir kurių bare katastrofa jau įvyko. Reikia šaudyti ne žmones, neapkęsti ne žmonių apskritai. Neapkęsti reikia to, kas įsišaknijo mumyse,
kiekviename. Dvasinės vergovės. Aklos neapykantos paroksizmo. Stalinizmo metastazių. Įprasto
kvailumo ir neišprusimo. Moralės nebuvimo.“
Pastaruoju metu nemažai priekaištų, daugiausia filosofo R. Ozolo pastangomis, tenka mums –

toriškai determinuota sąmonė!
Šioje situacijoje ir architektai padarė daug autoriaus paminėtų ir nepaminėtų klaidų, kurias,
deja, mes visi matome šiandien ir nė vienas nematėme vakar.
Taip, dėkui ribotoms to laiko materialinėms ir fizinėms galimybėms – suspėjome įgyvendinti
ne viską, ką jau buvome numatę.

architektams. Taigi architektams tvarkytis savo darže, kuriame persitvarkymas negali, deja, apsiriboti

Prasidėję 7-ojo dešimtmečio visuomenės demokratizavimo procesai nors ir apribojo voliun-

vien tik viešumu, ravėti pačių užleistas piktžoles tenka švilpiant į tą daržą smarkiai laidomiems ak-

tarizmą, bet nebuvo palankūs paminklų apsaugai. Tačiau tuo modernizmo estetikos viešpatavimo

menims. Žinia, tai nepalengvina darbo ir, kas be ko, smarkiai žeidžia mūsų savigarbą.

periodu Senamiestyje buvo pastatyta ne vien blogų, bet ir tokių objektų, kurie yra ir liks paritetiniai

Architektams seniai buvo aišku, kad esant tokiai indiferentiškai masinės statybos plastinei

Senamiesčio aplinkos partneriai. Tik čia jau R. Ozolui derėjo suformuluoti tiksliau: „Maskvos“ kino

išraiškai, niveliuojančiai pasididžiavimo savo gyvenamąja vieta jausmą, griaunančiai savo kiemo,

teatras, Parodų rūmai, Ryšių kompleksas buvo pastatyti sklypuose, kuriuose ankstesnių pastatų jau

miesto, galiausiai ir tėvynės patriotizmo jausmą, turės ateiti laikas, kai ir visuomenė supras šios pro-

gerą dešimtmetį nebebuvo, visiškai visiems mums pritariant. Dabar gi skaitytojams gali susidaryti

fesijos atsakomybę bendrai kultūrai. Ir padės atgauti profesinius, voliuntaristiškai atimtus įgaliojimus.

vaizdas, kad jie buvo nugriauti sąmoningai, ruošiantis jau numatytų objektų statybai.

Šiandien, kai ryškus masinės statybos pagerinimas vis dar perspektyvoje, suprantamas visuomenės
noras verifikuotis su meniniu ir dvasiniu turiniu kur kas vertingesniu Senamiesčiu.

Neteisus autorius, teigdamas, kad Vakarų Europa atsilaikė prieš pasiūlymus „nušluoti istorinius centrus“. Na, nušluoti turbūt niekur nepavyko. Tačiau Pompidou centras Beaubourg’o aikštė-

Reikėtų ramiai pažvelgti į tuos kaltinimus, kurie iškelti R. Ozolo straipsniuose „Dramatiškas

je, prekybinis centras Place des Halles vietoj įžymiųjų Paryžiaus irštvų, didelis XVIII–XIX amžiuje

kelias“ (Literatūra ir menas, 1988-05-21) ir „Talkos“ klubui, „Literatūros ir meno“ redakcijai“ (Lite-

suformuoto Saint-Denis‘o rajono gabalas, nugriautas norint sukurti komfortiškas gyvenamąsias są-

ratūra ir menas, 1988-06-25). Nors, prisipažinsiu, sunku susilaikyti nuo oponento pasiūlyto tono.

lygas? Arba visose architektūros enciklopedijose esantis metalinis Van Eycko namas Amsterdamo

Tačiau esu įsitikinęs, kad tai padaryti būtina, nes mes galime tiek pavargti jau pirmajame persitvar-

senamiesčio širdyje, ar išvalytas sklypas dabar statomai to paties miesto Operai ir Rotušei?

kymo etape, kad, kai reikės naujoviškai dirbti, paprasčiausiai nebeliks jėgų.
Taigi, kaltinimai iš tiesų baisūs: „po karo senajame Vilniuje sunaikinta daugiau pastatų, negu

Galiausiai – naujos kartos istorizuota plokštinių gyvenamųjų namų statyba Berlyne, Aleksanderplatze prieigose, aiškiai rodanti, kad nepavyko ir jiems, „našlaičiams“, išvengti šių naujovių.

per karą“, ir tai atliko, kaip teisingai pastebi autorius, „istoriškai determinuota žmonių sąmonė“. Ir

Ir keisčiausia, kad jie tai verti-

ne tik architektų. Dar nebuvo tų, šiandienos supratimu, pražūtingų urbanistinių sprendimų, o mes

na kaip savo kultūrinio palikimo

jau ardėm ir rinkom plytas iš dar rodančių gyvybės ženklus architektūrinių paminklų. Čia rodė as-

turtinimą, o ne naikinimą. Kitaip

meninį pavyzdį žymiausieji valstybės ir kūrybinės inteligentijos atstovai. Kad darbas eitų mikliau,

vertindami šiuolaikinę architektūrą jie vargu ar leistų amerikiečių

II. 19
Bastilijos opera
Paryžiuje.
Arch. Carlosas Ottas

kinui pastatyti stiklinę piramidę
Luvro kieme.

II. 20
Pompidou centras Paryžiuje.
Arch. Renzo Piano, Richardas Rogersas
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mūsų architektūros kūrinių kokybės, man daugeliu atvejų tektų sutikti.
Iš tiesų, kaipgi mes, architektai, šiuo metu tiktai mes, galėjome tylėti ir „praleisti“ tokius pastatus Senamiestyje kaip darželis Lydos gatvėje, kaip visas Žemaitijos gatvės apstatymas, taip grubiai
„istoriškai“ „blefuotus“ pastatus Muziejaus g. 18 ir 20. Šiuo atveju man jau nekyla mintis teisintis
tuo, kad tylėjome visi, įpratinti stagnacijos metų taisyklių, ar lyginti šiuos darbus su kitų meno sričių
nesėkmėmis, kurių, žinoma, buvo.
Taigi, remiantis mūsų pastarųjų dešimtmečių architektų „pasiekimais“ galima visiškai suprasti
R. Ozolo ir tos visuomenės dalies, kuriai tai apskritai rūpi, nerimą ir pasipiktinimą.

telį šiuolaikinės architektų sampratos rezultatą – tai Paminklų restauravimo tresto bendrabutį Kretingos ir Žemaitijos gatvių kampe.
Jeigu mes vienodai suprantame istorizmą šiuolaikinėje Senamiesčio architektūroje, pasiremdami šiuo, gal dar ir ne visiškai tobulu kūriniu, tada nelieka ginčo objekto.
Taip, kaip buvo dirbama anksčiau, niekas nebeleis mums dirbti, ir pirmiausia – mes patys
sau. Tiktai architektams būtina išmokti analizuoti jiems iškeltą uždavinį, o ne aklai jį vykdyti.
Nebepadės ir tai, kad dar gali atsirasti kur kas anksčiau suprojektuotų ir ilgam į lentynas atgulusių objektų, nes juos įgyvendinti atsirado galimybių tik šiandien. Jeigu jie neatitiks šiandieninės
mūsų sampratos, mes išreikalausime juos perdaryti, ir čia jūsų parama kol kas vis dar reikalinga.

Tačiau grįžkime į dabartį. Cituoju R. Ozolą: „Ar mūsų architektai nesuvokia, kad pas mus

Pagal keistą logiką, kai kurie mūsų vadovai mažai reaguoja į profesionalų reikalavimus, bet vėliau

tebeviešpatauja senosios, pokary suformuotos ir stagnacijos metais įsitvirtinusios senamiesčių „mo-

šie reikalavimai juos pasiekia iš visuomenės lūpų. Štai, pavyzdžiui, dabar tiek daug gėdingo triukš-

dernizavimo“ tendencijos?.. Bet man rodos, kad jie ne tik suvokia, o ir supranta. Supranta visi, ta

mo Kaune dėl Gertrūdos bažnyčios, kur Architektų sąjunga pradėjo kovą iš karto, kai tik sužinojo

čiau nieko nedaro. Ir nedaro dėl to, kad galima nedaryti.“ Paskutinis sakinys stačiai smogia į tą

apie numatomą statybą.

vietą, kuri inteligentiškoje šnekoje vadinama „žemiau juostos“. Ar yra pagrindo tokiam teiginiui?

Tačiau man kelią nerimą, kai R. Ozolas, vertindamas pastato Tilto g. 6 rekonstrukcijos pro-

Taip, yra! Jeigu žiūrėtume, kaip jau minėjau, į natūrą. Tačiau čia reikia žinoti dar vieną mūsų dar-

jektą, jeigu yra su juo susipažinęs, nemato, mano nuomone, pažangaus kūrybinio metodo ir pasi-

bo specifiką, beje, veikiau vadintiną netvarka, kuri tapo taisykle, – nuo architektūrinės koncepcijos

ekto gero rezultato.

iki jos įgyvendinimo praeina dešimtmetis! Ar gali per tą laiką pakisti visuomenės, o architektų ne
išvengiamai, sąmonė? Pastarieji treji metai parodė, kad gali. O architektų požiūris į Senamiesčio

Jeigu aš teisingai supratau R. Ozolą, istorizmą Senamiestyje norima suabsoliutinti. Be daugelio prieštaravimų, kuriuos kelia toks nusistatymas, bene svarbiausias – metodologinis.

regeneraciją pakito jau bene prieš dešimtmetį. Ir pakito būtent istorizmo link, ko, kaip aš supratau,

Mes raginami sukurti savą ar R. Ozolo siūlomą regeneravimo koncepciją, ignoruojant šiuo-

labiausiai ir linki mūsų architektams R. Ozolas. Tačiau šiandien mes galime nurodyti bene vienin-

laikinę pasaulinę tokio darbo patirtį. Kas iš tokio siekimo gali išeiti, aiškiai pademonstravo nesenas
mūsų šalies gyvenimo laikotarpis.

II. 21
Luvro muziejaus
vestibiulis.
Arch. I. M. Pei

Regeneruojant Senamiestį ieškoma ir tokių užsakovų, kurie pajėgtų patys bent kiek greičiau
suremontuoti jiems skiriamus pastatus. Ko gero, tai idea fix. Dirbti Senamiestyje reikia mokėti ir turėti su kuo, buldozeriu ir kranu – tikrai ne pats geriausias metodas, nors kartais ir neišvengiamas dėl
statybos darbų saugumo. Galgi nebūtinai visose mūsų gyvenimo srityse reikėtų siekti finansavimosi
ar kokio nors pelno. Galgi savo kultūrą mes galime išlaikyti nepriklausomomis dotacijomis. Tačiau
apie tai gal tiksliau pasakytų specialistas.
Taigi, kiekviena idėja turi racionalų grūdą, reikia tik bandyti suprasti vienas kito požiūrius.
Žinia, lengviausia, tačiau ir pavojingiausia bundantį visuomenės aktyvumą emocionaliais
kreipimaisis nukreipti į nekonstruktyvią vagą.
Tikiuosi, kad mes ne to siekiame. Architektų sąjungoje veikia ryšių su visuomene grupė, kurioje daug kūrybinės inteligentijos atstovų. Paskirkime Senamiesčio regeneravimo koncepcijai vieną
iš artimiausių savo susitikimų, bandykime patobulėti visi.
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Ir netrumpinkime vieni kitiems gyvenimo ne visada pagrįstais priekaištais, nespartinkime „susivartojimo“ proceso. To, kas lemta padaryti mūsų kartai, niekas už mus nepadarys. Tačiau neuž-
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mirškime – po mūsų ateisiantys amžiai irgi veiks Senamiestį taip, kaip jiems diktuos tų laikų determinuojama sąmonė.
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„Vakarinės naujienos“, 1988 m. gruodžio 26 d.

siulaičio pareiškimas apie institutų tarpusavio „pešimąsi“ neatsakingas ir keistas. Lygiai kaip ir „savalaikis“ reikalavimas, kad PRPI „rankose turėtų būti Senamiesčio projektavimo generalinė linija“.
Tai kieno rankose ji buvo ligi šiol?
Taigi kaip atsitiko, kad Senamiestyje tiek suprojektavęs ir tiek projektų įgyvendinęs institutas
šiandien pasirodė nebepajėgus prisidėti prie jo regeneracijos. Beje, Senamiesčio regeneracijos sąvoka ligi šiol apėmė remonto, rekonstrukcijos, restauravimo, naujos statybos ir sanacijos bei jo pritaikymo šiuolaikiniams poreikiams klausimus. Atrodo, šitaip Senamiesčio regeneracijos uždavinius
formuluoja tarptautinės Venecijos ir Vašingtono chartijos, tai patvirtino ir respublikos vyriausybinė
komisija. Čia derėtų pažymėti, kad ir pačiose chartijose, ir kituose Senamiesčio regeneravimo metodiką įtvirtinančiuose dokumentuose yra prieštaravimų, ir tai leidžia juos traktuoti skirtingai pagal
kiekvieno supratimą. Manau, taip yra todėl, jog minėtųjų dokumentų rengėjai suprato, kad sukurti
bet kurie bendri griežti postulatai būtų prielaida dogmatiškam požiūriui, o tai pragaištingai atsiliep-

Prieštaravimų verpete

Drįstu teigti, kad ir minėtieji 11-asis, 16-asis ir 28-asis kvartalai suprojektuoti remiantis šia
ligi šiol nepaneigta metodika. Pasiremsiu 11-ojo kvartalo projektu. Kaip jau minėjau, KŪPI, gavęs
PRPI parengtą šio kvartalo regeneravimo koncepciją, paruošė atitinkamus pasiūlymus, kurie 1985 m.
kovo 7 d. buvo suderinti Paminklų apsaugos inspekcijoje. Architektų sąjungoje 1984 m. gruodžio 6 d.
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Kelintą jau kartą pradedant rašyti tenka garsiai apgailestauti, kad nėra profesionalių architektūros

su šiuo kvartalu supažindinta visuomenė. Ir A. Rasteikos suformuluotoje išvadoje visiškai pritariama

kritikų. Eilinį reikalavimą pradėti juos ruošti universitete pavyko įrašyti į neseniai vykusio kūrybinių

11-ojo kvartalo rekonstrukcijos projektui. Šiandien mūsų institute jau parengta didelės šio kvartalo da-

sąjungų partinio susirinkimo rezoliuciją. Gal šį kartą kas nors sureaguos?

lies dokumentacija – darbo brėžiniai, tai yra paruošta statybos darbams vykdyti. Kas juose numatyta?

Dabar gi tenka netylėti pačiam, beje, geriausiai žinančiam savo argumentacijos silpnąsias

Vietoj sugriuvusio vienaukščio pastato Totorių ir Liejyklos gatvių kampe pasiūlyta statyti dviejų

puses – o kai kalbama apie tokį prieštaringą organizmą kaip Senamiestis, jos tik paryškėja. Tačiau

aukštų maisto produktų parduotuvę, remiantis Architektų sąjungoje vykusio respublikinio konkurso

atsiliepti į I. Tiškutės straipsnį „Išsaugosim, bet... pirma išgriausim“ reikia, nes būtent architektūrinis

laimėtojų (iš vienuolikos pristatytų projektų) medžiaga. Kodėl dviaukštę? Todėl, kad priešais didelę

patyrusios žurnalistės neprofesionalumas atskleidžia jos negebėjimą susivokti šiandieninėje Sena-

erdvę esantį kampinės kompozicijos pastatą reikia užstatyti ryžtingiau. Buvo pakankamai aišku,

miesčio situacijoje, ką, be abejonės, padarytų jau minėtas profesionalus kritikas.

kad šioje vietoje stovėjęs vienaukštis pastatas statytas pagal to meto šeimininko finansines išgales,

Taigi tekste tiek daug netikslumų, šiaip jau nebūdingų minėtai žurnalistei, kad aptarimuose
nedalyvavusiai visuomenei, mano supratimu, sunku suvokti priežastinį įvykių ryšį.
Visų pirma reikia pažymėti, kad šiandieninė situacija, iš esmės koreguojant Vilniaus sena-

mažiausiai galvojant apie išbaigtą kompoziciją. Čia nusižengta ir posesijinei struktūrai (sujungtos
dvi), siekiant sukurti ne tik patogų parduotuvės aptarnavimą, bet ir saugant aplinkinių gyventojų ramybę – nepaliekant aptarnavimo iš gatvės.

miesčio regeneracijos projektą, yra labai sudėtinga. Tačiau lyg ir visi nutarėm, kad laukti jo negalime

Žinoma, tokio pobūdžio kompleksinės parduotuvės Senamiesčiui nebuvo būdingos. Tačiau

dėl daugeliu atvejų avarinės pastatų būklės. Todėl dirbome pagal nusistovėjusią metodiką: Paminklų

šiandieniniai aptarnavimo poreikiai diktuoja savas taisykles... Prieštaravimas? Be abejonės. Ir šiuo

restauravimo projektavimo institutas parengdavo kvartalų regeneracijos pasiūlymus, juos perduoda-

atveju, kuriant naujadarą, užsakovui derėjo paieškoti šiai vietai labiau priimtinos funkcijos. Ir ne

vo Komunalinio ūkio projektavimo institutui, ir mes ruošdavome nepaminklinių objektų remonto,

tik užsakovui.

rekonstrukcijos, esant reikalui, naujos statybos projektinę dokumentaciją. Šiuose kvartaluose esan-

Pastato Totorių g. 20, vienintelio trijų aukštų su mansarda, paskirtis – gyvenamasis namas.

tiems paminklams dokumentaciją ir toliau rengė PRPI. Be to, PRPI rengė visą projektinę dokumen-

Jo kiemo korpusuose, išsaugant sklypo ribas, buvo suprojektuoti butai. Tačiau – vėl nusižengimas.

taciją ir ištisiems, paprastai vertingesniems, kvartalams, kuriuose, esant reikalui, atsirasdavo darbo ir

Su gretimomis posesijomis besiribojantys pastatai paprastai turėdavo aklinas sienas, ugniasienes.

mums. Tokiu būdu KŪPI suprojektavo ir įgyvendino (kai kur darbai vyksta ir šiuo metu) 9-ojo, 25-ojo,

Mes gi tose ugniasienėse iškertam angas langams, kad į šiaurę ir pietus orientuotuose korpusuose

32-ojo, 43-iojo, 51-ojo, 59-ojo kvartalo projektus, kuriuose yra ne tik didelis pradinis PRPI moksli-

esantys butai gautų normalų – reikalaujamą – saulės spindulių kiekį. Pasakysite, nerenkite juose

ninkų bei projektuotojų įnašas, bet ir nemažas skaičius objektų, suprojektuotų minėtame institute.

butų. Deja, tokia situacija Senamiestyje toli gražu ne vienintelė. O mes gi susitarėme, kad Vilniaus

Manau, visiems suprantama, kaip tokioje sudėtingoje urbanistinėje situacijoje reikalingas

senamiestis – tai gyvenamasis rajonas su dalinėmis miesto centro funkcijomis. Ir tie architektai, ku-

glaudus abiejų institutų bendradarbiavimas, kuris geranoriškai vyko ir vyksta ligi šiol. Todėl J. Sta-

rie matė „iššluotą“, be gyventojų, nuostabiai gražią ir negyvą Tbilisio senamiesčio dalį, regis, visi

straipsniai

tų atskirų regionų Senamiesčių savaiminei plėtrai.
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iki vieno suprato, kad tai nedovanotina klaida. Nebėkime taip toli. Nuostabus, gerai restauruotas

Nė viena pasaulio šalis nesiėmė kurti atskiros savo miesto regeneracijos chartijos.

Vilniaus universitetas prarado savo jaunatvišką charakterį ir gyvastį, kurią dabar kompensuoja tik

Teigiama, kad ją sukursime kaip geriau žinantys savo istoriją ir poreikius. Uždavinys, ką ir

tuntai prabildančių turistų. Ar to mes siekiame visame Vilniaus senamiestyje? Beje, šiame kvarta-

kalbėti, archisudėtingas. Kas ją sukurs? Gerai mums pažįstamas Ž. Simanavičius, kuris jau šiandien,

le susiklostė unikali situacija: vietoj 71 šiuo metu čia esančio buto po rekonstrukcijos atsirastų 79,

jo žodžiais remiantis, turi jų keturias. Ir visos teisingos? Pavyzdžiui, totalinio klasicizmo!

Taigi ar reikia siekti įgyvendinti visus dėl Senamiesčio regeneracijos priimtus postulatus? Ar
įmanomi bekompromisiai sprendimai? Siekti būtina, be kompromisų – neįmanoma!
Aš esu už savaiminę istorijos šimtmečių suformuoto Senamiesčio plėtrą, nes kiekvienas
amžius paliko savo pėdsakus, daugelyje vietų „užlipančius“ vienas ant kito, paneigiančius ir papildančius vienas kitą.

II skyrius
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Kas iš architektų jomis dar tiki, nežinau, ir ne tik KŪPI. Truputį neramu ir dėl to, kad regeneracijos korektūrą rengia viena grupė specialistų. Atliekant tokius principinius darbus gal nereiktų taupyti. Manau, atsirastų neformalių specialistų grupių, kurios galėtų pasiūlyti savo programas,
pvz., per „Archprojektą“. Juo labiau, kad tokio rango koncepcijos – toli gražu ne vienų architektų
reikalas, ir ne tik jų gebėjimais jas įveiksim arba pagrįsim.
Senamiesčio istorizavimo tendencija šiandien darosi gyvybinga tarp atskirų mūsų kultūros

Dėl tokios pozicijos pastaraisiais mėnesiais susidarė konfliktinė situacija, kurią daugiausia

veikėjų. Tačiau, galimas dalykas, kad, turėdami laiko nuodugniai gilintis į šią problemą, tokios eru-

inicijavo grupės visuomenės atstovų bei atskirų architektų aktyvios ir triukšmingos pastangos. Čia

dicijos žmonės neišvengiamai pasvers visus problemos aspektus, o tai atitinkamai sąlygos jų pozi-

ne pro šalį būtų prisiminti profesoriaus V. Landsbergio mintį, kad nepatenkintoji pusė visada triukš-

cijos koreliacijas. Šiandien aš išbaigtos ir pagrįstos tokio lygio koncepcijos, kokio yra minėtosios

mingesnė.

tarptautinės chartijos, nematau. Tačiau pačiam pasirašyti, kad visados liksiu savo vakar dienos samp-

Lietuvos architektų sąjungoje buvo organizuota komisija ryšiams su visuomene, kurioje pa-

ratos lygmenyje, būtų nesąmonė. Gyventi reikia įsiklausant. Tačiau gyventi reikia dar ir dirbant, o

gal atskirų kūrybinių ir visuomeninių organizacijų rekomendacijas susibūrė 34 asmenys. Gaila,

dirbti būtina remiantis tuo, kuo tiki. Kitaip, mano supratimu, gali tiktai tie žmonės, kuriems persi

bet, matyt, šios komisijos pirmininkas A. Rasteika neturėjo apibrėžtos jos veiklos programos ar bent

tvarkymas – tai nuolatinis gyvenimo principas, jautriai reaguojant į sukeliamo vėjo ar vėjelio kryptis.

krypties. Gal todėl komisijos nariai, iš pradžių aktyviai dalyvavę posėdžiuose, kurie buvo atviri vi-

Dar kelios pastabos dėl kultūrinių objektų statybos Senamiestyje. Jeigu mes pažvelgtume į Jau-

siems, norintiems dalyvauti, matyt, nusivylė rėksminga grupės ne komisijos narių sukurta atmos-

nimo teatrą, Akademinį dramos teatrą, naująjį Dailės instituto korpusą, pamatysime, kad jie pažeidė

fera ir, nematydami prielaidų ramiai ir giliau analizuoti architektūros klausimų, praktiškai nustojo

daugelį mūsų priimtų Senamiesčio užstatymo principų: nesilaikoma posesijų ribų, pakeičiamas si-

juose lankytis. Taigi svarstant 11-ojo kvartalo projektą spalio 13 d. dalyvavo penki komisijos nariai,

luetas, gerokai didesnis ir užstatymo tankis. Tačiau visuose minėtuose objektuose mes atsižvelgėme

o svarstant 15-ojo ir 16-ojo kvartalo projektą spalio 20 d. – aštuoni. Matyt, vėl būsime praradę ga-

į konkrečią materialinę vertę, tradicinius ryšius ir sukūrėme naujas menines vertybes, užtikrindami

limybę konsoliduoti atsakingų kultūros ir visuomenės atstovų požiūrį į įvairius ne tik Senamiesčio

šiuolaikinį šių objektų funkcionavimą. Lygiai taip pat mes sprendėme ir A. Mickevičiaus bibliotekos

regeneravimo klausimus, kaip tai pavyksta architekto I. Fjuko vadovaujamai Estijos kultūros tarybai,

28-ajame kvartale projektavimo uždavinius: išlaikydami posesijos ribas, sklypo gilumoje suprojek-

tapusiai įtakinga jų „Liaudies fronto“ dalimi. Tačiau visuose posėdžiuose aktyviai dalyvavo žmonės,

tavome knygų saugyklų ir pagrindinių skaityklų korpusą, nors dėl to reikėjo nugriauti XIX amžiaus

kurie, supaprastintai išreiškus jų požiūrį į Senamiesčio regeneraciją, laikosi nuomonės, kad būti-

mažiausiai vertingą korpusą. Tačiau šitai užtikrino normalų, šiuolaikinį bibliotekos funkcionavimą

na viską totaliai restauruoti ir atstatyti sunykusius pastatus pagal ikonografinę medžiagą, o kur jos

toje vietoje, kuri mūsų sąmonėje jau istoriškai susieta su jos buvimu.

nėra – pagal pastatų tipologiją. Atstatyti, nepaisant architektūrinės, kultūrinės, istorinės vertės prin-

Deja, pagrįsti neišvengiamų griovimų ar juos apibendrinti beveik neįmanoma, nes kiekvie-

cipo. Profesionaliąją šios koncepcijos pusę ryžtingai palaiko du PRPI architektai – G. Juknevičienė

noje konkrečioje situacijoje tai apibrėžiančios sąlygos labai skirtingos. Vienur tai būtina dėl iš tiesų

ir Ž. Simanavičius. Taigi mūsų Architektų sąjungos nuomonę formuoja nebe architektai, ir tokia

nerangios, didžiagabaritės statybinės technikos, kitur, kaip 16-ajame kvartale, dėl 4–8 m supilto

pozicija vis labiau nuvilia profesionalus, gal todėl ir išvados šį kartą visiškai priešingos, nei pirmą

grunto lygio, dar kitur – siekiant, kaip jau minėjau, patenkinti šiuolaikines funkcijas.

kartą svarstant šio kvartalo projektą. Tačiau aš iš principo visada esu už tai, kad būtų gerbiamos ir
visokeriopai analizuojamos bet kurios minties ar koncepcijos prielaidos.
Taigi, šie pasiūlymai, teigiantys, kad Vilniaus senamiestis yra galutinai išbaigtas ir tobulas
kūrinys, man kelia nerimą.
Užsiimdami išimtinai restauracija, mes neužtikrinsime socialinių klausimų sprendimo šiuolaikiniu lygiu.

Ar įmanoma išlaikyti katastrofiškai susidėvėjusias konstrukcijas kaip materialinį palikimą?
Manau, tiesa, daugiau teoriškai, kad ir tai daugeliu atvejų įmanoma, ir to taip pat reikia siekti. Ta
čiau šiandien privalome nustatyti, ką reikia išgelbėti bet kuria kaina, tiesiogine prasme – aukso kaina. Manau, kad pirmiausia architektūros, kultūros, istorijos paminklus, žinant, jog ir jiems šiandien
mes neturime pakankamai atitinkamos technikos, o kai kurios – neturime apskritai.
Taigi rinktis, kad ir kaip mes to nenorime, tikriausiai teks, ir būtent čia, šiuose mažiau ver-

Atstatydami pastatus pagal ikonografinę medžiagą, o dar blogiau – pagal tipologiją, mes pa-

tinguose kvartaluose, kuriuos I. Tiškutė neteisingai vadina „ankstyviausiąja Vilniaus dalimi“, gali-

neigsime natūralią Senamiesčio vystymosi raidą, prisodrinsime ją istorinio melo. Sukursime nenatū-

ma būtų atlikti šią skausmingą operaciją siekiant išgelbėti bent dalį vertybių, o ne dėl „ambicijų ar

ralią – teatrinę miesto dekoraciją, kuri socialiai pavers jį galbūt gražiu – vilnietišku – disneilendu.

dar blogesnės kovos“. Apskritai keista, kai diskusiją su mažiausiai ar visiškai nesusijusia su darbu
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suprantama, visiškai kito lygio butai.
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Senamiestyje visuomenės grupe įmanoma vadinti architektūrinių ambicijų kova. Iš kur jau archi-

„Kultūros barai“, 2003, Nr. 7

straipsniai

tektų ambicijos, kai per dvidešimt metų pavyksta realizuoti du ar tris iš trisdešimties suprojektuotų
objektų, ir jų neištrauksi taip lengvai, kaip „Arbato vaikų“. Viskas pasikeitė tik „rašyboje“, o statyboje – nė kiek. Taigi kova yra tik iš švento tikėjimo ir paklydimo... Žinoma, šviesios galvos PRPI
konstruktorius J. Mendelevičius teisingai siūlo neprojektuoti „išeities tašku pasirenkant gamybininkų,
statybininkų galimybes“, tačiau kitaip projektuoti taip pat negalima net pradėti, neturint suderintos
su jais techninių sprendimų kortelės. Negali gi ir jie pasirašyti tokių techninių sprendimų, kuriems
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vykdyti neturi atitinkamos technikos ir žino, kad neturės. O tai, ką jie vis dėlto atranda, reikia panaudoti ten, kur to reikia labiausiai.
Taigi tokelės tokios, ir gal dabar I. Tiškutei nebeatrodys toks naivus mano pasiūlymas surengti konferenciją, kurioje prelegentai atsakytų į svarbiausius mūsų paruoštus klausimus, kurioje
nebūtų vietos neatsakingiems ekspromtams, tikintis išsiaiškinti, kaip gyventi Senamiesčiui ir kam
patikėti jo likimą.
Jeigu laikraštis sutiks tapti būsimo renginio tribūna, tada mes pateiksime jau parengtą jo
schemą, numatomus prelegentus ir įžanginę medžiagą susipažinti plačiajai visuomenei.
Baigdamas negaliu nutylėti tos I. Tiškutės straipsnio dalies, kuri paliko karčių nuosėdų man
asmeniškai.

Dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų
atkūrimo techninio projekto architektūrinių sprendinių

Šiandien, pajutę aštresnės kritikos skonį, nusprendėme neskubėti klijuoti etikečių ir pradė-
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jom kritikuoti labai subtiliai, apipildami nepagrįstais kaltinimais žmones, neminėdami jų pavardžių.

Įvadas

Taigi, tie Komunalinio ūkio projektavimo instituto vadovai, kurie žaidžia demokratiją (patys supran-

Manau, kad mano recenzijos tikslas po išsamių tyrėjų bei restauratorių recenzijų turėtų būti panag

tate, šiandien nėra bjauresnio kaltinimo) – tai aš, instituto vyriausiasis architektas. Kaip ir kam aš

rinėti tokio stambaus ir reikšmingo objekto atstatymo koncepcijos suderinamumą su XX amžiaus

skambinau „į viršų“? Prisipažinsiu, ne tik skambinau, bet ir rašiau LTSR kultūros ministro pavaduo-

Europoje susiklosčiusia tradicija ir pabandyti išreikšti požiūrį architektų, tikinčių europietiškais to-

tojui Z. Grigošaičiui ir Vilniaus m. LDT vykdomojo komiteto primininko pirmajam pavaduotojui

kio pobūdžio uždavinių sprendimų principais ir juos gerbiančių.

K. Kačonui dėl Vilniaus senamiestyje projektuojamų objektų derinimo Paminklų apsaugos inspek-

Kalbėdamas apie europietišką tradiciją, turiu omenyje Londono nacionalinio meno muziejų,

cijoje (ši organizacija yra dvigubo pavaldumo). Taigi, apie derinimą kaip procesą, o ne suderinimą.

puikų R. Venturi kūrinį, to paties autoriaus Franklino kiemo sprendimą Filadelfijoje, puikius pavyz-

Ir tie, kuriems aš rašiau, supranta teisingai, pripažindami, kad esama daug netvarkos (LTSR kultūros

džius Norvegijos Hamerio mieste, kur į modernų rūbą įvilkti XI amžiaus dvasinių valdovų rūmai.

ministerijos raštas Nr. 08-20-1269, 1988-10-18) nustatant projektų derinimo tvarką. Sutikite, kad,

Visi šie pavyzdžiai sulau-

parengus projektą derinimui, laukti pasimatymo su iš tiesų labai užsiėmusiu J. Stasiulaičiu kelias

kė aukščiausio pasaulio profe

savaites, o atskirais atvejais – mėnesį yra neteisinga. Dar blogiau, kad J. Stasiulaitis eskizus derina

sionaliosios visuomenės įverti-

žodžiu (net ir terminą turime – „apderinti“, kuris, kaip matome iš I. Tiškutės straipsnio, nebūdavo

nimo, su tuo apsipranta ir visuo-

pakankamai tvirtas, tačiau patogus pačiam žodžio davėjui. Ne kartą, nesutikdamas su J. Stasiulaičio

menė, suvokdama profesionalų

nuomone, kreipiausi į Mokslinę metodinę ir Architektūros planavimo valdybos tarybas, kurios kole-

principus ir matydama rodomą

gialiai svarstė ginčytinus klausimus. Normalus ir neretas, ne tik mūsų institutui, derinimo procesas.

visuotinę pagarbą šiems spren-

Jeigu Paminklų apsaugos inspekcija tai supranta kaip „spaudimą“ derinti, dievaži, yra kelių, kaip

diniams.

parodyti savo principingumą. Kita vertus, tiek daug reikalaujama iš Paminklų apsaugos inspekcijos,
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bet ja visiškai nesirūpinama – nei reikalingo darbuotojų skaičiaus sukomplektavimu, nei seniai už
skurdo ribos likusiais jų atlyginimais. Atlyginimais žmonių, kurie, nepaisant visų darbo santykiais
pagrįstų konfliktų, vertintini kaip altruistiški paminklosaugos kovotojai.
Baigiant vienas nemokšiškas pastebėjimas. Senamiestyje gyvena žmonės. Gal pažiūrėkime,
kaip jiems sekasi laukiant mūsų ginčų pabaigos.

ta visame pastate, yra pakankamai logiški ir ganėtinai aiškūs. Numatomi funkciniai ryšiai painesni

Siūloma parodyti pilies teritorijos ribas įvairiais būdais – tai sėkmingas sprendimas, kuris leis ateity-

lankytojams su siauresniais, konkrečiais interesais. Prisimenant pasaulinę praktiką, tokių lankytojų

je tiek vidinės, tiek išorinės teritorijos tvarkymą projektuoti ir atlikti atsižvelgiant į šias ribas. Kartu

bus mažuma. Šiems lankytojams optimalus funkcinis egzistavimas turi būti užtikrinamas šiuolaiki-

tai kviečia tolesnei intrigai, kviečia tęsti šios teritorijos klodų tyrinėjimus ir gal pasidžiaugti naujais

nėmis informacinėmis bei organizacinėmis priemonėmis.

atradimais.
Teisingai siūloma atkurti sodą, paryškinant aikštės kompoziciją ir suskaidant ją į tris dalis:
Katedros – tobulai grįsta, Valdovų rūmų – geometrizuoto landšafto sodas ir laisvo planavimo parkas.
Manau, kad planuojant sodo dendrologinę dalį reikėtų ryžtingai elgtis su esamais medžiais,
nes jei jie bus palikti kaip buvę, tai pastangos sukurti charakteringą konkretaus laikotarpio parką liks
bevaisės. Parko planinė struktūra ir jo apželdinimas turi būti bendros stilistikos.
Paminklas Gediminui – didžioji aplinkos problema. Seniai žinau, kad lietuvaičiai – bjauraus
charakterio žmonės, bet kad jie būtų tokie fiziniai distrofikai, nešiojantys totoriškus „balachonus“,
kaip iš nugaros atrodo Didysis kunigaikštis... Apmaudu ir gėda. Pasikeitusioje urbanistinėje situacijoje šis rakursas bus dar labiau matomas, todėl vykdant šį projektą šiam paminklui turi būti ieškoma

Terminalo erdvėje linkėtina vengti naujadarų. Ypač nepatraukliai atrodo „įvadinė“ auditorija,
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ir visur panašaus pobūdžio pastatuose. Tiesa, esminiai funkciniai ryšiai, ypač renginių, kurie vyks-

Generalinis planas

kuri galėtų būti restauruojamoje erdvėje,– tai leistų ne tik „išvalyti“ terminalo erdvę, bet ir padaryti
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įtaigesnę pačią informacinę apžvalgą.
Apskritai, pirmiausia turėtų būti stabilizuota objekto funkcinė schema ir apibrėžtos vietos,
kuriose koncentruojami inžinerinės įrangos poreikiai, o visa kita gali būti šlifuojama vėliau.
Atskirai paminėtinas variantas su vidaus kiemo perdanga. Apsiskelbus modernistu, netiktų
prieštarauti. Žinoma, toks sprendimas žymiai praplėstų pastato funkcines galimybes, kartu žymiai
padidintų ir pastato statybos bei eksploatavimo biudžetą.
Esu linkęs šį klausimą pasiūlyti perkelti į ateitį. Jo sprendimas didžiąja dalimi priklausytų nuo
susiformavusių poreikių bei realios apskritai mieste besiklostančios situacijos.

naujos vietos, jeigu jo apskritai negalima atsisakyti.

Pastato planinė struktūra ir funkcija
Suprantama, kad esminė pastato planinė struktūra yra tokia, kokia buvo, sujungiant vidinį kiemą

II. 23
Valdovų rūmų projekto konkursinis
brėžinys. Aksonometrija

su požemine erdve, vadinama terminalu, iš esmės pagrindinio lankytojų srauto erdve. Funkciniai
pastato poreikiai suformuoti p. R. Budrio vadovaujamos grupės paruoštuose metmenyse, glaudžiai
bendradarbiaujant su projekto autoriais.
Pritaikyti pastatą naujai funkcijai – visada problemiškas dalykas. Tai pastebima ir šiame projekte, kur funkciniai ryšiai nėra itin paprasti, kas, kaip jau minėjau, neišvengiama ne tik pas mus, bet

II. 22
P. Smuglevičiaus
akvarelė
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II. 24
Valdovų rūmai.
Vidaus kiemas
vykstant statyboms

Pastato architektūrinis konstrukcinis sprendimas

„Statybų pilotas“, 2005 m. spalis, Nr. 13

straipsniai

Siūlomas sprendimas, žvelgiant paminėtų pasaulio pavyzdžių požiūriu, yra priimtinas kaip kraštutinis kompromisas, vertinant šių tradicijų aspektu. Ir manau, kad šis sprendimas yra pateisinamas.
Naujos statybos kevalu tarsi atkuriama buvusi Valdovų rūmų architektūrinė išraiška, svarbi mūsų
istorijai, mūsų galingos buvusios metropolijos įvaizdžiui.
Būtent todėl galima toleruoti tokį atkūrimo principą, juo labiau kad visiškai atitinkantis minėtas tradicijas sprendimas šioje vietoje reikalautų ypatingo architektūrinio meistriškumo ir kur kas
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didesnių finansinių išteklių.
Todėl čia neutralus, niuansuotas fasadų sprendimas, planai su aiškiai ir pabrėžtinai eksponuojamu paveldu ne tik įgalina atremti ortodoksinių modernistų kritiką, ne tik įgalina pateisinti sprendimą restauracinių chartijų raide, bet ir lieka atvira galimybė naujiems atradimams.
Šiuolaikiniai architektūriniai sprendimai, atskleidžiantys paveldo žavesį įvairiu paros metu,
suteiks puikių papildomų rūmų eksploatavimo galimybių, naujų, prašmatnių teatrališkumo bruožų visai aplinkai.

Pabaiga
Prieš ketverius metus, baigęs LAS (Lietuvos architektų sąjunga) pirmininko kadenciją, supratęs, kad

Atrodo, kad mes vis dar neišsivaduojame iš paviršutiniško
Vakarų architektūros kūrinių supratimo

laikas bėga vis greičiau, pasitraukiau iš aktyviausios visuomeninės veiklos, kad ir glaudžiausiai susijusios su architektūra. Girdžiu, pasidžiaugiu ar išgyvenu ir sudrausminu savo emocijas darbu prie lentos.
Tai kalbu norėdamas pasakyti, kad mano dalyvavimas šiame aptarime ir iš esmės į palankų
pakitęs požiūris į pristatomą projektą, patikėkite, yra nemažas kompromisas. Todėl kviečiu garbingus
žmones, be kurių valios, energijos ir atsidavimo, pasiaukojamo darbo nebūtų net šio projekto prielaidų, suprasti vieni kitus. Juo labiau kad projektą vykdantis kolektyvas šiuo metu bene stipriausias
tarp restauratorių, ir ne tik jų. Akivaizdu, kad specialistų ir visuomenės atstovų požiūrių sklaida yra
didžiulė, projekto realizavimo laikas ilgas. Todėl būtinas sutarimas, prioritetiškai pagrįstas profesionalioje tarptautinėje praktikoje egzistuojančia argumentacija. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti
darbo tęstinumą, gindamiesi nuo galimų politinių įtakų pokyčių, įvairių visada atsirandančių kritikų.
Mes prikeliame didelę dalį mūsų metropolijos vaizdo, ir darome tai teisingai.

Kai apie 30 metų Vakarai mėgavosi chrestomatiniu post’u, mes jį taip ir priėmėme – ne kaip gyvenimo filosofijos, bet kaip grynojo architektūrinio stiliaus išraišką, užmiršę, kad Vakarai jau seniai
gyvena ramioje postmodernistinėje erdvėje, kurią, tiesa, pastaruoju metu ėmė trikdyti teroristai (rimtai) ir gėjai (lengvai). Daugiau jokių revoliucijų nėra!
O mes ir dabar tebesame įkvėpti revoliucijos – ir moralinės, ir kitos – techninių sprendimų ir
medžiagų pasirinkimo galimybių, tad demonstruojame tai savo projektuose su revoliucionieriams
būdingu bukoku pietetu. Vakaruose išgyventas „chrestomatinis“ postmodernizmas peraugo į kažką kitą – ne mažiau kontekstualų, tik
medžiagiškai panašesnį į modernizmo laikų
architektūrą.
Būtent šį labiausiai paviršiuje įžiūrimą
Vakarų architektūros bruožą lengviausiai perimame, pradėję sėkmingai tiražuoti metalines
ir stiklines dėžes, apskritimus, daugiakampius.
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Nors jų vidinėje struktūroje slypi tas pats varganas kolonų bei rygelių tinkelis, o išorė gel-
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bėjama švelnesniu ar ryškesniu „makiažu“.

II. 25
„Verslo centras 2000“, interjero
fragmentas. Arch. A. Songaila

Pirmaisiais dviem minėtais atvejais to

se išnyksta. O juk kiek ankstėliau turėjome visai gerų pavyzdžių (man geriau pažįstamas Vilnius):

nedrįstame pasakyti „saviems“ – dabartinio

A. Trimonio, G. Čaikausko, A. Ambraso pastatas Vilniaus senamiestyje, Kretingos ir Ašmenos gatvė-

architektūrinio gyvenimo lyderiams – ne iš ko-

se, kiek vėliau – K. Pempės kolektyvo projektuotas buvęs „Hermio“ bankas ir gyvenamasis namas

rupcinių, bet būtent iš bičiuliškų paskatų. Taip

su biurų patalpomis K. Kalinausko gatvėje, dar vėliau – A. Songailos „Verslo centras 2000“ Jogailos

iš esmės darome žalą sau patiems – mums vi-

gatvėje. Visi jie buvo sėkmingi, kontekstualios architektūros, todėl bent jau atrodydavo savarankiš-

siems. Tada kalba iš profesionalių vertinimų ly-

kesni kitame – pasaulinės architektūros – kontekste.

gmens persikelia į visuomenę, kuri mus laiko

Dabar galima toleruoti buvusio Šiaurės miestelio konversiją iš tankų garažyno į „Naujosios
kartos Gariūnus“ (sunku, bet įmanoma). Naujų, ypač aukštuminių, gyvenamųjų pastatų architektū
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pinigus darančių verslininkų įkaitais.
Mes suprantame, kad iš tikrųjų taip ir

novuosime. Artėjant į Vilniaus centrą, kurį ima veikti erdvinis architektūrinio paveldo kontekstas, nau

yra, tačiau to nepripažįstame, dar blogiau –

jieji pastatai, kad ir stipriai pripudruoti, kad ir patrauklūs naujumu – atsilieka vietinio identiteto prasme.

mums tai patinka. Ar nesulauksime, kad didieji

Einant šiuo keliu, reikia J. Nouvelio, S. Calatravos ar N. Fosterio galios, kad tokia architektūra „be

mūsų investuotojai, pasisotinę materialiai, su-

gimtinės“ egzistuotų kaip civilizacijos pasiekimų išraiška. Tai sunkus, nors teoriškai įmanomas tikslas.

voks, jog tai, kas jų pinigais padaryta, toli gra-

Tik ar mums jo reikia, vos tik pradėjus įsijausti į „laisvės“ sąvoką ir visas jos atmainas. O vertin-

žu nėra pasididžiavimo objektas, ir nusisuks
nuo mūsų?..

to – herojaus, kovojančio su valdžia ir ją apgaudinėjančio, vaidmens. Vis dar prisimindami materiali-

Taigi grįžimas prie konteksto naujomis

nių nepriteklių laikus, tampame labai bičiuliška chebra, kurioje kritinis požiūris sąmoningai užgniau-

technologijomis pagrįstais sprendimais duotų

žiamas. Kai jis pratrūksta – kaip Vilniaus „Akropolio“ atveju – pasirodo, gali būti rezultatyvus, nors

šansą saugoti savo identitetą.

pavėluotas (juk žinojome jau anksčiau, kai buvo pastatyti tik 2 „nepavojingi“ aukštai). Tačiau bėdos

Tegul Shröderis su Chiracu gyvena ben-

tęsiasi ir toliau, kad ir ne tokios akivaizdžiai svarbios visam miestui. Ir dargi ne bet kur, o Architektų

droje vienodoje Europoje – man tokia laisvės

sąjungos kieme, virš tunelio prie Parlamento, – ką jau kalbėti apie Šeimyniškių, Sporto gatvių kvartalą.

kaina yra per didelė.

II. 26
Bankas „Hermis“, Jogailos g.
Vilniuje. Arch. K. Pempė, G. Ramunis
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skubiai darančiais savo pinigus – dar didesnius

rinį skurdumą (plastika jie neprilygsta nė sovietiniam palikimui) ypač pajusime, kai pastaruosius re

gos ir savitos išraiškos, atrodo, ne tik kad nerandame, bet net ir neieškome. Vis dar laikomės architek-

straipsniai

Vienas svarbiausių chrestomatinio post‘o dėmenų – sąveika su kontekstu – mūsų darbuo-

II. 29
Kultūros ir kongresų
rūmai, Liucerna, Šveicarija.
Arch. J. Nouvelas

II. 27
Pasaulio prekybos centro konkurso
projektas. Niujorkas, Manhetenas.
Arch. seras N. Fosteris

II. 28
Oriente stotis, Portugalija.
Arch. S. Calatrava.

Labai gerą įspūdį palieka ir tai, kas daugiau priklauso ne nuo projektuotojų, bet nuo šeimininkų. Visų pirma tai aukšto dizaino lygio ir kokybės įranga bei įrankiai. Taip, net ir įrankiai – peiliai,
šakutės, puodeliai, servetėlės bei daugybė kitų smulkmenų, į kurias žiūrėta ne atsainiai – muilinės
ir didinamieji veidrodėliai vonios kambariams nupirkti ne urmu prekiaujančiuose centruose. Ir, be
abejo, aukščiausio lygio technologinė įranga konferencijų salėse ir virtuvėse.
Šeimininkų rūpestį savo viešbučio prestižu parodė nedidelis gyvenimiškas vaizdelis. Įeidamas į viešbutį atkreipiau dėmesį į pusamžį žmogų, aplinkui rankiojantį ir į kišenę dedantį smulkias
šiukšleles bei nuorūkas. Spaudos konferencijoje pamačiau, kad tai buvo visų Baltijos šalių „Reval

straipsniai

„Lietuvos žinios“, „Pastogė“, 2005 m. birželio 3 d.
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Hotel Group“ prezidentas. Na kaip, įsivaizduojate lietuviško viešbučio bosą šioje situacijoje?
Architektūriniu požiūriu skaidri kelių horizontalių bei vertikalių erdvių sankirta pagrindinio
įėjimo į viešbutį zonoje, mano nuomone, yra vienas iš sėkmingiausių pokyčių, atsiradusių po rekonstrukcijos. Demokratiškai santūri yra ir viršutiniojo aukšto kavinė, kurios pagrindiniu akcentu
išliko Vilniaus panorama.

Apie rekonstrukciją, investuotojų ir mūsų požiūrį

Taigi pastato viduje sukurta nauja kokybė, tačiau estetiškai ši profesionali kokybė tapo santūria „Reval Hotel“ uniforma Taline, Rygoje ir Vilniuje...
„Lietuvos“ Lietuvoje nebeliko. Tai kitas šios rekonstrukcijos aspektas.
Viešbučio rekonstrukcija iškėlė ir sudėtingesnių urbanistinių bei išorės architektūrinių iš-

Prieš trejetą savaičių atsitiktinai teko dalyvauti viešbučio „Reval Hotel Lietuva“ pristatyme žinia

raiškos problemų. Visiškai nepateisinu funkcinio ir kompozicinio ryšio praradimo pėsčiųjų pasaže.

sklaidos atstovams. Kadangi žurnalistai klausė mano nuomonės, norisi ją išdėstyti plačiau, nei tai

Ankstesnis sprendimas buvo labiau pagrįstas urbanistiniame kontekste, jis nebūtų nė kiek paken-

pavyko trumpame interviu.
Kodėl aš rekonstrukciją pavadinau parodomąja? Pirmiausia dėl „Reval Hotel Lietuva“ interjerų estetikos atitikimo trijų žvaigždučių lygio viešbučių klasei. Nėra parodomosios prabangos,
medžiagos paprastos, bet pakankamai kokybiškos. Kai kurios patalpos, ypač praėjimai tarp atvirų
erdvių, gyvenamosios dalies koridoriai savo purizmu lietuviško mentaliteto sąmonėje gali būti palaikyti netgi skurdžiais.
Kambarių komforto lygis tiksliai atitinka trečios klasės viešbučių reikalavimus. Šiuo požiūriu
projektuotojų ir užsakovų supratimas, tikslas ir rezultatas iš tiesų pamokantis. Pas mus, deja, yra pavyzdžių, kai netgi žemesnės klasės viešbučiuose neapsieinama be granitinių sagių, užuolaidų raukinių ar kitų
plikbajoriškos prabangos aksesuarų.
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II. 30
Viešbutis „Lietuva“. Eskizas.
Arch. A. ir V. Nasvyčiai

II. 31
Viešbutis „Lietuva“
po rekonstrukcijos

kęs ir naujajam. Dabar ši aikštė, buvusi išbaigta, reikalauja iš principo naujo sprendimo. „Lietuvos“

„Respublika“, 2007 m. gegužės mėn.

viešbutis savo metu buvo iššūkis. Iššūkis, kuris ilgiems metams įtvirtino šiuolaikinę dešiniojo Neries
kranto centro koncepciją. Nors neturėjo jokių žvaigždučių, jis buvo geriausias. Įsibrovęs per budriai
dirbančių durininkų kordoną ir išsidriekęs „lobby“ baro odiniame krėsle, atsidurdavai „Vakaruose“.
O jeigu dar vienas kitas doleris kišenėje, tai pirmuosiuose valiutiniuose baruose suprasdavai, kad
tas – kitoks gyvenimas – tau patinka. Tai šiaip – įspūdžio refleksija.
Kalbant profesionaliai, „Lietuvoje“ buvo meistriškai subalansuoti, kas apskritai būdinga brolių Algimanto ir Vytauto Nasvyčių kūrybai, interjerai su vientisa spalvine gama, su stilingomis stacionarių baldų detalėmis ir rankomis sušildytu išbaigtumu. Viso pastato išbaigtumu.
Ar visų interjerų laukia išnykimas? Ar atradimai išties vertesni už praradimus, ypač dešimties ar dvidešimties metų perspektyvoje, kai mados prabėga greičiau, nei keičiasi stilistinė samprata
mūsų sąmonėje? Ar teisingai mes, pasidavę atsivėrusių techninių galimybių niveliuojančiam srautui,
Vilniaus panoramoje svarbus siluetas. Buvusi „Lietuva“ – vienas pirmųjų sėkmingų bandymų suminkštinti geometrinį tūrį. Dabar šis bandymas paneigtas „uždėjus“ svetimkūnį, nesusie

Nesuinteresuotas žvilgsnis į arenas

tą su pastato architektūrine estetika bei tūrine kompozicija. Lieka tikėtis, kad tai bus ištaisyta per
kitas rekonstrukcijas.
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O koks mūsų reikalas? Akivaizdu, kad ateina užsienio partneriai su kur kas didesne moder

Šiuo rašiniu nesiekiu pelno, nedalyvauju jokiose grupuotėse. Tačiau esu labai suinteresuotas reali-

niausių techninių galimybių panaudojimo patirtimi ir pragmatizmu, su kur kas didesne finansine gali-

jomis savo gimtajame mieste, Lietuvos laikinojoje sostinėje, kuri gali ir turi tapti 2011 metų Europos

mybe suformuoti pakankamai didelį ir profesionalų kolektyvą, pajėgų dirbti itin kokybiškai ir greitai.

vyrų krepšinio čempionato finalo sostine.

Jų pasiekti rezultatai byloja ir tai, kad kol kas ateina toli gražu ne pirmojo penketuko žaidėjai.

Šiek tiek išmanau universalių salių projektavimą, nes teko pradėti (bet, deja, nebaigti) „Sie-

Mes gi, apakinti atsivėrusių galimybių, puolėme įrodinėti, kad taip pat gimėme aliuminio lopšiuose.

mens“ arenos Vilniuje projektą; taip pat mūsų firmoje „Forma“ parengtas universalios arenos su dvi-

Skubame, siekdami išlaikyti naujų partnerių greitį ir paviršutiniškai praprususių užsakovų reikala-

račių treku Panevėžyje projektas (architektai Saulius Mikštas ir Andrius Bakšys).

vimus, tačiau turime mažiau resursų, gal todėl dirbame vienas už tris ar penkis. Kitko šiuo metu ir

Ryžausi pareikšti savo nuomonę iš tiesų būdamas atitolęs nuo įvairių netiesioginių, bet, ma-

negalima tikėtis. Laikas, tik laikas visus šio proceso dalyvius sustatys į įprastas laisvame pasaulyje

tyt, pakankamai svarių įtakų dėl Kauno universalios sporto arenos projektavimo ir net jos vietos

vietas. O dabar bent jau neskubėkime prarasti to, kas gal šiandien neatrodo taip vertinga.

miesto struktūroje.

Deja, dažnai suprantame, kai jau prarandame.

Taigi, kuo patraukli pono Augustino Rakausko proteguojama teritorija (sutarkime ją vadinti
„prie „Megos“).
Visų pirma, gerais transporto ryšiais su Lietuva, beveik neribotomis teritorijos plėtros galimybėmis – plotas automobiliams statyti užtikrintas. Šioje vietoje jau sukurta infrastruktūra, kuri idealiai
atitinka didžiosios daugumos Lietuvos piliečių poreikius – pasivaikščioti didžiulėse parduotuvėse,
pavalgyti ir išgerti, dar pasižiūrėti kino filmą. Čia iš tiesų galima praleisti visą mielą dieną – beveik
Oskaro Koršunovo „Shopping and...“
Šioje aplinkoje atsiradusi arena iš tiesų funkciškai ir urbanistiškai būtų savo vietoje. Žinoma,
reikėtų naujų transporto sprendimų, galvojant apie atvykimą į ją iš paties Kauno ir plačiai išdrikusių jo gyvenamųjų rajonų.
Architekto Eugenijaus Miliūno grupės projektas dėl pasirinktos universalios planinės struktūros, kuri, įvertinant didelę tokių arenų tarptautinę patirtį, yra optimali, galėtų puikiai tarpti, padarius tam tikrų pataisymų.
Žinoma, rūsti A. Rakausko kritika finansinėms grupuotėms, turinčioms „savų“ interesų, bent

straipsniai

vertiname kad ir neseną, bet savitą palikimą?
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formuojamas tribūnas žiūrovams būtų sunku, net kiltų tikras pavojus judant jose, milžiniški plotai

Ir nereikia nei veidmainiauti, nei gėdytis. Verslas privalo turėti interesus ir kartu skatinti savo

skirti VIP žiūrovams, kurių yra mažuma, tuo tarpu viršutiniame tribūnų lygyje, kur bilietai pigiausi,

ir aplinkos plėtrą.
Juk ir paties A. Rakausko pavyzdys – nuo kuklios kavinės savininko iki milžiniškos struktūros vadovo – akivaizdu, būtų neįmanomas be jo gebėjimų plėtoti verslą. O tai toli gražu ne tik ir
ne tiek „pragmatiškas verslo interesas“, kiek nemenkos materialinės vertybės ir daugybės asmenų
egzistavimo pagrindo sukūrimas.
Čia vėl kiti prioritetai. Sala neabejotinai yra viena iš unikaliausių Kaune galimų statybos aikštelių, ypač žinant kito Nemuno kranto plėtros perspektyvas. Tai suteiktų Kauno centrui unikalų šansą sudrebinti provincialiame liūne skendinčią šlovingąją ir išdidžiąją Laisvės alėją.

neproporcingai maži holų plotai pagal žiūrovų skaičių (sprendimas tarsi iš sovietinių laikų). O kodėl nėra apšilimo salės, kuri privalo būti pagal FIBA reikalavimus, kur treniruoklių salė? Tokiuose
plotuose tikrai galima rasti vietos saunų kompleksui, baseinui ir t. t.
Pačiu architektūriniu („ledkalnio“ Lietuvoje?) sprendimu siekiama skaidraus išorinio perimet

straipsniai

kiek parodomoji, juk aišku, kad atsiradus arenai prie „Megos“ kita finansinė grupuotė būtų patenkinta.

ro su neskaidriu branduoliu, bet šiandieninis siūlymas toks, kad to nepavyksta pasiekti, nes dalis
patalpų neišvengia kontakto su išoriniu kontūru.
Na, o tūrio hipertrofija stačiai gąsdinanti, galinti tapti ekonominio objekto fiasko priežastimi. Ir taip sunkiai be dotacijų išsiverčiančios arenos šiuo atveju tampa dar labiau pažeidžiamos.

Suvokdami jos istorinę reikšmę, privalome matyti, kad dabartinė Laisvės alėja – kelių, gal

E. Miliūno grupės siūlomas projektas dar labiau subalansuotas, nors ir ne toks pretenzingas

keliolikos tarpukario šedevrų gatvė. Kuo čia dėta Laisvės alėja, o ir visa Centro žemutinė terasa, kai

architektūrine prasme. Ir, be abejonės, ne toks nepagrįstai brangus. Remdamasis jau realia patirtimi

kalbame apie galimą salės statybą saloje? Ogi, priešingai nei skeptikai, aš tikiu, kad „Akropolis“ šio

galiu teigti, kad deklaruojama apie 200 milijonų suma yra reali abiejose aptartose vietose, o infra

je zonoje ne tik nenutrauks prekeivių srautų iš Laisvės alėjos, bet paskatins jos plėtrą, ir arena, be

struktūrai skiriamos lėšos tikrai nėra taip drastiškai skirtingos.

abejonės, tik paskatins šį procesą, kaip ir viešbučių-vaiduoklių renesansą.
Imdamasis šios teritorijos, Kaunas per artimiausią dešimtmetį gali pats sau pritaikyti šoko terapiją, kuri, tiesą sakant, verkiant jam reikalinga. Tik toks sprendimas galėtų būti įgyvendintas tam
tikrais laiko terminais ir sukurtų naują miesto įvaizdį, taptų patrauklus milžiniškiems finansiniams
srautams, kurių mūsų senutėlėje Europoje net pritvinkę. Ir čia universalioji sporto salė galėtų suvaidinti dagčio vaidmenį.
Pabaigoje – apie architektūrą ir pinigus. Deja, neišvengiamai susietus kokybiško daikto sukūrimo dėmenis. Nenoriu labai gilintis į prancūzų siūlomą arenos variantą.
Pasiremdamas 2007 m. sausio 31 d. architekto S. Mikšto recenzija, prisipažinsiu – esu kiek
nustebęs dėl tokių patyrusių projektuotojų rimtai siūlomų funkcinės schemos trūkumų. Patekti į trans-

II. 32
Prancūzų architektų
projektinis siūlymas.
Arch. M. Regembalas
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II. 33
E. Miliūno grupės projektas
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iš esmės tik memorialiniams, lieka neartikuliuota erdvė prie Gedimino pr. Siūlomos plastikos estetikoje nieko lietuviško nėra, betgi ir europiniame kontekste tokio sprendimo negali būti, nes jau
nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos žmonių siluetais pragręžtų sienų įvaizdis įvairių dailės šakų
pakankamai išeksploatuotas. Netgi prieš 40 metų Lietuvoje – IX forto konkurse.
Dar vienas akmenėlis vertintojams: autoriai gali būti susipažinę ne su visa pasauline literatūra, bet vertintojai – privalo.
Š. Kiaunės, R. Raslavičiaus ir M. Juzėno projekte pagrindinis prieštaravimas yra tarp deklaracijų
aiškinamajame rašte ir vaizdinėje medžiagoje, kaip ir niekuo nepagrįsti argumentai – dabartinė aikštė
„hipertrofuoto dydžio... izoliacijos jausmą kelianti“. Kad sumažėtų aikštė, jos erdvė iš tiesų didinama
vizualiai išplatinant Aukų gatvę. Siūloma galima raidos programa su „Tautos namų“ apimtį talpinančiu
tūriu ir numatomu naujuoju objektu vietoj ligoninės korpuso šalia šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios ir vienuolyno galutinai palaidotų ilgai puoselėtas viltis žaliąja juosta pasiekti Neries krantinę.
Naujas aikštės ašies kūrimas tarp numatomo Laisvės paminklo – stelos (apie kurios estetiką

Lukiškių aikštės pamokos

negalima pasakyti nieko apibrėžto) ir bažnyčios visiškai ignoruoja kur kas svarbesnius bendruosius miesto vizualinius ryšius su antrojo plano dominantėmis, nors aiškinamajame rašte teigiama
atvirkščiai. Pėsčiųjų takų kryptys iš esmės teisingos, tačiau jų tankis ir nereguliarus žaliųjų plotų
skaidymas eliminuoja net ir pasyvaus poilsio galimybę. Kadangi memorialinė funkcija sutelkiama

Autentiško gyvenimo neatitinkančios konkurso sąlygos nulėmė rezultatus, kuriuos vertindami pasi-

Gedimino prospekte prie stelos, aikštės erdvė

klydo tiek recenzentai, tiek vertintojai. Nė vienas darbas nepasiryžo elementariam esamos aikštės

lieka pėsčiųjų tranzitui. Atsiradus idėjai įrengti

remontui su kukliais papildymais ir nauju „Laisvės“ monumentu. Nė vienas darbas nepasiūlė ra-

karilioną bažnyčioje, tokia aikštės kompozicija

dikalios funkcinės transkripcijos, kad kartu atitiktų konkurso sąlygų reikalavimus – reprezentacija,

tampa gyvybingesnė.
A. Nasvyčio, O. Kiznytės, L. Krūgelio,

memorialas, rekreacija. Mąstant tradiciniais dydžiais – sudėtingas miksas. Todėl ir rezultatai neati-

R. Midvikio, T. Tūbio sprendimas monumen-

tinka visų trijų funkcinių aikštės reikalavimų.

talus ir lakoniškas su aiškiai matomais tautinės

Atsitiktinai pradėkime nuo žiuri įvertintų projektų.
Susiformavusių bendrųjų miesto ašių, tranzitinių pėsčiųjų takų per aikštę ignoravimas, miško–parko planinės struktūros aikštės išplanavimas miesto centre tampa beprasmiškas. Renginiams,

II. 34-35
Arch. R. Paleko ir skulpt.
T. Gutausko projektas

II. 36
Arch. Š. Kiaunės, R. Raslavičiaus ir
M. Juzėno projektas
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II. 37
Arch. A. Nasvyčio,
O. Kiznytės, L. Krūgelio,
R. Midvikio, T. Tūbio sprendimas

straipsniai

Nespausdintas, 2008 m.
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Pagrindinės pėsčiųjų tranzito kryptys paliktos nusistovėjusios, tačiau kelios antraeilės igno-

pagrįsta bendrųjų miesto urbanistinių darinių atžvilgiu.

ruojamos. Aikštės erdvė pakankamai aiškiai diferencijuota, čia arkos užnugaryje natūraliai sufor-

Tačiau aikštės išplanavimas ignoruoja kai kurias svarbias pėsčiųjų takų kryptis, o pagrindinis – nau-

muota vieta įvairaus pobūdžio renginiams, taip pat aktyviam poilsiui. Nors ir čia neišvengiama

jai formuojamas „takas, pratęsiantis Aukų gatvę, logiškai atveda iki obelisko“, tačiau nesuprantamai

daugiažodiškumo ir funkcinio prieštaringumo. Dekoratyvinis fontanas, vargu ar turintis idėją, aiš-

tokiu pačiu pločiu tęsiasi iki bažnyčios apsidės?

kiai trukdytų renginiams. Šio projekto bėda – manierizmas. Tiek horizontalus – įvairiais kampais ir

Obelisko forma taip pat nėra atradimas, tačiau jos panaudojimas, nors ir išplitęs pasaulyje,

kreivėmis susikertančios kietos dangos ir plotai, tiek vertikalus – pakankamai grakšti, tačiau hiper

visada turi tam tikrų plastinių savitumų (forma, siluetas, proporcijos), todėl yra visuotinai toleruoti-

trofuota arka yra proginio, reklaminio pobūdžio. Jos „vartų į aikštę“ funkcija buvo labiau pagrįsta

nas, nes iš esmės nėra originalus, lygiai kaip kolona ar kryžius. Tačiau neseni panašaus pobūdžio

pirmajame ture, o dabar prarado logiką, užgriozdinus juos altorėliais populistinei minčiai išreikšti.

darbai, kaip Dubline, džiaugsmo neprideda.

straipsniai

ir liaudies simbolikos elementais spindulio – obelisko – plastikoje. Ašinė aikštės orientacija aiški ir

„Darbas koreguotas atsižvelgiant į daugelio žmonių lūkesčius...“ – labiausiai nevykęs L. Tu-

A. Antanėlio, D. Regelskio ir V. E. Čekanausko projekto esminė kompozicija irgi gerbia stat-

leikio, K. Vaikšnoro, P. Vaitiekūno, R. Antinio, K. Lanausko literatūrinis pasažas. Ir toliau aiškinama-

meną Gedimino prospektui ašį – lygiai taip pat pradedamą Aukų gatvėje, pratęsiamą iki bažnyčios

jame rašte yra puikios poetikos, skirtos

apsidės, apmaudžiai atidengiant techninį įvažiavimą į požeminę mašinų stovėjimo aikštelę. Ryškiai

populistiškais burtažodžiais paaiškinti

išplatintas Gedimino prospektas užbaigiamas kompozicija „Laisvė“, kurios literatūriniame aiškini-

savo koncepciją, kuri natūraliai sunkiai

me galima būtų atsekti moderniai traktuotus liaudiškus motyvus. Kieta danga grįstos aikštės dalis

suprantama „tautai“. Todėl, kad tai stip-

pakankamai didelė įvairiems renginiams vykti, tačiau tų plotų kompozicija savaime optiškai este-

rus, konceptualus darbas, akivaizdžiai

tiška, nėra funkcionaliai artikuliuota. Takai išgrįsti nusistovėjusiomis kryptimis, įdomiai varijuojama

atiduodantis prioritetą memorialinei

pločiais bei medžiagiškumu. Apgailestautinas, kaip ir daugumoje projektų, įvairios paskirties pavil-

funkcijai ir nedarantis įtakos esamiems

jonų „padrabstymas“. Tuo tarpu pakankamos erdvės renginiams organizuoti nėra.

erdviniams miesto ryšiams.

Šiuo aspektu palankiausią sprendimą pasiūlė J. Anuškevičius, K. Krušinskienė, R. Puzinas, V. Izokaitis. Jų projekte
suformuojamas amfiteatras, po kuriuo ga
lėtų tilpti ne tik įvairių funkcijų patalpos –
muziejus, kavinės, sanitariniai mazgai, bet
ir aikštės veiklai aptarnauti reikalingos įrangos sandėliavimo patalpos. Bėda, kad logiškai į aikštę orientuotas amfiteatras padidina
aikštės izoliaciją nuo miesto.
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II. 38
A. Antanėlio, D. Regelskio
ir V. E. Čekanausko projektas

II. 39
J. Anuškevičiaus, K. Krušinskienės,
R. Puzino, V. Izokaičio projektas
II. 40
L. Tuleikio, K. Vaikšnoro, P. Vaitiekūno,
R. Antinio, K. Lanausko projektas
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Jeigu neklystu, pirmajame ture „Laisvės lankas“ buvo grįstas kieta danga, o dabar ji pakeista

Nespausdintas, 2008 m.

straipsniai

veja. Jeigu tai „liaudies lūkesčiai“ – jie ydingi. Eksploatuoti aikštę, esant ženkliam nuolydžiui, taptų
labai sudėtinga, sudarytų nepatogumų ją kertantiems piliečiams. Pasyvi rekreacija taip pat nebūtų
labai patogi, esant grėsmei nusiristi į apčiuopiamo gylio kraterį, ypač drėgnuoju metų laiku. Aktyvi
rekreacija neįmanoma, kaip ir reprezentaciniai renginiai.
„Švino kelio“ koncepcija įdomi. Panašus siūlymas buvo kitame pirmojo turo projekte, tik
požeminis „Švino kelias“ buvo pavadintas „Krištolo šlovės galerija“. Ji buvo du kartus trumpesnio
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perimetro ir antžeminė. Abiem atvejais, ir į „galeriją“, ir į „kelią“, reikėtų įeiti specialiai, kaip į pas-

tovią muziejinę ekspoziciją. Ši idėja patraukli tuo, kad gali, neužteršdama aplinkos plastinėmis priemonėmis, estetiškai įamžinti begalę to vertų ir nelabai įvykių, ir taip nuraminti „tautos“ dalį. Ši idėja
pavojinga tuo, apie ką nelabai padoru rašyti, žinant, kokie veiksmai ten gali vykti...
Plastiškai iš pirmo žvilgsnio panašus M. Maziliausko ir UAB P.A.R.Y.Ž.I.U.S kolektyvo projektas – labiausiai išgrynintas, aiškus išimtinai memorialinės funkcijos objektas. Estetiškai tobulas –
internacionalinis, nepaisant „katpėdėlės“ ornamentikos (sunkiai suvokiamos), todėl galimai sulauk
siantis didžiausio „tautos“ pasipriešinimo. Aikštės įduba kur kas lėkštesnė nei aukščiau aprašytame

Komisijos, komisijos, komisijos...

projekte, grįsta kieta danga, galėtų būti tam tikrų renginių vieta. Pasiduodami „švarios“ aikštės koncepcijai, buitiškesnį prasminį krūvį autoriai perkelia į Aukų gatvę, kas kelia pagrįstą klausimą dėl
Lukiškių aikštės, kaip konkurso sąlygose apibrėžtos vietos, panaudojimo.

Tarp daugelio skandalus tiriančių politikų komisijų, paprastai baigiančių savo veiklą nuliniais rezul-

Konkursas baigėsi logiškai, kaip jau įprasta, be jokios vertinimo komisijos atsakomybės.

tatais, bet sukeliančių smagias intrigėlių bangeles, Paveldosaugos komisija, kurios naujoji sudėtis

Ponai vertintojai, arba reikalaujam, kad už tai mokėtų, ir dirbam taip gerai, kaip galim.

buvo suformuota šiomis dienomis, kaip visada tyliai, rodos, nėra skirta kasdienybės populistiniam

Ar baisu, kad paaiškės, jog negalim?

šurmuliui. Tačiau...
Jos atsiradimo istorija siekia Prezidento A. Brazausko laikus. Tuo metu Paminklų apsaugos
II. 41
M. Maziliausko ir UAB P.A.R.Y.Ž.I.U.S
kolektyvo projektas

inspekcija su drąsiu ir ambicingu N. Puteikiu priešakyje taip greitai ėmėsi revizuoti sovietinius paveldosauginius principus, neretai paremtus „tautos priešo“ kategorija, kad ilgokam laikui buvo sustabdyta bet kokia renovacija. Pirmieji galimi investuotojai iš užsienio suko ienas atgal, saviškiai tūnojo laukdami arba ėjo kančių kelius, kurių retas baigdavosi sėkmingai.
Šiandien sunku nusakyti, kiek prarado, ypač Vilniaus Senamiestis ir Naujamiestis, lėšų ir architektūrinės kokybės, nes investuotojai vežėsi ir vieną kitą garsų Europos architektą. Betgi tas renovacinės veiklos kolapsas gal ir buvo naudingas. Iš tiesų, vis dar inertiškas sovietinių normų taikymas,
ypač Senamiestyje, galėjo padaryti daugiau žalos nei atskiri pasiekimai. Juolab kad ir medžiagos,
investicinės galimybės bei toks pat inertinis mąstymas buvo įprasta aplinka.
Tačiau tuo metu reikėjo išjudinti bent galimybes, kurios buvo labai aršiai diskutuojamos tarp
„Vilniaus senamiesčio griovėjų“, kurių garbingoje kompanijoje teko būti ir man, bei iškilusių nau-
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jų žmonių, tarp kurių buvo ir neteisingai nustumti į pašalius architektai bei įvairūs visuomeniniai
veikėjai – pastarųjų daugumos šiandien nėra nė kvapo. Kai kurie gebėjo padaryti šiokią tokią kar-

II skyrius

jerą ir malasi įvairiose senų draugų sudaromose tarybose ar komisijose.
Susigaudyti šioje situacijoje, kuri, beje, buvo politizuota, nebuvo paprasta, netgi pragmatiškai mąstančiam Prezidentui A. Brazauskui.
Buvo sugalvotas strateginis antstatas paveldosaugos klausimais – Paveldosaugos komisija.
Prisimintas primirštas, šiais klausimais išprusęs J. Glemža, ir, remiantis kažkurios Europos šalies pa-

inspekcijos funkcijų. Tačiau noras toliau čia tarnauti liko, juolab kad ilgainiui tapo pažįstami val-

du nariai nuo Prezidento, po keturis nuo Seimo ir Vyriausybės, du mielaširdingai palikti visuome-

džios koridoriai, kuriuose nesunku sutikti intrigėlėms atvirų sielų.

ninėms organizacijoms, kurių veikla vienaip ar kitaip siejasi su paveldu.
Ak, tas mūsų valdžios noras turėti ne lygiavertį partnerį, išprususį patarėją, kuris gelbėtų tą
pačią valdžią nuo neapgalvotų sprendimų, bet draugus, pažįstamus, šiaip piliečius, už kuriuos pa
prašo bendrapartietis su įprasta rekomendacija – „geras vyras“.
Pirmosios kadencijos komisijos sudarymas vyko dar neišgryninus esminės jos formulės „svarbu savas“, todėl komisijon papuolė principingų bei autoritetingų profesionalų grupė.
Prie jos narių buvo priskirti keli etatiniai darbuotojai, turintys apdoroti, sinchronizuoti, ruošti
dokumentus, remiantis komisijos narių posėdžių medžiaga.

Į jų glėbį dabar papuolė kandidatas į komisijos pirmininkus Z. Baubonis. Ar gali toks žmogus būti pirmininku? Žinoma, ne! Jis gi visiškai neturi chameleoniškos patirties – iš karto pareiškė,
kad imsis reformų! Gerbiamasis, kur Jūs gyvenate?
Pasipylė kliauzos, vėl pristatomos kaip komisijos nuomonė. Kokiõs komisijos? Ar tos, kurios
nariai pasiūlė Z. Baubonį pirmininku? Ar tos, kuri savo uždavinius supranta kaip, cituoju A. Martišiūtę (Respublika, 2008-06-18): „Turįs kovoti prieš savavališkas statybas Vilniaus centre ir kitų
miestų Senamiesčiuose, skandalingai savavališkais statiniais pagarsėjusioje Kuršių nerijoje ir kitose
saugomose teritorijose.“ TAI YRA, DIRBTI NE SAVO DARBĄ.

Visuomeniniais pagrindais dirbantys komisijos nariai gau-

Nepažįstu Z. Baubonio. Kad jis gali būti pažeidėjas, iš principo nereikėtų stebėtis. Prieš akis

davo nemažus pluoštus įvairių lietuviškų bei tarptautinių doku-

tokie pavyzdžiai: aukščiausio rango veikėjai, jų broliai, seserys ir svainiai. Tačiau prieš kurį laiką

mentų, kuriuos derėjo išanalizuoti, apmąstyti, pateikti pastabas

žurnale „Ekstra“ perskaitęs R. Skatikaitės straipsnį „Už Atlantų nugaros – savivalės rojus. Architek-

bei pasiūlymus.

tai niokoja Tiškevičių rūmus“ su neapdairiai leidusiu save užfiksuoti fotografijoje Paveldosaugos

Paaiškėjo, kad darbo krūvis yra visai nemažas, ir autori-

komisijos klerku pasibaisėjau, netgi būdamas prie daug ko pripratęs.

tetingiausi komisijos nariai, paprastai labiausiai užimti, pamažu

Negana to, kad renovuojamas VGTU Architektūros fakulteto korpusas NĖRA Tiškevičių rūmų

perleido iniciatyvą administracijos darbuotojams, kurie čia valgė

dalis, dar minimi ir nebūti renovacijos autoriaus J. Anuškevičiaus nusikaltimai paveldosaugai. Kaip

pagrindinę savo duoną. Per kelias kadencijas apsipratę „aparate“

antai buvusio M. Knakfuso namo nugriovimas – bet juk tada J. Anuškevičius dar mokėsi vidurinė-

kai kurie iš jų ėmė save tapatinti su „tikraisiais“ komisijos nariais.

je! Lygiai kaip ir dėl vargano Rusų dra-

Komisija akivaizdžiai suso intelektualiai, nepajėgdama spręsti

mos teatro nugriovimo, kurio didžiausia

esminių strateginių paveldosaugos uždavinių, ėmėsi tos pačios

vertybė buvo tradicinis, ypač Rusijoje,
arch. V. Mikučianio suprojektuotas fasadas su teatrinėmis kaukėmis. Tačiau ir

II. 42
vgtu Architektūros fakultetas
(rekonstrukcija).
Arch. J. Anuškevičius

čia J. Anuškevičiui nepasisekė realizuoti savo sumanymų. Pasikeitus politinei
situacijai kultūrinis objektas užleido
savo vietą komercijai. Šioje vietoje iškilo arch. A. Songailos suprojektuotas
verslo centras – mano galva, padarytas
meistriškai.
II. 44
„Verslo centras 2000“. Vaizdas iš
Jogailos g. Arch. A. Songaila
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II. 43
Rusų dramos teatro projektas.
Arch. J. Anuškevičius, A. Šarauskas

straipsniai

tirtimi, visa tai buvo įvilkta į įstatymo rūbą. Tada buvo sugalvoti ir komisijos sudarymo principai:
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Taigi aš linkęs labai abejoti Z. Baubonio pažeidimais. Greičiausiai tai iš tiesų mūsų įstatymų

Nespausdintas, 2009 m.

klampynės padariniai, kur išbristi ko nors nepažeidžiant dažnai neįmanoma. Tačiau sukelti bangeles siekiant išlaikyti status quo – įmanoma.
Na, dėl pirmininko „viskas aišku“. Kas gi naujosios komisijos nariai? Du iš jų – nemarieji G. Drėmaitė ir J. Glemža, kiti naujokai, bet garbingi savo specializacijos atstovai, ir J. Markevičienė, kadaise sudariusi Vilniaus senamiesčio griovėjų sąrašą, bet iš tiesų plačios erudicijos, intelektuali ponia.
Ar bus ši komisija pajėgi atsikratyti jai nebūdingų funkcijų – galbūt, ar bus pajėgi kurti valstybės paveldosaugos strategiją – labai abejoju!
Kad tai įvyktų, reikia visiškai kitos sanklodos žmonių. Reikia plataus kultūrinio profilio eruditų, intelektualų, kurie paveldosaugą pajėgtų sieti su tautos gyvensena, su nacijos siekiais, su demokratinėmis kūrybinės laisvės galimybėmis. Tai iš tiesų mums svarbu. Reikia gi pagaliau atsakyti
Jeigu laikomės, tai J. Anuškevičiaus VGTU Architektūros fakulteto renovaciją reikia išaukštinti kaip sąžiningą ir ryškiai artikuliuotą sprendinį. Jeigu nesilaikome, tai kodėl? Čia jau lemia ne

Naujasis Vilniaus stadionas

architektūrinio profesionalumo kriterijai, bet įvairūs galimai svarbūs ar galimai konjunktūriniai bendri visuomeniniai tikslai.

II skyrius
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Tai iš tiesų taip svarbu ir tiek įdomu bei sudėtinga, kad, tiesą sakant, kandidatų į komisiją vi-

Kartais visai komfortišką apsimestinės politinės veiklos liūną galima sujudinti. Ne dėl esminio siekio

soje Lietuvoje nebūtų per daug. Joje visai nebūtini atskirų paveldo sričių specialistai, užtektų kelių

padaryti jį skaidresnį ar veiksmingesnį, bet dėl parodomojo rūpesčio visuomeniniu interesu, ypač

architektūros teoretikų, kurie galėtų iškelti problemą – žymiausiems Lietuvos filosofinės mąstymo

tuo, kuris aprūpinamas didžiausiomis lėšomis. Tokiu būdu siekiant atkreipti visuomenės dėmesį ne

sanklodos atstovams – ir po to ją įvilkti į reikalaujamą oficialios kalbos drabužį.

tiek į problemą, kuriai objektyviai įvertinti neturima profesionalios kompetencijos, bet į save, visuo-

Nenoriu vardyti savo įsivaizduojamos komisijos narių, daugeliui tai būtų netikėta.

meninio intereso sergėtoją – iš esmės Kairo policininką su balta uniforma ir kalašnikovu, sankryžoje

Žinodamas lietuvišką charakterį, aš įsivaizduoju, kad tokiai komandai gali būti sunku „su-

stovintį beraštį.

sidirbti“, tačiau žinau jų atsakomybės jausmą bei intelektualinį pajėgumą, kuris nustumtų į antrąjį
planą neesmines galimas charakterių sankirtas.
Turint tokią komisiją, bent dėl vieno dalyko galima būti ramiems. Apie juos sunku kliauzyti –
jie nieko neturi. O kurie turi, dovanoja – vienas meno kolekciją, kitas biblioteką... Keisti žmonės.
Tvirti žmonės.

Šiandien gera proga ir populiaru kritikuoti kūną draskantį stadiono Šeškinėje projektą. Gal pavyks sukelti bangeles, kurios galbūt išjudins laivelį tiek, kad viskas nestos. Nesvarbu, kad vėl išaugs
statybos kaštai, nesvarbu, kad Vilnius 2009 metais liks be centrinių renginių erdvės.
Tipiška situacija Lietuvoje.
Taigi stadionas – vienas iš konservatyviausių savo planine struktūra objektų, kuris buvo šlifuo-

Būdamas Prezidentu aš norėčiau tokios.

jamas per daugelį metų ir skyrėsi tik funkcine programa (futbolo ar futbolo ir lengvosios atletikos) ir,

Bet man dar anksti.

be abejonės, lėšomis jam įgyvendinti.

Į Prezidentus.

Prieš trisdešimt metų parengtas stadiono projektas ir jo dabartinė versija konceptualiai nesiskiria. Jo anuometinis denginio konstrukcinis sprendimas buvo know how lygio ir užpatentuotas kaip

P. S. Jeigu aš klysčiau dėl dabartinės sudėties komisijos gebėjimų, džiaugčiausi dar labiau nei

išradimas. Į šį projektą buvo sudėta visa mums prieinama tais laikais profesinė informacija, todėl ir

siūlydamas savąją. Galbūt atsivėrusios platesnės galimybės pasireikšti iškels naujus lyderius. Galbūt?

žymiausių pasaulinių firmų atliktas sprendinių auditas neturėjo esminių pastabų, o pagrindines nu-

P. P. S. O gal prisiminti, kad bet kurios srities politiką valstybėje formuoja ministerijos, ir paleisti gerbiamąją komisiją...

kreipė į stadiono, kaip komercinio objekto, galimybes.
Todėl dabar atsirado išplėtotos greito maitinimo paslaugos ir ypač svarbių asmenų sektorius,
„užtikrinantis“ išskirtinumo jausmą už pakankamai didelius pinigus, iš tiesų nemenką pajamų šaltinį
Nacionaliniam stadionui, kurio statusas anais laikais nebuvo taip tampriai siejamas su komercija ir
visuomenės pasiskirstymu kastomis.

straipsniai

sau, ar mes iš tikrųjų laikomės tarptautinių paveldosaugos chartijų raidės, ar tik deklaruojame tai.
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Stadiono sporto renginių apšvietimas yra originaliai įmontuojamas į elipsės formos tribūnų stogo

žurnalistų darbo, federacijų administracijos ir kitų patalpų. Žinoma, šių patalpų, ypač skirtų konfe-

konstrukciją, o papildomas apšvietimas, galimas vykstant įvairiems renginiams, įmontuojamas arkoje.

rencijoms, kaip ir liftų, skaičius gali būti didesnis, bet reikia neužmiršti veiklos epizodiškumo, todėl
jų kiekis turi būti optimalus.
Po tribūnomis esančių patalpų plotai, palyginti su pirmuoju techniniu projektu, padidėjo dvigubai ir šiandien sudaro 20 tūkst. m .
2

Negana to, už pagrindinio stadiono arenos ribų numatytos trys futbolo aikštės, iš kurių viena
su 400 m ilgio bėgimo takais, bei mėtymų aikštynas.

prestižo ir komforto požiūriu, kas, kaip žinoma, glaudžiausiai susieta su pinigais.
Šis tekstas skirtas ir nerimstantiems ginti visuomeninį interesą piliečiams. Nesijaudinkite, ger-

Be to, autoriai sugebėjo „įpiešti“ devintąjį, neolimpinį bėgimo taką, kuris bendru sutarimu gali

ziejaus – projektavimo ir, aš tikiu, projektų įgyvendinimo klausimais. Nes mums jų reikia. Ar reikia

jame projekte buvo numatytas tuo metu visame pasaulyje madingas griovys, skiriantis aikštę nuo tribūnų. Dabartinėje projekto redakcijoje griovys demontuojamas, paliekamas tik priešais centrinę vakarų
tribūną, ir jam suteikiama papildoma funkcija – iš jo natūrali šviesa patenka į po tribūnomis esančias
erdves, todėl tos erdvės tampa kur kas patrauklesnės.
Konstrukcinis stadiono sprendimas, kad ir pažymėtas senais laikais know how žymeniu, šiandien
pasirodė gerokai imlus metalo konstrukcijų požiūriu, o Europos Sąjungos įvesti nauji sniego apkrovos
normatyvai privertė grįžti prie vieno iš ankstesnių variantų su išilgai stadiono esančia konstrukcine arka.
Ši arka nėra dekoratyvinė. Ji su elipsės formos stogo konstrukcija virš tribūnų sudaro vientisą
konstrukcijos schemą. Šis sprendimas įgalina uždaryti visą areną tentais.

II skyrius

ir, kaip minėjau, kinta labiau architektūriškai, priklausomai nuo projektuotojams keliamų reikalavimų,

biamieji, Jūsų laukia garbingi rečitaliai Lukiškių aikštės, Tautos namų, Ermitažo – Gugenheimo mu-

Šiuolaikiniame pasaulyje didele problema tapo chuliganizmas stadionuose, dėl to ankstesnia-
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Taigi, šiuo tekstu noriu pasakyti, kad yra objektų, kurie savo funkciniu požiūriu ganėtinai nusistovėję

Tolesnėje perspektyvoje – dengtas lengvosios atletikos maniežas su SPA centru.
būti atiduodamas vietiniam atletui, dar nepasiekusiam oficialių finalistų lygio.

II. 45
Stadionas Šeškinėje.
Arch. A. Nasvytis,
R. Stasėnas,
R. Krištopavičius,
J. Liekis

Mano akimis žiūrint, didžiausia problema yra transporto ryšiai. Ji sprendžiama. Bet, manau, čia
verta nepagailėti investicijų, kurios leistų priimti ekstra sprendimus, pranokstančius mums jau įprastus.

Jums? O atominės elektrinės?
Allons, mes enfants terribles! (Čia ne aš, čia Bonapartas.)

straipsniai

Visi esminiai tarptautinio stadiono kriterijai tenkinami – dėl apšilimo erdvės, persirengimo,
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Sprendžiant iš Tarano įsiūčio, ten tikrai vykdoma agresija prieš amžiais Lietuvoje išpažintas
moralines nuostatas. Ir agresija vykdoma prieš tuos, kurie vis dar pasaulį priima atvira širdimi. Tada
ir aš noriu žinoti, privalau. Ir nesiskųskit pasauliui, kad dar vienas žmogus nusiskus paskutinius
plaukus, kaip ženklą stovinčio ir pagal išgales kovojančio tame būrelyje, kuris taip Jums nepatinka
ir kurio Jūs bijote. Taip ir bus.
Galvoju, kad mano, visą „Respublikos“ gyvavimo laiką ją skaitančio ir kartais joje parašančio, požiūriu, aštrus Vito Tomkaus tonas yra suprantamas kovojant prieš kenksmingą ir savigarbą
žeidžiančią idėją, tačiau galbūt pernelyg aštrus kalbant su konkrečiu žmogumi.
Matyt, suprasdamas tai, Vitas Tomkus atsiprašo A. Navicko, pasiteisindamas adekvačia reakcija į oponento ir jo aplinkos opusus, kai kritikuojami lietuviškieji sionizmo pakalikai. Na, ne kažin
kokie ten pakalikai, greičiau tai savigarbos neturintys bailiai, deja, kai kurie iš jų daugumos valia
kalbantys mūsų valstybės vardu.
Dėl to jau nereikėtų labai išgyventi, Vitui Tomkui nereikėtų labai jaudintis dėl tono, jam indulgencija „išrašyta“ iki gyvos galvos, jau vien dėl to, kad mes turime „Respubliką“.

Kai kuriomis „Respublikos“ temomis

Norėčiau vėlgi grįžti į labiau regioninį požiūrį, kuris neprieštarauja Vito Tomkaus išvadoms,
paliesdamas ir galbūt praplėsdamas jas labiau buitiniu, tačiau man svarbiu požiūriu.
Mano draugai žydai, gal man sekasi, visi protingi ir mieli žmonės. Toks ir Leonidas Dons-

Žinojimas – bėda, nežinojimas – romaus gyvenimo prielaida. Tai teisinga, jeigu suvoki, kad žinodamas vis tiek nieko nepakeisi. O, pasirodo, keisti reikia ir gal dar įmanoma, nors tai ne tiek veikia

skonį, vyresnės kartos žmonėms dar primenantis nupezusį SSRS vadovą Leonidą Brežnevą, visiškai

tavo jau nusistovėjusį gyvenimą. Nes švelnių, gerai kvepiančių vyrukų pomėgis artimai bendrauti

nedera Donskiui.

tarpusavyje man taip ir liko „neįkertamas“. Guodė ir tai, kad nors tokiais santykiais mėgavosi kai
kurie išmintingi vyrai nuo Antikos laikų, tačiau vis dėlto šitai liko žmogiškų santykių anomalija.
Kai skaitai tik centrinę spaudą, iš tieII. 46-47
Anomalijos vaizdai

kis – intelektualus, eruditas, artistiškas oratorius. Patikėkite, kreipinys „Lionia“, turintis rusišką prie

sų nežinai to, kas nepapuola į ją, o plaukioja
drumstuose kibernetiniuose vandenyse ir visiškai neatsakingų auklėtojų galvose.

Pravardę jis jau ir taip turėjo – „Liuka“. Ir į ją įdėta tikra ne tik artimųjų, bet ir visos lietuviukų
aplinkos meilė, o vėliau ir pagarba. Jis šiandien daktaras, profesorius Leonidas Donskis tikrai pagal
nuopelnus. Todėl aš tikiu, kad jis pats, kaip, beje, ir kiti protingi Lietuvos žydai, nesupranta, kodėl
kartkartėmis eskaluojami lietuvių–žydų santykiai, ir tai palieka abipusį kartėlį.
Kaip pavyzdį galiu prisiminti jų sutrikimą dėl žeidžiamai grubaus amerikietiškai žydiško
spaudimo „Karaliaus Mindaugo apartamentų“ komplekso statybos epopėjoje.
„Patikėk, man taip neskanu“, – sakė vienas jų, kai aš norėjau suprasti, kodėl išrinktoji tauta, jau vieną kartą pardavusi savo buvusias kapines caro valdžiai, vėl prisiminė šią teritoriją dabar.
Apmaudų juoką kėlė atvežti išties aukšto rango žydų dvasininkai, kai vienas emeritas, virgulių vedamas, metėsi į kitą Rinktinės gatvės pusę, bet buvo laiku sulaikytas jaunesniųjų kolegų.
Čia jau iš tiesų galima prisiminti įžymiojo Lionios – Leonido Brežnevo – blaškymąsi Azerbaidžano komunistų partijos suvažiavime, kai „pirmasis“ niekaip negalėjo rasti išėjimo iš tribūnos
į savo vietą Prezidiume, kol paslaugus H. Alijevas įstūmė jį teisinga kryptimi.
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Vaizdelis turėjo būti nemalonus žydams. O man buvo nemalonūs kiti, bent jau pora tokių.
Vienas, kai žymusis mūsų senatorius J. Karosas dėl buvusių žydų kapų teritorijos ribų viešai

II skyrius

pareiškė: „Tiesos faktorius dabar nebesvarbus“!
Ir tai pasakė žmogus, kurį bene žymiausias šiuolaikinis lietuvių filosofas apibūdino kaip saugų užnugarį, leidusį sovietiniais metais universitete pakankamai laisvai mąstyti. Tai ką, sovietinio
totalitarizmo bijota mažiau nei žydiškai amerikietiško?

straipsniai

Nespausdintas, 2009 m.
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Visiškai nuvylė nonsensiškos valstybinės komisijos, skirtos šiam klausimui, vadovo, atrodo,

Nespausdintas, 2009 m.

straipsniai

tokio nepriklausomo, intelektualios aplinkos žmogaus – Lietuvos užsienio reikalų ministro Petro
Vaitiekūno reakcija į Lietuvos mokslų akademijos prezidento raštą apie buvusių žydų kapinių ribas:
„Kas tas Rudzkis, jis ką, archeologas...“
Žinoma, valstybinėje komisijoje dalyvavę valdininkai visi buvo archeologai.
Galima būtų nebekedenti baliono, iš kurio tarsi savaime išėjo oras.
Tačiau kalbėti reikės ne apie buvusių kapinių ribas, o apie tai, kad šioje vietoje būtina to-
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lesnė miesto centro infrastruktūros, taip pat užstatymo plėtra. Ir kad mes su visa įprasta ir dažnai
perdėta lietuviška pagarba surinksime, pagal galimybes identifikuosime ir iškilmingai perlaidosime
garbingus žydų tautos atstovus garbingoje vietoje, kaip kad darėme su vokiečiais, rusais, prancūzais, lenkais, kaip daroma civilizuotame pasaulyje. Prioritetiškai atsižvelgiant ir į tos valstybės įstatymus, ir į jos moralines nuostatas.
Čia gali prireikti Jūsų, mieli, protingi bičiuliai žydai, paramos. Ką gi daryti, jeigu mūsų valstybės aukščiausi valdininkai susiriečia dvilinki, sulaukę amerikietiškai žydiškų, iš pirmojo šimtuko
kohortos, valdininkų skambučių, smerkiančių Jūsų „engimą“.

Vilniaus oro uostas

Padėkit Jūs, nuraminkit tuos veikėjus, kurie iš toli gali sugadinti tai, ką mes per vargus išsaugojome.
Ir taip per amžius...

„Lietuvos ryte“ ir „Respublikoje“ – dvi Tarptautinio Vilniaus oro uosto plėtros vizijos. Tiksliau sakant, viena vizija, kita – visai ne vizija.

II. 48
Mindaugo apartamentai.
Arch. „Vilniaus architektūros studija“

Šiaip jau teisinga žvelgti į perspektyvą ir visai nėra reikalo jaudintis, jeigu pasiūlymus pateikia žmonės, vadinami ne profesionalais.
Juo labiau vadinti profesionalais žmones, kurie susiklosčius aplinkybėms paprasčiausiai dirba šioje srityje – toli gražu ne visada atitinka šį apibrėžimą.
Nepretenduoju ir aš į šią grupę. Tačiau jau nuo 1983 iki 2007 metų su pertraukomis projektavau iš pradžių tarybinį, o vėliau ir nepriklausomos valstybės sostinės terminalus. Beje, Palangos
taip pat. Pastarieji, kaip ir Kauno, turėjo būti suprojektuoti ir pastatyti iki konkretaus termino, susijusio su Lietuvos stojimu į Šengeno erdvę. Čia
jau ne strategija galvoj. Pasakė – reikia, mes
„visada pasirengę“, pripratę.
Pabūsiu ir aš strategu. Galbūt pesimistišku, bet, manau, objektyviu.

II skyrius
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II. 49
Vilniaus oro uostas iš skraidymo
laukų pusės. Apie 1950 m.

Taigi, nereikia pavydėti Rygai. Objektyviai Ryga visada buvo ir liks, norim ar ne, reikšmin-

tranzitinis. Pernelyg arti yra visi žymiausi Europos tranzitiniai punktai – Frankfurtas prie Maino, Ams-

gesnė už Vilnių. Ryga jau vieną kartą paskubėjo, kaip, beje, ir Talinas – noras būti vieninteliu dide-

terdamas, Kopenhaga, Londonas, Viena, Paryžius, Helsinkis... O ir mūsų artimiausi kaimynai nela-

liu savo šalies miestu nesenais laikais atvedė į juos srautą tarybinių imigrantų, su kuriais iki šiol turi

bai atiduos tuos keliasdešimt ar kelis šimtus tranzitinių keleivių, kurie vis dar pasitaiko per metus.

problemų. Ar šiuolaikiniai imigrantai geriau?

Optimistiškai prognozuojamas augimas – abejotinas, nes ryškus keleivių augimo šuolis vyksta

Apie ką gi aš? Ogi apie Kauną. Oro uosto plėtrai, jeigu ji iš tiesų bus reikalinga, ten tikrai

šiuo metu, kai Lietuva tampa Šengeno šalimi. Toliau šis augimas bus vos žymus dėl visiškai objekty-

paprastesnės ir palankesnės sąlygos. Kaunui reikia valstybinio kvėptelėjimo, ir tokiu neabejotinai

vių priežasčių – mūsų šalies mažumo, jos reikšmės europinėje erdvėje ir, objektyviai vertinant, men-

taptų centrinis Lietuvos oro uostas. Manau, kad tai patiktų ir „dvimiesčio“ šalininkams, būtinai no-

ko turistinio patrauklumo. Žinia, į Vilnių atvyksta absoliučiai didžioji atvykstančiųjų į Lietuvą dalis.

rintiems sukurti Europoje pastebimą urbanistinę struktūrą, ir tokiems kaip aš, siekiantiems tolyges-

Ką šiandien siūlo Tarptautinis Vilniaus oro uostas? Dabar jis pajėgus aptarnauti apie 1,8 mln.
keleivių. Remiantis patvirtintu techniniu projektu, galės aptarnauti 3 mln. ir ne daugiau. Kada tas
bus, sunku pasakyti. Pirmą kartą susiduriu su taip padrikai dirbančiais užsakovais.
jau ir šiandieniniam skaičiui keleivių yra nemenkų sunkumų. Vienas iš jų – Vilniaus oro uosto padėtis

rodromo teritorijoje, kur persipynė kelių organizacijų nuosavybės ir interesai. Pasibaisėtina aero-

mieste, tiksliau – plonytė transporto arterija, jungianti jį su miestu. Čia perspektyvos geresnės – už-

dromo išklotinė žvelgiant iš skraidymo laukų – pirmasis atvykusiųjų įspūdis.

baigus miesto pietinį aplinkkelį ir įrengus dubliuojančiąją Dariaus ir Girėno gatvę maždaug Žirnių

Ne ką geriau ir išvykstantiesiems – stalininių laikų architektūros pastatas, kad ir geros koky-

gatvės trasoje, ryšys su oro uostu palengvėtų. Reikia neužmiršti, kad gatvių, vedančių oro uosto link,

bės ir gerbtinas, turėtų būti sumodernintas pagal šiandienos technines galimybes. Tai ir buvo pada-

užstatymas šiuo metu yra fragmentiškas ir jokiu būdu neformuojantis palankaus sostinės vaizdo. Va-

ryta suderintame techniniame projekte, kartu su aikštės ir stogelių, užtikrinančių, kad keleiviai sausi

dinasi, jis kis, tankės, aukštės – vadinasi, ir gatvės dar labiau bus apkrautos transportu. Lengva nebus.

pateks į įvairaus tipo transportą, sprendiniais.

principo įmanomos.

II skyrius

neturi būti užmiršti. Norėtųsi gyventi lietuviškoje Europos dalyje. Taigi teigiu – Tarptautinis Vilniaus
oro uostas yra baigtinė struktūra. Bet neužbaigta. Ir tai kelia nerimą. Visiškai netvarkoma „košė“ ae-

Perspektyvu būtų ir elektrinis traukinukas nuo Geležinkelio stoties. Apie tai buvo galvota
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O ir anksčiau minėti Rygos ir Talino pavyzdžiai, šiandien atrodantys kaip tolimos problemos,

Manau, kad šį projektinį keleivių skaičių Vilnius natūraliu būdu pasieks 2020 metais. Tačiau

jau 1983 metais, tam tikslui buvo perkeltas viadukas per geležinkelį. Investicijos didžiulės, bet iš

II. 50
Kauno oro uostas.
Arch. „G. Natkevičius
ir partneriai“

nės atskirų miestų plėtros.

Ar tai bus įgyvendinta? Ar bus sutvarkyta aikštė, senojo korpuso fasadai, ar bus pastatyta daugiaaukštė mašinų stovėjimo aikštelė, ar atsiras padorus ypač svarbių asmenų korpusas?
2009 metai. Visi žino, kokie tai metai Lietuvai ir Vilniui. Ar žino tai Tarptautinio Vilniaus

Dar svarbiau ir gerokai didesnės investicijos laukia keičiant pakilimo tako kryptį, nes šiuo

oro uosto administracija? Susisiekimo ministerija žino, bent jau iš manęs. Kokia čia strategija, kai

metu esamas „paleidžia“ lėktuvus virš daugelio gyvenamųjų rajonų, pradedant Antakalniu, Žirmū-

kasdieniškoje buityje pasimetama tarp prioritetų. Gal privatus kapitalas iš tiesų yra labiau išprusęs

nais, Baltupiais... Ir tai 1–2 kilometrų aukštyje, kur garsas gana diskomfortiškas gyventojams.

ir lankstus.		

II. 51
Vilniaus oro uosto
fasado iš aikštės
vizualizacija.
Arch. L. Vaitys

straipsniai

Siūlau susitaikyti su mintimi, kad nė vienas iš mūsų tarptautinių oro uostų niekada nebus
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Taigi turime... Beje, ten, kur matome autentišką palikimą per specialiai padarytas angas perdenginyje – ir šiuolaikiška, ir jaudina. Jėga! Ten, kur vyksta naujų Valdovų rūmų statyba, iš tiesų
imponuoja labai profesionalus architektų darbas, o vidinės erdvės – įkvepia. Jeigu nežinotum, tai
ir patikėtum. Galiu prognozuoti, kad Valdovų rūmai bus gausiausiai lankomas objektas Vilniuje ir
užsieniečių, ir saviškių, nes ten labai prieinamai bus atskleista didingiausių Lietuvos laikų istorija.
Čia kaip TV – viskas sukramtyta. Liaudies pritarimas bus, tačiau, anot Senekos, tai blogio įrodymas. Kadangi tarp pritariančiųjų šmėžuoja iš tiesų šviesios galvos, galgi ir Seneka ne visada teisus.
Kitas dalykas, kad elgeta užsimojo parodyti, kaip karalius gyvena. Kažin ar pagal kišenę?
Tad aistringiems kaltintojams dėl galimo pinigų plovimo patariu nurimti, karališkam lygiui pasiekti
reikia visų pinigų, ir ne tiek, apie kiek kalbama šiandien. Rūmai pagal pasirinktą koncepciją – tai
dar 5–7 metai ypač kruopštaus interjerų detalių, polichromijos, auksavimo ir t. t., ir t. t. darbo. Tai
dar 200 mln. litų.
Ir turėsime daiktą, kuris tenkins devyniasdešimt kelis procentus stebėtojų. Bus ir tokių tikrų

Norėti visko

profesionalų, kurie akimirksniu perpras tokią „restauraciją“, kaip jau kartą atsitiko su „restauruota“
Trakų pilimi. O mes džiaugiamės. Taip bus ir su Valdovų rūmais. Ir kas gi „kaltas“, kad mes juos turime? Talentingas vadybininkas A. Brazauskas.
Todėl ir Gugenheimo muziejus – jeigu A. Zuokas išsilaikys pakankamame politikos paviršiuje –

Aš noriu visko – Nacionalinės galerijos ir Nacionalinio stadiono, ir Tautos namų, ir Lietuvos medi-

bus. Nes A. Zuokas – taip pat talentingas vadybininkas. Nei vieno, nei antro minėtų žmonių mokėji-

nių bažnyčių, ir senųjų dvarų, ir parko renovacijų, ir Gugenheimo – taip pat.

mo gyventi aš nekomentuoju, nes, tiesą sakant, nesidomiu. Aš žinau, ką jie padarė ir daro Lietuvai.

Bėda, kad norai neatitinka galimybių. Reikalingi prioritetai. O prioritetai Lietuvoje visose gyvenimo srityse kuriami pagal įtakingų valdininkų norus. Tačiau ne visų. Tvarkos ir teisingumo partijai

Dėl Gugenheimo muziejaus reikia įsisąmoninti, kad pagal Z. Hadid projektą jis kainuos
0,5 mlrd. Ir jie bus surasti, laikantis mano minėtų sąlygų.

nepavyko atlaikyti opozicijos spaudimo, ir Nacionalinis stadionas mirė. Vadinasi, partija neturi įta-

Blogiau kitas dalykas – siūlomas projektas, beje, kaip ir D. Libeskindo bei M. Fukso, visiškai

kingo ir apsukraus žmogaus savo idėjoms realizuoti. Juo labiau, kad šiuo atveju viskas buvo atlikta

netinka šiai vietai, nėra kontekstualus Vilniaus aplinkai. O jos jokiu būdu negalima lyginti su Bil-

kaip reta sėkmingai. Buvo prisiminta, kad prieš pirmąjį stadiono statybos stabdymą jau buvo rango-

bao. Reikia lyginti su Venecija, kurioje Gugenheimo muziejus – tik vienas, tikrai ne pats žymiausias

vas – konkurso laimėtojas, ir jis pakviestas toliau tęsti statybos darbus. Jeigu būtų organizuojamas

traukos taškas. Tas pat bus ir Vilniuje – mūsų Senamiestis yra ir liks pagrindinis pasididžiavimas ir

naujas konkursas, stadiono statybos finišas būtų kur kas toliau nei 2009 m. liepos 6 d. Taip turėjo

įdomiausia vertybė.

ir galėjo būti! Nereikėtų per Dainų šventę drebėti dėl susenusios Vingio parko estrados stabilumo.

Manau, kad reikia

Pasakysite, kad nebuvo laikomasi įstatymų? Užtat buvo laikomasi blaivaus proto. Tai taip reta pas

prisiminti A. Nasvyčio gru-

mus. Dabar turime sužlugdytą galimybę, kai kam sužlugdytą verslą. To siekta?! Todėl iš atsakomy-

pės rengtus pasiūlymus dėl

bės baimės kaltinamas jau įvykdytų darbų neskaidrumas. Nestebintų, jeigu tai pasirodytų tiesa, bet

šios miesto dalies. Buvo siū

gal šitai vėl naujos valdžios kenkėjiškos veiklos „galų slapstymas“?

loma iš tiesų didelę rekrea-

O štai sumanė Ekscelencija A. Brazauskas Valdovų rūmus – juolab kad tai buvo labai sėkmingas asmeninės sovietinės praeities užtrynimo ir susitaikymo gestas amerikietiškajai lietuvių išeivijai,
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kurios daliai tai buvo intelektą atitinkantis praėjusios didybės liudytojas...
Šiandieną kandžiotis dėl to, jog Valdovų rūmai statomi be detaliojo plano procedūros, kvai-

II skyrius

la. Kvaila, kai įstatymai, ir taip jau gana kontroversiški, iškeliami aukščiau už blaivų protą. Detaliojo plano procedūra iš esmės skiriama siekiant nustatyti, kokios funkcijos, kokių parametrų pastatas
gali tilpti esamoje situacijoje. Tai argi mes nežinojome atsakymų į šiuos klausimus ir be detaliojo
plano? Žinojome. Visais atvejais, nieko kito čia negalėjo būti!

II. 52
Visuomeninis prekybos centras
dešiniajame Neries krante su
pramogų užutekiu.
Arch. A. Nasvyčio eskizas

straipsniai

Bernardinai.lt, 2010 m. sausio 17 d.
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O jau įžūliausiame „Taikinyje“ iš kelių metrų aukščio pakylos savo nuosava čiurkšle pataikyti į kibirėlius su įmontuotais mikrofonais – fantastiškai drąsu!

savitesnis, nei numetus ant jo „parašiutinės“ architektūros objektą.
O Gugenheimo muziejus? Jį reikia statyti labiausiai devastuotuose miesto rajonuose – Naujamiestyje – „piatiorkos“ ar „Elfos“ teritorijose, ar iš tiesų puikiose šalia Markučių esančių fabrikų
teritorijose. Dėkingos vietos, kurioms išraiškinga architektūra tik suteiktų papildomos vertės.
Kadangi pastarąjį muziejų mes norime susieti su J. Mačiūnu – tai pramoniniai kompleksai,

Vien jo atrasti loftai, išpopuliarėję visame pasaulyje, virto paveldo objektu.
Mes, lietuvaičiai, esame iš tiesų keisti. Tai, ką kad ir su išlygomis pripažįsta pasaulis, mes
spiriamės pripažinti tarsi ožiai, užuot pasisavinę šį pripažinimą, kol koks nors kaimynas atras, jog
Mačiūnas turi kitos tautos šaknų.

regeneruoti į jo paties sugalvotus loftus, kuriuose galėtų gyventi ir kurti šiuolaikiniai Lietuvos meni-

Visa tai nepaneigia to meno, kurį kuria mūsų tradiciškesnės pakraipos menininkai. Aš pats

ninkai, įrengta memorialinė J. Mačiūno dirbtuvė, kurioje vyktų jo sugalvoti performansai, kurioje ir

žaviuosi visa 1970–1990 m. tapytojų karta, be galo mėgstu J. Vienožinskį, „arsininkus“ bei „nepri-

„Fluxus“ eksponatai atrodytų savo vietoje, ne kaip dabar isteblišmento architektūroje Vilniaus var-

klausomuosius“, ir džiaugiuosi, kad pagaliau jie turi puikias sąlygas eksponuotis elegantiškai re-

tuose, ir suteiktų Gugenheimo muziejui vietinio originalumo.

konstruotoje XX amžiaus dailės galerijoje.

Ir nepristokime prie J. Mačiūno. Jis – genijus. Meno, antimeno, nereikšmingumo ar ko nors

Ar įmanoma pasiekti, kad tų santykinai didelių lėšų užtektų visiems vienu metu? Žinoma, ne!

daugumai nesuprantamo, bet – genijus. Nes jis pirmas! Kad ir kaip tu kalbėsi, bet nė vienas, turintis

Greičiausiai bus taip, kaip aš prognozuoju. Gabus vadybininkas nuosekliai ir įkyriai stums

juodų dažų ir galimybę užtepti juodą kvadratą, nebebus K. Malevičiumi.
Jono Meko apibrėžimas, kad jis buvo nereikšmingumo genijus, leistinas jam pačiam, J. Mačiūnui apie save ir dar keliasdešimčiai dvasiniais ryšiais su juo susijusių asmenybių pasaulyje api-

straipsniai

cinę erdvę pritaikyti išradingai panaudojant vandenį. Ir toks miesto centro sprendimas tikrai būtų

„savo“ idėją – ir galop ją įgyvendins. Ar su nauda sau? Nežinau. Svarbiausia, kad tai bus padaryta
Lietuvai. Todėl ir nepikta. Juo labiau, kad alternatyvos – palyginti su šios dienos valstybės vadybos
gebėjimais, klerkų sąžiningumu – nėra.

būdinti. Bet jis nevartotinas tūkstančiams epigonų, pajėgių kurti tik genialių pionierių transkripci-

Pabandykime įgyvendinti unikalių mūsų medinių bažnyčių renovacijos programą, sukurda-

jas, ar tiems išprususiems žmonėms, kurie iš principo nenori suprasti ar net bjaurisi juo, pavadinti.

mi įdomias žiedines turistines trasas su infrastruktūra ar ką nors panašiai išplėtoto, kur vadybinin-

Gal kas nors pasigenda tokio meno auklėjamosios funkcijos, kaip mus ne taip seniai mokė? Prašau!

kais taps klerkai. Geriau nebandykime – kaip į smėlį! Sachara.

J. Mačiūnas parodė, kaip nebijoti rutinos, būti drąsiems ir įžūliems, nepataikauti ne tik įprastai nesuprantančiai publikai, bet ir (save taip vadinančiam) elitui. To reikia kiekvienai visuomeninei
formacijai, ypač – klaninei, nes jos viršūnėlės net nepastebi pritariamai linksinčių keliaklupsčiautojų minios, kuri
neįpratusi būti drąsi.
Jo performansų idėjos tiek atviros improvizacijoms, kad pačiam norisi kartu prikalti fortepijono klavišus ar
dėl kvalifikacijos stokos bent jau nupjauti jo kojas, ar dalyvauti žaismingame „Olivetti memorium“ performanse.

II skyrius

94

II. 53
Gugenheimas dešiniajame
Neries krante, maketas.
Arch. Z. Hadid

II. 54
Autorių koliažas. Arch. Z. Hadid projektas
devastuotoje Vilniaus teritorijoje
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„Kultūros barai“, 2013 m. rugpjūčio mėn.

Stilistikos lūžiai, garbė Dievui, tai revoliucijos be žmogiškųjų aukų. Tai revoliucijos, nes vienas stilius, keisdamas kitą, dažnai grubiai, iki totalaus sunaikinimo paneigdavo ankstesniojo palikimą. Tiesą sakant, iki pat XX amžiaus. Tik pastarajame atsirado juridiškai įteisintos, architektūrinio
paveldo apsaugos formos, tiesa, ne visur vienodai sėkmingai organizuojamos. Ypač ten, kur grupė
draugų valdė liaudies vardu.
Bet kodėl gi gotika, pasiekusi rafinuočiausią išraišką liepsnojančios gotikos pavyzdžiais, staiga keičiama į stabilesnį, pragmatiškesnį renesanso stilių, o po to į baroką, prieš mirtį pasimėgavusi
buduariniu rokoku, o po to vėl į griežtą klasicizmą...
Kodėl? Man atrodo, galbūt teisingas yra žymaus rusų teoretiko Tallato Chan Magomedovo
pastebėjimas apie „psichologinį atmetimo mechanizmą“. Kaip jis susiformuoja iki kritinės masės?
Viena aišku, kad iki modernizmo tai nebuvo nei ekonominės, nei technologinės kaitos pagimdyti
pokyčiai. Galbūt būtent dėl to nemiršta modernizmas, pasiūlęs ir vis tobulindamas technologines

Tai ką gi sako architektūra?

ros grandai, vis nustebindami. Iš paskos – apologetai, jų žymiai daugiau, vis labiau panašėjančių...
Ar „psichologinis atmetimo mechanizmas“ dar kada nors suveiks? Nežinia. Mums su tamsta, ponia
Liudvika, geroje kompanijoje belieka laukti ir gyventi gajoje modernizmo aplinkoje.
O modernizmo kūrėjų aplinkoje taip pat yra didžiųjų grandų, kurių palikimą mes jau dabar

„Kraštovaizdis yra toks tautos kūrinys, kaip ir kalba, folkloras, mitologija, menas. Per šimtmečius
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jame įsispraudžia žmogaus būdas, jo veiklos ženklas, pasaulio supratimas, savo pėdsakus palieka

Padėti iš tiesų galėtų kritika. Profesionali kritika, bet ne „liaudies balsas“. Tai kur gi jie, de-

istoriniai įvykiai. Jis tarsi didžiulė atversta knyga, kurioje kiekviena karta rašė savo eilutę, pastraipą,

šimtis jaunų, įdomių, protingų architektūros ir menotyros daktarų? Pleškina savo intelektą leisda-

puslapį“ (Marcelijus Martinaitis).

mi storus teoretinius foliantus ar spausdindamiesi profesionaliuose leidiniuose? Ne prestižas? Betgi

Kai sunku teisintis, visada dera remtis tautos numylėtais... arba pasauliniais autoritetais, kaip

II skyrius

vertiname ar, kai kurie, mokomės suprasti.

tai savo energingai griežtame straipsnyje „Ką architektūra sako apie žmogų ir visuomenę“ daro Liud
vika Pociūnienė.
Autorės cituojamo L. Krier‘o mintys apie intelektualią modernizmo mirtį, deja, kaip pasakytų M. Tvenas, yra aiškiai perdėtos. Kodėl deja?
Ogi todėl, kad 70-taisiais XX amžiaus metais intelektualiojo Amerikos italo Roberto Venturi
išjudintos jėgos pagimdė postmodernizmą. Iš tiesų, atrodė, kad šiam pokyčiui pasaulis buvo pri-

„Kultūros barai“ – neabejotinai mūsų tarpdisciplininės kultūrinės spaudos vėliavnešys. Jame spausdintis garbinga. Gal čia patekti sunku? Ar nugali nelemtas cechinis servilizmas?
Šiaip ar taip, toje galimai solidžios kritikos vietoje atsiranda straipsniai, kuriems turbūt taikytinas Le Corbusier‘o pastebėjimas: „Žinoti architektūrą ir suprasti ją yra du skirtingi dalykai“. Todėl
atsitinka taip, kad genetiškai nepriekaištinga miestietė, inteligentė, ne „atvykusi į miestą kaimietė“,
kaip savo straipsnyje L. Pociūnienė apibūdina architektų nekultūringumo ir ambicijų šaknis, kategoriškai kalba apie dalyką, kurį žino... O ar supranta?

brendęs, nes jo užgimimas ir ankstyvasis laikotarpis buvo puoselėjamas itin kūrybiškų asmenybių,

Gerbiamos autorės griežtoje modernizmo laikų lietuviškos architektūros kritikoje išskirtinis

be kita kom dar puikiai rašančių ir filosofuojančių. Atrodė, kad užgimė naujas pasaulinis stilius,

bruožas – eklektika, kas visiškai natūralu žmogui, kurio pasirengimas konkrečioje profesijoje sie-

kas man asmeniškai atrodė patrauklu dirbant tokios aplinkos terpėje, kuri turtinga daugiaamžio

tinas su bendrakultūriniu išsilavinimu. Ką apie tai mano Corbusier, mes jau žinome. Todėl iš tiesų

paveldo. Postmodernizmo siekis koresponduoti su aplinka, improvizuojant kaimyninio užstatymo

aštrios autorės laidomos kritikos strėlės kai kada pataiko į dešimtuką, kai kada pasklinda plačiai pro

plastiką, įtaigiai atskleidžiant improvizacijos šiuolaikiškumą, man rodėsi palaiminga galimybė kurti

šalį ir gali virsti bumerangu. Kodėl bumerangu – straipsnelio gale.

architektūrą, kurioje, bent jau teoriškai, buvo daugiau galimybių likti tautinio identiteto rėmuose.

Tenka pripažinti, kad architektų padarytos klaidos yra iš tiesų pačios skaudžiausios iš visų

Apmaudu man, o ką jau kalbėti apie tokius post‘o grandus kaip Leonas Krier‘as ir jo brolužis

menų, nes jos „totalitarinės“ (labai tikslus V. Rubavičiaus terminas), jų nei patrauksi, nei nugriausi.

Robas. Todėl jis toks nepamatuotai griežtas, ir gal dėl to, kad verbališkai išreikšti kūrybos filosofiją

Todėl mums teks sukandus dantis, ko gero, amžinai kentėti priekaištus ar netgi patyčias dėl pasta-

yra ganėtinai sunku, apmaudžiai banalus.

to, iškilusio už žaviai eklektiškos Architektų sąjungos buveinės. Galėčiau įvardyti dar kelis itin blo-

Ne iškasenų stygius, ne natūralių statybinių medžiagų naudojimas ir ne koncentruoto miesto priešpastatymas dispersiniam užstatymui nulėmė galimas modernizmo mirties priežastis. Su tuo
ir dar su fatališkais beprotybės vingiais žmonija susitvarko nebe pirmą kartą.

gus architektūrinius sprendimus. Bet ne daugiau... Bėda, kad jie visi matomi ir, kaip jau minėjau,
nepajudinami.
Toliau – strėlės šiek tiek pro šalį.

straipsniai

galimybes, suponavęs „high tech“, kuriomis meistriškai naudojasi pasaulio modernizmo architektū-
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bar, panaudojant privataus kapitalo lėšas, už norą turėti puikų „biznį“ šioje vietoje. Post factum.

niame miesto centre, dėl ypatingai išvystytos šioje vietoje, tranzitais praeinančių ryšių tinklų infrastruk-

Pasipiktinimas suprantamas. Tai kur gi pagaliau derintojai, jeigu atsitinka taip, kad projektas

tūros, savo didžiulių tūrių, visgi nesudarkė Senamiesčio urbanistinio audinio. Didysis tūris išmoningai

atitenka kūrybiniams beraščiams Vilniaus senamiestyje? Jį gi saugo Kultūros paveldo departamen-

patrauktas į sklypo gilumą ir užstojamas įprastos senamiesčiui trijų aukštų išklotinės. Beje, tarsi atsi-

tas, Valstybinė paveldosaugos komisija, UNESCO komisija?

tiktinėje šios išklotinės vietoje atsidūręs erkeris žymi ne tik pagrindinės įeigos vietą, bet ir akcentuoja

Baisu, bet tai ir yra jų architektūros supratimo lygis. Toliau autorė vėl pažeria diletantiškų

Vilniaus gatvės ašį. O tai jau aukštesnės klasės žaidimas. Apgailestautina, kad neliko, autentiškame

perliukų apie Valdovų rūmų atkūrimo fragmentus, kurie sukurti tam, kad atskleistų autentą, ar apie

interjere suprojektuoto, senamiesčio gabalėlio, su paslaptinga, iš viršaus sklindančia šviesa, vaizdo...

šviesios atminties Henriko Šilgalio siekį atkurti visą senamiesčio vaizdą 3D formatu. Talentingasis

Mūsų architektūroje ligi šiol reta inovatyvių konstrukcinių sprendimų. Šiuo požiūriu Vilniaus

Henrikas neretai užsikraudavo nepakeliamus uždavinius, tačiau į galimus sprendinius jis žvelgė

sporto rūmai – absoliučiai unikalus vantinės konstrukcijos pavyzdys, kuris padiktavo ir išorinės plas-

šiuolaikiškai, jis buvo totalus modernistas. Todėl jo galimai atlikta senamiesčio regeneracija būtų

tikos sprendimus. Lieka apgailestauti, kad nugriautas galbūt galėjęs išlikti baseinas, apmiręs stadio

įdomus, tikėtina, postmodernistinis projektas.

nas, ledo rūmai, virtę komercine renginių sale, degalinės vietoje neįgyvendintas dviračių trekas.
Teritorija nuo Mindaugo tilto iki Žirmūnų tilto galėjo virsti centrine miesto aktyvaus poilsio vieta.

Ir paskutinis pastebėjimas apie dvi strėles, paleistas tarsi į veidrodį. L. Pociūnienė, kalbėdama apie

Nepriklausomas kapitalizmas padiktavo kitaip. Lieka gelbėti tai, kas sėkmingiausiai repre-

architektų-kaimiečių chuliganizmą, rašo: „Vienas toks

zentuoja laikmetį. Kantrybės, kritikai. Svarbiausia rasti architektūrai palankų ir komerciškai pagrįstą

objektas ypač krinta į akis, nes unikalų Valakampių–

panaudojimą, susiejant tai su elegantiška rekonstrukcija...

Verkių kraštovaizdį sudarkė tie, kurie pagal profesiją

Kalbant apie Neries dešiniojo kranto miesto centro koncepcija vėlgi žinotina daugiau. Lie-

privalėtų būti jautrūs aplinkai... O statinys, sudarkęs

tuviškoji modernizmo grandų komanda, projektuodama jį, įžvelgė senamiesčio siluete pasikarto-

Neries kilpą ties pačia Verkių parko apžvalgos aikš-

jančias „architektūrines kalvas“, kurios tapo naujųjų miesto rajonų ir centro urbanistinės struktūros

tele – menų inkubatorius... Apdairiai nutylėta tik ar-

erdvine koncepcija. Jos buvo ilgą laiką griežtai laikomasi ir jos teorinis pagrįstumas nekėlė abejonių. Iki didelių pinigų atėjimo. Taip šalia „Lietuvos“ viešbučio, kuris po ilgalaikių erdvinių analizių
apibrėžė galimą architektūrinės kalvos aukštį, atsirado „įtakos“ padiktuoti normaliai suprojektuotų

II. 55
Menų inkubatoriaus pastatas
Valakampiuose. Arch. A. Ambraso biuras

pastatų „paaukštinimai“, kurie ėmė nepalankiai matytis iš tokių rakursų, kurie kenkia anksčiau buvusiam vaizdui, net ir iš Aušros Vartų gatvės.
Taigi čia iš esmės L. Pociūnienės priekaištas teisingas, jeigu jis būtų adresuotas ne aplamai
„architektūrinių kalvų“ koncepcijai, sumanytai mūsų herojinių „metrų“, sukūrusiai šiuolaikinės Europos valstybės sostinės centrą, o „pinigams“ ir dabartinių metrų neatsparumui pastariesiems.
Atsisukusi į senamiestį L. Pociūnienė vėl tiksli – vaikų darželis Lydos gatvėje, viena iš apmaudžiausių urbanistinių sovietmečio politikų klaidų. Sudarkyta gatvės užstatymo raudonoji linija, siekiant „įsprausti“ tipinio darželio planinę struktūrą į senamiestišką, švelniu linkiu einančią gatvelę.
Tai vienas iš labiausiai griautinų objektų senamiestyje. Ir vienas iš pernelyg draugiškų santykių tarp
projektuotojo ir derintojo pavyzdžių.
Negali ginčyti ir dėl neigiamos nuomonės apie visai „šviežią“ objektą – gyvenamuosius namus Klaipėdos gatvėje. Tiesa, autorę piktina architektūrinė plastika, kurią aš vadinu jokia. Tačiau
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piktintis reikia žymiai labiau dėl urbanistinio nusikaltimo. Dar tolimais 1983 metais jauni lietuvaičiai buvo apdovanoti TSRS architektų sąjungos diplomu už geriausią metų projektą. Tas projektas

II skyrius

buvo Vilniaus 28-ojo kvartalo, kurio viena iš ribojančių gatvių yra Klaipėdos gatvė, regeneracijos
projektiniai pasiūlymai. Tai kvartalas, kurio pakraščiu nuo Trakų g. iki Klaipėdos g. eina Vilniaus
gynybinė siena. Dabar tiksliau būtų pasakyti – ėjo.
O tada, sovietmečiu, sienos fragmentai buvo numatyti „išlaisvinti“ nuo menkaverčių garažų ir poros savavališkai pastatytų gyvenamųjų namų prielipų. Juo labiau tai galima padaryti da-

II. 56
Vaizdas nuo Verkių
parko regyklos

Menų inkubatorius, darkantis Neries vingį?

straipsniai

J. Šeiboko Ryšių ministerijos pastatas Vilniaus ir Palangos gatvių sankirtoje, atsidūręs tuometi-
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Nusiraminkit, ponas Nausėda, visi Lietuvos architektai pavydi G. Natkevičiui protingų už-

Ambrasas, neabejotinai vienas iš šių dienų Lietuvos architektūros meistrų, tai patvirtinęs ir subtiliu,

sakovų. Natkevičius čia stovėjusį geltonų plytų namelį įvilko į paprasčiausią geometrinę figūrą, su-

medžiagiškai susietu su miško aplinka „baraku“ – meno inkubatoriumi. Ką gi, apie architektūros

kūrė tą dviejų architektūros stilių sąveiką, kuri pagimdo svarbiausią geros architektūros apibūdini-

supratimą mes jau nekalbėsim, tam visgi reikia tam tikro profesinio pasirengimo. Tačiau sugebė-

mą – savitumą.

ti įžvelgti Neries kilpos sudarkymą, kai objektas yra už 281 metro nuo tos kilpos... Teisybės dėlei,

Gal ir galima atrasti Norvegijoje architektūros valdininką, kuriam, kaip ir mūsiškiams, tai

vėl tenka įspėti architektus – Vilnius kalvotai klastingas miestas, todėl baltas puikios kokybės stogas

sunkiai suvokiama architektūra, tačiau talentingųjų norvegų tikrai neverta bijoti. Užtenka pamatyti

tikrai ne optimalios spalvos...

jų XII amžiaus pilies regeneravimo Hamare sprendimą, kurį pastebėjo visi save gerbiantys pasaulio

Panašia leksika apibūdinamas ir „ambicingo kaimiečio“ G. Natkevičiaus suprojektuotas gyvenamasis namas G. Nausėdai Vilnelės vingio pievoje šalia Belmonto.

architektūriniai žurnalai ir kuris ryškiai padidino provincialaus miestelio turistinius srautus.
Kaip, beje, ir šį G. Natkevičiaus sukurtą „modernizmo šedevrą“ jau nufilmavo 80 milijonų

Šis objektas iš tiesų gerai matomas nuo Pučkorių atodangos aukštutinės aikštelės. Čia L. Po-

žiūrovų turinti „AMS Pioneere“, ir ne mažesnė HGTV iš Dalaso, apžvelgdamos geriausius pasau-

ciūnienė žavisi atsitiktinėmis „sodeliuose skendinčių namukų“ siluetinėmis kompozicijomis, tačiau

lio individualius namus. Taigi tegul stebisi turistai. Būtų nuostabu ten pasižvalgyti iš arčiau ar net

nepastebi visai šalia G. Nausėdos namo esančios trobos su dviejų skirtingų medžiagų stogo danga, jos

viduje. Ten dar labiau išnyktų abejonės dėl užsakovo ir architekto intelektinių galių. Tegul stebisi.

nelabai jaudina pritrenkiantis kičas

Svarbiausia, kad nesistebėtų taip kaip prieš dvidešimtmetį apsilankęs Prancūzijos architektų

Pučkorių dvarelio aplinkoje. Užtat

sąjungos pirmininkas – restauratorius, kuriam bandžiau parodyti Trakų pilį. Deja, tik užlipęs ant til-

„modernizmo šedevras“ – stiklinis

telio, vedančio į ją, jis paklausė, ar tai yra objektas, kurio restauracijos mes atvykome žiūrėti. Man

kubas susilaukia griežčiausio pa-

linktelėjus, jis mandagiai atsiprašė, kad neverta gaišti laiko. Kai susigaudęs pradėjau aiškinti, kad

smerkimo: suabejojama užsakovo

mes neturime tiek pilių, kiek prancūzai viename Luaros slėnyje, jis atsakė suprantąs mus, bet tai

kultūriniu lygiu, o architektas gąs-

jam – „užprofesinis lygis“.

dinamas kolegomis iš Norvegijos.

Taigi vertinimai vis dėlto turėtų priklausyti profesionalams. Kritika būtina. Stebina, kur dingsta dešimtys jaunų architektūros ir menotyros daktarų, kuriuos pažįstu kaip labai intelektualius žmones. Negi visi pleškina traktatus? O gal ir juos slegia per ilgą laiką įsivyravusi objektyvaus vertinimo baimė? Architektams būtina tvarkyti šį reikalą, kitaip pridarom neatleistinų klaidų, žeidžiančių

II. 57
Gyvenamasis namas
Pavilnių regioniniame parke.
Arch. G. Natkevičius

mūsų autoritetą.
Tačiau apmaudu, kai diletantiškos pastangos kritikuoti grasina nukreipti skaitančią visuomenę klaidinga linkme, tiesa, su rizika patiems
kritikuotojams, kad paleista strėlė grįžta buII. 58
Vaizdas nuo Pučkorių
atodangos apžvalgos tako
Pavilnių regioniniame parke

merangu. Žavi moteris, pritrenkiančiai malonaus balso tembro, plastiškai judanti ekrane,
įtaigiai dėstanti įdomius mano sielai dalykus....
Dabar aš įsitempęs: o jeigu ir apie juos
išmano tiek, kiek apie architektūrą? Nedėkinga
situacija.

II skyrius

II. 59
Senoji Hamaro katedra.
Arch. K. Lundas

straipsniai

chitekto, surentusio barakus, katastrofiškai nederančios prie aplinkos, pavardė... Tą padarė Audrius
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Inte rviu
III skyrius
/// Interviu

Neidentifikuotas leidinys, 1996 m.

Todėl ir dabar pasistengsiu derinti šį darbą su kūrybiniu, juo labiau kad mano firmoje dirba talentingi jauni žmonės, stažavęsi JAV, Danijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Aš gi vienintelis firmoje, kuris
kompiuterį moka tik įsijungti ir išjungti...
– Prisimename Jūsų sukurtus projektus: „Vilijos“ valgyklą, kino teatrą „Šalčia“, Socialinio
aprūpinimo ministeriją, Lietuvos taupomąjį banką... Kokie darbai Jums mieliausi ir geriausiai pavykę?
– Absoliučiai geriausias – kartu su A. Alekna ir G. Telksniu 1978 m. suprojektuota Kauno autobusų stotis, bet ji nebuvo pastatyta. Tai buvo gerokai pralenkęs laiką projektas. Net jeigu jis būtų
įgyvendinamas, reikėtų įtempti visas dabartines technines ir materialines galimybes. Šiaip jau reikšmingiausias objektas – tai kartu su tais pačiais bendraautoriais suprojektuotas Vilniaus oro uostas.
Man pačiam mielas yra kavinės „Gluosnis“ pastatas Vilniuje, Totorių g. 3, – jis tiksliausiai išreiškia
mano pažiūras į architektūros kūrimą susiformavusioje aplinkoje.
– Kelis dešimtmečius architektūra Lietuvoje priklausė statybos sričiai, kur valdovas buvo
statybininkas. Tik talentingiausių architektų atkaklumu, užsispyrimu per normatyvų, apribojimų ir
draudimų tinklą pavykdavo „prakišti“ naujesnes idėjas. Ar šiuo metu galiojantys bei kuriami projektavimą reglamentuojantys įstatymai Jus patenkina?
– Dabar rengiami jau savarankišku keliu einančios valstybės įstatymai, tarp jų ir reglamentuojantys architektūros kūrybą. Šioje srityje tai pavesta daryti Statybos ir urbanistikos ministerijai,

Taip yra todėl, kad mūsų architektai, sukūrę statinio projektą, dar turi surinkti per 30 parašų įvai-
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riausiose instancijose, teigia naujasis Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Leonardas Vaitys.
Apie architektūros valdymo nesklandumus, Nacionalinių premijų skyrimo architektams peri-

III skyrius

petijas ir vos berusenantį Architektų sąjungos židinį su Leonardu Vaičiu kalbėjosi Aurelija Mituzienė.
– Daug metų Jūs buvote Lietuvos architektų sąjungos atsakingasis sekretorius, valdybos
pirmininko pavaduotojas, SSRS architektų sąjungos valdybos narys. Todėl dėsninga, kad paskutiniame Lietuvos architektų sąjungos suvažiavime buvote išrinktas jos pirmininku. Kaip nusiteikęs
pradedate vadovauti Lietuvos architektams?
– Atvirai kalbant, jokio dėsningumo nematau. Atvirkščiai, gaila ir keistoka, kad per tiek metų
neiškilo naujų žmonių, norinčių ir galinčių dirbti šį darbą.
Nežinau, ar nuotaika galima pavadinti pasiryžimą dirbti nuosekliai ir metodiškai. Turime
išaiškinti visuomenei, kad ir dabar architektų pastangomis kuriami tokie pat pasididžiavimo verti
tautos kultūros objektai kaip ir Vilniaus senamiestis, turime prisidėti, kad architektai būtų profesiškai gerai pasirengę.

kuriai, tiesą sakant, niekada nebuvo lengva bendrauti su planinio ūkio „drumstėjais“ – architektais.
Atrodo, jog praėjusių laikų įstatymų „kūrėjų“ patirtis taip slegia jų mąstymą, kad nauji įstatymai
kuriami ne drąsią, novatorišką mintį plėtojantiems architektams, bet projektus derinantiems ir tikrinantiems valdininkams. O iš tikrųjų jie yra visiškai nereikšmingi žmonės, nes pagrindiniai projektavimo proceso dalyviai yra dvi privačių asmenų grupės – užsakovai ir architektai. Vieni užsako tai,
ko nori, kiti privalo užsakymą atlikti aukščiausiu profesiniu lygiu. Projektą užtektų suderinti vienintelėje instancijoje – iš žymiausių specialistų sudarytoje Architektūros taryboje.
Nesidžiaukite, tai kol kas pasaka. Iš tikrųjų naujieji įstatymai, preambulėje teigiantys, kad
projekto išdėstymas turi būti minimalus, bet pakankamas jam realizuoti, šį minimumą aprašo 65
puslapiuose! Architektas vis dar verčiamas surinkti per trisdešimtį suderinimo parašų. O paskui stebimės, kad laisvojo pasaulio kolegos per metus įgyvendina po kelis ir net keliolika objektų, o mes
– per gyvenimą...
– O gal šaknys dar giliau – gal reikėtų tobulinti visą architektūros valdymo struktūrą?
– Esant dabartinei valstybinei architektūros valdymo struktūrai, visiškai protingų įstatymų
neįmanoma priimti. Aišku, kad reikalinga Aplinkos ministerija, kurioje išvien dirbtų Architektūros,

– Kiekvienas darbas, jei jį norime atlikti gerai, pareikalauja daug laiko, energijos, pasišven-

Gamtos apsaugos ir Nekilnojamojo kultūros paveldo departamentai – esminės aplinkos kūrimo ir

timo, sveikatos. Kaip planuojate suderinti kūrybinį darbą su naujomis pareigomis Architektų są-

išsaugojimo institucijos. Šios trys derinančios organizacijos privalėtų turėti bendrą, tarpusavyje de-

jungoje? Ar netrukdys visuomeninis darbas kūrybiniam, ir atvirkščiai?

rančią įstatymų bazę. Be to, dabar rengiami įstatymai yra labai smulkmeniški, eilinio klerko galvo-

– Tai man ne naujiena. Aš sugebėjau tai daryti ir niekada ilgesniam laikui neiškeičiau pieš-

je tampantys dogma. Ačiū Dievui, pirmieji asmenys derintojų hierarchijoje dažniausiai būna „išei

tuko į plunksnakotį. Tai užtikrino mano dvasinę ir materialinę nepriklausomybę. Tačiau neabejo-

viai“ iš kūrybinio cecho – profesiniu požiūriu ženklios asmenybės. Su jais paprastai surandame,

tina aksioma, kad vienas darbas trukdo kitam. Aš tą puikiai suprantu, kaip ir tai, kad pastatyti nors

kaip „apeiti“ įstatymą.

vieną savo suprojektuotą namą yra daug svarbiau, nei užimti patį aukščiausią administracinį postą.

interviu

Lietuvos architektai kartais per gyvenimą įgyvendina
tiek projektų, kiek jų kolegos Vakaruose – per metus
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Apmaudu, kad taip garbingai pavadinta premija vėl tampa konjunktūros tarnaite (kalbu tik

architekto diplomo biurokratu, sėdinčiu architekto kėdėje. Ką daryti, kad administracinį darbą

apie architektūrines premijas, nes apie kitką neišmanau). Visai kaip senais laikais – profesionaliai

dirbtų deramo lygio specialistai, kad išvengtume nekvalifikuotos veiklos padarinių?

nulipdytas Leninas, profesionaliai patupdytas aplinkoje – štai ir premija. Idėja skirtinga, o meninis

– Nėra ko tikėtis, kad architektūros valdymo grandyse bus daug gabių, suprantančių kūry-

lygis? Juk ir šiedu architektai yra daug reikšmingesnių kūrinių autoriai. Aš jau nekalbu apie maes-

bos procesą specialistų. Kas gali – tie projektuoja. Todėl Architektų sąjungai tenka sunki ir atsakin-

tro F. Vizbarą – vieną pačių talentingiausių tarpukario architektų. Nesugebame įvertinti E. Miliūno

ga misija – remti projektuojančius architektus. Be abejonės, tą darysime daug aktyviau ir atkakliau

už Dailės muziejų Kaune, neapdovanojam P. Lapės už Jūrų muziejaus kompleksą. Teisūs žurnalis-

negu ligi šiol.

tai – premijos turi būti profesinės. Jeigu valstybė nori iš tiesų žinoti savo kūrybinius lyderius ir juos

– Lietuvos architektų sąjunga vienija 1179 architektus. Ką numatote padaryti, kad sąjunga
atitiktų tą visuomeninį statusą, kurio yra nusipelnę jos nariai?
– Architektų sąjunga stengsis, kad visuomenė ir jos išrinktieji pripažintų architektus kvalifikuotais patarėjais ir pamatytų naudą, kurią tokie santykiai jai teiktų.
– Kiekvieno paveikslo arba muzikos kūrinio autorius paprastai yra žinomas, o ilgaamžis, visuomenei svarbus architekto kūrinys dažniausiai lieka bevardis. Ar nevertėtų pasirūpinti, kad ant
kiekvieno pastato būtų lentelė su jį projektavusio architekto pavarde?
– Manau, kad tai tarpusavio pagarbos stoka. Nesunkiai ištaisomas dalykas,tikrai mėginsime
tuo pasirūpinti.
– Ilgą laiką Architektų sąjunga kartu su „Statybos ir architektūros“ žurnalo redakcija rengė geriausio metų architektūros projekto konkursus. Prieš dešimtmetį ir Jūs kartu su kolegomis
A. Alekna ir G. Telksniu buvote šio konkurso laureatas, pateikęs Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos
projektą. Ar nevertėtų atgaivinti tokių konkursų ir sukurti sistemą, skatinančią lyderius?
– Tai bus padaryta, galbūt jau šiemet. Beje, ta pačia proga prisiminsiu valstybės premijas
kūrybos darbuotojams skatinti. Iš karto atsiprašau talentingų savo kolegų A. Žebrausko ir R. Krištopavičiaus. Tačiau norint būti teisingiems, tenka būti principingiems. Jiedu ir a. a. F. Vizbaras yra
apdovanoti Nacionaline premija. Pirmasis už Rainių koplyčios atstatymo projektą, antrasis – už
A. Baranausko paminklo Anykščiuose architektūrinę dalį.

III. 01
Kauno autobusų stoties
konkursas, I premija.
Arch. A. Alekna,
G. Telksnys, L. Vaitys

III skyrius
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įvertinti – kiekviena kūrybinė sąjunga turėtų pateikti savo kandidatą, ir jis taptų premijos laureatu.

interviu

– Nelogiška, kad pripažintas, atestuotas architektas turi derinti projektą su netgi neturinčiu
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O dabartinei premijų skyrimo komisijai, susidedančiai iš gabių ir talentingų žmonių, be
abejonės, suprantančių, kad visažinių nebūna, linkiu pasielgti taip, kaip nesielgia mūsų politikai.
– Jau daug metų ir spaudoje, ir iš tribūnų priekaištaujama, kad stinga profesionalios architektūros kritikos. Jūs – ilgametis žurnalo „Statyba ir architektūra“ redakcinės kolegijos narys, skelbęs straipsnius spaudoje, neseniai išleidote naują reprezentacinį žurnalą „Archiforma“. Ar architektūrinės spaudos pagyvėjimas reiškia didesnį architektų kūrybinį aktyvumą, ar tai tiesiog per
daugelį metų susikaupusių minčių ir idėjų prasiveržimas?
– Visų pirma – išlaisvinta iniciatyva. Nebėra iš ko laukti ir tikėtis malonės. Antra – galimybė kalbėti tiesą. Pro patriotinių vertinimų langą pamažu išlipam į profesinių vertinimų lygį. Žinoma, tai daryti irgi reikia išmokti. Tačiau Lietuvoje yra stiprių architektūros teoretikų ir artimų architektūrai filosofų ar filosofinio mąstymo sanklodos žmonių, kuriuos reikia visaip skatinti. Architektų
sąjunga atgaivins Architektūros teorijos ir kritikos komisiją, kuri turėtų tapti skatinančiu ir koordinuojančiu veiksniu.

III. 02
Vilniaus oro uostas,
pirmasis priestatas.
Arch. A. Alekna,
G. Telksnys, L. Vaitys

– Lietuvoje yra apie 2000 architektų. Keturiose aukštosiose mokyklose architektūros mokslus

„Kauno diena“, 1996 m.

studijuoja daugiau kaip pusketvirto šimto jaunuolių, kurių perspektyvos gana miglotos. Ar nebūtų

interviu

geriau, jei Architektų sąjunga persiorientuotų iš kūrybinės į profesinę sąjungą bei imtų spręsti
pragmatiškesnius klausimus: pasirūpintų veteranais, skatintų talentingiausius, padėtų ateinančiai
jaunųjų architektų kartai rasti savo vietą?
– Tai gana sudėtinga, nes profesinei sąjungai tektų nelengva dalia – rūpintis skirtingus interesus turinčiais architektais. Juk vieni yra firmų vadovai-darbdaviai, kiti – projektuotojai, tarnautojai.
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Tačiau šis klausimas bus išsamiai nagrinėjamas. Kol kas realesnis yra steigiamas G. Baravyko fondas, kurio juridinius pagrindus kuria žinomas advokatas A. Dziegoraitis. Fondas rūpinsis Jūsų minėtais architektų reikalais, taip pat jaunaisiais architektais. Skatinsime jaunimą – mūsų vietose kuo
greičiau turi atsirasti naujo, praeities nesukaustyto mąstymo žmonės.

Ar visi dviračiai jau išrasti?
Su Lietuvos architektų sąjungos pirmininku Leonardu Vaičiu ir Kauno skyriaus pirmininku Vytautu
Makaraičiu kalbasi žurnalistė Birutė Garbaravičienė.
– Pastaraisiais metais kūrybinių sąjungų veikla lyg ir nublanko, nes nebeliko sovietmečiui būdingų funkcijų. Tačiau Architektų sąjungos egzistavimas rodo, kad ji liko reikalinga kaip profesionalų
gildija. Po šią vasarą įvykusių Kauno architektų konferencijos ir LAS suvažiavimo judviem patikėta
atstovauti architektų interesams. Kokios profesinės problemos šiandienos kontekste aktualiausios?
Leonardas Vaitys: Savo kandidatūrą į LAS pirmininko „postą“ iškėliau pats... Tam nebuvo
lengva apsispręsti, nes teko įveikti vis dar gajų „provincialo kompleksą“. Suvažiavime pasakiau,
kad sąjungos vadovybė turėtų būti mažiau „atstovaujanti“, o labiau „dirbanti“, nes architektams
svarbių ir neišspręstų problemų – į valias. Viena jų – nepriklausomos valstybės įstatymai,
kurių nebuvo ir kurie kuriami dabar. Valstybė
Statybos ir urbanistikos ministerijai pavedė parengti architektams labai svarbų Statybos įsta-

III skyrius

108

III. 03
Kauno laisvės alėjos vaizdas
nuo Įgulos bažnyčios stogo

tymą. Jau anksčiau kuriantys architektai šiai ministerijai tebuvo ramybės, planinio ūkio drumstėjai.

objektui, kuris visose instancijose jau suderintas. Galbūt, esant konfliktinei situacijai dėl konkre-

Tada reikėjo didžiulių pastangų, kad sudėtingom sąlygom, esant statybinių firmų diktatui, pasiek-

taus objekto tarp užsakovo, projektuotojo ir statybininko, koks nors ekspertas ar geriausių specia-

tum norimą rezultatą.

listų komisija būtų reikalingi.

Dabar ta pati ministerija ruošia įstatymus (jau parengti Statybos ir Teritorijų planavimo įsta-

Prieštaringas yra ir Teritorijų planavimo įstatymas. Jis reikalauja, kad rekonstruojant pastatą

tymai), tačiau ten dirbantys klerkai beveik niekada nėra patys projektavę. Jų paruošti dokumentai

būtų koreguojamas viso kvartalo detalus suplanavimas. O už kieno pinigus ir kieno laiko sąskai-

pernelyg sudėtingi, atrodo, kad labiau svarbūs patiems valdininkams negu architektams, skirti toli

ta? Šito reikėtų nebent tuomet, kai iš esmės keičiasi pastato aplinka, mašinų stovėjimo aikštelių

gražu ne profesionaliai, kūrybinei minčiai plėtoti. Neseniai pasirodė rekomendacijos apie minima-

skaičius ir t. t.

dirbti tektų dvigubai trigubai daugiau, tuomet kentėtų ir užsakovai, nes projektavimas irgi pabrangtų. Manau, kad LAS už tuos pinigus, kurie mokami klerkams, patys galėtų parengti su projektavimu
susijusius įstatymus.
Kita problema – architektūra itin susijusi su aplinkotvarka. Šia prasme, be Statybos ir urbanistikos ministerijos, įtaką turi ir Aplinkosaugos, Kultūros ministerija. Jų parengti įstatymai ir nuorodos dažniausiai būna vieni su kitais nesusiję. Todėl esu tikras, kad LAS uždavinys – įtikinti valdžios
žmones, jog reikia Kraštotvarkos ministerijos, kurios kompetencijoje būtų ir žemėtvarka (tai labai
svarbu kuriant strateginius planus), architektūra, gamtos apsauga, nekilnojamasis kultūros paveldas.
Dabar Ekonomikos ministeriją ketinama naikinti (pervesti į Finansų), tačiau dalis jos galėtų susijungti
su kraštotvarka, kad strateginiai krašto planai būtų pagrįsti ir ekonomiškai.
– Daugelis architektų teigia, kad naujajame Statybos įstatyme visiškai neatsižvelgta į ku-
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riantį architektą. Jame net nėra žodžio „architektas“. Bet įstatymas jau „veikia“?
Leonardas Vaitys: Šiaip jau reikia įprasti įstatymus gerbti, ir jo teks laikytis. Bet ne mažiau
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svarbu – poįstatyminių aktų kūrimas. Belieka apgailestauti, kad įstatymas nepatobulintas, kai dar
buvo įmanoma. Tačiau dalį kaltės gali prisiimti ir Architektų sąjunga, per mažai rodžiusi iniciatyvos.
Vytautas Makaraitis: Gal architektų aktyvumas buvo nepakankamas, tačiau man pačiam ne
kartą teko dalyvauti svarstant Statybos įstatymo pasiūlymus. Pastangų būta, deja, jos liko bevaisės.
Architektų sąjungos pasiūlymai nusėsdavo valdininkų stalčiuose.
Statybos procesas – vienas iš visai ekonomikai reikšmingų veiksnių. Jis stimuliuoja gamybą,
prekybą, sukuria naujų darbo vietų. Atrodytų, kad valstybės interesas būtų sudaryti statyboms palankias sąlygas. To ir laukėme iš naujojo įstatymo... Nuo architektų žymia dalimi priklauso mūsų
aplinkos dvasia, kokybė, net valstybės prestižas. Kiekviena statyba prasideda nuo architektūrinės
idėjos, kurią įprasmina architektas. Sakoma, kad gera pradžia – pusė darbo, tačiau gerai pradžiai
statomi vis aukštesni biurokratiniai barjerai.
Leonardas Vaitys: Manau, kad biurokratai užsiima beviltiška veikla. Viską lemia profesiona
laus projektuotojo ir užsakovo santykiai. Visi kiti nurodymai, kad statyba turi būti pigi, ekonomiška ir
t. t., yra ne klerkų reikalas. Juk architektas dirba su projektą užsakiusiu žmogumi, kuris turi teisę užsisakyti ką nori. Dar egzistuoja nuostata, kad biudžetinių organizacijų užsakomi projektai turi būti pi
giausi. Tai didžiausia nesąmonė, primenanti Brežnevo laikus, kai ekonomika turėjo būti ekonomiška.
Kuriamas nuolat veikiantis padalinys – ekspertizė. Tai reiškia, jog valdininkai (dažniausiai
patys niekad neprojektavę) dar peržiūrės architekto darbą ir turės teisę nepritarti suprojektuotam

– Regis, apie architektus kamuojančias „derinimų“ problemas nesyk kalbėta ir rašyta. Argi
tai neįveikiama kliūtis?
Leonardas Vaitys: Paradoksalu, kad architektams tenka galvoti, ne kaip vykdyti įstatymą, o
kaip jį apeiti. Blogiausia, kad valdininkui įstatymas – tobulas, jam nerūpi konkreti situacija, jis neketina keisti įstatymo raidės. Žinoma, kiekvienas objektas turi būti derinamas miesto architektūros
taryboje. Bet suderinus visus techninius dalykus turėtų būti iškart išduodamas leidimas statyti, užregistravus Statybos inspekcijoje...
– Jau ne pirmąkart iš architektų girdžiu, jog Statybos inspekcija, užuot padėjusi architektams, trukdo?..
Vytautas Makaraitis: Gal ir ne visai taip. Statybos inspekcija rūpinasi, kad pastatai, kuriems

interviu

lią projekto apimtį, išdėstytos šešiasdešimt penkiuose puslapiuose (!). Jeigu architektai jų laikytųsi,

duodamas leidimas statyti, atitiktų visus šiuo metu galiojančius įstatymus. Ji iš tiesų turėtų atlikti
„statybos policijos“ vaidmenį, ir jos būtinybė – akivaizdi. Bet dabar neatsižvelgiama, kokios apimties objektas projektuojamas. Mažiausio pastato projektas turi atitikti formalius detalizavimo reikalavimus, būtina pereiti visas formalias derinimo „kalvarijas“. Kita vertus, nežinau nė vieno atvejo,
kad Statybos inspekcija išreikalautų panaikinti savavališkus nukrypimus nuo projekto ar nutrauktų
statybą statinio, kuris, Architektų sąjungos nuomone, yra nepriimtinas.
Dėl ekspertizės ir ekspertų vaidmens – tai vienintelė projektavimo ir statybos proceso sudėtinė dalis, kuriai naujasis įstatymas (ar jo kūrėjai?) nepriskiria jokios atsakomybės...
Leonardas Vaitys: Inspekcijos uždavinys – sekti, kad statyba būtų realizuota pagal projektą,
o kūrybinės problemos – ne jos kompetencija. Šitai reikia atskirti. Tačiau nemačiau nė vieno inspektoriaus, kuris sustabdytų ar sugriautų savavališką statybą.
Vytautas Makaraitis: Statybos inspekcija nėra tokia opi problema, kaip apskritai požiūris į
architektūrą, architekto autorinių teisių problemą. Bėda ta, kad valstybė apskritai neturi pozityvios,
europietiškos aplinkos formavimo programos. O ji turėtų atitikti Europoje galiojančius įstatymus.
Galbūt nereikėtų kurti naujų, o tik pakartoti tai, kas priimtina norvegams, švedams ar olandams.
Kol kas esame unikalūs blogąja prasme: nenorime suprasti, kad visi dviračiai jau išrasti, tereikia išmokti jais važiuoti.
Leonardas Vaitys: Bet ar iš tikrųjų sugebėsime važiuoti... Juk visi europietiški įstatymai remiasi Europos Sąjungos nuostatomis. O mūsų gyvenimo lygis ir sąlygos vargu ar leidžia mums atsidurti tarp tų „dviratininkų“. Kažin ar greit sulauksime politiko, kurio požiūris į architektūrą nors
kiek būtų panašus į F. Mitterand’o.
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architektūros kokybę, bet ir gundančių šiek tiek pasiduoti ekstravagancijai, aklam vakarietiškos
architektūros mėgdžiojimui?

nai iš meno formų, ugdančių žmogų, formuojančių jo aplinką. O dėmesys gali būti rodomas ne tik
dotacijomis.
Leonardas Vaitys: Dabar valstybės požiūrį į architektą neblogai iliustruoja ir nuostata skiriant

Leonardas Vaitys: Kartais naujos medžiagos išties statinį padaro panašų į Kalėdų atviruką.

nacionalines premijas, kur, beje, kaip ir anksčiau, laimi ne menas, o ideologija. Architektas šiuo atve-

Bet visais laikais buvome įtakojami pasaulio architektūros raidos. Nuo to niekur nepabėgsi. Pavyz-

ju paprastai atsiduria šešėlyje. Pavyzdžiui, suprantama, kad kai premijos kandidatu siūlomas skulp

džiui, pirmajame naujo architektams skirto žurnalo „Archiforma“ numeryje architektūros istorikė

toriaus Roberto Antinio sukurtas „Kryžius-medis“, kartu įvertinamas ir paminklo projekto architektas

Jolita Kančienė analizuoja, į ką orientavosi tarpukario Lietuvos architektai, palygindama jų sukurtus

E. Miliūnas, bet juk jis labiau laurų nusipelno kaip M. Žilinsko galerijos ir kitų statinių autorius...

projektus su pasaulio architektūros pavyzdžiais. Visi turėjo atpažįstamą architektūrinę kalbą. Nė vie-

Vytautas Makaraitis: Tarp architektų, visuomenės ir valdininkų yra didžiulis atotrūkis, kai ku-

nas architektas nepaneigs, kad seka ar interpretuoja jam patinkančią architektūros formą. Nereikėtų

riais atvejais netgi konfrontacija. Imdamasis LAS Kauno skyriaus pirmininko pareigų, noriu išsiaiš-

ypatingai pabrėžti savo unikalumo, nes vis dėlto gyvename Europoje.

kinti, ką mes, architektai, esame sukaupę vertingo ir ko dar trūksta. Visų tikslas turėtų būti bendras,

Kita vertus, dabar mums atsiveria gilesni pasaulinės kultūros klodai, ideologija, mąstymo bū-

kad ir Kaune, ir visoje Lietuvoje architektūros ir statybos kokybė būtų aukšto lygio. Ir dar. Sąjunga

das, išraiškos formos. Ir medžiagų gausa daro įtaką architektams. Juk prieš dešimtmetį daug ko net

turėtų labiau telkti visų kartų architektus, ginti jų interesus, sudaryti bent minimalias sąlygas kūry-

nebuvo galima įsivaizduoti, tad nesunku suprasti, kad dabar architektas nori panaudoti visas naujoves.

bai ir kvalifikacijai kelti.

– Bet ir esant naujoms sąlygoms bei galimybėms „kažkas“ suprojektuoja su architektūra
nieko bendra neturinčius statinius?
Vytautas Makaraitis: Nemenka problema yra architektų santykiai su savivaldybe. Manau,
kad tai lemia projektavimo valdymo trūkumai. Miestui reikšmingi objektai turėtų būti projektuojami aukšto lygio profesionalų. Tam reikalingi atitinkami filtrai: konkursai, tarybos. Dabar daugelis
Kauno veidui svarbių objektų net nepatenka į miesto architektūros tarybą.
Leonardas Vaitys: Pats esu Vilniaus architektūros tarybos narys ir kiek galėdamas stengiuosi įkalbėti kolegas aukščiau kelti „reikalavimų kartelę“. Lietuvoje yra apie du tūkstančiai architektų, vien LAS narių – 1197. Natūralu, kad visi negali būti geri. Projektuoja ir negabieji. Tačiau reikia
mokėti sakyti kolegai tiesą į akis. Mes patys pernelyg geranoriški ir taip kenkiam savo profesijos
prestižui. Kitas svarbus dalykas – turi būti privalomi konkursai. Jie reikalingi ir tam, kad save galėtų
parodyti ir jaunieji architektai. O konkurso žiuri dominuotų ne užsakovai, bet būtent architektai.
Taip pat LAS turėtų ieškoti kuo daugiau kontaktų su visuomene.
– Apibūdindami šiandieninę architektūros situaciją daugelis linkę ją vadinti chaotiška...
Leonardas Vaitys: Per pastaruosius šešerius Nepriklausomybės metus nebuvo nuosekliai dirbama, atsirado tam tikri susiskaldę profesiniai cechai. Vieni architektai turi užsakymų ir neblogai
verčiasi, kiti vos vos laikosi. Nepaisant tam tikro chaoso, kuris mūsų sąlygomis buvo neišvengiamas,
ryškėja ir kūrimosi procesas. LAS uždavinys – principingai siekti, kad žmonės, nuo kurių priklauso
„architektūros politika“, suprastų, jog jie turi remtis profesionalų nuomone.
Architektų sąjunga negauna iš valstybės jokios paramos. Ir tai natūralu, nes valstybė negali
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finansuoti visų kūrybinių sąjungų. Architektai neišvengiamai taps turtinga vidurine klase, nes turė-
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sime užsakovą, kuris supras, kad už materialinę aplinką reikia mokėti. Dabar tokių užsakovų dar
mažai, o valstybės užsakymų beveik nėra. Mano nuomone, valstybė turėtų finansuoti elitinę kūrybą,
o architektus paremtų duodama jiems darbo.
Vytautas Makaraitis: Neskirčiau architekto nuo kitų kultūros procese dalyvaujančiųjų. Jei
valstybei rūpi ne tik jos piliečio „išorė“, bet ir „vidus“, ji turėtų skirti dėmesio ir architektūrai – vie

III. 04
M. Žilinsko galerija, Kaunas.
Arch. E. Miliūnas, S. Juškys, K. Kisielius

interviu

– Tačiau jau sulaukėme naujų, europietiškų statybinių medžiagų, galinčių ne tik kilstelėti
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„Šiaulių kraštas”, 1996 m.

– Architektūra balansuoja tarp meno ir komercijos, tarp architekto sumanymų ir užsakopavyksta išlikti menu ir kartu tenkinti komercinius poreikius? Koks čia kūrybinės Architektų sąjungos vaidmuo?
– Jeigu socialinių poreikių tenkinimas statybos srityje vadintinas komercija, tai aš sutinku,
kad architektūra iš tiesų balansuoja tarp meno ir komercijos – tai yra jos prigimtyje. Tačiau nereikia
užmiršti, kad architektūros raidoje, kai jai nedaroma įtakos totalitariniais politiniais metodais, vyksta
savaiminiai pokyčiai, kurie nulemia gotikinį, barokinį, klasicistinį ar modernistinį miesto charakterį.

interviu

vo poreikių, tarp originalių idėjų ir medžiaginio jų įgyvendinimo galimybių. Ar jai, architektūrai,
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Plačiąja prasme ir mes esame tam tikroje šios raidos fazėje. Kitas dalykas, kad mūsų valstybės istorija suponavo šią raidą be paliovos trūkčiojančią, todėl kalbėti apie tolygų pastarųjų dešimtmečių
architektūros, kaip techninių galimybių meno, plėtojimąsi neįmanoma.
Tačiau pakitusioms, iš esmės kapitalistinės santvarkos galimybėms mūsų architektai buvo
neblogai pasirengę, kadangi teoriškai pakankamai gerai buvo susipažinę su šiuolaikine pasaulio
architektūra, kuri labiausiai mums imponavo ne tiek sprendimų novatoriškumu, kiek techninėmis

Architektūra tarp meno ir komercijos

galimybėmis ir kai kurių projektų užmoju, dydžiu ir prasme. Todėl architektų profesinio pasirengimo požiūriu nėra didelių problemų, o ateityje jų bus dar mažiau, nes jaunas, praeities balastu neap
krautas protas turi geresnes nei mano kartos starto pozicijas. O kad tai būtų realizuota, yra viena iš

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Leonardas Vaitys atsako į žurnalisto Vytauto Kirkučio

Architektų sąjungos priedermių. Tik maksimalistiniai profesiniai reikalavimai, tiesos sakymas svars-

klausimus.

tant projektus gali užtikrinti aukštą profesijos prestižą.

Leonardas Vaitys 1968 metais baigė Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto Architektūros skyrių. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Komunalinio ūkio projektavimo institute Vilniuje.
Čia, praėjęs visas tarnybinės hierarchijos pakopas, 1985 metais tapo instituto vyriausiuoju architektu. 1991 metais atleistas mažinant etatus. Tais pačiais metais įkūrė UAB „Forma“, kuriai vadovauja
ir šiuo metu. Parašė per 50 straipsnių apie architektūrą, trejus metus vedė TV laidą „Architektūra ir
laikas“, nuo 1978 iki 1988 metų buvo Lietuvos architektų sąjungos pirmininko pavaduotoju. Svarbesni realizuoti objektai: kino teatras „Šalčia“ Šalčininkuose, Socialinio aprūpinimo ministerija,
kavinė „Gluosnis“, TaupomaIII. 05
Šiauliai apie 1918 m.

sis bankas Vilniuje, Vilniaus
oro uostas (kartu su A. Alekna, G. Telksniu). 1996 metais
išrinktas Lietuvos architektų
sąjungos pirmininku. Žurnalo
„Archiforma“ leidėjas.
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III. 06
Pėsčiųjų gatvė
Šiauliuose.
Arch. V. Mazūronis,
R. ir V. Kačinskai

nisterijoje nepritampate, Kultūros ministerija jus ignoruoja. Tai gal geriausia išeitis – turėti savo
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vykdo pagrindinius užsakymus...

ministeriją? Kiek žinau, Jūs ir siūlote įsteigti Kraštotvarkos ministeriją. Kokia ji būtų, kuo užsiimtų?

– Visais laikais provinciali architektūra buvo kuriama centriniuose Vilniaus ir Kauno institu-

– Kūrybine prasme mes puikiausiai apsieitume be jokių valdymo struktūrų. Jų poreikį nule-

tuose, kai darbams kituose miestuose ir miesteliuose buvo parenkami ne patys tie... O provincialus

mia materialinės vertybės, sukuriamos mūsų darbu. Žemė, kurioje planuojami konkretūs objektai,

požiūris į architektūrą, labiau į architektus – tai neabejotinas provincijos biurokrato bruožas. Sunku

nekilnojamasis kultūros paveldas, gamtosauga, higiena, priešgaisrinė apsauga – tai vis mūsų kūry-

susitaikyti su tuo, kad keli gabūs architektai šiandien užvaldę Šiaulių rinką ir todėl neblogai verčia-

bos objektas. Taip suvokiant architektūros objektą suprantama, kad reikalinga radikali jos valdymo

si. Bet jie gi ir daro tai, kas teigiamai vertinama visos Lietuvos mastu. Kodėl gi užsakovai, kurie tai

struktūros rekonstrukcija. Priešingu atveju visuomenėje nuolat atsiras nepasitikėjimo židinių, kaip

supranta, turėtų eiti pas kitus? Tai normali rinka, tačiau Architektų sąjunga, privalėdama žiūrėti į

šiandien Palangoje, o architektams dar labiau, nei tarybiniais metais, pasunkėja projektų derini-

ateitį, turi padėti visiems architektams, o ypač jaunimui, pasireikšti rengiamuose konkursuose. Mano

mas. Kartu gaištamas laikas, o jau nervų, nervų... Todėl labai svarbūs naujai kuriami nepriklauso-

nuomone, tai taip svarbu, kad būtų laikas apskritai apibrėžti svarbiausias miesto dalis, kuriose nei

mos valstybės įstatymai. Jeigu būtų viena Kraštotvarkos ministerija, apimanti mano minėtąsias sri-

biudžetinė organizacija, nei privatus užsakovas negalėtų statyti be konkurso. Beje, dabartiniai kon-

tis, čia galima būtų parengti juos bent jau neprieštaraujančius vieni kitiems, kaip kad yra dabar. Ji

kurso nuostatai – eilinė Statybos ir urbanistikos ministerijos nesąmonė, sudaranti palankiausias są-

privalėtų sukurti įstatymų bazę, kuria remiantis būtų nustatomi prioritetai kiekvienu konkrečiu at-

lygas korupcijai ir mažiausias – objektyvumui. Darbiniame pokalbyje Šiaulių meras ponas Alfredas

veju. Tenkinant visuomenės poreikius, retai pavyksta išvengti gamtosaugininkų ar kultūros pavel-

Lankauskas puikiai suvokė situaciją ir pažadėjo priimti Šiauliams savus konkurso nuostatus. Su vil-

do, priešgaisrinės apsaugos ar higienos reikalavimų konfrontacijos. Harmonizuoti juos – naujosios

timi lauksiu ir stengsiuos juos propaguoti.

ministerijos uždavinys.
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sakoma, kad Šiauliuose veikia architektų „mafija“, nes tie patys kūrėjai laimi įvairius konkursus,

– Naujoji Šiaulių architektūra. Kiek ji atspindi bendrąsias architektūros tendencijas?

– Jūs prieš pokalbį minėjote, jog architektas kapitalistinėje sistemoje – aukštosios ar vidu-

– Kalbėti apie naująją Šiaulių architektūrą, kaip ir visos Lietuvos, vargu ar galima. Šiandien

riniosios klasės žmogus (po advokato ir gydytojo). Tačiau architektai iki šiol buvo rengiami darbui

tų pačių autorių kūriniai, pastatyti prieš kelerius metus ir dabar, kompoziciniu požiūriu nedaug kuo

kitomis sąlygomis, kai vyravo tipiniai projektai, trūko medžiagų, buvo „stabdomos“ jų iniciatyvos.

skiriasi. Mes kol kas labiau absorbuojame naujų medžiagų teikiamas galimybes, o ieškodami for-

Dabar lyg ir kiton pusėn svyrama – medžiagų ir galimybių gausa „atvedė“ architektus į „kalėdinių

mos pasitenkiname įėjimų, priestatėlių pašmaikštavimais. Tai taip pat natūralu. Sukurti formą reikia

atvirukų“ kūrybą architektūroje. Ar nebaimina Jūsų, kaip kūrybinės sąjungos vadovo, polinkis į kičą,

ne tik profesinio architekto pasirengimo, bet ir kur kas didesnių užsakovo materialinių galimybių.

kurį bando diktuoti užsakovai, naujosios mados, o gal net ir nekūrybiškai dirbantys architektai?

Jeigu Architektų sąjunga pasieks, kad visų mūsų profesinė atsakomybė taps didesnė už savisaugos

– Iš dalies jau atsakiau į šį klausimą. Dėl užsakovo diktato pridurčiau, kad tai neišvengiamas pereinamojo laiko padarinys. Užsakovas šiandien taip pat nemažai pamatęs pačios įvairiausios
architektūros, tačiau nepakankamas bendrakultūrinis išprusimas (dalies architektų taip pat) lemia,
kad pasirenkame, kas nėra vertingiausia arba yra kelių matytų objektų samplaika. Taip gimsta kičas,
kuriam vieni architektai pajėgūs atsispirti, kiti ne. Individualaus užsakovo skonio visiškai netoleruoti negalima, o šiandieninėje situacijoje ir vargiai įmanoma. Gabus architektas, perpratęs užsakovo
stilistinius pomėgius, gali jais grįsti savarankišką improvizaciją ir pakelti ją į profesionalų lygį. Manau, kad kičas, šiandien dar puikiai tarpstantis Lietuvoje, pasmerktas iš principo todėl, kad jis labai
greitai sensta. Šioje situacijoje turi gimti visiškas užsakovo pasitikėjimas architektu, kaip sėkminga
investicija, tam, kad po kelerių metų neatrodytų juokingas. O itin sėkmingais bendradarbiavimo
atvejais talentingo architekto vardas gerokai kilsteli ir realią objekto materialinę vertę. Taip bus, nes
taip yra visame demokratiškame pasaulyje. O nekūrybiškai dirbantys architektai, paviršutiniškai sekantys madą? Manau, kad jų bus amžinai, kad jų yra ir bus daugiau, negu gabių. Tai apmaudu, ta
čiau ir skirtingo išsilavinimo ir mentaliteto užsakovų bus visada. C’est la vie...
– Šiaulių architektai Lietuvos architektų sąjungos pirmininko akimis. Ar jie kuo nors išsiskiria iš bendro architektų būrio? Ar iš viso teisinga tokia formuluotė: provincijos architektūra? Kartais patys architektai bėdoja, kad Šiauliai riboja architekto galimybes. O kai kada tiesiai šviesiai

norą užsisklęsti savo kūrybinėje virtuvėje, šiauliečiai niekada netaps provincijos gyventojais.
– Dėkoju už pokalbį.

interviu

– Labai neapibrėžta architektūros situacija ir šalies struktūroje. Statybos ir urbanistikos mi-
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„Meisteris“, 1996 m.

Didžioji visuomenės dalis neturi darbo. Architektai – ne išimtis. Mes niekuo padėti negalime.
dinė architektų problema. Suskilus stambiausioms projektavimo įstaigoms, LAS liko vienintelė jungiamoji institucija. Tačiau tai labiau siekinys, nei reali situacija. Pavyzdžiui, sukviesti architektus į
renginį labai sunku. Kaip, beje, ir plačiąją visuomenę...
Taip ir gyvenam – labai išsisklaidę, kas sau. Todėl sunku daryti įtaką kuriant naujus įstatymus.
– Kokius renginius organizuojate?
– Nuo pernai pirmąjį spalio pirmadienį švenčiame Pasaulinę architektūros dieną. Diskutuojama Pasaulinės architektų sąjungos (jos nare LAS tapo 1993 m. – Aut. past.) užduota tema. Šiemet
ji buvo – saugesni miestai. Ar ne apie tai reikėtų pamąstyti miestų, o ir valstybės vadovams? Bet
renginyje jie nedalyvavo. Kas yra miesto saugumas? Ar tai, kad negausi į sprandą pagražėjusiame
Senamiestyje, ar tai, kaip apsiginti nuo „McDonald’s“ architektūros? Atrodo, kad aukštiems pareigūnams svarbiausia – juosteles karpyti atidarant naujus objektus...

Modernizmas ir šiaudiniai stogai

– Ar miestų, rajonų architektai gali kaip nors paveikti savivaldybės sprendimus, ar lemiamas jų žodis pradedant naujas statybas?
– Klausimas skaudus... Aš toli gražu nepatenkintas architektų valdininkų kontingentu, bet Są-

Lietuvos architektų sąjungos (LAS) pirmininkas architektas Leonardas Vaitys pokalbyje su „Meisterio“ korespondente Dalia Baliutavičiūte sakė, kad Lietuvoje yra maždaug du tūkstančiai architektų,
iš jų apie 1300 – LAS nariai. LAS skyriai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje
ir Palangoje. Leonardas Vaitys maloniai sutiko atsakyti į „Meisterio“ klausimus.
– Kuo šiandien gyvena Lietuvos architektų šeima?
– Ne visi šios srities specialistai pasirodė pajėgūs prisitaikyti prie naujų sąlygų. Tie, kurie
nestokojo užsakymų, gyveno tarsi kapitalizme, o atkūrus Lietuvoje Nepriklausomybę atsidūrė vidutinėje mūsų visuomenės klasėje – taip, kaip yra visame pasaulyje. Deja, daugelis architektų prarado norą kolektyviai bendrauti.

junga, paradoksalu, – net Aplinkos ministerija – neturi jokios įtakos skiriant miestų ar rajonų architektus. Pavyzdžiui, Palangoje dėjosi siaubingi dalykai, kai architektas buvo pakviestas iš Marijampolės...
Dauguma architektų – jauni žmonės. Tiesa, dirba tvarkingai, geba raštus susidėlioti. Žinodami, kad yra vidutinybės kūrybiniame darbe, jie privalo taikytis su vadovų nuomone. Bijodami
užimti griežtą poziciją konkrečiu atveju,
ieško kompromiso. Tokių dauguma. Kaip
žmogus aš juos suprantu, bet architektūros požiūriu tai yra tragedija. Nė vienas miesto ar rajono architektas netrenkė kumščiu į stalą reikalaudamas paisyti
jo nuomonės.

III. 07
Vaikų darželis
Lydos g. Vilniuje.
Arch. E. Pilipaitienė
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III. 08
Tipinė „McDonald’s“ architektūra
Vilniaus senamiesčio prieigose

interviu

Gyvename tik iš sąjungos narių piniginių įnašų ir patalpų nuomos. Didžiulė konkurencija – pagrin-

119

– Architektai tyli, o mietuose daugėja neišvaizdžių pastatų...

„Statyba ir architektūra“, 1997 m.

– Kiekvienam darbui reikalingas tam tikras laikas. Prieš dvidešimtį metų atrodę nevykę pastatai šiandien įaugo į miestų erdvę ir atrodo puikiai. Kai kurių garsių praeityje architektų darbai tikrai
prasti. Mano karta susiformavo postalininiais laikais. Tai buvo labai nepalanku paveldo požiūriu.
Viską reikėjo atrasti iš naujo. Dabar itin pataikaujama užsakovui. Tai ir nulemia tam tikrą kičą.
– Ar galima leisti firmos pastato eksterjerui naudoti reklamos įvaizdžio detales? Pavyzdžiui,
„Bitės“ mobiliojo ryšio paslaugų salonai, įsikūrę senoviniuose pastatuose, „pasipuošė“ ryškiais žaliais vamzdžiais...
– Kai į pastato struktūrą „įeinama“ su atstovaujamu firminiu stiliumi – pusė bėdos. Mes
sparčiai europėjame, prarasdami savo kultūrinį išskirtinumą. Ar galima jį išlaikyti mieste, kai ži
nom, kas darosi pasaulyje?
– Prakalbot apie modernizmą... Tačiau mes norim būti įdomūs pasauliui savitumu. Tad bijoti
panašūs? Ir ar priimtina modernizmo invazija, pavyzdžiui, Vilniaus senamiestyje?
– Ateis diena, kada galėsime pasakyti: ramiai, ponai, ramiai. Prieškarinė Kauno architektū-

Būsto karikatūra – nykstantis dabarties ženklas

ra, kurią dabar vadiname lietuviškąja, tuo metu buvo vakarietiška, moderni, ji laužė stereotipus.
Modernizmo nereikia bijoti. Blogiau yra atstatinėti pastatus nežinant, kaip jie atrodė. Pavyzdžiui, Vilniaus senamiestis turi gerai išsilaikiusį gatvių tinklą. Jis išliks net įterpus kokį šiuolaikinį pastatą. Tačiau Vilniaus senamiesčio mūsų architektai ėmėsi dar būdami savo profesiniu meistriškumu
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tam nepasirengę. Taip griaunamas pasitikėjimas šiuolaikine architektūra. Visur reikia meistriškumo.
Ir siekiant jo 90 proc. pasaulio architektūros eina viena – modernizmo linkme.
– Ar Jus tenkina dabartinė Lietuvos architektūros padėtis?
– Norint būti drąsiam, reikėtų pasakyti – be abejonės, ne. Jinai atitinka visuomenės situaciją
ir visuomenės pasiekimus. Buvo laikas, kai iš „Snaigės“ šaldytuvo durelių darėm pakabinamas lubas,
iš perpus nupjauto „Saturno“ dulkių siurblio korpuso – šviestuvus ir t. t. Dabar mes turime galimybę
naudotis labai gražiais gatavais produktais. Ir ką gi – visur mėlyni turėklai... Mes dar nepasisotinom
gera aukštos klasės produkcija. Turim atsiriboti nuo to, kas vadinama širpotrebu, ir kurti kažką savita.
– Tai gal tokiu keliu ir reikia eiti? O dabar viskas kuriama iš pusgaminių, todėl tiek daug
panašių interjerų...
– Pusgaminiai – tai pagalbinė priemonė. Durų anga vis tiek bus toje vietoje, kur suplanavo
architektas. Esminė architekto prerogatyva – komponavimas, tūriai, aukščiai, tačiau, kaip jau minėjau anksčiau, reikėtų siekti ir detalių savitumo.
– Kokia Jūsų nuomonė apie amerikietiškos kultūros invaziją?
– Kai įgauni tam tikros gyvenimiškos patirties, nevertini visko vienareikšmiškai. Jei žiūrėsi
iš architektūrinės pusės – „McDonald’s“ architektūra piktina. Tačiau turim suteikti žmonėms galimybę pasirinkti iš visko, kas pasaulyje sukurta. Jei miestą kursim vien tik turistams – grįšim prie
šiaudinių stogų.
– Ačiū už pokalbį.

Lietuvoje dirba daugiau kaip du tūkstančiai architektų. Specialistų skaičiumi prilygstame išsivysčiusioms Vakarų Europos šalims. Architektų sąjungos nariai yra 1208 architektai. Pernai šio kūrybinio
susivienijimo pirmininku buvo išrinktas viduriniosios architektų kartos atstovas Leonardas Vaitys.
– Sovietmečiu architektus daugiausia „maitino“ valstybės užsakymai. Šiuo metu jų, galima
sakyti, nebėra. Ar tai gerai, ar blogai?
– Teoriškai minusų nematau, o praktika parodė, kad mes nebuvome pasirengę tokiam lūžiui.
Ankstesni laikai buvo geri tuo, kad dauguma architektų gyveno visiškai ramiai, turėdami darbo 2–3
metams į priekį. Dabar retas architektas, net pakankamai žinomas ir populiarus, gali pasigirti turįs
užsakymų pusmečiui. Dažniausiai tenkinasi 2–3 mėnesių darbu. Tai jaudina, gadina sveikatą. Mums
prie tokios padėties reikia priprasti psichologiškai.
– Centralizuota projektavimo sistema – galingi institutai, biurai, dažnai vadinti „projektavimo drambliais“, taip pat sunyko. Kaip tai paveikė architektų broliją?
– Manau, kad protingiausiai šiomis aplinkybėmis pasielgė vilniškio Miestų statybos projektavimo instituto kolektyvas. Nors vietoj jo ir susikūrė kelios savarankiškos akcinės bendrovės, bet
intelektualinis turtas – patyrę projektuotojai, technikos ir informacijos bazė – liko po vienu stogu.
Dauguma mažųjų projektavimo įmonių į rinką išėjo vienos. Jauni, iniciatyvūs architektai
sukūrė privačias projektavimo struktūras, tapo licencijuotais projektavimo programų vartotojais.
Tokios firmos, be abejo, turi ateitį. Aš pats įkūriau projektavimo bendrovę „Forma“, kurioje,
be dirbančių pagal sutartį, yra dvidešimt specialistų.
Tačiau minimali centralizacija, manau, pats teisingiausias kelias, nes yra sričių, pavyzdžiui,
informacijos, kai investicija į vieną nedidelę, nors ir sėkmingai dirbančią bendrovę gali neapsimokėti.

interviu

jo ar ne? Ar neatsitiks taip, kad, tarkim, po dvidešimties metų pasaulio didieji miestai bus labai jau
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– Tik atgavus Nepriklausomybę, materialine prasme, kai laikinieji pinigai – talonai – buvo
vežiojami maišais, daugeliui architektų tai buvo itin geri laikai. Staiga pasipylė individualūs užsakymai parengti projektus, reikalaujančius didžiulių investicijų. Bet greitai paaiškėjo, kad staiga praturtėjusiems žmonėms jų reikėjo tik žemės sklypui gauti. Dauguma objektų, tarp kurių buvo ir labai įdomių, nebuvo pastatyti.

– Taip, bet bėda ta, kad investiciniai kaštai į tokį būstą yra dideli, nors jie ir atsiperka per
daugelį metų.
Galimybe turėti atskirą namą šiandien gali pasinaudoti tik nedaugelis, todėl reikalinga tokia
kreditavimo sistema, kuri dorai dirbančiam, pirmiausia jaunam žmogui leistų įsigyti būstą kreditan
dvidešimčiai trisdešimčiai metų. Laukiu dienos, kada bankai pasitikės ne tik turto užstatu, bet ir

ja individualių gyvenamųjų namų ir interjerų projektai. Užsakovas taip pat kitas. Anksčiau, esant

valstybės žodžiu, žmogaus biografija, rekomendacijomis. Antra vertus, kartais pagalvoju: gal ir ge-

valstybės užsakymui, su architektu bendravo profesionalūs užsakovai, dažniausiai inžinieriai staty-

rai, kad tokios kredito sistemos nebuvo, sakykime, prieš penkerius metus, nes būtų iškilę dar dau-

bininkai. Dabar architektui tenka dirbti su labai įvairiais žmonėmis – jaunais ir pagyvenusiais vers-

giau „ledo rūmų“.

Šių dienų užsakovas – veiklus, ambicingas, daug matęs žmogus.
Ar gali architektas primesti savo, nors ir profesionalo, nuomonę, sakykime, projektuodamas
gyvenamąjį namą? Manau, kad ne.
Tačiau architekto pareiga patarti, įtikinti ir rasti kompromisą tuo atveju, kai užsakovas akivaizdžiai klysta, dažniausiai norėdamas viename statinyje sutalpinti viską, ką matė pasaulyje gražaus, ir taip sukurti kičą.
Ne kiekvienas architektas tai geba. Dar blogiau, kai architektas sąmoningai nusižengia profesinės etikos principams, nors vėliau jam dėl savo darbo ir būna nesmagu.
– Kaip pasirenkamas projekto autorius?
– Architektas turi būti populiarus žmogus. Bent jau taip yra Vakarų šalyse. Todėl ten architektai daug laiko skiria visuomeninei veiklai, pobūviams, įvairioms akcijoms, reklamai. Taip jie tampa
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nalus, ekonomiškas.

Architekto ir užsakovo santykiai visada buvo subtili sfera. Dabar užsakymų portfelyje vyrau-

lininkais, jų žmonomis, vaikais.
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– Turbūt ne jūs vienas suvokėte, kad būstas turi būti ne tik mielas akiai, bet ir šiltas, racio-

žinomi ir ieško užsakovo.
Mūsų žmonės projekto autorių renkasi pagal pažintis, vadovaudamiesi kaimyno patarimu,
pamatę patikusį statinį.
– Vienoje televizijos laidų mūsų naująsias statybas pavadinote „būsto karikatūra“. Ar ne
per stipriai pasakyta?
– Tai, ką pavadinau būsto karikatūra, – ne tik Lietuvos, bet ir visų pokomunistinių kraštų reiškinys. Tai – laikotarpio ženklas, kuris pamažu išnyks.
Užsakovas jau pradeda suvokti, kad miesto teritorijoje šešių arų sklype negalima statyti 300–
400 kv. metrų ploto namo, nors aš pats, gink Dieve, nenusiteikęs prieš didelį būstą ir esu suprojektavęs 1200 kv. metrų ploto namą. Viską lemia užsakovo galimybės ir jo gyvenimo būdas.
– Kokiame būste gyvenate jūs pats?
– Gyvenu labai gražioje vietoje sostinės Kalvarijų gatvėje, prie kurios tikrai pritapau. Gyvenu
sublokuotame name, kurį suprojektavau dar 1989 metais. Dabar su gailesčiu pripažįstu, kad būstas,
kurio plotas 250 kv. metrų, suplanuotas neracionaliai. Patalpos išdėstytos per keturis aukštus, ir mes
pavargstame bėgiodami aukštyn žemyn. Vis dažniau ilgiuosi perpus mažesnio namo.

– Palietėte labai skaudžią naujakurių problemą. Koks, jūsų nuomone, nebaigtų statyti namų
likimas?
– Manau, kad jie pasmerkti varganai egzistuoti ar net sunykti. Ar dažnas šiandien norės pirkti
nebaigtą 300–400 kv. metrų ploto ar dar didesnį namą, kuriam užbaigti reikia pusės milijono litų?
Už tokius pinigus galima pasistatyti jaukų, bet perpus mažesnį namą patogioje vietoje arba prestižinį būstą Senamiestyje.
– Ar tokia vertintoja neturėtų tapti Architektų sąjunga? Yra linkusių manyti, kad išrinkus

interviu

– Architekto ir užsakovo santykiai – amžina diskusijų tema.

jus pirmininku įvyks lūžis šios kūrybinės organizacijos veikloje.
– Nenorėdami tenkintis vien kosmetiniais renginiais, stengiamės aktyviai dirbti įvairiomis
kryptimis. Tačiau Architektų sąjungos veikloje tebejaučiu didelį skepticizmą, turbūt suponuotą laiko ir ankstesnio darbo stiliaus, kolegų užimtumo. Jauni, 25–30 metų architektai sąjungos veikloje
beveik nedalyvauja, todėl daug ką bandome atgaivinti arba pradėti iš naujo.
Kalbino Juozas Stražnickas
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„Statybų pilotas“, 1999 m. rugsėjis

Be abejonės, suvažiavime turėtų būti sprendžiami įstatymų, susijusių su architektų kūryba, „pa
gerinimo“ klausimai. Iš ministerijų Architektų sąjunga gaudavo ruošiamų įstatymų projektų medžiagą.
Reikėjo pareikšti savo pastabas. Mano paprašyti, jas ruošė tik keli žmonės – G. Ramunis, G. Girčys,
kartais A. Katilius. Deja, į mūsų pastabas dėl Viešųjų pirkimų įstatymo, Statybos įstatymo ir kt. nebuvo atsižvelgta. Esu įsitikinęs, kad šiuos darbus turi atlikti etatinis darbuotojas, tam tikras lobistas.
Architektų atestavimu esu taip pat nepatenkintas – jis vyksta gana formaliai. Atestaciją yra
gavę ir tie projektuotojai, kurių darbai neatitinka profesinių reikalavimų. Kita vertus, dabar griežtinti
tvarką irgi būtų neteisinga. Išeitis – peratestuojant galima aukščiau pakelti profesionalumo kartelę.
Siūlyčiau peratestuoti kas 5 metus.
– Kas nuveikta per Jūsų 3 metų kadencijos laikotarpį? Kokie svarbiausi architektūriniai įvykiai? Ko nepavyko realizuoti?
– Kadencijos pradžioje turėjau daugybę gerų ketinimų, tačiau dalis jų taip ir liko neįgyvendinti. Buvo sukviesti architektūros teoretikai, profesoriai, mokslininkai, kad teoriškai ir moksliškai
apibrėžtų mūsų poreikius santykiuose su valstybinėmis instancijomis, bet planai ir liko planais. (Manyčiau, šiais visuotinio užimtumo laikais neįmanoma daryti rimtų darbų tik visuomeniniais pagrindais. Tam turi būti samdomi žmonės.) Po to užsiėmiau veikla, kurią galėjau atlikti vienas, pasitelkęs

LAS pirmininką Leonardą Vaitį išvargino visuomeninės pareigos
Lietuvos architektų suvažiavimo išvakarėse apie LAS veiklą, ateitį ir per trimetę kadenciją įgytą asmeninę patirtį „Statybos pilotui“ maloniai sutiko papasakoti Lietuvos architektų sąjungos pirminin-
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kas Leonardas Vaitys.
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– Į ką, Jūsų nuomone, architektų suvažiavime reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį? Kokias
problemas siūlytumėte išryškinti?

etatinius Sąjungos darbuotojus. Architektų namai pradėjo veikti, padaugėjo renginių, nors juose,
teisybę sakant, dalyvauta gana vangiai. Buvo suorganizuotos labdaros akcijos – štai Stepono Stulginskio paminklui buvo surinkta 7 tūkstančiai litų. Minint Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 200-ąsias
mirties metines, ant Šv. Stepono bažnyčios sienos atidengta atminimo lenta. Liūdna, jog šiame renginyje dalyvavo tik 20 architektų – tai rodo, kad kolegos neturi jokių kultūrinių ar net profesinių interesų, nesusijusių su asmenine veikla.
Per pastarąjį laikotarpį buvo surengtos kelios parodos: Edinburgo architektūros ir dizaino

– Bene problemiškiausias Architektų sąjungos veiklos klausimas – federalizmo principas. Ėmė

festivalyje (žurnalo „Architektas“ pagrindu), Baltijos valstybių paroda ir paroda Pekine (žurnalo

aktyviai veikti Vilniaus skyrius. Be abejonės, tai didelis skyriaus pirmininko K. Pempės nuopelnas.

„Archiforma“ pagrindu), Vilniaus architektų paroda surengta Vilniuje, o vėliau perkelta į Čikagą,

Skyriaus iniciatyva buvo suorganizuota tarp architektų įtakinga nepriklausomų ekspertų architek-

Niujorką – Pasaulio lietuvių kultūros ir meno kongresą. Deja, šios parodos – momentiškos, tai tik

tūrinė-urbanistinė taryba, nusistovėjo geri santykiai su miesto savivaldybe. Vis dėlto, LAS Vilniaus

žvilgsnis į Lietuvos architektūrą. Jos brangios ir ganėtinai primityvios. Manau, reikėtų skirti lėšų

skyriaus ekonominės pretenzijos, kad ir pagrįstos, sunkiai įgyvendinamos. Federalizmo principą

šiuolaikinei parodų įrangai įsigyti, nustatyti metodiką, kaip kaupti parodinį nuolat papildomą

pritaikius Vilniuje, Architektų sąjungoje gali įsiviešpatauti savotiška dvivaldystė. Taigi labai svarbu,

archyvą.

kad LAS pirmininkas ir Vilniaus skyriaus pirmininkas sudarytų vieningą tandemą. Mano nuomone,
šias pareigas galėtų užimti ir vienas asmuo, jei turėtų etatinį pirmąjį pavaduotoją.

Sąjungai ypač svarbi konkursinė veikla. Buvo organizuoti 3 valstybiniai projektų konkursai: Lietuvos ambasados Vokietijoje, Lietuvos paviljono Hanoveryje, savivaldybės pastato Vilniuje.

Ne mažiau svarbūs teisiniai bei etikos klausimai. Vis dažniau architektai kviečiami rekonstruo-

Tikrai didelis dėmesys per šiuos 3 metus buvo skirtas ūkinei veiklai. Vykdant griežtą taupymo

ti kolegų kūrybą, o tai sukelia tam tikrų keblumų. Turbūt reikėtų išanalizuoti užsienio kolegų patirtį.

politiką, sulaukta rezultatų – dabar Architektų sąjungos depozitinėje sąskaitoje yra 200 tūkstančių

Žinau, kad kai kuriose Vakarų valstybėse tai sprendžiama kur kas pragmatiškiau, didesnės laisvės

litų. Be to, buvo atliktas pastato remontas, įsigyta naujų baldų bei kompiuterių. Vienas uždavinių

suteikiamos užsakovui. Laikas Architektų sąjungai išreikšti aiškią nuostatą šiuo klausimu. Neetiško

naujajai valdybai – toliau dirbti taip, kad ūkinis mechanizmas aprūpintų didžiąją architektūros po-

elgesio pavyzdys – liūdnai pagarsėjęs Lietuvos paviljono Hanoveryje konkursas. Nesąžiningomis

litiką: kūrybinę veiklą, savarankiškus konkursus, jaunų architektų stažuotes, alternatyvius projektus.

priemonėmis buvo iškovota teisė projektuoti prestižinį pastatą. Liko apgauti ne tik kolegos architek-

Manau, reikėtų didinti ir Sąjungos nario mokestį, kadangi minimalus Architektų sąjungos

tai, bet ir plačioji visuomenė. Susidarė paradoksali situacija: neabejotinai pažeistas Architekto eti-

aparatas turi būti išlaikomas iš nario mokesčio. Dabar mokestis – tik 50 litų per metus, keturis kar-

kos kodeksas, tačiau ar galima iš tikrai gabių žmonių atimti architektų atestatus? Tokias problemas

tus mažesnis nei, pvz., Estijoje, jau nekalbant apie kitas šalis.

turėtų spręsti Architektų sąjungos valdyba.

interviu

Treji Architektų sąjungos metai
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– Ar pagerėjo architektų ekonominė situacija, visuomeninis prestižas?

„Архитектура и строительство“, 2001, Nr. 2, Minskas

Manau, kad apskritai architektų situacija pagerėjo. Sunkiausia šiais laikais pensininkams,

interviu

gaunantiems valstybines pensijas. Specialistai tapo profesionalesni, tad pakilo architekto autoritetas
statybų aikštelėje. Deja, visuomenės požiūris į architektų cechą nepakito. Štai žurnalistai, rašydami
apie pastatą, net nemini autoriaus – architekto, tai jau tarsi norma.
– Ar pakito LAS narių skaičius?
Architektų sąjungos narių sumažėjo nuo 1000 iki 742, nes dalis architektų keletą metų ne-
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mokėjo nario mokesčio.
– Ko norėtumėte palinkėti naujajai Architektų sąjungos valdybai, pirmininkui?
Treji metai – akimirksnis istorijoje, trumpas laikas kam nors ryškaus padaryti ar labai pagadinti. Tačiau tai ilgas ar bent apčiuopiamas laikas žmogui, kuris stengiasi dirbti savo kūrybinio laiko, ekonominės naudos ir sveikatos sąskaita. Kad ir kokia būtų naujoji LAS vadovybės struktūra,
darbas vyks tik tada, kai bus iš tiesų dirbamas. To aš mums visiems linkiu.
– Ačiū už įdomų pokalbį. Linkime Jums daug kūrybinės sėkmės ir asmeninės laimės.

Diplomatiniai korpusai

Kalbėjosi Alma Palekienė
Ką čia slėpti, Baltarusijos sostinėje architektūrinių premjerų, kurios nesukeltų noro ką nors pataisyti, perstumti, nuimti, perdažyti, o kartais patraukti tolyn nuo akių visą objektą, apmaudžiai maža.
Tokios architektūros mūsų žurnalas spausdina reguliariai. Tiesa, dėl profesionalios architektūrinės kritikos nebuvimo kiekvienas Baltarusijos architektų kūrinys pristatomas kaip teigiamas reiškinys.
Tačiau neseniai Minske atsirado iš pirmo žvilgsnio keistas objektas. Galima pagalvoti, kad
namas-užsienietis iš tolimojo užsienio, vaikštinėdamas po Baltarusiją, nusprendė pailsėti Zacharovo gatvėje ir kuriam laikui gavo 68 numerį. Iš tikrųjų šis aristokratiškas statinys ilgam ir labai sėk
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III. 09
Lietuvos ambasada
Minske.
Arch. L. Vaitys,
S. Mikštas,
R. Kučinskas

konstrukcijos patirtį, patraukliausiais ir sudėtingiausiais uždaviniais šioje situacijoje laikėme archi-

akis praeiviams, tarp kurių pasitaiko ir vietinės architektų kartos atstovų. Tikėtina, jog naujasis high-

tektūros, išreikštos šiuolaikinėmis kompozicinėmis priemonėmis, dominavimą.

tech‘o išvaizdos statinys pasitarnaus tam, kad Minsko architektūrinio skonio kartelė pakiltų aukštyn.
Taigi, aplodismentai! Atėjo laikas pristatyti Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje
kompleksą.
Projektavimo darbai: UAB „Forma“ iš Vilniaus; architektai: Leonardas Vaitys, Saulius Mikštas,
Romas Kučinskas; konstruktoriai: Česlovas Gerliakas, Viktoras Milvydas, Algis Snuviškis, Vytautas
Ščerbavičius. Statė UAB „Eika“ iš Vilniaus.
Specialiai „Architektūrai ir statybai“ interviu davė UAB „Forma“ direktorius architektas Leo
nardas Vaitys.

mo epochos Santykiai tarp projektuotojų ir statybininkų grįžo į logišką būvį: statybininkai nebesi-
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priešina projektuotojams, keldami įvairias pretenzijas, o vykdo projektinius sprendimus. Techninės
statybininkų galimybės – jų problema. Jeigu statybininkų netenkina projektas, bus kitas rangovas.
įmonių. Todėl nenuostabu, kad ji įvykdė visus mūsų projektinius sprendimus ir statybos procese iš-

– Idėja priklauso Lietuvos užsienio reikalų ministerijai. Mūsų firma buvo pakviesta jau po

kilusius reikalavimus.

– Kaip pavyko pagrįsti ambasados pastato statybą būtent senojo vaikų lopšelio-darželio
našaus pobūdžio statybos
pavyzdžiais?
– Objektyviai pagrįsti ambasados pastato statybos šiame sklype negalėjo
niekas. Greičiau atvirkščiai,
pats sklypas, supantis jį užstatymas diktavo sprendimus,
kurie išėjo artimi autorių sumanymui. Analogų tokioje
situacijoje nebūna. Tačiau
turėdami didelę pastatų re-
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skirtumo mus dominančioje sferoje tarp socialistinio periodo ir dabartinės provincialaus kapitaliz-

– Kaip gimė ambasados statybos idėja ne visai įprastoje vietoje?

vietoje? Ar jūs turėjote panašaus projektavimo patirties? Ar turėjote galimybę susipažinti su pa-
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– Mes nežinojome generalinio statybos rangovo. Tik pačiame projektavimo darbų įkarštyje statybinė firma buvo išrinkta konkurso būdu. Tiesą sakant, mūsų tai nedomino. Nėra esminio

Mūsų atveju, konkursą laimėjo Vilniaus firma „Eika“ – viena geriausių lietuviškų statybos

to, kai buvo skirtas sklypas statybai.

III. 10
Pagrindinis holas

– Ar įvertinote statybininkų galimybes? Ar iš karto žinojote, kas statys pastatą?

interviu

mingai „įsirašė“ į aplinkinį užstatymą ir savo elegantišku, be apgaulingo kuklumo eksterjeru „trina“

III. 11
Lietuvos ambasada
Minske

– Kokia yra pagrindinė ambasados pastato architektūrinė koncepcija?

„Kultūros barai“, 2002 m.

– Visoje posovietinėje erdvėje standartinė architektūrinė aplinka, dar ir gerokai „nueksploa
tuota“, diktavo „objekto savyje“ koncepciją, siekiant atsiriboti nuo aplinkos. Kita vertus, ambasada, kaip įgaliotasis valstybės atstovas, tampa jos politikos, kultūros lygio atspindžiu, šiuo konkrečiu
atveju – atviros, demokratinės valstybės atspindžiu. Todėl jos architektūra turi būti paprasta, aiški ir
demokratiška. Iš esmės, koncepcija pakankamai kontroversiška – nuo uždarumo iki demokratijos.
Formuojant architektūrinį įvaizdį, iš dalies mums pasirodė artima didžiojo architektūros metro
L. Mieso van der Rohe’s sentencija „Mažiau yra daugiau“. Manau, kad erdvinės pastato struktūros
lakoniškumas įgalino mus pasiekti abu koncepcijos stadijoje išsikeltus tikslus.
Esamas reljefas leido suformuoti dviejų lygių sklypo terasą. Tokiu būdu suformuotas žalias
šlaitas tarsi atskyrė ambasados pastatą nuo aplinkinio užstatymo.
Be abejo, svarbiausias lokalus architektūrinio sprendimo uždavinys buvo pakeisti 7-ojo
medžiu dekoruota siena, kuri „panaikino“ charakteringą korpusinį lopšelio-darželio vaizdą ir dargi
pridengė ūkinio kiemo erdvę.

Iš pradžių buvo architektūra

– Ar minėtuoju atveju pristatomas specifinis lietuviškos architektūros stilius?
– Šiandien, kai pasaulinės architektūrinės idėjos neįmanomu greičiu „košia“ valstybių sie-
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nas, kalbėti apie nacionalinius architektūros bruožus, tuo labiau gyvenant Europos centre, nelogiš-

Iš pradžių buvo viena architektūra. Vėliau atsirado „sena“ ir „nauja“, istorinė ir modernioji archi-

ka. Ši architektūra tiek lietuviška, kiek jos autoriai praturtinti, sužadinti ir išauklėti lietuviškos kul-

tektūra. Šiandien trūksta tolerancijos visose gyvenimo srityse. Ne išimtis ir architektūra. Toleranci-

tūros. Procesas sunkiai paaiškinamas. Prisimenant Tomo Mano „Liubekas, kaip dvasinio gyvenimo

ja – tai dialogas, galimybė išklausyti ir būti išklausytam. Konfliktuojančios pusės: paminklosauga

forma“: „Sukūriau kūrinį ir netikėtai supratau, kad jis atitiko dvasinį tautos mentalitetą.“ Jeigu taip

ir naujos architektūros kūrėjai – negirdi, o gal ir nenori girdėti vieni kitų. O dialogas padėtų priim-

atsitiko mūsų atveju, būtume laimingi.

ti kompromisinius sprendimus ir kartu pasiekti sėkmingesnių rezultatų. Apie šį dialogą, galimas jo

– Ar jūs buvote ribojami konkrečios pinigų, skirtų statybai, sumos? Ar finansavimas „sekė“
paskui architektūrą?
– Finansinės ribos egzistuoja visada ir visur. Tačiau esame dėkingi Lietuvos užsienio reikalų
ministerijai – pastato užsakovui, kad tie apribojimai neiškreipė esminės architektūros koncepcijos.

formas, problemas ir jų sprendimo kelius kalbamės su architektu Leonardu Vaičiu, UAB „Forma“
vadovu, Lietuvos architektų sąjungos ekspirmininku, paruošusiu ne vieną paminklinio pastato ar
pastato istorinėje aplinkoje restauravimo – rekonstrukcijos – pritaikymo projektą.
– Projektuodami istorinėje aplinkoje negalime išvengti sandūros su praeities architektūrinėmis formomis. Sandūros ir nereikia vengti, reikia skaitytis su senosios architektūros buvimu,

Kalbėjosi žurnalo vyriausiasis redaktorius Dmitrijus Žukovas

pripažinti jos garbingą amžių ir istorinę vertę bei ieškoti abipusiškai naudingų sąlyčio taškų. Juk
architektūriniai ansambliai, formavęsi šimtmečiais, taip pat yra skirtingų epochų kūriniai, dažnai
ir viename pastate darniai koegzistuoja keli stiliai. UAB „Alna“ administracinis pastatas A. Domaševičiaus gatvėje – harmoninga naujo ir seno opozicija, kai nauja ir sena – lygiaverčiai papildiniai. Autoriai sėkmingai išsprendė sudėtingą uždavinį: išsaugotas moderno architektūros pavyzdys, išsaugotas istorijos paminklo informatyvumas, sukurtas naujas modernus tūris, suformuota ir
vartotojui, ir lankytojams patogi funkcinė-planinė struktūra.
– Architektūriniai ansambliai neretai būna skirtingų epochų, o tai reiškia – ir šiandienos kūriniai. Tai bene sunkiausia suvokti amžininkams neprofesionalams ir „grynosios“ paminklosaugos
atstovams. Ši problema buvo sunkiausiai įveikiamas barjeras „Alnos“ projektavimo kelyje.
Profesionalių architektūrinių sunkumų projektuojant šį pastatą tarsi ir nebuvo – per trisdešimt
metų „architektūriniame versle“ kai ko išmoksti, juo labiau, pravertė ir patirtis, įgyta ruošiant pa-

interviu

dešimtmečio tipinio sąjunginio vaikų lopšelio-darželio projekto įvaizdį. Taip atsirado dekoratyvinė,
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minklų apsaugai ypač svarbu kur tik įmanoma sugrąžinti senąsias patalpų funkcijas ir atitinkamą

architektūros stilių sąveika tapo, mano akimis, vertingiausiu šių objektų komponentu. Tačiau šio

jų dvasią. Pastatas A. Domaševičiaus g. 9 buvo statytas kaip gyvenamasis namas. Dabartinės re-

objekto projektavimo eiga galėtų būti chrestomatiniu įstatymų netobulumo, ortodoksinio dalies pa-

konstrukcijos tikslas buvo pastato restauracija bei užstatymo renovacija, pritaikant kompleksą

minklosaugininkų mąstymo ir šių dienų visuomenės poreikių tenkinimo pavyzdžiu, o kadangi tai

administracinei funkcijai.

tikrai ne mano vieno problema – šiek tiek išsiplėsiu.

– Iš dalies jau atsakiau į Jūsų klausimą apie funkcijos konservatyvumą, kaip bet kurio objekto,

Privataus kapitalo išgelbėtas nuo sunykimo neblogas moderno architektūros pavyzdys, res-

ne tiktai paminklo, apsaugos garantiją. Apie atskirą objektą, iš tiesų architektūros paminklą, neverta

tauruotos kelios patalpos, susijusios su lietuvių tautos patriarcho Jono Basanavičiaus gyvenimu šia-

nei kalbėti – jo apsauga ir konservatyvi restauracija tėra vienintelis kelias. Bėda ta, kad paminklo-

me name. Posesijos gilumoje šiuolaikinėmis priemonėmis ir stilistika regeneruotas buvęs užstatytas

sauga rūpinasi ne tik paminklais, bet ir ištisomis teritorijomis – išskleisdama virš jų vienodai griežtų

sklypas bei sukurta per 100 intelektualaus darbo vietų. Norint to pasiekti, reikėjo ilgiau nei metus

draudimų tinklą. Aš esu už tai, kad kiekvienu atveju paminklosauginis idealizmas ir modernistinis

derinti projektą su „trečiąja“ puse – aplinkinių namų gyventojais, nes kai kuriems iš jų pablogėjo

pragmatizmas būtų pamatuoti. Juo labiau kad moderni architektūra, kaip Jūs sakote, „tekstualizuo-

insoliacinės sąlygos. Išaiškėjo, kad nėra jokios teisiškai aprobuotos kompensavimo sistemos, to-

jasi“, ir atskiri jos objektai neišvengiamai taps saugotinu kultūros paveldu. Reikia tiktai suvokti, kad

dėl keli gyventojai „lietuviškai“ reketavo užsakovą, pasitelkdami savivaldybę, Vyriausybę, Seimą.

mes esame lygiai tokiame pat kūrybiniame kelyje, kaip renesanso, baroko, klasicizmo, secesijos

Ne mažiau laiko užtruko ginčai su paminklosauga. Buvo visko: nuo idėjų įrengti dr. J. Basa-

laikų kolegos su savo atradimais ir nesėkmėmis.

navičiaus muziejų iki dr. A. Domaševičiaus ginekologinės klinikos-muziejaus. Bet reikalauti tai da-

Žmonija žino du skirtingus, bet vienas nuo kito neatsiejamus būdus bendrauti su praeitimi:

ryti privačioje nuosavybėje, kurios savininkas užsibrėžęs visai kitokius tikslus, ir nežinia už kokias

1) kūrybiška interpretacija arba originali kūryba (ne išimtis ir visiškas praeities neigimas – jo negali

lėšas... Gerai, kad užsakovas buvo lietuvis, inteligentas, suprantantis istorinę pastato vertę, nes bet

būti ten, kur nėra pačios praeities); 2) saugojimas, formų tęstinumas. Kuris būdas Jums priimtinesnis?

kuris užsienio investuotojas seniai būtų viską metęs. Kaip šiandien atrodytų šio pastato griuvėsiai?

Koks yra, koks turi ar koks gali būti „nauja“ ir „sena“ kokybinis ir kiekybinis santykis?

– Naujoji architektūra beveik visada saistoma savo taikomosios paskirties. Sendama ir tapdama istorijos liudijimu, ji tekstualizuojasi, t. y. vis svarbesnė tampa ne tuo, kad praktiškai panau-

Man nepatinka joks ortodoksiškas požiūris. Kiekvienas atvejis yra savaip unikalus. Svarbu su
prasti, kad miesto kultūra, kaip ir civilizacija apskritai, yra didžiausias mūsų gyvenimo kompromisas.

dojamos jos erdvės, o tuo, ką ji išreiškia, simbolizuoja, primena. Jei pastatas, virsdamas istorijos

– „Projektuojant konkretų statinį, mane labiausiai veikia urbanistinė aplinka; sunkiausia,

paminklu, nepraranda savo senosios funkcijos, jei toji stabili funkcija padeda išsaugoti ir archi-

matyt, būtų statyti dykumoje, kur nėra į ką atsiremti.“ Ryšys su aplinka, o ypač paminkline, la-

tektūrinę formą, konflikto tarp paminklo ir gyvenimo poreikių nekyla. Pats funkcijos konserva-

bai svarbus ir nevienareikšmis. Priimta nuostata, kad paminklinėje teritorijoje tinkamiausia jautri

tyvumas čia tampa paminklo apsaugos garantija. Senamiesčių restauraciniam atgaivinimui ir pa-

adaptyvioji architektūra, kuriama tam tikrai nepakartojamai vietai. Tokių pastatų atsiradimas tarsi
užpildo erdvėje aptiktas tuštumas ir aplinką be jų padaro nepakankamą, neužbaigtą. Adaptyvioji
architektūra kartais prisišlieja prie paminklų ansamblio, o kartais, su juo atsargiai kontrastuodama,

III. 12
UAB „Alna“ administracinio
pastato interjeras.
Arch. L. Vaitys,
S. Mikštas, A. Bakšys

dar labiau jį paryškina. Koks Jūsų santykis su paminkline urbanistine aplinka? Jums priimtinesnis
kontrasto ar priderinimo principas?
– Ilgi darbo metai Komunalinio ūkio projektavimo institute privertė išmokti jausti gretimybių pulsą, jų „alkūnes“ ir kitus „išsišakojimus“. Iš pradžių išmokau fizinio bendravimo su aplinka,
gerokai vėliau supratau, kad artimiausia aplinka gali tapti architektūrine idėja ir plastinio sprendimo raktu naujajam pastatui. Jūsų vartojamas terminas „adaptyvioji architektūra“ man yra visiškai
naujas, todėl bijau spręsti: pritarti ar nepritarti tokiai architektūrai. Vilniaus senamiestyje yra kur kas
daugiau architektūriškai menkaverčių pastatų nei architektūros paminklų.
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Šiems statiniams pritaikytas „foninės architektūros“ terminas, o tie, kurie galvoja esą modernistai, tuos pačius pastatus apibrėžia kaip ribotų galimybių užsakovų ir amatininkų darbo rezulta-
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tą. Jeigu „adaptyvioji“ architektūra yra „foninės“ sinonimas, aš jos kategoriškai nepriimu ir vertinu
ją kaip patogią kūrybinių gebėjimų stokos nuslėpimo širmą. Tokie pastatai, kaip Vokiečių ir Šv. Mikalojaus gatvių kampe, Trakų ir Vokiečių gatvių sankirtoje, Dailės akademijos bendrabutis Latako
gatvėje, nėra nei foniniai, nei adaptyvūs – jie beviltiški.

interviu

našios architektūrinės ideologijos Vilniaus oro uosto rekonstrukcijos projektą. Ir ten, ir čia dviejų
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objektų su ryškiai artikuliuota, laikmetį atitinkančia stilistika. Kita bėda, kad kai kurie tarybinių lai-

masto invazija leistina, ar turėtume saugoti tik butaforinį miestą, tik išorinį vaizdą, ar ir jo „vidų“
(ir interjero, ir dvasine, socialine prasme)?

kų „modernistai“ pasirodė esą mažiau išprusę nei anksčiau minėti amatininkai. Tačiau adaptyvio-

– Akivaizdu, kad didžioji dauguma Senamiesčio pastatų bus privataus kapitalo rankose, ir

sios architektūros terminas man patrauklus, jeigu jis apibrėžia tokius objektus, kaip pastatai Šv. Mi-

funkciniai pokyčiai neišvengiami. Žinoma, su tuo nereikia taikstytis kaip su būtinybe, reikia sau-

kalojaus ir Žemaitijos, Mėsinių ir Ašmenos gatvių sankirtoje, Statistikos departamentas Gedimino

goti vidaus planinę struktūrą, ypač tais atvejais, kai nekinta restauruojamo pastato funkcija. Tačiau

prospekte ar bankas „Hermis“ Jogailos gatvėje. Jeigu taip, aš pritarčiau adaptyviajai architektūrai.

kito „butaforinio“ senamiesčio kūrimo aspekto aš paprasčiausiai nesuprantu. Tai „atkuriamoji“ kon-

– Paveldo apsauga dažnai sutapatinama su muziejiškumu. Tai lyg išimtume pastatą iš istorinio konteksto bei utilitaraus gyvenimo ir paverstume jį neliečiamu. Ne muziejinės vertybės lyg
ir nebevertingos... Pakomentuokite įsigalėjusią nuostatą „arba saugom – arba ne“.
– Jau minėjau, ką būtina saugoti besąlygiškai. Žinoma, Vilniuje yra nemažai labai vertingų
erdvinių urbanistinių struktūrų, kurias taip pat dera išlaikyti nepakitusias. Tačiau ir Senamiestyje yra
vietų, kurias pavadinčiau urbanistinėmis prarajomis, kai esami pastatai neformuoja užstatymo pagal
gatvių raudonąsias linijas, arba tarp kelių santykinai aukštų pastatų įsispraudusi vienaukštė bakūžė.
Suprantu, kad kiek prieštarauju sau, kalbėdamas apie erdvinį paveldą ir siekį jame kai ką keisti. Bū-

cepcija, kurios puikiais pavyzdžiais gali būti du nauji pastatai Didžiojoje g. – Nr. 8 ir Nr. 10. Toks
metodas vienareikšmiškai disonuoja su visomis Lietuvoje pripažįstamomis tarptautinėmis pamink-

interviu

Deja, tokio pobūdžio pastatų atsiradimą paminklosaugininkai toleruoja labiau nei naujų
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losaugos chartijomis. Jau pasidarė charakteringa tai, kad mūsų restauratoriai daugiau stato naujų
statinių (atkuria), nei restauruoja vis dar stovinčias autentiškas vertybes. Kas tai – kova už rinką? Ar
neatsitiks taip, jog apgaulingas „atkūrimas“ pasieks tokią ribą, kad tos pačios tarptautinės organizacijos, suteikusios aukščiausią globos statusą Vilniaus senamiesčiui, jį ir atims. Vilniaus senamiestis
turi galingą, aiškų perimetrinį užstatymą, jame gali ir turi rastis šiuolaikinės architektūros kūriniai,
kaip radosi visomis iki mūsų buvusiomis epochomis.

tent čia reikia atsakingo ir gebančio matyti architekto pastangų. Numatę vietas, prie kurių galima

– Šiuo metu Vakarų architektūros istorikai publikuoja traktatus apie stalininio periodo dailę

prisiliesti, mes ne tik galime praturtinti patį paveldą, bet ir turėti ekonominės naudos – sutankinę

ir ypač jo monumentaliąją architektūrą. Lietuvoje „stalininei“ architektūrai paskelbta neoficia-

užstatymą miesto centrinėje dalyje. Tai man pavyko pasiekti pastate Totorių g. 3, tačiau dėl didelio

li „raganų medžioklė“. Paminklosaugininkų ir moderniosios architektūros šalininkų špagos ypač

paminklosaugininkų pasipriešinimo, užsitęsus „Alnos“ projektavimo darbams, nedrįsau realizuoti

aršiai susikryžiavo dėl buvusio „Pergalės“ kino teatro likimo. Kokia Jūsų nuomonė apie stalininio

šios idėjos čia. Manau, kad ir kolegų darbai Rūdninkų skvere, remiantis vadinamąja atkuriamąja

periodo architektūrą?

koncepcija, yra neteisingi, nes lokalinės urbanistinės situacijos keitimo baimė priveda prie nesu
prantamų rezultatų ir menine (šiuolaikinės medžiagos ir „foninė“ stilistika), ir ekonomine prasme.
– Ką Jūs manote apie fasadišką paminklosaugą, kai išsaugoma arba atkuriama istorinio pastato
išorė, bet vidaus struktūra visiškai pakeičiama? Ar nebijot butaforinių senamiesčių? Požiūris į
architektūros paveldą, elgseną su juo yra nevienareikšmiškas ir negali būti kitoks. Paminklosaugos atstovai taip pat neturi
vieningos nuomonės, gausu subjektyvių sprendimų.
Kiek, Jūsų nuomone, turime saugoti paveldą, kokio
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III. 13
Statistikos departamento
administracinis pastatas.
Arch. A. Lukšas

III. 14
„Pergalės“ kino teatras.
Arch. J. Rippa

architektūrinis klausimas. Tai jos nelaimingo vystymosi kelio atgarsiai, į kuriuos reikia žvelgti jaut-

– Kultūros situacija yra tokia, kokia ji gali būti. Nebijau pasirodyti naivus, tačiau aš skeptiš-

riai. Vilniaus oro uosto senajame korpuse mes palikome lubų ir kolonų ornamentus, kuriuose buvo

kai žiūriu į skirtingų kūrybinių profesijų atstovų pastangas „užsitempti“ tą pačią antklodę, argumen-

pavaizduoti sovietiniai simboliai – pjautuvas su kūju, penkiakampė žvaigždė, ir žvelgėme į tai su

tuojant iš savo profesinės varpinės. Manau, kad valstybės valdymas yra pakankamai sudėtingas da-

ironija, kas yra būdinga postmodernizmo filosofijai. Tačiau sulaukęs priekaištų dėl mūsų liberalaus

lykas ir, apmaudaudamas dėl valdžioje atsirandančių nedorų žmonių, vis dėlto pripažįstu jos prio-

ir būtent ironiško požiūrio aš supratau, kad teisėju šioje byloje paprasčiausiai negaliu būti. Praeitis

ritetą valdyti, tikėdamasis, kad visų provincijų varpinės girdimos ir laviravimas tarp jų nepaklaidins

dar per arti, nereikia skubėti su sprendimais.

mūsų strateginiame kelyje. Jeigu jis iš tiesų strateginis...

– Reikia pripažinti užsakovo vaidmenį ir teises, nustatančias ne tik pastato funkciją, bet ir

– Vyresnės kartos santykis su jaunuomene būna įvairus, bet visuomet gyvas (kaip, beje, ir at-

didele dalimi diktuojančias pastato stilistiką bei medžiagas. Kiek jūsų sprendimai daro įtaką užsa-

virkščiai): jie į ją žiūri iš aukšto, bet bijo, kritikuoja, pavydi. Jūs išugdėte nemažai jaunų specialistų,

kovui, gal galite leisti sau atsiduoti vien kūrybinei saviraiškai?

„Formoje“ dirba keli jauni architektai. Koks Jūsų požiūris į naują architektų kartą ir santykis su ja?

– Jau minėjau, jog užsakovai dažnai nesupranta, kad žinoti ir suprasti architektūrą yra du di-

– Nedrįsčiau savęs vadinti mokytoju. Man iš tiesų teko dirbti su jaunais žmonėmis, iš pra-

džiai skirtingi dalykai. Todėl nemėgstu projektuoti individualių gyvenamųjų namų, kuriuose iš tiesų

džių su R. Paleku, R. Juozulynu, kurie man jau tada atrodė susiformavusios asmenybės. Šiuo metu

dera įsiklausyti į užsakovo pageidavimus. Ne kiekvienas iš jų suvokia platesnio požiūrio architek-

S. Mikštas pamažu tampa firmos lyderiu, racionalus R. Kučinskas bando suderinti mokslinį darbą

tūrines idėjas, nesididžiuoja tuo, kad gyvena vieno ar kito architekto suprojektuotame name. Šiaip

su praktiniu, o A. Bakšiui, kruopščiam, analitiškam architektui, dar viskas prieš akis.

jau stengiuosi ginti savo idėją, suprasdamas kompromiso būtinybę.
– Ar projektams ruošiate vadinamąsias „literatūrines“ programas? Kiek jos daro įtaką galutiniam rezultatui?
– Bandžiau tai daryti kai kurių interjerų projektuose, kurių nepavyko realizuoti. Manau, tai
leistina siekiant palengvinti sau uždavinį ir angažuoti užsakovą jam suprantama kalba. Šiaip jau
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– Kokias mintis inspiruoja dabartinis gyvenimas, kultūros situacija?

architektūra turėtų būti suvokiama kaip abstraktus meno kūrinys.

Didelis amžiaus skirtumas nepadeda ypač suartėti, todėl aš skatinu kūrybinį individualumą,
kai kiekvienas savo parašu atsako už savo architektūrą. Labai retai ko nors griežtai reikalauju. Kasdieniame gyvenime, kai į mano patarimus neįsiklausoma, labai neišgyvenu, suprasdamas, kad gyvenimiška patirtis iš manęs padarė konformistą, todėl ir savo patarimais dažniausiai siekiu adaptuoti
„aštresnius“ sprendimus prie labiau populistinių standartų.
Jaunesnės kartos atstovai, su kuriais man teko dirbti ar pažinti visuomeninėje veikloje – mylintys profesiją ir labai darbštūs žmonės. Tai manęs nestebina, nes mano karta buvo lygiai tokia pat,

– Architektūrinis mąstymas – iš esmės konstruktyvus. Tačiau statinys nėra vien medžiaga

gal tik kiek dažniau atsipalaiduojanti pačiu populiariausiu būdu... Gal tai buvo susiję su psicholo-

ir konstrukcija. Jis yra ir idėja, kūrinys. Kūrinys neįmanomas be intuicijos, kuri nepasiduoda ra-

giniu sąstingiu, pagimdytu visuomeninės sąrangos. Šiandien kūrybinės karjeros galimybės teoriškai

cionalaus proto kategorijoms. Intuityvizmas ir konstruktyvizmas – architektai stengiasi suderinti

neapibrėžtos. Reikia dirbti.

šiuos dalykus. Net ir nesistengiant jie vis tiek vienaip ar kitaip sąveikauja. Dažnai konstruktyvūs
sprendimai paremti intuityvia visumos nuovoka, intuityvia pagava galutinio rezultato, kuris vėliau argumentuojamas ir pagrindžiamas. Koks intuityvizmo ir konstruktyvizmo santykis jūsų kūryboje ir kūrybiniame procese?
– Nesu stiprus intuityvistas. Mada, aplinka, galimybės nulemia mano pasirinkimą. Patinka,
kai pavyksta „konstruktyvų mąstymą“ eksponuoti kaip pastato idėjinę meninę visumą. Manau, kad
jūs teisi – dažnai pastato ideologija pagrindžiama vėliau, dažniausiai kitų, tavo kūrybą analizuojančių žmonių.
– Kokios idėjos ir temos Jus dabar domina?
– Visų pirma idėja, kaip išgyventi konkrečiame komforto lygmenyje, kartu siekiant užtikrinti savo šeimos jaunimui galimybes prasmingai pasinaudoti atsivėrusiomis perspektyvomis, o tai
reiškia – turėti darbo. Kadangi visuomeninės veiklos šišas nuolat neleido man prasmingai gyventi,
nuramintas pastarųjų trejų metų pirmininkavimo Lietuvos architektų sąjungai, norėčiau susikaupti
vien kūrybiniam darbui. Jeigu tai pasiseks ir darbo bus, ir Dievas leis, tada norėčiau išbandyti tai,
ko nedrįsau ligšioliniame darbe, – o čia jau susikaupė keletas rizikingų ir, tikiuosi, originalių dalykų.

– Ačiū už pokalbį.
„Pastatai iškyla ant žemės, iš žemės tam tikroje vietoje, panašiai kaip medžiai, ilgiems laikams formuodami žmonių gyvenimo erdvę. Joks kitas menas taip plačiai ir be perstojo neveikia
savo aplinkos kaip architektūra. [...] Bet dėl to dažnai gana įtempti pasidaro jos santykiai su aplinka, vadinasi, su savo pačios praeitimi, kuri išlieka istorijos paminklų forma.“
Kalbėjosi Marija Miknevičiūtė

interviu

– Mano požiūris vienareikšmis, kaip į architektūros paveldą. Mūsų visuomenėje – tai nebe
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„Atgimimas“, 2006 m. rugpjūtis

– Normalu, kad skirtinguose Vilniaus rajonuose yra taikomi skirtingi režimai. Tai normalu,
nes užstatymo požiūriu pavojingesnį už Vilnių miestą sunku atrasti.
– Kokie tie pavojai?
– Mes, profesionalai, kartais sunkiai suvokiame, kad Vilnius yra daugybės perspektyvų, ap
žvalgos taškų miestas. Kad labai nesunku saugant vieną perspektyvą užgožti kitą. Ir tai aš vadinčiau
urbanistinės kultūros stoka. Ir dar tai sietina su iš esmės naujų profesinių galimybių atsiradimu. Jos
užgriuvo mus, stropius pasaulinių architektūros tendencijų nusirašinėtojus, nepasiruošusius jas kūrybingai pritaikyti esamame kontekste. Vilniuje reikėtų laikytis tęstinumo idėjos, kurią kadaise suformulavo Nasvyčio, Čekanausko, Brėdikio kompanija.
– Ar nuo jų mes turėtume tą tęstinumą skaičiuoti?
– Taip. Jie savo šiuolaikinę koncepciją kūrė remdamiesi jau susiformavusiu miesto–sostinės
su architektūrinėmis kalvomis siluetu. Reikia pasakyti, kad vienos neklystančios partijos laikais
procesą pavyko valdyti. Dabar viskas komercializuojama, ir suprantama, kad komercija lenda per
visus galus. Antra, dėl piliečių laikysenos. Piliečiai taip išauklėti, kad jiems svarbiausias yra vaizdas
iš jų balkono, o noro ar gebėjimo suprasti miestą kaip vientisą organizmą nėra. Čia aš turiu pagirti Zuoką, kad nebijo susidurti su dažnai siaurais atskirų miestelėnų interesais. Klaipėdoje nebuvo

Pokalbyje su Stanislovu Kairiu žymus architektas Leonardas Vaitys vertina šiuolaikinio Vilniaus plėtros sėkmes ir nesėkmes.
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– Pradėsiu nuo klastingo klausimo: kas Vilniuje dabar geryn?
(Ilgoka pauzė)
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– Manau, teisinga plėtros koncepcija. Tiksliau, teisinga yra politinė valia plėtoti miestą. Visą
laiką sakiau, kad pavydžiu prancūzams, kurie turėjo prezidentus d‘Esteną, Mitterrand‘ą, Pompidou,
supratusius architektūros svarbą šalies prestižui. Visi jie paliko pėdsaką.
– Jeigu jau taip pradėjome, tai Zuokas lygintinas su Pompidou Prancūzijoje ar su Osmanu
Paryžiuje?
– Greičiau su Osmanu, nors jis ne politikas, o praktikas, bet ir su Pompidou... Pagal Zuoko
politinę strategiją, dėl visko, kas čia daroma gerai ar blogai, kalti mes, architektai, profesionalai.
– Dėl įgyvendinimo...

drąsuolio atsilaikyti prieš vieną žaliųjų veikėją, ir dabar naftos terminalą turime Būtingėje. O uosto
akvatorija vis tiek po kelerių metų buvo pagilinta, kad galėtų įplaukti kruiziniai laineriai, o ir lokalizuoti neišvengiamas avarijas čia būtų kur kas lengviau. Visuomenės nuomonę profesionalai turėtų
vertinti ramiai, nes ta nuomonė dažnai nėra pagrįsta.
– Sostinėse arba turtingesniuose miestuose yra nusistovėjusi praktika nuolat skelbti tarptautinius architektūros konkursus. Vilniuje tokių dalykų reta.
– Sutinku. Rygoje neseniai vyko koncertų salių komplekso konkursas. Dalyvavo žinomi pasaulio architektai. Tiesa, laimėjo latvis. Mes kadaise, pirmaisiais Nepriklausomybės metais, bandėme
organizuoti tarptautinį konkursą dėl senosios sinagogos rajono užstatymo. Minimali organizavimo
kaina buvo 250 000 svarų sterlingų. Mes dabar konkursus skelbiame turėdami 100 000 biudžetą,
ir tai jau gerai. Tuo tarpu jei Vilniuje būtų įgyvendinami brangūs konkursiniai užsienio architektų
projektai, tai požiūris į miesto plėtrą keistųsi kokybės naudai. O internacionalizacijos išvengti mums
ir dabar nepavyksta, nes nėra sveiko nacionalizmo ambicijų.

– Taip.

– Nacionalinis architektūros savitumas yra viena, o dar būna tiesiog įspūdinga architektūra.

– Bet yra daug kalbama, ir „Atgimime“ ne kartą rašyta, kad yra tam tikrų problemų dėl

– Negaliu nesutikti. Tačiau šedevrų neužsakysi iš katalogo.

sąlygų aiškumo. Tada jau ir realizavimas tampa komplikuotas, kadangi arba įvairiems investuotojams yra nevienodos tos sąlygos, arba taikomi skirtingi kriterijai. Iš tikrųjų galima sutikti, kad Vilniaus plėtra iš principo yra teisingas ir vaisingas politinis sprendimas. Dabar Vilnius nebeatrodo
toks skurdus, turiu galvoje miestą kaip materialią visumą, koks jis buvo prieš dvidešimt metų. Bet
prieštaravimų esama. Kaip jūs vertinate vos ne kasdienę Vilniaus plėtros kritiką?

interviu

Dar ne viskas prarasta

– Bet gal galite paminėti Vilniuje nors vieną naują statinį, kuris projekto kokybe išsiskirtų
iš kitų?
– „Europos“ komercinį centrą. Apatinę dalį. Tai jau ne kasdienis sprendimas. Šituo keliu einant galima būtų išvengti tam tikrų ikikarinio Kauno klaidų, kai naujoji architektūra ten buvo tarsi
parašiutu nuleista.
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– Ne tiek pritapo, kiek patys sukūrė naują sostinės
kontekstą. Bet prieš pat karą Kauno architektūroje atsirado
ir tam tikro tautiškumo. Pavyzdžiui, Karo muziejaus pastatas. Jeigu būtume galėję ir toliau eiti ta kryptimi, dabar
pasauliui mes būtume daug įdomesni.
– Kaip suomiai ar norvegai?
– Taip. Nors jie vis tiek gana modernūs. Mes arčiau
šiaurės italų su savo baroku. Iš tos tradicijos kai ką pratęsti būtų unikalu.
– Bet grįžkime prie neabejingo savo miestui vilniečio. Pakalbėkime ne apie tą, kuris piktinasi pasikeitusiu vaizdu iš jo balkono, o apie tą, kuris sunerimęs dėl,

– Man dėl tokių dalykų apmaudu. Vienur ilgai triukšmaujama, o kitur dėmesio iš viso neskiriama. Vienur sunaikinami vertingi rūsiai, kitur, pažeidžiant visas chartijas, statomas Valdovų rūmų
muliažas, beje, tai daroma profesionaliai.
– Triukšmaujama dėl buvusio „Lietuvos“ kino teatro. Nei ten vertinga architektūra, nei jokios gatvės išklotinės logikos. Koks požiūris šiuo atveju būtų racionaliausias?
– Miesto erdvėse man pats svarbiausias, šventas dalykas yra raudonoji užstatymo linija.
– Gatvė, šaligatvis, namas.
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– Taip. Kur buvo numatyta aikštė – ten tegul ji ir būna.
– Pavyzdžiui, Radvilų rūmai Vilniaus gatvėje.
– Ten prieš juos buvo sodas. O vietoj dabartinio skvero priešais Franko namus Pilies gatvėje buvo ištisinis užstatymas. Tai įsivaizduojate, koks kiltų skandalas, jei bandytum tą viską atstatyti,
ne atkuriant, o improvizuojant.

kaip dabar mėgstama sakyti, sudarkytos panoramos žiū-

– Bet čia jau cecho niuansai.

rint nuo Išganytojo kalvos į slėnį.

– Kaip mes čia jau kalbėjome, jei vietoj kino teatro toje vietoje būtų anuomet pastatytas uni-

– O ką daryti su sostinės statusu? Reikia tam tikro

interviu

– Bet jie, tie pastatai, ten pritapo.

kalios architektūros pastatas, tai jis ten ir privalėtų likti. O dabar unikalumu net nekvepia. Skirtin-

įvaizdžio, prestižo. Galima buvo elgtis kaip carų laikais
Sankt Peterburge: nė vieno aukštesnio už Žiemos rūmus
pastato, ir taškas, ir suvaldyta. Bet Lietuva – ne imperija.
Kita vertus, taip daryti, kaip Rygoje, kur unikalaus senamiesčio silueto nuo upės pusės nepavyko
išsaugoti, taip pat negalima. Vilniuje iš esmės yra laikomasi mano jau minėto architektūrinių kalvų
principo. Pagal jį formuojama viena nauja kalva Konstitucijos prospekte, o kita turėtų būti Spaudos rūmų rajone. Atstumai išlaikomi, vizualinis ryšys yra. Tačiau klaida buvo padaryta su tuo vadinamuoju pieštuku, kuris išsprūdo už formuojamos kalvos perimetro. Kita klaida – „Miesto vartų“
kompleksas prie Seimo. Viliuosi tik, kad ten niekas neis gyventi. Aukštis ir masė neišlaikyti, fasadai
neišraiškingi, eismas nežmoniškas. Dabar dėl to silueto. Kai palygini neblogai atnaujintą „Lietuvos“
viešbutį ir naujuosius pastatus, tai matai, kad pastarieji „įsipaišo“ gerokai sunkiau. Ypač savo „kietomis“ viršutinėmis dalimis, kurios ir taip, ačiū verslininkų spaudimui, per aukštos.
– Aštuonioliktame amžiuje pirkliai irgi spaudė miesto valdžią.
– Vienintelė bėda yra tie milžiniški tempai. Pačių architektų mentalitetas nespėja taip greitai keistis. Jų sau keliami uždaviniai atsilieka nuo idealiųjų siekių, tiksliau, jie nesuformuojami dėl
to, kad nėra tam poreikio. Bet šį idealiųjų siekių poreikį reikia formuoti patiems. Idealų paklausa
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visada vėluoja.
– Tai gal jiems gali padėti miestelėnai, aiškiai formuluodami savo interesą?
– Bet ar jie pajėgūs tą savo interesą suformuluoti?
– O jeigu ką nors ir suformuluoja, tai dažnai jį pateikia su tam tikra atgrasia isterija. Tuo
dialogas ir baigiasi.

III. 16
Sporto rūmai.
Arch. E. Chlomauskas,
H. Karvelis,
Z. Liandzbergis,
J. Kriukelis

gai nei Sporto rūmai. Deja, toje vietoje verslo interesai tokie galingi, kad net architektūros grandas
Massimilianas Fuksas iš pradžių gynė Sporto rūmus, o dabar nuomonę pakeitė. O juk tai iš tiesų
ryški architektūra.
– Ir vėl norisi kalbėti apie drąsius sprendimus. Jeigu mes norime turėti europinio lygio sos-

„Respublika“, 2010 m. birželis

tinę, tai gal neturėtume bijoti, kad ten, kur Senamiestyje pro čerpių stogus nesimato mūsų unikalių
kalvų, galėtų tolumoje matytis naujas miestas. Kad neatrodytų, jog už Pilies gatvės per kilometrą
jau batvinių lysvės ir linų laukai, kad būtų metropolio atmosfera. Galų gale, miestas nuo kaimo ir
skiriasi būtent uždaromis erdvėmis.
– Man atrodo, kai kur tas perspektyvas net ir reikia uždaryti. Taip pabrėžiamas miesto erd
viškumas. Ukmergės gatvės gale galėtų stovėti ir šimto aukštų pastatai, ir pačiam tolimiausiam horizonte matytis. Kitas reikalas, kad tai privalo būti išskirtinė, apgalvota, perspektyvą pabrėžianti, o
ne ją naikinanti architektūra.

priekį yra varoma tūkstančio veiksnių? Kad visur įmanomos klaidos? Kad yra didžiulis verslo spaudimas? O gal kad kažkas, užuot rūpinęsis darnia plėtra, piktavališkai stengiasi galutinai sujaukti

Kodėl užmušinėjame žmogų?

tūrinę erdvinę miesto kompoziciją?
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– Norėčiau patikėti, kad vis dėlto yra, kam rūpi. Kitas dalykas, kad mums dar reikia išmokti

Kalbina Ferdinandas Kauzonas. Trumpai: architektas Leonardas Vaitys per daug išmintinga asmenybė,

viską tvarkyti kapitalizmo sąlygomis. Išmokti ir atsispirti kapitalo spaudimui, ir kapitalui susivokti,

kad įžangėlėje galėčiau sau leisti dėstyti kokias nors savo „išmintis“ – tiesiog gaila sau vietos šiame

kad ne viskas turi būti pasiekiama žaibiškai, kad išskirtinės vertės architektūra bus siejama su var-

puslapyje.

dais gerokai ilgiau, nei jie gyvens. Jeigu laiku atsitokėsime, tai dar daug ką galima išgelbėti. Miesto
kompoziciniai ryšiai dar nėra negrįžtamai nutraukti. Bet visuomenė turi būti aktyvi, reikalauti tik
pačių geriausių sprendimų.

– Mielas senas bičiuli Leonardai, su daugeliu išmintingų žmonių, ypač menininkų, ketvirtadieniais „Respublikoje“ šnekamės apie mūsų žmonių dvasinę būseną. Kas su mumis atsitiko? Mokykla, tėvai, istorija, filosofija mus visada moko užmušti savyje žvėrį, o mes užmušinėjame savyje
žmogų. Gal tu geriau žinai – tu architektas... Jūs truputį kitokie – universalesni, tvirčiau vaikščiojantys žeme, mažiau skrajojantys viršum jos...
– Tu žinai, turiu dabar tokią protingą knygelę. Ten yra pasiskaitymų kiekvienai konkrečiai
metų dienai. Ir žinai, kas joje skirta šiai mudviejų susitikimo dienai? Žmogus turėjo gražią pievelę,
bet kiekvieną pavasarį ją užpuldavo pienės. Raudavo jis jas, pjaudavo, o naudos jokios – dar
daugiau priaugdavo. Pamatė jį žmona nusiminusį, nusikankinusį ir sako: o tu pabandyk pienes
pamilti. Pasižiūrėk, sako, kokios jos gražios – kaip saulėgrąžos iš Van Gogo paveikslų. Taigi tas pats
su žmonėmis: būna, kad daug jų tave nervina, o tu pabandyk juos pamilti...
– Kaip viskas tinka prie šio pavasario. Žinai, man šiemet Vilnius pasirodė esąs pienių Vilniumi. Ir Pienių Vilnius man pasirodė esąs nepalyginti gražesnis už tą Vilnių, kuris buvo Europos
kultūros sostinė...
– O dar labiau tinka prie „Respublikos“ ketvirtadienio pokalbių ideologijos... Reikia žmogų
pamilti. Suprantu, kad jeigu tu normalus, nelengva tai padaryti: pamilti tą, kuris tave nervina, niekina.
Bet reikia... Mes vengiame žmonėms pasakyti gerą žodį. Varžomės pasakyti, kad mylime. Ir tai jau
tampa tarsi įpročiu. O ir tavo broliams žurnalistams tapo neįdomu rašyti apie gerus darbus. Žinoma,
kas bloga, į akis krinta labiau. O vis dėlto kiekviename žmogaus judesyje, kiekviename veiksme
juk nėra kryptingo noro daryti vien gera ar bloga. Jam tiesiog taip neišeitų – žmogus yra tam tikra
visuma. Ir matyti, manau, reikėtų viską.

interviu

– Tai ką galėtume miestelėnams pasakyti? Kad nėra paprasta suvaldyti miesto plėtrą, kuri į
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– O Gugenheimas – laiku ir vietoj? O gal pasakysi, kad ir įėjęs į jį aš kada nors pakeisiu savo
nuomonę, kaip įėjęs į Valdovų rūmus?

lau. O geri du šimtai – man dirbant keitėsi kadencijos – taip ir liko nepamilti... Tiesiog nepajėgiau.

– Tu ten galėsi susidurti su dideliu menu. Kitas dalykas, kad gal iš tiesų ne laiku. Ir, žinoma,

– Aš tave suprantu. Kai dabar girdi, kaip Seimo nariui aiškinama, ką jis gali pirkti, ko jis ne-

ne vietoje. Jo vieta kur nors senos gamyklos patalpose ar teritorijoje, ką ir tas pats Mačiūnas Niu-

gali pirkti už tuos valdiškus pinigus – tai apie kokias moralines nuostatas čia apskritai galima šnekėti. O kiek ten klaidžiojimų tarp viešųjų ir privačių interesų.
–Tačiau grįžkim prie gebėjimo pamilti žmogų, kuris iš pirmo žvilgsnio to nevertas. Gal malonėtumei pavyzdį, kaip tu ką panašaus gebėjai pamilti?

jorke buvo sugalvojęs.
– O aš buvau sugalvojęs, kaip apsaugoti tą vietą prie Neries nuo Gugenheimo. Tarp žydų
draugų iki šiol ieškau tokio, kuris sutiktų paskleisti „faktą“, kad toje vietoje palaidoti du jo proseneliai rabinai...

– Prašom. Vieni Brazauską garbina, kad jis Valdovų rūmais grąžina mums istoriją, ugdo pat

– Gerai užkabinai... Kad tu žinotum, kaip mano draugai žydai, kurie yra labai įdomūs ir pro-

riotinius jausmus, kiti sako, kad Brazauskas tiesiog nusikalto mūsų paveldui... Prisipažinsiu, buvau

tingi žmonės, sielojosi, kaip dejavo, kai jų rabinai išsidirbinėjo prie Mindaugo tilto. Bet ką, sako,

antrųjų pusėje. Profesionalus restauratorius suvoks, kad Valdovų rūmai mažai kvepia restauracija.

mes galime padaryti, jei dvidešimtas klerkas iš Vašingtono paskambina kažkam iš jūsų pirmųjų as-

Nors architektų darbas čia tikrai puikus. Įėjau į tą Karalių menę – ir mane apėmė pasididžiavimas.

menų, ir tie paskui susirietę tyli.

Kaip žmogų, kaip lietuvį... Jėga! Ir tu pamatysi – ji bus lankomiausia.
– Man buvo tas pats: pamačiau menėje mums priklausiusius slavų herbus – ir kažkoks šiurpas per kūną tik subangavo... Kažkas mane pagavo ir, jaučiu, neša. Kaip šito reikia mūsų vis labiau
nudvasėjančiam ir globalėjančiam lietuviui... Beje, tą patį jausmą patyriau skaitydamas apie tavo
ir skulptoriaus Antano Žukausko paminklo projektą Lukiškių aikštei. Prisipažinsiu, nelabai atsimenu, ką jūs ten buvote siūlę statyti, užtat jausmą, kurį patyriau apie jį skaitydamas, atsimenu – kažkas ten man šovė tiesiai į širdį... Ir dar atsimenu, kad buvo varpai ar net karilionas – ištisa varpų
sistema, tinkama varpų muzikos koncertams rengti.

Rekonstruodami Vilniaus oro uostą atkasėme dviejų vokiečių belaisvių palaikus. Parašiau
laišką į Vokietijos ambasadą. Pranešiau, kad mes ketiname tą vietą pažymėti lentele, ir paklausiau,
gal jie turi kitokių pasiūlymų ar pageidavimų. Ne, ačiū – mes būtume labai patenkinti, jeigu jūs
taip ir padarytumėte... Viskas civilizuotai, tvarkingai. O žydų rabinai?.. Svirdinėja nuo senatvės su
virgulėmis rankose prie Mindaugo tilto ir klupdo mus ant kelių sostinės centre, vieną kartą jau parduotoje teritorijoje.
– Toliau ieškoti tų dviejų rabinų, kad jie po Gugenheimu atsigultų?..
– Ieškok, bet tik šioje vietoje. Jai, beje, jau labai seniai architekto Algimanto Nasvyčio ko-

– Buvo sumanytas karilionas, kuris turėjo stovėti ant 26 metrų aukščio keturių kolonų. O viduryje – sodas, kokius lietuviai dar dabar moka iš šiaudelių daryti, tik didelis – lyg saulė, lyg kryžius...

manda buvo sumaniusi visai kitą paskirtį – žalias pusiasalis su vandens ir kitokiomis pramogomis
vilniečiams. Manau, drąsiai būtų galima sugrįžti prie šio sumanymo realizavimo.

Įsivaizduoji, vienoje ašyje – tiek mūsų istorijos: caro laikų kartuvės, sukilėlių kalnelis, paskui dar ir
Leninas... Ir ta ašis rodo į Tauro kalną, kuris subjaurotas buvusių Profsąjungų rūmų. Tai mes pasiūlėme tą kalną padidinti, kad jame pasislėptų tie rūmai. Tokį XXI amžiaus piliakalnį. Ir, įsivaizduok,
tam tikrą valandą, sutemus, lazeris nuo kariliono iššviečia ant to žalio kalno didžiulį baltą Vytį. O
tu žinai, mūsų lazerininkai – jie gi viską gali, todėl manęs klausia: ar reikia, kad Vytis šuoliuotų?..
Tai va, šitą sumanymą ir pateikėme konkursui.
– Ir kuo visa tai baigėsi?

– Jis nebuvo išskirtas. Gal tiesiog kam
nors pasirodė, kad toks sumanymas ne laiku
ir ne vietoj... O gal aš per daug fetišuoju tautinio identiteto reikšmę, lengviausiai įprasminamą simboliais.
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III. 17
„Laisvės“ paminklas-karilionas
Lukiškių aikštei.
Skulpt. A. Žukauskas

III. 18
Valdovų rūmų maketas

interviu

– Aš penkerius metus dirbau Seime ir prisilaikydamas tavo kanonų – maniškiai panašūs –
bandžiau pamilti Seimo narius. Kitaip negalėtum dirbti. Neišlaikytum. Ir man pavyko. Gal 10 pami-
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Pas isakymai
IV skyrius
//// Pasisakymai

Ką žada tokia perspektyva?
Žada labai daug. Vis daugiau objektų projektuos gabiausi žmonės, vis daugiau objektų turės bazę tapti
unikaliais. Reikia tik visuotinės nuostatos, kad socialiniai uždaviniai, iškylantys masinės architektūros
uždavinius sprendžiančiam žmogui, yra tokie pat, o gal net svarbesni, kaip ir projektuojančiam
unikalius objektus. Nes būtent jie – masinės statybos objektai – lemia miesto meninį vaizdą, užtikrina
dvasinį komfortą jo gyventojams.
Mes matome geriausius rezultatus, kai sprendžiame problemą kompleksiškai, ir tai yra mūsų
didžiausias uždavinys.
Pavyzdžiai: Vilniaus gatvė Šiauliuose, Laisvės alėja Kaune, Šeškinės gyvenamojo rajono
centras, Kalniečių gatvė – tai kompleksinio urbanistinio, erdvės, dizaino ir visus juos suvienijusio
socialinio klausimo sprendimo pavyzdžiai, parodantys, kaip galima humanizuoti gyvenamąją aplinką,
suteikti jai nepakartojamų bruožų.
Žvilgtelėkime į šią problemą ekonominiu aspektu.

Architektūros auklėjamoji reikšmė

Pradėsiu nuo minties, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti paradoksali – norint statyti
pigiau, reikia brangiau projektuoti. Tam, kad sukurtum iš tiesų ekonomišką įvairiais aspektais statinį,
reikia rasti optimalius sprendimus – tam reikia daugiau laiko ir, suprantama, daugiau projektavimui
skirtų pinigų. Efektas bus milžiniškas. Ypač svarbu išsamiau ir visapusiškai apgalvotai rengti tipinius

Teigiamas herojus – dažnai gražesnis ir geresnis, negu yra gyvenime. Teigiamas herojus

projektus. Tų tipinių projektų, kurie siūlomi plačiau taikyti mūsų respublikoje, lygis – jau praėjusio

architektūroje – unikalus objektas. Jis rodo kelius, įgyvendinimo galimybes. Geriausias auklėjimas

amžiaus mūsų supratimo atgarsiai. Jie gali būti pažangūs toms mūsų šalies sritims, kur trigubai

pavyzdžiais – kuo daugiau pavyzdžių! Pakelti masinę statybą į unikalių objektų rangą – reiškia turėti

didesnei už mūsų respubliką sričiai atstovauja trys architektai.

kompleksinį pavyzdį – tikrovę.

Mūsų per 1500, mes galime paruošti visus mums reikalingus individualius projektus su
didesnėmis projektavimo darbų sąnaudomis, ne mažiau ekonomiškus už tipinius. O ką jau kalbėti

Kas lemia sėkmę sprendžiant šį klausimą
Atsakymas tradicinis – triada: užsakovas, projektuotojas, realizuotojas.

apie jų estetinę vertę!
Tačiau tipinis projektas, matyt, dar ilgai egzistuos. Jau kalbėjome praėjusiame mūsų plenume,

Mūsų užsakovas – liaudis, valstybė, į kurios deklaracijas įrašyti visuotinės gerovės siekiai.

įrašėme į nutarimų protokolą: sustiprinti tipinio

Projektuotojas – iš dalies, architektų perprodukcija mūsų respublikoje ima duoti labai

projektavimo skyrius.

svarbių kokybinių rezultatų; tarp projektuojančiųjų vis daugiau konkurenciją atlaikiusių ir iškilusių
profesionalų.

Ar padaryta kas nors ta linkme? Abejo
ju! O čia glūdi dideli ir nesunkiai pasiekiami

Statybininkas – trečioji svarbi triados dalis. Nelįsiu į amžinus ginčus. Juo labiau kad

rezervai, daugiausia priklausantys nuo vado

įgyvendindami unikalius objektus mūsų statybininkai parodo aukščiausio meistriškumo pavyzdžius.

vų gebėjimo suinteresuoti, įpareigoti, įskiepyti

Norėčiau akcentuoti tik vieną mano keliamos problemos aspektą, kuris labiau susijęs su mūsų

pasididžiavimo jausmą gabiausiems archi

nusistatymu. Ar keliame tokius pat realizavimo kokybės kriterijus didžiajai daugumai statybininkų,

tektams dirbti šioje srityje!

kuriems nebuvo lemta prisiliesti prie unikalių objektų? Be abejo, ne. Tai kaip gi tada bus su profesiniu
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tobulėjimu ir pasirengimu didėjantiems reikalavimams įgyvendinti? Projektuotojai treniruojasi
popieriuje. Treniruojasi diena iš dienos. Ribiniais krūviais treniruojasi tiktai tie statybininkai, kuriems
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patikima statyti unikalius objektus, o dažniausiai tai visada tie patys žmonės.
Būtina, kad abu šie svarbūs komponentai – projektuotojai ir realizuotojai – būtų vienodo
lygio, nes jei ši lygybė susvyruos, tai vers vėl eiti lengviausio pasipriešinimo, bet vargu ar teisingiausiu
keliu – tai vers prastinti architektūrinius sprendimus.

IV. 01
Visuomeninis centras „Erfurtas“
Lazdynuose, Vilniuje.
Arch. Č. Mazūras, K. Valaičio
skulptūra „Vėtrungė“

pasisakymai

1986 m.
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1987 m.

pasisakymai

Tipinis projektas turi tapti ir architektūriniu etalonu, tik tada jis gali tapti vertinga sudėtine
mūsų materialinės aplinkos dalimi.
Šios mano mintys gali pasirodyti tendencingos, t. y. , kad labiau iškeliama projektuotojų
svarba formuojant mūsų aplinką. Ką gi, tai natūralu, nenatūralu būtų atvirkščiai. Ir mus ištinka
nesėkmės. Tačiau aš įsitikinęs, kad projektuotojų ir statybininkų profesinio meistriškumo augimas
turėtų būti paritetinis, ir jie turėtų vienodai suprasti savo tikslus. Bet daugeliui neblogų sumanymų
trūksta įstatyminės galios.
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Bet koks prioriteto nukrypimas projektuotojų ar statybininkų pusėn nebus optimalus.
Mes turime sukurti tokią aplinką, kurios reikalauja mūsų socialinės formacijos idealai. Kaip tai
padarysime – ne tik mūsų su tamstomis reikalas. Tai valstybinis požiūris.

IV. 02
Visuomeninis centras „Šeškinė“.
Arch. G. Baravykas, G. Dindienė,
K. Pempė, G. Ramunis

Šis tas apie architektūrą persitvarkymo kelyje
Persitvarkymo laikais įpratome atidžiau analizuoti praėjusį etapą. Ir tai, be abejonės, teisinga –
kiekvienos veiklos dabartinė situacija iš esmės yra praėjusio etapo padarinys.
Taigi, kokia šiuo metu yra architektūros situacija ir kokiu būdu ji tapo būtent tokia. Čia
niekad nebuvo jokios paslapties – maždaug prieš trisdešimt metų, tik prasidedant voliuntarizmo
epochai, vadovaujanti valia sulaužė istoriškai susiformavusius architekto ir statybininko savitarpio
bendradarbiavimo principus. Miestų statybos kelyje vežimas ėmė tempti paskui save vežiką, kuris,
nors ir kaip bandė pakreipti vežimo judėjimo kryptį, padaryti tai be įprasto vežikui drausminamojo
įnagio buvo bejėgis. O šaukti apie centralizuotai planuojamas klaidas, neseniai išgyvenus epochą,
kurioje tokie pareiškimai buvo kraštutinai „nemadingi“, buvo nedrąsu.
Tačiau bendros atsakomybės už klaidas
nesuverskime vien tiktai praėjusio laikotarpio
vadovams. Prisiminkime, kad šiam sprendimui
galėjo turėti įtakos objektyviai vertinamas
pasaulinės architektūros kontekstas. Septintasis
dešimtmetis – tai vis dar tvirtos, pažangiųjų

IV skyrius
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IV. 03
Gyvenamasis namas Marselyje.
Arch. Le Corbusier

pasaulio architektų protus užvaldžiusios modernizmo stilistikos laikai. Le Corbusier, V. Gropius,

dokumento: „Apie tolesnę architektūros ir urbanistikos plėtrą“, kurį 1987 m. rugsėjo 19 d. priėmė

L. Miesas van der Rohe – vis tie patys teisingi didieji švietalai, šventai tikėję demokratine architektūros

TSKP Centro Komitetas ir TSRS Ministrų Taryba ir kurio pagrindu mūsų respublikoje 1987 m. gruodžio

misija kuriant miestus-sodus su namais – industrinėmis mašinomis gyvenimui.

14 d. buvo priimtas atitinkamas Lietuvos komunistų partijos CK ir LTSR Ministrų Tarybos nutarimas.

Viso to laukė ir jaunoji tarybinių architektų karta, pavargusi nuo vėlgi voliuntaristiškai

Jį apibendrinant galima drąsiai teigti, kad tai tvirtas pamatas architektūros ir projektų

asmenybės kulto laikais primestos pseudoklasikinės architektūros stilistikos. Žodžiu, demokratiniai

įgyvendinimo procesui pertvarkyti. Tačiau realiai šitai pasiekti bus be galo sunku. Nereikia pamesti

to meto pokyčiai visuomenėje tarsi sutapo su demokratizmo architektūroje supratimu, juo labiau kad

galvos ir blaškytis į kraštutinumus, kaip jau ne kartą yra buvę. Žiūrint į šį dokumentą siauresne

dar buvo gyva porevoliucinių jaunųjų rusų konstruktyvistų projektų atmintis, ir jei tuomet ji nebūtų

prasme, visa ši programa turi sugrąžinti statybos proceso partnerius į klasikinę poziciją, nes tik

buvusi dirbtinai nutraukta, sunku net nusakyti, kokia dabar būtų visos šalies architektūra. Galima

tokioje situacijoje – kai leidžiama architektui visiškai realizuoti savo gebėjimus – visuomenė

garantuoti tik viena – architektūros, kaip meno statyti, struktūrinė formulė būtų likusi nepakeista.

teisėtai galės pareikalauti jo atsakomybės už savo aplinkos meninį vaizdą. Tačiau ši perspektyva,

Tai yra, architektui privalu projektuoti pagal tuos uždavinius, kurie jam yra iškelti, statybininkui –

kad ir džiuginanti, deja, gana tolima, nors mums jos nederėtų užmiršti nė minutei, kad žingsnis po

statyti tai, kas suprojektuota.

žingsnio prie jos artėtume.

aprūpinimą gyvenamuoju plotu. Taigi kas blogo atsitiko nuo to, kad mes, vedami kilnių socialinių

„Radikalus urbanistikos pagerinimas, miestų, gyvenviečių ir kaimų su racionaliu gamybinių

tikslų, nors ir pavėluotai, tačiau patekome į bendrą pasaulinę modernizmo stiliaus architektūrinę

zonų ir gyvenamųjų rajonų išplanavimu, išvystytomis visuomeninio aprūpinimo sistemomis,

srovę. Patekome, ar tik galvojome, kad patekome? Manau, kad mes bėgome krantu, vaizduodami ar

transporto ir inžineriniu aprūpinimu sukūrimas, visiškai patenkinantis gyventojų poreikius ir

vaizduodamiesi, kad plaukiam kartu su visais. Tuo tarpu gyventojai ėmė gauti šiokius tokius butus

įvertinantis ekologines sąlygas.“

su visais įsivaizduojamais patogumais kur kas greičiau, negu iki to laiko.
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Tai, žinoma, platus ratas problemų, kurių sprendimas tikroviškai atspindi visos šalies

Statybininkai suvokė, kad stambiaplokštė statyba yra vienintelis išsigelbėjimas vykdyti nuolat

kintantį požiūrį į jų sudėtines dalis. Visiems aišku, kad buvome nusikalstamai abejingi ekologijos

augančius planus, praktiškai be jokių organizacinių ar kokybinių patobulinimų. Be abejonės, tokią

reikalavimams, todėl šiandien tenka ieškoti milžiniškų išteklių. Būtini Kauno valymo įrenginiai, reikia

situaciją nesunkiai buvo galima įtvirtinti pasitelkus skaičius. Bet to nebuvo įmanoma padaryti

radikaliai spręsti Jonavos, Kėdainių, Mažeikių rajonų regeneracijos ir apsaugos nuo žalojančios taršos

architektams, ginantiems abstrakčias grožio, aplinkos humanizavimo sąvokas.

įtakos problemas. Visa tai vadovaujantieji sluoksniai supranta, o visiems mums reikia galutinai įtikėti

Taip atsirado centralizuoti tipiniai projektai, normos, medžiagų sunaudojimo ribos. Atsirado

IV skyrius

Vienas iš šio dokumento priesakų:

architektūros derinimai rangovinėse organizacijose, kurios, paradoksalu, siekė plastinio sprendimo
primityvumo ir maksimalaus objekto brangumo.

ekologinės disciplinos būtinumu ir kiekvienam savo lygmeniu principingai spręsti šiuos klausimus.
Jei žvelgsime plačiai, mes galime didžiuotis teisingai numatyta ir gyvenimo patvirtinta bendrąja
respublikos apgyvendinimo schema, kurios laikantis pavyko pristabdyti didžiųjų miestų augimą,

Prestižui palaikyti buvo tenkinamasi unikaliais objektais, kuriuose leidžiama beveik viskas

kartu „auginti“ vidutinius ir mažus miestus su visa visuomeninio, kultūrinio gyvenimo infrastruktūra.

pagal mūsų valiutines ir statybininkų realias galimybes. Tačiau tokioje situacijoje, kurioje atsidurdavo,

Kas atsitiko su mūsų kaimyninėmis respublikomis, kurios nesilaikė savų schemų, mes žinome, –

žinoma, retas architektas, nes tokių objektų visada buvo mažai, ne visada buvo pasiekiama unikalių

Rygoje, kaip ir Taline, gyvena pusė visos respublikos gyventojų.

architektūrinių rezultatų. Neretai šie objektai virsdavo kurio nors garsaus užsieninio „isteblišmento“

„Gyvenamųjų namų su skirtingų tipų butais statyba, kurie savo dydžiu, išplanavimu ir komforto

architektūros parodija. Ir čia nieko nuostabaus, mums retai tenka dirbti nelimituojant savo kūrybinių

lygiu patenkintų įvairios sudėties šeimų poreikius, vienišus ir pagyvenusius piliečius, jaunavedžius

gebėjimų, ir prie to taip pat reikia priprasti, atrasti kokybiškai naujų savarankiškų architektūros

ir kitas gyventojų kategorijas;“

kompozicinių priemonių.
Štai maždaug toks labai ribotas architektūros situacijos vaizdelis, kai šalyje griaudėja naujos,

„Sąlygų gyventojų laisvalaikiui organizuoti gyvenamuosiuose rajonuose sukūrimas, kultūriniųmasinių sveikatingumo ir sporto renginių organizavimas gyvenamojoje vietoje;“

vilčių teikiančios idėjos. Ar pasikeitė kas nors per šiuos dvejus metus? Jeigu kalbėtume ne apie

„Idėjinio-meninio tarybinės architektūros lygio pakėlimas, kaip veiksminga priemonė

lokalius pasiekimus, tai praktiškai ne, o ir negalėjo pasikeisti – architektūroje, kūrybinėje veikloje,

žmogiškajam veiksniui suaktyvinti, harmoninga architektūros kūrinių ir gamtos sąveika, pilnavertės

glaudžiausiai susijusioje su mokslu, ekonomika, industrija, tai ypač sunku. Nuo to, kad nutarėme

aplinkos sukūrimas visapusiškam asmenybės vystymuisi.“

persitvarkyti, automatiškai netapome turtingesni. Tačiau teoriškai – pasikeitimai labai dideli. Visų

Kitus tris iš septynių dokumente paskelbtų priesakų aš sugrupavau savaip, kadangi jie, mano

pirma, džiugina neregėtas įvairių visuomenės sluoksnių reiškiamų nuomonių apie architektūrą

nuomone, itin glaudžiai tarpusavyje susiję, ir susiję su bene svarbiausiu ir sudėtingiausiu iš visų

gausumas. Specialistų tai neturėtų nervinti, nors daugumos jų tonas ir kritiškas, ir kategoriškas. Aš

mums iškilusių uždavinių – išspręsti gyvenamojo ploto problemą iki konkrečios laiko ribos.

tai sieju su pagaliau prabudusiu visuomenės supratimu, kad architektūra labiausiai iš visų menų daro

Prisipažinsiu, man visados keldavo nerimą plačios socialinės programos įspraudimas į

įtaką žmogaus dvasinei sveikatai, jo kultūrai ir patriotizmui. Sulaukėme ir itin svarbaus architektams

konkrečius laiko rėmus, tarsi gyvenimas ar visuomenės vystymasis turėtų konkrečius baigtinius

pasisakymai

Prisiminkime dar ir tai, kad tuo metu, bene pirmą kartą, buvo atvirai prabilta apie liaudies
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ši sistema (industrinė stambiaplokštė!) pati pažangiausia ir teikia nepaprastai daug plastinės pastatų

suvažiavime buvo išsakyta nemažai nerimastingų minčių, ir kai kuriomis iš jų aš noriu pasidalyti su

išraiškos galimybių. Tiesa, ar sutelpa šie pastatai į mūsų reglamentuojamas statybinių medžiagų

skaitytojais, remdamasis mūsų respublikos, daugiausia Vilniaus, praktika.

išeigos normas, – šitą klausimą jau užduodu aš.

Visų pirma noriu priminti, kad Lietuvos statybininkai vis dar yra sąjunginių lyderių gretose,

Problema aiški – reikia kur kas ryžtingiau ieškoti iš principo naujų industrinės technologijos

nors ankstesnio skirtumo ir nebeliko, ir tai natūralu – visi pasitempė, o kitam, kokybiškai naujam

procesų ir pasistengti juos išmokti valdyti, – ir tą daryti greitai. Jeigu naujo kokybinio šuolio

žingsniui, vis dar bręstama. Tai aš primenu todėl, kad būtų suprantama, jog mūsų respublikos

gyvenamųjų pastatų projektavimo ir realizavimo proceso praktikoje mes sieksime įprastais tempais,

gyvenamųjų rajonų statybos praktika lyg miniatiūra gali atspindėti padėtį visoje šalyje.

vadinasi, apstatysime savo miestus jau šiandien mūsų nepatenkinančia viena serija – su visomis to

Atradę stambiaplokštės namų statybos metodą ir įtikėję jo pažangumu, jais apstatome didžiąją

pasisakymai

terminus, nekintančius viso šalies potencialo kriterijus. Todėl ir VIII TSRS architektų sąjungos

pasekmėmis.

daugumą savo gyvenamųjų rajonų. Vilniuje – dvidešimt penkerius metus ta pati serija! O pamenu,

Toks kritiškas mano tonas – sąmoningas, tai jokiu būdu nėra niurgzlaus pesimizmo padarinys.

kai respublikos vyriausieji architektai rimtai samprotavo apie skirtingas surenkamųjų stambiaplokščių

Paprasčiausiai, ši problema yra principinė formuojant mūsų miestų meninį vaizdą, todėl turi būti

namų serijas kiekvienam gyvenamajam rajonui. Tačiau industrinis molochas jau visagališkai sukosi,

keliama visu aštrumu, neatsižvelgiant į vietinius pasiekimus, nors jų yra.

paleistas neapgalvojus, kaip jį tobulinti, – be sistemos lankstumo, be variantų galimybių. Davėm

Visų pirma tai – monolitinė statyba, kuri, tik pradėta įsisavinti, jau davė neblogų meninių

masinę produkciją. Tačiau paaiškėjo, kad per visą šį laiką absoliutus skaičius žmonių, kuriems

rezultatų, o derinama su individualiai suprojektuotais visuomeniniais prekybiniais centrais, pvz.,

reikalingas gyvenamasis plotas, ne kažin kiek tesumažėjo.

kaip Šeškinėje (aut. arch. G. Baravykas, G. Dindienė, K. Pempė, G. Ramunis), sukuria įsimintiną

Vadinasi, produkcija ir toliau reikalinga, ir dar greičiau, ir gerokai didesniais kiekiais.
Kitos, alternatyvios sistemos mes neturime, kokybiškai tobulinti esamą nepasiruošta. Tokiu būdu
aiškėja, kokio meninio lygio gyvenamuosius rajonus mes galime turėti artimiausioje ateityje. Tokia
stambiaplokštė gyvenamoji statyba, kokia ji yra šiandien – tai socialinis blogis. Tai rajonai, kuriuose
neįmanomas savo kiemo patriotizmas. Jeigu mes tikimės, kad humaniškos santvarkos dėsniai apsaugos
mus nuo nusikalstamumo ir kitų socialinių bėdų plitimo tokiuose rajonuose, tai apsirikimas, kurį,
deja, patvirtina gyvenimas. Aišku viena: kol mes forsuodami gebėsime aprūpinti gyvenamuoju plotu
jo neturinčią visuomenės dalį, didžioji jos dalis jau bus nepatenkinta turimomis būsto sąlygomis, ir
tai patvirtina gyvenimas, iškeldamas pirmosios kartos stambiaplokščių gyvenamųjų namų remonto
būtinybę. Deja, kad ir kaip meistriškai mes sugebėsime suprojektuoti, šitai tik truputį pagerins
meninę išvaizdą.
Prisiminkime, kad didesnį produkcijos kiekį mes privalome duoti mažesnėmis pagrindinių
statybinių medžiagų sąnaudomis. O kad tai pasiektume, galimi bene du keliai. Vienas – supaprastinti
architektūrinį sprendimą (tiesa, tai jau ne vieną kartą daryta, todėl čia nėra didelių rezervų, be to, ir
tikslas mūsų ne tas). Antras – sukurti kokybiškai naują sistemą, užtikrinančią maksimalų industrinį
lygį, ekonomiškumą, architektūrinių sprendimų pliuralizmą.
TSRS architektų sąjungos 1987 metų apžiūroje „Geriausias metų statinys“ buvo pažymėta,
„...kad ryškiai pasikeitė architektų kūrybinių interesų sfera – nuo „prestižinių“ pastatų ir ansamblių
į kasdienės visuomeninės veiklos objektus. Visa tai džiugina, tačiau dažniausiai jie sukurti ne
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industrinės namų statybos metodais. Tai dar vienas, kelintas jau, esamos industrinės technologijos
netinkamumo pilnavertiškai architektūros kūrybai įrodymas.“

IV skyrius

Galima atrasti dar daug citatų, neigiančių stambiaplokštės namų statybos metodą, rodančių
mūsų tipinių pastatų meninės išraiškos problemos neišsprendžiamumą.
Tuo tarpu Marn-Le-Valle stambiaplokštės architektūros pastatai skirtingi savo charakteriu,
paradoksalūs, keliantys specialistų ir visuomenės susidomėjimą, skatinantys juose gyvenančių
paprastų žmonių savigarbos jausmą. Vadinasi, galima – taip teigia architektas M. Nunez-Yanovskis, –

IV. 04
Gyvenamasis namas Marn Le Valle.
Arch. M. Nunez-Yanovskis

155

Mokslas ir inžinieriai šiandien turi padėti architektams, o kartu ir liaudžiai. Reikia sukurti,

reikia pasiekti, kad vidurinės mokyklos ir ikimokyklinės įstaigos būtų statomos pagal individualius

čia aš jau kartojuosi, iš principo naujas sistemas, medžiagas ir gamybos būdus. Tačiau tam pasiekti

projektus.

objektyviai reikia ne vienerių metų, o gal net penkmečių.

Reikia pažymėti, gyvenamųjų rajonų meninio vaizdo formavimo procese nežymių prošvaisčių

Tai, kad tarp nepatenkintos visuomenės dalies yra keli architektai ir tyrėjai, daug dirbę

matyti Kauno Kalniečių gyvenamojo rajono (aut. arch. A. Steponavičius, G. Miškinienė, pastatų aut.

Senamiesčio regeneravimo srityje, taip pat neturėtų stebinti. Galvoti kitaip, nei didžioji kolegų

F. Vitas, V. Paipalas, A. Udrėnas) plane – čia įprastos architektūros gyvenamieji namai buvo praturtinti

dauguma, visiškai įmanoma, o šiais laikais netgi nepavojinga.

aukštesnės kokybės dizaino elementais ir, kas svarbiausia, sukurta partnerinė mažųjų formų sistema,
pastebimai humanizuojanti rajono aplinką.
Sąjunginiame gyvenamųjų namų projektuotojų konkurse gerai pasirodžius B. Krūminio,

Pagrindinį nesutarimą su oficialia šios dienos Senamiesčio regeneracijos koncepcija
visuomenės atstovai įžvelgia dėl Senamiesčio, kaip urbanistinio paminklo, statuso traktavimo. Tai
yra, ką galima daryti jame šių dienų ir ateinančių generacijų architektų kartoms.

V. Sargelio ir V. Zubraus grupei, pasiūliusiai naujos panelinių namų kartos seriją, išimties tvarka ją

Oficialioji koncepcija teigia, kad Senamiestis istoriniu požiūriu negali būti baigtinis, kad jis

buvo leista įdiegti Klaipėdoje, kur prie jų fasadų dar dirbo arch. G. Tiškus, ir kiek vėliau Šiauliuose.

turi plėtotis ir ten, kur tai būtina, įgauti konkretaus laikotarpio stilistinių bruožų, o projektuojant

Tačiau išimtys, anuomet gelbstintis veiksnys, dabar jau nebemadingos, todėl toliau šios ar kitos,

šioje situacijoje turi būti išsaugomi pagrindiniai reikalavimai: raudonoji užstatymo linija, posesijos

analogiškos išplanavimo lygio požiūriu, serijos butų nebebus projektuojama – ir vėl dėl tų pačių

ribos, mastelis.

normatyvų apribojimų.
Taigi pasiekta pažanga gyventojų komfortui padidinti atmesta kaip netenkinanti „svarbesnių“
veiksnių – medžiagų sąnaudų ir kitų ekonominių veiksnių. Ar iš tiesų svarbesnių?

Teigti, kad galimas tik atstatymas, kai sukuriamas nežinomas fasadas pagal pastato tipologiją,
mano nuomone, reikštų įtvirtinti pražūtingą falsifikatą, kaip ir tokį reikalavimą: užkonservuoti darbus
Senamiestyje, totaliai jį ištyrinėti ir po to pradėti jame darbus, siekiant atkurti ne tik atskirų pastatų
architektūrą, bet ir pakeisti viso rajono veiklos funkcijas, pagal kuriuo nors laikotarpiu (kuriuo
gi?) buvusias. Nekalbėsiu apie tokio plano ekonominį nerealumą, tai ne principinis klausimas.
Svarbiausia kitkas, – kad nuodugniai ištyrinėtume Senamiestį, pačiais kukliausiais apskaičiavimais,
nuolat didinant tyrėjų skaičių, reikėtų 30–50 metų. Vadinasi, iš vienos kartos miestiečių savimonės

IV. 05
Gyvenamasis namas
Marn Le Valle.
Arch. R. Boffilas

bus atimtas milžiniškos auklėjamosios reikšmės rudimentas.
Kokios įtakos šitai gali turėt tai kartai, nesiimu spėlioti.
Kitas siekimas – grąžinti buvusias gatvių-traktų, pastatų bei kvartalų funkcijas man
nesuprantamas. Kaip bus parinktas laikotarpis, kuriam iš amžių ir kodėl bus atiduotas prioritetas?
Tačiau svarbiausia – bet kuris tokio pobūdžio sprendimas yra muziejinis, visais atvejais negyvybingas
ir gyvam miestui su kintančiais, besivystančiais ryšiais negali būti taikomas.
Kaip matome, diskutuoti galima, tačiau savo pozicijos įrodinėjimas pasitelkiant nuoširdžiai
susirūpinusius, tačiau neturinčius įvairiapusiškos informacijos visuomenės atstovus, vengiant
profesionalios diskusijos – kaip jau ne kartą yra buvę – mano nuomone, primena toli gražu ne pačius
demokratiškiausius mūsų visuomenės gyvavimo laikus.
Šiaip jau reikėtų pripažinti, kad bendrauti, siekdami suprasti pašnekovą, nemokame
abipusiškai, nesuprantame, kaip gauti pozityvių rezultatų iš prasidėjusių artimesnių kontaktų su
visuomene. O jie labai reikalingi pirmučiausia dėl to, kad architektai dažniausiai pernelyg gerai
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žino vadinamosios „virtuvės“ reikalus, beje, ir kokios šiandieninės „šeimininkės“ galimybės – taip
pat. Tai viena vertus, yra neišvengiama bet kurios pasaulio dalies architekto pareiga, bet, kita vertus,

IV skyrius

trukdo išdrįsti pasiūlyti iš pirmo žvilgsnio avantiūristinius, atrodo, visiškai nerealius „prožektus“,
kurie, sukaupus visas pastangas, pasirodo, įmanomi įgyvendinti.
Čia visuomenės atstovų, atitrūkusių nuo mums įsiėdusios realybės, pasiūlymai, pastabos,
nuomonės gali ir turi duoti teigiamų rezultatų. Tam reikia bendrauti su visuomene, ir mokėti
bendrauti – profesionaliai ir artistiškai, kad jai būtų ir suprantami architektų siekiai, ir apskritai būtų

pasisakymai

humanišką aplinką, kurią rajono gyventojas jau gali priimti kaip asmenišką. Manau, kuo greičiau
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mane suprasti) žmonių, neprastų savo sričių specialistų.
O architektai neturi tokių žmonių, kurie ne tik gebėtų recenzuoti architektūros objektus,
pristatyti juos visuomenei ir polemizuoti su ja, bet kad tai būtų pagrindinis ir vienintelis jų gyvenimo
tikslas. Tikriausiai suprantama, kad aš kalbu apie specialistus architektūrologus, kurie niekur
neruošiami, nors mes daug kur ir daug kartų kalbame apie šią mūsų bėdą. Žinoma, architektūrinė

pasisakymai

įdomu. O tarp norinčių su architektais bendrauti visuomenės atstovų matyti neprastų (prašau teisingai

kritika labiausiai reikalinga mums patiems, tačiau ji atliktų ir švietėjišką funkciją, kaip ir daugumai
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architektų šiais plačios profesinės informacijos ir suspaustų terminų laikais, kuriems dar ir kitų meno
šakų kritikai „užkrauna“ visą jų intelekto kapitalą.
Architektūros kritikus būtų geriausia ruošti labiausiai akademiškoje bazėje – universitete, nes
čia galima tikėtis užlopyti ir spragas, paliktas šiuolaikinės vidurinės mokyklos, kurioje gaunamas
išsilavinimas neprilygsta ankstesnės gimnazijos išsilavinimo lygiui. Tačiau skubiai pradėti būtų
galima ir Vilniaus dailės institute, kur yra menotyros specialybės bazė. Architektūrologų poreikį
LTSR architektų sąjunga tyrė ir išsiaiškino, kad jau šiandien galima būtų įdarbinti 11 tokių specialistų.
Išsprendę šiuos klausimus, mes vėlgi būtume nemaloniai nustebinti, kad kadaise konsolidacines
menininkų funkcijas atlikęs savaitraštis „Literatūra ir menas“ vis labiau tolsta nuo daugelio meno
šakų. Tačiau, kaip suprantu iš rašytojų kalbų, jie taip pat nepatenkinti, kad jų kūrybai skiriama per

Dėl Vilniaus senamiesčio regeneravimo eigos
ir uždavinių artimiausiais metais

mažai vietos. Galgi savaitraštis turėtų būti dvigubai storesnis, galų gale atskiri jo puslapiai gali būti
nevienodai įdomūs kiekvienam skaitančiajam, tačiau kaip kūrybinės brolijos prestižinis leidinys jis
turėtų išsaugoti buvusias tradicijas.
Taigi atitrūkęs nuo darbų, kuriuos aš privalėjau atlikti pagal savo pareigas ir kuriuos
įsivaizduoju daugiau ar mažiau mokąs, įvykdžiau neapdairiai duotą pažadą. Jeigu jis būtų įvykdytas
profesionalaus architektūrologo, jo profesinis lygis jokiu būdu nebūtų patenkinamas. Šiandien visur
reikalingi profesionalai ir nuoširdi pagarba jiems bei tikėjimas jų profesine sąžine.

Gali pasirodyti keista, tačiau, prieš pradėdamas kalbėti apie Senamiesčio reikalus, aš trumpai paliesiu bendrą architektūrinės kūrybos situaciją, remdamasis Vilniaus pavyzdžiu, kuris pakankamai
ryškiai atspindi bendrus daugeliui miestų klausimus.
Didysis mūsų miestų architektūros meninis įvaizdis – tai masinės industrinės statybos gyvenamieji rajonai. Jų apibrėžimui apskritai sunku taikyti architektūros sąvoką. Perspektyvų, kad artimiausią dešimtmetį iš esmės pasikeistų jų meninis, socialinis lygis, nėra jokių. Paskelbtas siekis aprūpinti visus gyventojus butais dar labiau sukomplikavo šių rajonų architektūrinės estetikos pagerinimo klausimus. Aišku, kad bet kuria kaina siekiant įvykdyti šią programą netenka kalbėti apie tai,
IV. 06
Karoliniškių
mikrorajonas
Vilniuje.
Arch. K. Balėnas
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ir negali būti. Taigi, tokie sprendimai nieko pozityvaus neduoda, tik sukuria nervingą atmosferą

pat aišku, kad dar pragaištingesni stambiaplokščių dėžių štampavimo tempai yra be jokios alter-

projektavimo procese.

natyvos. Aišku galiausiai ir tai, kad tokiuose miestuose kalbėti apie savo namo, savo kiemo, savo

Tačiau manau, kad ir šis, daugiausiai nervinės įtampos pareikalavęs etapas, jau praeityje.

miesto sampratą taip pat neprasminga. Žodžiu – industrinėje aplinkoje gyvenančio žmogaus mora-

Šiandien, atrodo, supratome, kad „daryti greitai“ ir „daryti gerai“, mūsų visuomenės akimis, kol

liniai siekiai neturi paskatų kilniems, tarp jų ir patriotizmo, jausmams ugdytis. Kokius jausmus ugdo

kas tebėra nesuderinamos sąvokos. Daryti reikia tiktai gerai, ir mūsų visų pastangomis turėtų būti

gyvenimas tokioje aplinkoje, mes jau šiandien su nerimu stebime, skaitydami bent kiek atviresnius

sukurtas bendras šios sąvokos apibrėžimas.

vidaus reikalų sistemų pranešimus.

Aš neapsistosiu ties kasdieniškais šios problemos sprendimo klausimais, kaip antai: tyrimų

Taigi, šiame kontekste aiškėja, kad, esant tokiai naujųjų miesto rajonų statybos padėčiai,

stoka ir ligšiolinis jų lygis, projektuotojų, savos visuomenės produkto, mąstymo lygis, objektyvus

daliai sąmoningesnės visuomenės norisi identifikuotis su tokia miesto struktūra, kuri yra prisodrinta

materialinių galimybių lygis, objektyvus ir subjektyvus statybininkų inertiškumas ir kaip viso to

architektūros meninės vertės, istorinio ir kultūrinio palikimo, kuri yra unikali ir savita. Tikriausiai

pasekmė – organizacinis viso šio proceso bejėgiškumas. Nekalbėsiu ir apie tai, kad mūsų proteguotas

visiems aišku, kad tai yra Senamiestis. Štai kodėl Atgimimo banga pirmiausia ir labiausiai pakeitė

kompleksinis kvartalų regeneravimo metodas buvo labiau palankus architektūrinėms koncepcijoms

jo padėtį. Taigi, kokia čia padėtis? Manau, kad tokia, kokia ir galėjo būti, atsižvelgiant į visą šalies

kurti ir patogiai jas įgyvendinti įprastais mums industriniais metodais, nei materialinei substancijai

vystymąsi iki 1985 metų, ir tai dar pakankamai protingai laviruojant.

išsaugoti ar avariniams pastatams, esantiems skirtinguose kvartaluose, sutvarkyti. Apie tai, aš tikiuosi,

Per tą laiką mes dirbome pagal nusistovėjusią metodiką: Paminklų restauravimo projektavimo

čia bus kalbama.

institutas paruošdavo kvartalų regeneracijos pasiūlymus ir juos perduodavo mūsų institutui, o

Aš norėčiau apsistoti ties vienu, mano supratimu, svarbiu klausimu, – ties kintančio požiūrio

mes ruošdavome nepaminklinių objektų remonto, rekonstrukcijos, esant reikalui, naujos statybos

į Senamiesčio regeneravimo metodiką klausimu, tai yra pamėginti artėti prie jau minėtos sąvokos

projektinę dokumentaciją. Šiuose kvartaluose esančių paminklų dokumentaciją ir toliau rengė PRPI.

„gerai“ bendrojo vardiklio. Manau, kad būtent radikalus šiandien aktyviai besireiškiančios visuomenės

Be to, PRPI rengė visą projektinę dokumentaciją ir ištisiems, paprastai vertingesniems, kvartalams,

dalies požiūrio į Senamiesčio regeneravimo metodiką pokytis nemaža dalimi prisidėjo prie sudėtingos

kuriuose, esant reikalui, atsirasdavo darbo ir mums.

šiandienos situacijos Senamiestyje.

Šiandien, pajutę pakitusį požiūrį į tautos kultūrinį palikimą, visi panorome greičiau sutvarkyti

Visos senamiesčių regeneravimo ir istorinių miestų chartijos, visa tai, ką mes visi žinom ir

šį miesto rajoną. Prie tokio skubotumo prisidėjo ir aktyvus dalies visuomenės narių pasipiktinimas

kuo tikėjom ligi šiolei, kalba apie senamiesčius kaip apie gyvą, savaimingai besivystantį organizmą,

esama Senamiesčio būkle. Visuomenės kritika ne tik sujaudino tiesiogiai Senamiestyje dirbančius

atitinkantį šiandieninių jų gyventojų sampratą, socialinius bei kultūrinius poreikius. Be abejo, aišku,

architektus, bet ir sutrikdė įvairaus rango vadovus. Šitai visai suprantama, nes tai daugiausia renkami

kad šie tekstai yra paruošti taip, kad gali būti pritaikomi ir savaip traktuojami įvairių, netgi kraštutinių

žmonės, ir reaguoti į kritiką yra viena iš jų prievolių. Tačiau jų reakcija neretai pasirodė vienpusiška.

požiūrių žmonių. Man atrodo, kad tai yra padaryta neatsitiktinai, nes jų rengėjai suprato, kokių

Jų pask ubomis priimami

pražūtingų rezultatų gali duoti kategoriškai suformuluotos dogmos. Taigi tai yra tarsi demokratiški,

sprendimai, įpareigojantys

leidžiantys pliuralistiškai interpretuoti dokumentai. Mes jau oficialiai pripažįstame, kad perdėm

projektavimo institutus pa

ideologizuotas menas atvedė mus ne tik į estetinę, bet ir į politinę stagnaciją, todėl atsiveriantis

greitinti konkrečių objektų

demokratizmas mus džiugino. Tačiau vyksta nenumatytas paradoksas: pakilusi tautinio sąmoningumo

projektavimo terminus,

banga Vilniaus senamiesčio regeneravimo srityje ima reikštis savotiškai.



retai kada įvykdomi, ir,

Jeigu mūsų tautai sąmoningai ir jau ilgus amžius buvo apkarpomos genetinės šaknys ir taip

objektyviai žvelgiant, kitaip

naikinami tautos savigarbos jausmai, ir architektūroje šitai pasireiškė palikimo griovimu, tai mes
privalome atstatyti, atkurti, sukurti tą genetinį fondą, šiuo atveju romantišką materialinę aplinką, kuri,
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IV. 07
Vilniaus universitetas

atgaivindama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinės mitą, ne tik grąžintų mums pasididžiavimą
didvyriška praeitimi, bet ir leistų išauklėti po mūsų einančias kartas pakitusioje, istorizuotoje aplinkoje,
kas, kaip tikimasi, turėtų skatinti patriotiškus jausmus.
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Tai išties gražiai atrodantis požiūris, į kurį reiktų žiūrėti su visokeriopa pagarba, tai mano
principinė nuostata. Nesvarbu, kad šiandien aš ir didžioji dauguma architektų neigiamai vertiname
šios koncepcijos profesionalųjį lygį, matydami joje gausybę mistifikacijos, kai istorija ne atkuriama,
o sukuriama. Kiekviename požiūryje reikia ieškoti pirmiausia teigiamų bruožų. Šiandien totalinės
restauracijos ir istorizmo koncepcija skeptiškai sutinkama dar ir dėl to, kad, išskyrus Lenkiją, nė viena

pasisakymai

kokie ten bus butai, kiek jie atspindės šiuolaikinio žmogaus socialines ir kultūrines reikmes. Taip
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prie jau minėto meno ideologizavimo, ir suprasime, kad šis požiūris – tai nauja tautinės ideologijos
apraiška. Čia jau reikia pagalvoti ir prisiminti ryžtingą politinį Varšuvos atstatymo aktą, – kas be jo būtų
šis miestas? Prisiminti Trakų pilies atstatymą ir nuspręsti, kaip elgtis. Man pasakys, kad profesionalas,
aplankęs Trakus, atlaidžiai šypsosi iš mūsų sukurtos istorijos – nedaug ką tesuprasdamas praėjusiais
metais ir aš šypsojausi Varšuvos miesto istorijos muziejuje, kur sujungti atskirų posesijų namai ir
visiškai paneigta vidinė jų struktūra, kur nė nebesusigaudai, kada pereini iš vieno pastato į kitą.

pasisakymai

pasaulio šalis nėjo tokiu keliu, ir visa sukaupta patirtis tarsi įtaigiai jį neigia. Tačiau vėlgi reikia grįžti
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O tauta!? Visų rangų, įvairaus intelekto lietuviai važiuoja ir vežasi savo svečius į Trakus,
kad pasijustų didvyriais, papasakotų ir nuo savęs prikurtų apie didingą tautos praeitį. Ar turi teisę
profesionalai, kad ir kaip norėdami išsaugoti savo profesinę sąžinę tyrą, atimti šį teatrą? Ir, kita vertus,
ar gali nesiskaityti su savo sąžine ir būti apšaukti diletantais profesionaliosios pasaulio visuomenės
akyse? Žiūrint įdėmiai – klausimas neprastas. Kaip į jį atsakys Vilniaus senamiesčio regeneravimo
projektas, parodys ateitis, tačiau visapusiškai girdėti įvairias nuomones, mano požiūriu, būtina.
Grįždamas į šiandieną noriu pasakyti, kad labai daug kas priklausys nuo mūsų, įvairiuose
institutuose Senamiesčio klausimais dirbančių žmonių, požiūrio. Nuo to, kuria kryptimi vystysis PRPI,

Kalba Lietuvos kultūros kongrese

ar jis, sutelkdamas visus čia dirbančiuosius, sieks visų darbų hegemonijos Senamiestyje, ar imsis
mokslinio-metodinio centro vaidmens,
o realų praktinį darbą paliks kitiems,

Lietuvos architektų profesinė samprata, nepaisant brutalaus stalininio laikotarpio įsiveržimo, buvo

tarp jų pirmiausia mūsų institutui. Ar

suformuota pasaulinės modernizmo srovės postulatų, kurie miestų statybos srityje užgimė iš Mooro

patenkins mūsų institutą toks dalyva

ir Campanellos idealių miestų vizijos, tai atsispindėjo ir istoriškai suformuotose miestų dalyse.

vimas Senamiesčio regeneravimo pro

Užtektų paminėti tik Le Corbusier „Vuazen“ planą Paryžiuje, kad paaiškėtų šios sampratos

cese? Tikriausiai viskas priklausys nuo

prioritetai, kurie XIX a. 4-ojo dešimtmečio Kauno centrui suteikė tokią meninę išraišką, kurią mes

prii mtos generalinės regeneravimo

vertiname, ir sunaikino Vokiečių gatvę Vilniuje, dėl ko išgyvename. Todėl kaltinimai architektams

koncepcijos. Manau, kad Vilniaus se

dėl tendencingo politiškai kultūrinio palikimo naikinimo nėra teisingi. Tokiu atveju tektų kaltinti

namiestis pareikalaus atsisakyti vieti
ninkiškų ambicijų ir dirbti čia pagal
savo išgales suderinant tautos siekius
ir profesinę sąžinę.
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IV. 09
„Voisin“
(„Kaimynystės“)
planas, Paryžius.
Arch. Le Corbusier

nio avangardo.
Kalbant tik apie naujos architektūros egzistavimo galimybę tose senamiesčių vietose, kur
ankstesni pastatai sunykę ar sunaikinti, tenka konstatuoti, kad ji toli gražu ne vienodos vertės, kai

Reikia pasakyti, kad šūkis „Shock of the old“, paneigęs modernizmo „Shock of the new“,
išbalansavus ties eklektikos ir kičo riba, parodė, kad mūsų jaunesnė architektų karta geba pasirinkti,
o ne būtinai kurti iš esmės naują plastinę kalbą. Šie rezultatai patvirtina tai, kad esant nuolatiniam
kultūros vyksmui rezultatai yra objektyvi gebėjimų ir galimybių išdava.

kuriais atvejais aiškiai nevykusi, bet taip vertintina ne todėl, kad buvo neteisinga stilistinė išeities

Mano kalbos tikslas – tik atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie pasiryžę prisiimti atsakomybę

pozicija – tiesiog prasta architektūra. Modernizmo architektūros palikimas sukėlė kritikos bangą,

už naujus prioritetus, kad kažin ar galima sukurti kokybiškai naują teoriją liekant tame pačiame

ir ne be jos poveikio vis labiau prioritetinė tampa „autentiško atstatymo“ tendencija. Ši tendencija

vertinimo lygmenyje.

gana forsuotai palaikoma tautiniais motyvais, kurie, būdami šventi politikoje, vargu ar galėtų būti
lemiami meninėje kūryboje.

Kas iš mūsų gali mąstyti ne tik istorijos, meninės išraiškos, bet ir būties lygmeniu? Manau,

pasisakymai

visus žymiausius šiuolaikinius Lietuvos architektus, kurie „nesugebėjo“ atsiriboti nuo modernisti-
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tikslus yra A. Šliogeris savo meno kūrinio ontologijos etiude apie P. Sezaną, sakydamas, kad

Atsiprašau S. Stomos, kad architektūrai, „autentiško atstatymo“ tendencijai pagrįsti pritaikiau

menotyrininkas, panelė pardavėja ir filosofas tą patį objektą mato kitaip. Kad ir kiek menotyrininkas,

jo mintis iš atgaivinto „Lietuvos aido“ (1990-05-08, Nr. 1(5547), kaip nuostabiai gražų politinės

mūsų atveju istorikas tyrėjas, kalbėtų apie pastato istorinę raidą, kuri dažniausiai apibūdinama

argumentacijos pavyzdį: „Dabar mes veržiamės įgydami vis didesnę jėgą ir bijodami vėl netekti savęs,

išsamiausiomis žiniomis apie jo savininkus, jų genealogiją, gaisrus, remontus ir t. t., tačiau visos

džiaugiamės pajutę pažįstamą, kadaise mūsų pačių sukurtą formą, seną pavidalą. Tai nėra naujovių

papasakotos istorijos su tiesiogine šio pastato būtimi jokių sąlyčio taškų neturi. O svarbu yra ne

baimė. Tai įsitvirtinimas, krantų atstatymas, leidžiantis išdidžiai tarti – po viso šito raudonojo tvano

tik tai, kad į daiktą buvo įdėta prasmių, papildančių pirmapradę prasmę, – svarbiausia tai, kokios

mes likome tie patys, jis mūsų nesunaikino, neišplovė mūsų tvirtybės. Mes amžini.“

prasmės buvo į jį įdėtos. O mūsų atveju – nebe vienintelį kartą!

Štai ką sako Henrikas Elzenbergas („Mokslas ir barbarybė“, Literatūra ir menas, 1990-04-18):

Jeigu tikėtumėmės, kad Senamiestis kaip visuma gali atspindėti mūsų būtį, o mūsų vykdomas

„Kiekviena jėga, kuri siekia mus atitraukti nuo vertinimų, nepriklausomai nuo to, kokiu mastu ji tai

„autentiškas atstatymas“ – tik istorinis fonas jo tikrumui papildyti, tai vėlgi viskas atvirkščiai – būties

daro, yra nukreipta prieš kultūrą. Viena jų, ir ne pati silpniausia, atsiranda iš pasyvaus pasipriešinimo

esmė slypi ne bendrybėse, o konkrečiuose daiktuose. Tai irgi ne mano, tai Aristotelio mintis.

tų žmonių, kurie vertybių hierarchijoje, jeigu tokią iš tikrųjų sudarytume, atsidurtų ant jų savimeilę
užgaunančių laiptelių, todėl šitos potencialios hierarchijos aukos trokšta, kad vertybinių sprendimų
išvis nebūtų. Bet ši jėga dėl visai suprantamų priežasčių negali kalbėti savo vardu, ir jeigu ji nesurastų
garbingesnių tikslų siekiančių sąjungininkų, taip ir liktų pasmerkta tik pasyviam pasipriešinimui.
Tokiu jos gerą vardą gelbėjančiu sąjungininku tampa, pavyzdžiui, kraštutinės demokratijos formos:
kiekvienos didžios idėjos polinkis plisti ir vis labiau apibendrinti čia pasireiškia kaip siekimas
sunaikinti visas įmanomas hierarchijas visose galimose srityse...“
Pažiūrėkime, kaip tai atliepia Ž. Simanavičiaus mintims („Invazija ekspromtu į kultūrą ir jos
paveldo virtuvę“, Atgimimas, 1990-05-09–05-16, Nr. 8a): „Deja, Respublikos paminklotvarka dar
tebėra uždaryta keturių dešimtmečių senumo sampratų, sąvokų ir metodikos formulių aptvare. Jo
centre tebestovi „paminklo“ ir „nepaminklo“ „chartijų raidės“, „autentiškumo“ bei kitų dievų stabai ir
kartuvės eretinėms idėjoms, tokioms, kaip išnykusių paveldo objektų tikslių kopijų statymas, maketai
1:1, apytikslis formų atkūrimas pagal analogijas ir pan.“
Iš tiesų, „ekspromtas į kultūrą“ ir tiksliai išreikštas noras paneigti vertybines hierarchijas.
Tuo tarpu savaimingai besivystančioje Senamiesčio architektūroje jau ryškūs modernizmo
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paneigimo rezultatai, kurie įgavo materializuotą pavidalą. Suprantama, kad mes vėlavome, nes
patiems architektams, bene prieš dvidešimtmetį pamačiusiems R. Venturi, sunku buvo suvokti taip
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drastiškai paneigtą modernizmą su sunkiai verčiamu „vernacular“, turbūt čiabuviškos architektūros
terminu. Tik kur kas vėliau M. Heideggeris (ačiū A. Šliogeriui už architektų protams suprantamus
paaiškinimus), o po to postmodernizmo guru Charlesas Jencksas įgalino suvokti, kad turinčioms
turtingą palikimą tautoms atsivėrė naujos, labiau individualizuotos architektūros horizontai.

IV. 10
Mi6 pastatas Londone.
Arch. T. Farellas

Pranešimas konferencijoje, 1994 m.

savarankišką, profesionalią ir tautišką Senamiesčio atkūrimo sistemą todėl, kad mes visi iš tiesų
esame „pusinteligenčiai“. Juo labiau kad jau prieš pusę amžiaus vykęs bandymas sukurti tautiškos
kultūros koncepciją buvo nerezultatyvus.
Tačiau nereikia nusiminti – mes gi it „tos skruzdės darbštuolės, kurioms teko sunkiausias
užsiėmimas – vilkti kultūros vežimą, kai gyvenimas jį buvo apvertęs aukštyn kojom. Vadinasi,
sveikomis sąlygomis jiems pavyks kur kas daugiau. Tereikia neprarasti pusiausvyros, gyvenimui
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atsiverčiant į normalią būseną“. (Literatūra ir menas, 1990-05-12). Ačiū Mariui Matulevičiui už
paskutinę citatą ir tamstoms už dėmesį.

IV. 11
Pastatas
Ašmenos g.
Vilniuje.
Arch. G. Trimonis
(architektūrinė
konsepcija
A. Ambraso,
G. Čaikausko,
G. Trimonio)

Ar šiuolaikinė architektūra gali būti regionali?
Būdamas architektas praktikas, negaliu pretenduoti į teorinius tokios kontroversiškos temos
apibendrinimus. Juolab kad net siekiant išreikšti savo, asmenišką požiūrį, beviltiškai išskydusį
pokomunistinėje, pototalitarinėje, postmodernistinėje sumaištyje, visai nelengva.
Todėl siūlau atsipalaiduoti keliolika minučių, per kurias aš pabandysiu pateikti momentinę
situacijos Vilniuje nuotrauką.
Gyvendami uždaroje svetimos valstybės antihumaniškų idėjų terpėje, mes stengėmės būti
dar atskira – uždara visuomene, siekdami išlaikyti tautinės kultūros savitumą, tuo pat metu savo
vidinį pasaulį orientuodami į atviros demokratiškos (mūsų sąmonėje asocijuotos tik su vakarietiška)
visuomenės plėtros principus.
Šiandien, atkūrus Nepriklausomybę, yra panaikintas tiesioginis pavojus nacionalinei kultūrai
plėtoti, tačiau tautinio identiškumo požiūriu klausimas lieka tiek pat sudėtingas, kaip ir visame
pasaulyje, deja, ir mūsų visų sąmoningą gyvenimą mylėtuose Vakaruose. Ne veltui gerai žinomas
A. Tzonis klausia: „Kaip gali tarpti regionalizmas pasaulyje, kai tampama viena globaline ekonomiškai
ir technologiškai internacionaliai priklausoma visuma, kur universalus architektų ir architektūros
vartotojų mobilumas yra perkeliamas per sienas ir kontinentus beprecedenčiu greičiu.“ O mes taip
norime tapti sudėtine tos visumos dalimi.
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Šių dienų lietuviškame kontekste problema tampa dar sudėtingesnė, kadangi sprendžiama
ne tiek profesionaliu, kiek ideologiniu lygmeniu, proteguojant tautinį fundamentalizmą ne kaip
išeities poziciją, o kaip grįžimą į tarpukario Lietuvos kultūrinio gyvenimo modelį. Architektūroje
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pasisakymai

Išvadoje aš teigiu, jog šiandien mes neturime žmonių, kurie pajėgtų sukurti darnią,

tai reikštų siekį materializuoti tokias formas, kurios būtų lengvai atpažįstamos kaip buvusios laisvės
ir gerovės ženklai.
Siedami šią problemą su miestiškąja kultūra turime suprasti, kad miestas, kaip užgimusios
civilizacijos reiškinys, seniai jau išaugo iš savo platoniškojo „domestikuotos erdvės“ – t. y. pažįstamos,

apčiuopiamos erdvės su pažįstamais gyventojais ir tuo suponuotais moralės dėsniais, apibrėžimo.

1996 m.

Šiandien labiau tinka prisiminti M. Weberį, teigiantį, kad miestas – tai laisvės vieta, ar O. Spenglerį,
apibūdinantį didelį miestą kaip emancipuotą intelektą, tačiau negalima paneigti ir Š. Bodlero teiginio,
kad miestas – tai tautiškos kultūros degradavimas. Iš esmės šie trys teiginiai neprieštarauja vienas
kitam. Iš tiesų visiškai emancipuotas intelektas gali atsirasti tik laisvoje visuomenėje, ir bet koks, bet
kokių socialinių ar politinių tikslų sąlygotas to intelekto sukurtų formų apribojimas yra natūralaus,
permanentinio proceso stabdymas. Tokia politizuoto stabdymo išdava yra uždaros visuomenės
gimimas, kurioje gimtajai vietai neįmanoma tapti tikrąja metropolija – ji pasmerkta likti provincija.
Čia mes ir nesusimąstom, kad išsivadavus ir pajudėjus pirmyn, mūsų susirūpinimas krantų
atstatymu po rytietiško tvano, tarsi savo gyvybingumui įtvirtinti, negali virsti euforišku savitiksliu.
Tam, kad metropolija iš tiesų taptų miestu motina, jai reikia visko, ir pirmiausia ne sugrįžimo į
tik pagal jo diktuojamas taisykles. Kultūroje, juo labiau mene – pagal taisykles, priklausančias ne
nuo politinių ar socialinių realijų, o tik nuo nepertraukiamos meno plėtros pažangos, kai savaiminis
psichologinis atstūmimo mechanizmas, pakaitomis neigdamas anksčiau suformuotus principus ir
formas, visada lieka elitinio, t. y. profesionalaus sprendimų ir vertinimų lygmens.

Visuotinis architektų susirinkimas

Eidami šiuo natūraliu keliu mes sulaukiame tokio lygio kūrinių, kurie, realizuoti konkrečioje
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vietoje visiškai kosmopolitinėmis priemonėmis, plastiniais ženklais, kuriuos pažįsta visas modernus

LAS ataskaitinis pirmininko pavaduotojo atsistatydinimo pareiškimas

pasaulis, tampa neatskiriamais tos konkrečios aplinkos partneriais, ją ryškiai praturtinančiais.

Šiandien sunku suskaičiuoti, kiek kartų per pastaruosius keturiasdešimt metų žlugo Lietuvos

Mes gi, savo laiku objektyviai negalėję užtikrinti natūralaus ir nepertraukiamo kultūros

architektų viltys dirbti pagal gyvenimišką logiką. Visos ligšiolinės valstybinės programos, liečiančios

proceso, šiandien bandome tai kompensuoti išdidžia – savimyliška laikysena, atmesdami tai, ko

architektūrinę veiklą, pasirodė negyvybingos, kaip ir paskutinioji – 1987 metų rugsėjo 19 dieną

paprasčiausiai nepajėgiam sukurti. Tačiau nemalonus savo kūrybinio potencialo ribotumas reikalauja

TSKP CK ir TSRS MT priimta „Dėl tolesnio architektūros ir urbanistikos vystymo“.

keisti įprastų istoriškai nusistovėjusių vertinimų skalę, kas ypač lengva padaryti istorinių politinių
lūžių metais.
Išrandamas „foninės architektūros“ terminas, beje, tiksliai apibūdinantis jį sugalvojusiųjų
architektūros supratimo lygį, – kad tik neįsileistų daugiaplanės-elitinės miestiškosios kultūros,
nepabandytų atrasti savų, visame pasaulyje apčiuopiamų kontaktų su istorine vietovės aplinka.
Reikia pripažinti, kad modernizmo architektūros palikimas daugeliu atveju atskleidė ne tik
tuos prieštaravimus, kurie tapo akivaizdūs pasaulinės architektūros raidoje, bet ir Lietuvos architektų

Tiesą sakant, tai jau nieko nebestebina, ir beviltiškam nusivylimui, kad iš esmės niekas
nesikeičia, priežasčių yra didelių ir pagrįstų. Tačiau šiandien vėl jau visuotinių vilčių metas, ir
architektams būtina dar kartą ryžtingiau nei ligi šiolei pabandyti persitvarkyti, tiksliau – pabandyti
įsijungti į Tautinio atgimimo pertvarkos procesą.
Į tai, kaip to pasiekti ir kokios, mano nuomone, problemos spręstinos fundamentaliai,
kad naujoji Sąjunga galėtų būti įtakinga rengiant bendravalstybines Lietuvos programas, ir yra
nukreipta mano kalba.

kultūrinio pasirengimo spragas bei žemą jų kūrybos realizavimo lygį. Tačiau užmirštame, kad tai

Įdomu pažymėti, kad bene vienintelė valstybinė programa, gimusi ne aukštuose kabinetuose,

yra objektyvi pačios Lietuvos istorijos nenatūraliai trūkčiojančios raidos pasekmė. Todėl negalima,

bet profesionaliai paruošta architektų ir po to priimta vykdyti, pasirodė gyvybingiausia. Aš turiu

kad natūralus vienos stilistikos, šiuo atveju modernizmo, neigimas, įgalinantis profesionalą užtikrinti

omenyje „Vieningos respublikos apgyvendinimo sistemos“ programą ir iš jos išsirutuliojusią

elitinės, profesionaliosios kultūros tęstinumą, diletantiška samprata būtų atmetamas visiškai, kaip

„Rajoninio planavimo schemą“. Šios programos įgyvendinimo rezultatai turėtų pasitarnauti mums

nehumaniškos visuomeninės sistemos reliktas.

kaip gera pamoka, kad tik profesionaliai paruoštos ir įstatymiškai įgyvendinamos programos yra

Kompromisas tarp „kosmopolitinės“ ir „tautinio fundamentalizmo“ architektūros išpažintojų

gyvybingos.

gal ir įmanomas, su sąlyga, kad tai sprendžiama kultūrinėje, o ne ideologinėje plotmėje. Nors ir

Kokie gi šios programos rezultatai ir kodėl vėl reikia apie ją kalbėti? Pirmiausia, galbūt

šiuo atveju pasiektas „bendras vardiklis“, mano nuomone, tegali įteisinti šiandieninę mūsų kultūros

šalutinė šios programos vykdymo išvada, kurios reikšmė šiandien milžiniška, – tai išsaugota

padėtį, kaip geografinio Europos centro provinciją.

nepakitusi Lietuvos gyventojų nacionalinė sudėtis. Naujų regionų vystymas ir didžiųjų miestų
augimo stabdymas, be abejonės, turėjo įtakos imigraciniams srautams, ir šiandien su aiškiu

pasisakymai

išeities poziciją, o įsiliejimo į šiuolaikinį pasaulį, kuris įmanomas ar bent mažiausiai skausmingas
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pasitenkinimu mes galime palyginti savo ir Baltijos kaimynų padėtį. Neperdėdami galime teigti –

tai patvirtina. Taip ir vėl susiduriame su meno ideologizavimu, tačiau su kitais, tarsi svarbesniais

tai didis pasiekimas.

tautiniais prioritetais.

todėl čia sunkiai prigijo miestiškoji kultūrinė infrastruktūra.
Žinia, dėl hipertrofuoto pramonės plėtojimo ir jos ekologinio nevalyvumo galima kaltinti
unitarinį monstrą, tačiau tai tik patvirtina neatidėliotiną reikalą grįžti prie šio darbo.
Naujas Žemės įstatymas taip pat turi įgauti urbanistinį karkasą, radikaliai performuoti požiūrį
į kaimą, kurį versdami miestu, ačiū Dievui, pirmieji pailsome mes patys.
Kai dėl mūsų didžiųjų miestų, tai kas šiandien gali pasakyti, kur jų augimo ribos? Jų nebeliko.
Ar ne todėl, kad štampuoti stambiaplokštes dėžutes yra lengviausia, kartu bandant išspręsti dar
vieną gyventojų aprūpinimo butais iki 2000 metų programą.

nelabai aiškiais principais suformuota, tačiau pakankamai autoritetinga ir, be abejonės, reikalinga
organizacija. Nerimą kelia tik alternatyvų nepripažįstantis istoristinis požiūris į visus su kultūros
paveldo regeneracija susijusius klausimus.
Čia Architektų sąjunga privalo pasiekti, kad jos sprendimai šiuo klausimu būtų paritetiškai
vertinami ir lemiami visais lygiais. Beje, ir Kultūros ministerijos bei Sąjūdžio rengiamoje Lietuvos
kultūros koncepcijoje.
Sprendžiant visus šiuos klausimus mes turime tarti įtaigų, moksliškai pagrįstą žodį.
Mes jau nebegirdime kalbos apie Meno instituto prie Lietuvos mokslų akademijos steigimą.

kilnus jos tikslas, bet, neturint alternatyvų stambiaplokštei statybai, jis nesudaro jokių prielaidų

O jis, be abejonės, reikalingas, kaip ir Architektūros skyrius jame. Architektūros teorija privalo

humaniškai aplinkai kurti.

būti toje pačioje kultūrinėje aplinkoje su kitais menais, kad technokratinį jos pradą humanizuotų
bendražmogiškosios dimensijos.

pasididžiavimo savo namais, kiemu, rajonu ir, galiausiai, Tėvyne jausmo? Argi ne tai yra tiesioginis

Lietuvos statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas nuveikė nemažą darbą

dorovinio nuosmukio užkratas? Kaipgi galime tikėtis, kad „kazarmose“, tetinkančiose laikinai

architektūros teorijos srityje, jo veikla skatintina ir toliau. Tačiau darbų apimtis ir būtinumas kelti

apgyvendinti žmones, išaugs žmogus, kurio tikslas – kurti naują Lietuvą.

jų lygį įsakmiai rodo, kad reikia steigti naujus mokslinės minties centrus; tokiu ir turėtų tapti

Aš suprantu, kad mano mintys nemažam skaičiui žmonių gali atrodyti šventvagiškos,
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Šiuo metu regeneracijos strategijos deklaruotoja tapo Kultūros paveldo taryba, kad ir

Pastaroji – tai dar vienas uždaruose kabinetuose sugalvotos programos pavyzdys. Atrodytų,

Kokios kartos gimsta ir gims, kokios auga šioje aplinkoje, kur nėra ir negali atsirasti meilės ir
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Prisiminkime ryžtingą, pirmiausia politinį, Varšuvos atstatymo aktą ir pagalvokime – o kas
gi be jo būtų šis miestas? Prisiminkime Trakų pilies atstatymą.

minėtas Meno institutas.

tačiau pažvelkite į pačią artimiausią mūsų perspektyvą su sutaupytu cementu, metalu ir šilumos

Gali kilti pagrįstas klausimas, kas gi iš architektų dirbs šį darbą. Ir čia iškyla, tiksliau

nuostoliais. Trūksta lingvistinių gebėjimų jai apibūdinti. Ir kuo mažiausiai čia kalti autoriai – kalta

sakant, jau seniai iškilusi, būtinybė ruošti šiuolaikinės architektūros tyrėjus – kritikus. Iš pradžių

sistema, kurios absurdiškumą jau seniai suprato pasaulis.

tai galima būtų daryti Vilniaus dailės instituto Menotyros katedros bazėje, vėliau siekti ją perduoti

Ar yra optimali išeitis šioje situacijoje? Žinoma, yra, tik reikia turėti drąsos priimti sprendimus,
kurie atitiktų Lietuvos poreikius. Galutinė atsakomybė vis tiek teks mums – architektams.
Esant tokiai padėčiai, vykstant naujųjų miesto rajonų statyboms sąmoningosios visuomenės
nori identifikuotis su tokia miesto struktūra, kuri yra labiau prisodrinta architektūros meninės
vertės, istorinio ir kultūrinio palikimo.
Mes pripažįstame, kad perdėm ideologizuotas menas atvedė mus į estetinę ir politinę
stagnaciją, todėl atsiveriantis demokratizmas mus džiugino. Tačiau pakilus tautinio sąmoningumo
bangai vyksta nenumatytas paradoksas, kurį aš pabandysiu objektyviai paaiškinti.
Nelengva mūsų tautai tekusi vystymosi dalia, kai ilgus metus buvo primetamos svetimos
vertybės, naikinamas nacijos savigarbos jausmas. Architektūroje tai pasireiškė palikimo griovimu.

universaliausiai mokslo įstaigai – universitetui. O mūsų abi aukštosios mokyklos turi sudaryti
savarankiškas, o ne sąjunginius reikalavimus atitinkančias mokymo programas, kurios atitiktų
šiandienos reikalavimus, ir joms įgyvendinti kartu su Architektų sąjunga pasirinkti žmones, kurių
kompetencija matuojama ne tik senstelėjusiais moksliniais laipsniais.
Pavienės, cechinės pastangos esmingiau pajudinti vežimą nepajėgė jo išstumti į šviesią
ateitį iš biurokratiškai tvirtai suręsto kelio, apkaišyto nuostabiai prasmingais „Ekonomika turi būti
ekonomiška“ ir kitais į jį panašiais lozungais.
Architektų sąjunga privalo tapti politine jėga, kurios balsas turi būti girdimas, o atskirais
atvejais – lemiamas visose su architektūra susijusiose valstybinėse programose, o tai reiškia – iš
esmės visose gyvenimo sferose.

Todėl mes tarsi privalome atstatyti ir atkurti romantišką Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės

Tenka priminti, kad siekiant tokios visuomeninės padėties Architektų sąjungai reikalinga

materialinę aplinką, kuri leistų didžiuotis didvyriška praeitimi, išauklėtų po mūsų einančias kartas

pasišventusi, protinga ir drąsi vadovybė, gerai įsivaizduojanti, kaip šiuos tikslus pasiekti. Todėl

ne tik europinių standartų, bet ir lietuviškoje istorizuotoje aplinkoje, kas galimai ugdytų patriotizmą.

aš siūlau šiandien nerinkti naujo AS pirmininko, o iškelti galimas kandidatūras į šį postą, kad

Šiame požiūryje, populistiškai patraukliame, gausybė mistifikacijos – istorija ne atkuriama,

susirinkę į eilinį naujos Sąjungos suvažiavimą, kuris galėtų įvykti dar šiais metais, mes galėtume

o kuriama. Šiandien totalinės restauracijos ir istorizmo koncepcija atkuriant prarastas vertybes
Europoje nėra toleruojama bent jau chartijomis ir deklaracijomis, ir visa sukaupta patirtis tarsi

palyginti kandidatų platformas ir išrinkti tinkamiausią.

pasisakymai

Kita vertus, dėl naujų regionų pramoninės plėtros atsirado naujų ekologinio užterštumo
šaltinių santykinai švariuose rajonuose, kūrėsi miestai su kaimiškos psichologijos gyventojais,
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1997 m.

pasisakymai

Patikėkite, tai ne mados reikalavimas: arba mes dar kartą pabandysime tapti Sąjunga,
ar liksime klubu, kuriam, kaip ir ligi šiol, bus nurodoma, kas ir kiek yra leidžiama, retkarčiais
numetant kokį pasižymėjimo ženklelį. Tačiau tada atsiskaitymas prieš Lietuvos liaudį anksčiau
ar vėliau bus baisus.
Atleiskite už neįprastai patetišką toną, dar labiau už tai, kad aš, kaip AS pirmininko
pavaduotojas, toli gražu nedirbau taip, kaip šiandien raginu dirbti kitus, ir šiais žodžiais leiskite
užbaigti savo kadenciją šiame poste.
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Tautiškumas ir miestiškoji kultūra (Architektūra)
To be modern is not fashion, it is a state. It is necessary to understand history, and he who understand
history knows how to find continuity between that which was, that which is, and that will be. Le
Corbusier.
Epigrafu pasirinkta citata tikriausiai buvo išsakyta prancūziškai, tačiau pakliuvo man šia
kalba. Norėdamas neiškreipti prasmės, aš pacitavau
ją be vertimo, siekdamas atkreipti dėmesį į skirtumą
tarp žodžių „know“ ir „understand“. Ir būtent istorijos
supratimas, o ne žinojimas gali būti savireguliavimo
matuoklis šiuolaikinėje architektūrinėje veikloje.

IV. 12-13
P. Mondrianas su
savo kompozicijomis
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tokia. Todėl negalima leisti, kad natūralus vienos stilistikos, šiuo atveju modernizmo, psichologinio

plėtojant toliau beliktų pašmaikštauti kitaip galvojančių kolegų atžvilgiu, kas, kaip visada, sukeltų

atstūmimo mechanizmas, įgalinantis profesionalą užtikrinti elitinės profesionaliosios kultūros

greičiausią, tačiau beveik visada netikslią redakciją, kuri bendrame šiandienos Lietuvos politizuoto

tęstinumą, diletantiškoje sampratoje būtų atmetamas visiškai, kaip nehumaniškos visuomeninės

gyvenimo fone galėtų sukurti (iš esmės jau sukūrė) dar vieną susiskaldžiusios visuomenės grupelę.

sistemos reliktas. Dėl to gali būti iškreipta visuotinai pripažinta vertybių hierarchija. „Kiekvienos

Apsispręsti padėjo V. Kubiliaus straipsnis „Kodėl nesidedu prie opozicijos?“ (Lietuvos aidas,

didžiulės idėjos (politinės ypač – L. V.) polinkis plisti ir vis labiau apibendrinti čia pasireiškia kaip

1991-05-24). Cituoju: „Humanitarinei inteligentijai, tiesiančiai minėtus (pasišiaušusių vienas prieš

siekimas sunaikinti visas įmanomas hierarchijas visose galimose srityse...“ (H. Elzenbergas). Taigi,

kitą visuomenės grupių) ryšius kultūros sferoje, kuri apglėbia ir saugo tautą istorijos kataklizmuose,

atmetus demokratiškai įprastą vertinimų hierarchiją, tektų atsiriboti nuo modernistinio avangardo,

ypač pražūtingas nuožmus susipolitinimas. Tai išdžiovina asmenybės vidinį gyvenimą, pakerta

kurio neabejotina įtaka suteikė prieškarinio Kauno centrui tokią meninę išraišką, kurią mes vertiname,

aukštesniuosius būties kriterijus, išveja net Dievą – artimo meilės skelbėją. Fanatiškai mąstantys

o atskirus jį sudarančius pastatus vadiname kaunietiška, tai reiškia – lietuviška architektūra.

intelektai tik užteršia kultūrą laikinomis drumzlėmis, kurios negreit nusėda.“
Perskaičiau ir ėmiausi perrašyti seniai paruoštą, kur kas labiau kategorišką ir konkretečią

Štai taip! Ir nereikia jokių specialių tautiškumo receptų, reikia tik, atsivertus kartu su vežimu
nuo galvos ant kojų, iš didelio tautinio pakilimo neapversti vežimo kitu šonu.

kalbą, juo labiau kad pati tema bei jos objektas ir šiaip jau pakankamai kontroversiškas, mūsuose

Ir jeigu mums leistų tame vežime pakankamą laiką (o taip norėtųsi amžinai) riedėti įprastu

dar ir iškreiptas, kaip ir visos vertybės, o tai reiškia – ne natūralaus, bet politizuoto vystymosi būvio.

pasaulinės demokratijos keliu, greitai jame būtų mažai vietos nuo tokių architektų, kurių savarankiška

Tuo tarpu mūsuose, teigia H. Kunčius („Atviro meno poreikis“, Literatūra ir menas, 1994-04-

kūryba iš tiesų gebės sukurti lietuvišką?..

28): „Lietuvos meno istorija yra trūkčiojanti, labiau priklausanti nuo politinių, socialinių laikmečio
realijų, negu nuo savaimingos, imanentinės meno orientacijos – nepertraukiamo proceso. Lietuvos
menas – Lietuvos istorijos produktas, niekada, kaip ir pati Lietuva, negalėjęs vystytis natūraliai,
dėl to apaugęs kompleksais, kuriuos bando kompensuoti narcizine laikysena. O viskas prasidėjo
nuo nenoro kuriant kultūros modelį integruoti į lietuvišką kultūrą miesto daugiakalbės kultūros –
pasaulinės elitinės kultūros dalies, paversti ją sava. Miesto kultūra, kurią integravus atsirastų
pagrindas plėtotis elitiniam menui, yra neigiama, geriausiu atveju suvokiama kaip antilietuviška. Ima
dominuoti „folklorinės“ kultūros samprata.“ Čia trumpai nutraukiu citatą tam, kad priminčiau, jog
„folklorinė“ formų, detalių požiūriu architektūra, kad ir neturėjusi gausaus sekėjų būrio, tam tikrais
aspektais buvo bandoma nuo pačios Lietuvos valstybės užgimimo iki šių dienų. Manau, kad tai yra
valstietiškasis meno vystymosi lygmuo (ir čia vėl grįžtu prie nutrauktos citatos), „kuriam būdinga
natūrali, nenutrūkstanti raida, ir kitas elitinis lygmuo, kai pakaitomis neigiamos anksčiau formuotos
nuostatos, principai, formos. Mūsų amžiuje šis neigimo procesas įgavo papildomų drastiškumo
bruožų. Tačiau neigiama ne vardan neigimo, o atsižvelgimo į idėjinius tikslus.“
Mes vis nesiryžtame profesijos patikėti profesionalams. Štai pasaulinė modernizmo
architektūros raida, ignoravusi suformuotos materialinės aplinkos vertę, šiandien sukritikuota.
Tačiau normalią demokratijos plėtros patirtį turinčiose šalyse tas vyko ir vyksta profesionaliu lygiu,
kuris parodė ne tik neabejotinus postmodernizmo prioritetus, bet atskleidžia ir naujas, efektingas
„romantiškojo“ modernizmo ir high tech’o galimybes, turtinant ir tęsiant kultūrinę raidą.
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Lietuvoje dabartinis architektūros plėtros etapas, sutapęs su tautinės savimonės atgimimu,
sulaukė ypač didelio visuomenės dėmesio, kuris natūraliai nukrypo į siekį materializuoti tokias

IV skyrius

formas, kurios būtų lengvai atpažįstamos kaip buvusios laisvės ir gerovės ženklai.
Reikia pripažinti, kad modernizmo architektūros palikimas daugeliu atvejų atskleidė ne tik
tuos prieštaravimus, kurie tapo akivaizdūs pasaulinės architektūros raidoje, bet ir Lietuvos architektų
kultūrinio pasirengimo spragas bei žemą jų kūrybos realizavimo lygį. Tačiau užmirštame, kad tai
yra objektyvi pačios Lietuvos istorijos nenatūraliai trūkčiojančios raidos padarinys. Dėl to ir kultūra

IV. 14
Ilinojaus technologijos institutas.
Arch. M. van der Rohe

pasisakymai

Taigi epigrafo citata pakankamai kategoriškai apibrėžia mano nuostatas šia tema, kurias
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Respublikos laikais – tėvas atvyko su savo žmona, mano motina. Taigi būsimiesiems architektams
ginant diplominius darbus, tarp puikiai tai padariusio Algimanto Nasvyčio ir po to turėjusio sekti
Vytauto Nasvyčio „pasirodymo“ susidarė ilgesnė nei tradiciškai įprasta pauzė. Iš čia mamos lūpomis
perteikta legenda: „Įsivaizduok, tokie jauni, talentingi, gražūs, o turėjo tiktai vieną kostiumą, todėl
Vytautas užtruko tiek, kiek reikėjo persirengti Algimanto vilkėtą kostiumą. Tai užtruko ilgiau nei
įprastos pauzės tarp diplomantų pasirodymų.“

pasisakymai

1998 m.

Visam gyvenimui įstrigo ši pavardė, išgyvenant dėl tokios neteisybės, nors daugiau kaip vieną
kostiumą tais laikais nedaug kas turėjo.
1968 metais atlikau priešdiplominę praktiką Vilniuje – galingiausiame Miestų statybos
projektavimo institute pas vieną mūsų architektūros grandų N. Bučiūtę. Čia jau koridoriuose akis į
akį susidūriau su broliais Nasvyčiais – iš tiesų labai gražiais, estetiškai iškiliais bei parodomaisiais
inteligentais. Ilgainiui supratau, kad jų inteligentiškumas yra ne poza, o įgimta charakterio savybė.
Koridoriais vaikščiojo dievai...
Prisimenu pirmą artimesnį bendravimą, kuris įvyko reikšminga proga, atrodo, kai Vytautui

Algimanto ir Vytauto Nasvyčių 70-mečiui

Brėdikiui gimė sūnus. Į V. Čekanausko kambarį, kur tuo metu V. Brėdikis projektavo Vilniaus autobusų
stotį, sugužėjo visi grandai, tarp jų, žinoma, ir broliai. Kadangi pas V. Čekanauską jau porą metų
dirbo mano bičiuliai iš Kauno Politechnikos instituto Č. Mazūras, A. Lukšas, A. Alekna, man pavyko
„įsitrinti“ į šią kompaniją, kuri „aplaistė“ šį įvykį. Akcija buvo tęsiama „Neringoje“ (Dieve! O kiek

Iš pradžių buvo graži, graudi ir įkvepianti legenda, kurią aš išgirdau iš savo mamos. Mama ją
pasakodavo su ašaromis akyse. Dabar jau negalėčiau garantuoti, kad atpasakosiu labai tiksliai, nes
girdėjau ją būdamas maždaug dešimties metų.
1952 metais broliai baigė Valstybinį dailės institutą. Mano tėvas, buvęs Taikomosios ir
dekoratyvinės dailės instituto direktorius Jonas Vaitys, matyt, buvo pakviestas dalyvauti Vilniaus
dailės instituto baigiamųjų darbų vertinimo komisijoje. Kaip buvo įprasta Nepriklausomos

kartų po to!) Čia prisijungė ir žavioji Teresė Čekanauskienė, vėliau su didžiausia pagarba visų vadinta
Teresėle. Su gražia baltų rožių puokšte puolė į glėbį „Viciukui“. Tai vėl man buvo nepaprastai gražu.
Tokius santykius vėliau aš stengiausi puoselėti ir tarp savo artimiausių kolegų.
Be abejo, pačios Teresės pasirodymas „įšilusioje“ architektų kompanijoje buvo klaida, nes
„prisibaigti“ kolektyvas nusprendė naujajame Čekanauskų bute O. Sukackienės gatvėje. Kadangi visi
netilpome į taksi, grupė kolegų, vadovaujami kaltininko V. Brėdikio, nusprendė pasiekti Čekanauskų
namus prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios bėgte. Kokie jauni mes buvome! Atbėgę jau radome
Čekanauskus ir Vytautą Nasvytį. Algimantas „dingo laiku“. Kaip dabar prisimenu Vytautą Nasvytį,

IV. 15
Arch. A. ir V. Nasvyčiai

meistriškai akompanuojantį skambančiai muzikai savo petnešomis, ir Vytautą Brėdikį, grasinantį
elektriniu grąžtu išgręžti naujojo buto sienas.
Buvimas šioje kompanijoje man priminė inteligentiškos bohemos pamokas mano tėvų
namuose, tik tai vyko jau nebe jaunuolio, o „apibrendusio“ žmogaus akyse. Aš supratau, kad tai
tie patys kūrybos grandai, laisvi, demokratiški ir tolerantiški žmonės. Vėlesnis gyvenimas patvirtino
šį įspūdį.
Pirmasis kūrybinis susitikimas įvyko bene 1970 metais respublikiniame architektūriniame LKP
CK rūmų konkurse Vilniuje, Lenino aikštėje. Man su bičiuliu Gintautu Telksniu pavyko laimėti antrąją
premiją. Pirmoji, be abejonės, atiteks broliams kartu su jaunuoju A. Reimeriu. Nekvestionuodamas
šių rezultatų, manau, objektyviai galiu pasakyti, kad šalia išskirtinio talento brolių autoritetas buvo
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toks milžiniškas, jog konkuruoti buvo iš tiesų sunku. O ką jau kalbėti apie tokius pora metų po
instituto baigimo atsiradusius „snarglius“.
Pagaliau Nepriklausomybė. Skambina Gediminas Baravykas ir prisako rytoj – sekmadienį,
8-ą ryto – atvykti į jo, miesto vyriausiojo architekto, kabinetą. Negarantuoju, kad prisiminsiu visus
šio paslaptingojo susirinkimo dalyvius. Ten buvo A. Nasvytis, G. Baravykas, A. Lukšas, K. Pempė,
G. Ramunis.
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1998 m. spalio 23–24 d.

pasisakymai

IV. 16
Arch. A. ir V. Nasvyčiai

Pasirodo, Atkuriamajame Seime buvo
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formuojama pirmoji Nepriklausomos valstybės
Vyriausybė. Neoficialūs šaltiniai pranešė, kad
architektams skiriamos tuometinės Statybos ir
urbanistikos ministerijos pirmojo viceministro
pareigos. Pasitarę tarpusavyje nusprendėme, kad
į jas kandidatuoti galėtų A. Nasvytis ir, jo paties
reikalavimu, kad būtų išlaikytos demokratijos taisyklės, – A. Lukšas. Ilgame pokalbyje gavome
informacijos, kad žmogus, kandidatuojantis į ministrus, gali būti kompromituojamas dėl savo tarsi
neskaidrios praeities, todėl nebus siūlomas į ministro postą. Mes supratome, kad architektams atsivėrė

Tarptautinis seminaras „Statyba istorinėje aplinkoje“

istorinis šansas turėti ministrą architektą.
Tada abejonių nebeliko, ministru Sąjūdžio daugumos Seime galėjo tapti tik Algimantas
Nasvytis – vienas aktyviausių ir įtakingiausių Sąjūdžio dalyvių. Po ilgų įkalbinėjimų – dievaži,
A. Nasvytį ne itin traukė administracinis darbas – jis pagaliau sutiko. Seimui beliko tik pritarti!

Lietuvos architektų sąjungos vardu sveikinu čia susirinkusius tarptautinio seminaro dalyvius. Norėčiau
visų pirma pateisinti neaktyvų Architektų sąjungos dalyvavimą rengiant seminaro „Statyba istorinėje

Ministeriavimas neatnešė didelio moralinio pasitenkinimo pačiam A. Nasvyčiui, tačiau

aplinkoje“ rezoliuciją, iš dalies dėl to, kad nelabai tikiu įvairių rezoliucijų galia. Tačiau kiekviena

mums, architektams, buvo kur kas lengviau. Profesionalas viską suprasdavo iš pusės žodžio, o

rezoliucija yra atidaus analitinio darbo rezultatas, todėl yra vertintina pozityviai. Rezoliucijos nuostatų

buvo lūžio metai, kai visas projektavimo ir statybos procesas stojosi nuo galvos ant kojų. Pamažu

laikymasis visada yra koreguojamas laiko, visuomeninių pokyčių ir žmonių, betarpiškai dirbančių

turėjo išnykti statybininkų diktatas, kai architektūriniai sumanymai buvo prastinami prisidengiant

istorinėje aplinkoje, kompetencijos.

planiniais terminais ir galimybių stoka. Taip ir atsitiko, bet pradžia buvo nelengva, ypač ministrui.

Dauguma mūsų esame šio proceso liudininkai. Tarybiniais metais atlikta iš esmės ydinga

Kaip tokios veiklos epizodą prisimenu pirmąjį A. Nasvyčio – ministro apsilankymą statant

totalinė kvartalų regeneracija laikantis

Vilniaus oro uostą. Žinia, ministro apsilankymas statybvietėje – neeilinis atvejis, todėl pasirodžiusį

šiuolaikinių sanitarijos, higienos, in

A. Nasvytį tuojau pat apspito statybos tresto vadovai, geri vyrai, bet natūraliai paveikti sovietinės
praeities. Vedžiodami po statybą jos vadovai meiliai ir įtaigiai pasakojo ministrui apie jos eigą ir
problemas, viena kurių esą ir architektų išsigalvojimai. Išgirdęs tai Algimantas atsisuko ir, žvilgsniu
suradęs mane, tarė: „Leonardai, ateik čia.“ Draugiškai padėjo man ranką ant peties, ir užsimezgė
betarpiškas profesionalų pokalbis. Išvykus ministrui, prasidėjo eilinis pasitarimas. Išsikeikęs tresto
vadovas, rodydamas į A. Alekną, G. Telksnį ir mane, pasakė: „Viskas – dabar darykite taip, kaip jie
sakys.“ Tokiomis mažomis prioritetų keitimo dozėmis procesas grįžo į normalias vėžes, kai architektai

soliacijos reikalavimų. Tai sukėlė ne
pateisinamą, iš esmės pakeitusį Sena
miesčio struktūrą sanavimą. Šiuolai
kinės architektūros palikimas gali būti
vertinamas kaip kelių sėkmingų pastatų
ryžtingas žingsnis dialogui suformuo

projektavo, o statybininkai statė. Statė – ir dar kaip statė! Jie visada tai mokėjo.
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Vilniaus Rotušėje vedžiau brolių 70-mečio jubiliejinį vakarą. Pilna salė iškiliausių Lietuvos
žmonių. Dainuoja Lietuvos kariuomenės choras. Dainuoja bent jau man visiškai negirdėtas dainas.
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Žiūriu į pirmoje eilėje sėdinčius brolius ir matau solenizantus įraudusiais nuo susijaudinimo veidais
traukiančius šias dainas kartu su choru. Pagalvojau – Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės
medicinos pulkininko šeimoje gimę ir augę, dalyvavę daugelyje skaudžiausių valstybės nykimo ir
atgimimo akimirkų, štai sėdi du Lietuvos Architektūros metrai. Architektūros iš didžiosios raidės.
Ištikimai tarnavę ir tarnaujantys jos riteriai.

IV. 17
Radvilų rūmai.
V. Gabriūno akvarelė

1999 m.

architektūros“ apibrėžimu, iš esmės neturi nieko bendra su architektūra. Ir aš nuoširdžiai viliuosi
sulauksiąs, kol ateis totalinės tų pastatų rekonstrukcijos eilė.
Nė kiek ne protingiau elgėmės ir pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais. Todėl
džiaugiuosi matydamas tuos pačius žmones, tada labai kategoriškus, šiandien daug labiau
kompromisiškai nusiteikusius. Tai liudija seminaro pranešimai – J. Markevičienės, G. Jucio,
R. Buivydo. Žinia, lieka ir totalinių draudimų „ortodoksų“, ir tai nėra blogai. Būtent jie mums
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primena, jog siekiant pritraukti investicijų Senamiesčiui atstatyti nėra būtina kiekvieną pastatą
paversti komerciškai rentabiliu. Reikia ruoštis visiems mums prisiimti ekonominę naštą, kad
kertiniai, svarbiausi architektūriniu bei istoriniu aspektu objektai įgautų palankiausią ir adekvačią
jiems funkciją.
Šiandien mane mažiau erzina atkuriamoji tendencija (matyt, amžius veikia), tačiau ste
bina tendencija pirmiausia ne gelbėti autentiškas fizines vertybes, griuvėsiais stovinčias ištisus
dešimtmečius, o statyti naujus pastatus, vadinant tai atkūrimu. Netikėtai pasirodė, kad ir atkuriamoji
tendencija slepia savyje tam tikrus pavojus. Didžiausi iš jų: lėšų stygius pilnaverčiam atkūrimui

Ataskaitinis pranešimas suvažiavime

įvykdyti ir, deja, nepakankamas architektų meistriškumas, ypač pasireiškiantis neteisingu medžiagų
naudojimu ir architektūrinių detalių, kurios reikalauja precizikos, neišbaigtumu. Tokie atstatymai,
kaip Radvilų rezidencijos rizalitas Vilniaus gatvėje, su visiškai nauja, ne istorine planine struktūra,

Gerbiami svečiai, mieli kolegos,

Lydos g. užstatymas be jokios architektūros (matyt, vadinamos fonine), Žemaitijos gatvės užstatymas

Štai ir prabėgo treji metai, šiek tiek daugiau negu treji. Treji metai – akimirka žmonijos istorijoje,

su nesėkmingomis modernizmo detalėmis, iš tiesų diskredituoja ir patį principą.

žingsnelis atgautos Nepriklausomybės žygyje ir, deja, pakankamai apčiuopiamas laiko tarpas

Architektai, proteguojantys šiuolaikinę architektūrą, kuriems aš priskirčiau ir save, naujų

IV. 18
Atstatyti Radvilų
rūmai Vilniuje

Pasikeitusi socialinė formacija, leidžianti visiškai atsiskleisti asmenybei, atnešė ir didelę,

kryptis, vis dėlto reikia pripažinti, kad

neįprastą, tačiau objektyvią įtampą, kuriai išlaikyti prireikė papildomų dvasinių pastangų ir širdies

tai dar ne švytintis meistriškumas, la

nerimo. Leiskite trumpai apžvelgti pastaruosius metus nuo to laiko, kai, pačiam pasisiūlius, Jūs man

biau pretenzijos ir noras, siekiamybė.

patikėjote vadovauti Lietuvos architektų sąjungai.

gyventi, adaptuotis, apvalyti dvasines

Ilgus metus būdamas gana aktyvus visuomeninėje veikloje, kuri įvairiais laikais vyko Architektų
sąjungoje, manau, galiu pakankamai objektyviai įvertinti ir savo darbą pirmininko poste.

apnašas, galbūt sulaukti naujos gene

Manau, kad tie kolegos, kurie apskritai domisi Architektų sąjunga, o tokių yra tikrai nedaug,

racijos kūrėjų, kurie įgiję laisvo žmo

pajuto tam tikrų pokyčių ir, manau, palankiai atsilieps apie juos. Tie kolegos, kurie Architektų sąjungą

gaus patirties, paremti solidžiomis fi

prisimena kas trejus metus – prieš rinkimus, manau, pažers kritinių pastabų.

nansinėmis investicijomis, pasakys savo
kartos žodį istorinėje aplinkoje. Paliki
me jiems vietos.
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konkretaus žmogaus gyvenime, kai kuriems iš mūsų – ir paskutinis.

galimybių erdvėje ima rodyti atskirus profesinės brandos ženklus. Ir nors man tai yra prioritetinė

Ir tai nėra blogai. Matyt, dar reikia pa

Taip ir turėtų būti, kadangi daugelio savo numatytų planų aš neįvykdžiau, ir apskritai, savo
ceche dera kalbėti atvirai ir kritiškai.
Todėl atsiprašau už tai, kad būtent taip aš pabandysiu kalbėti pirmas.
Pasigyrimai apie nuveiktus darbus yra iškabinti fojė priešais šią salę. Trumpai apibrėžiant
tai būtų: reguliarūs įvairių firmų pristatymai, parodos, iškilių žmonių ir datų paminėjimai. Tačiau
ir čia buvo trūkumas – visų pirma, neįtikėtinas kolegų abejingumas šiems renginiams, į kuriuos

IV skyrius

pasisakymai

toje erdvėje. Didžioji dauguma to laikotarpio architektūros, ypač tos, kuri balansavo ties „foninės

susirinkdavo nuo 20 iki daugiausia 50–60 žmonių, o to viršūnė buvo prieš mėnesį įvykęs mūsų
bičiulių iš PAROC renginys „Šarūno“ viešbutyje, su vieno žymiausių Danijos architektų pranešimu,
su paskutinių naujienų demonstravimu, su studentų darbų paroda-konkursu, su Milašiaus džiazu,
omarais ir įdarytomis lydekomis. Į jį atėjo 15 studentų, dalyvavusių konkurse, 2 architektai iš Vilniaus

Buvo paruoštas artimiausias aplinkos sutvarkymo projektas, užsimota patyrinėti visą kapinių

dalyvauja kolegos, dirbantys didžiausiuose projektinių firmų susivienijimuose, tokiuose kaip

teritoriją. Tačiau tam nepavyko gauti lėšų. Po lentos atidengimo vyko minėjimas Vilniaus Rotušėje,

„Jungtinės architektų dirbtuvės“, kurie paprastai deleguoja daugiausia narių į Sąjungos vadovybės

buvo aukojamos Mišios Arkikatedroje. Formaliai galima būtų pasidžiaugti šiais renginiais, tačiau,

struktūras.

ponai, jame dalyvavo ne daugiau kaip 20 architektų. Ir tai mūsų profesijos profesionaliojo pradininko,

Nauja buvo – pirmasis labdaros balius siekiant surinkti lėšų buvusio Lietuvos architektų

žmogaus, kurį iš esmės mes turėtume fetišuoti, minėjimas. Todėl kai po koncerto Rotušėje likę tik

sąjungos pirmininko, Lietuvos Rericho draugijos pirmininko Stepono Stulginskio antkapiniam

keturiese mes iš tiesų bjauriu oru nešėme krepšelį gėlių prie L. Stuokos-Gucevičiaus paminklo, ir kai

paminklui pastatyti. Mes surinkome 7000 Lt ir dėl to dėkojame tiems, kas prisidėjo prie šios akcijos.

iš sniego pūgos išniro kolega kaunietis L. Tuleikis, dievaži, susigraudinau dėl apėmusių šiltų jausmų

Kita vertus, akcija parodė, kad nesame nei išmokę, nei pasiryžę dalintis, net ir tie, kurie, būdami

jam. Ko nepasakyčiau apie jausmus visai mūsų gildijai. Buvo pikta ir apmaudu. Po to stebimės,

„garsūs ir turtingi“, imasi projektuoti už nulinę kainą. Nauja buvo ir trijų architektų labdaros fondų

kad mūsų negerbia.

įsteigimas. Gedimino Baravyko, Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir, šiuo metu baigiamas tvarkyti,
Algimanto Zavišos fondai galėtų pagyvinti mūsų kūrybinį gyvenimą.

Geriau pavyko Zigmanto Landsbergio, Algimanto ir Vytauto Nasvyčių bei Algirdo Eigirdo
jubiliejinių datų minėjimai.

Tačiau jų administravimas nebuvo vykęs, gal išskiriant tik kolegą H. Zvolinską, kurio

Nauja buvo ir apdovanojimo architektams įsteigimas – tai „Architektūros riterio ordinas“,

pastangomis fondams skirtame kambarėlyje atsirado telefonas, baldai, faksas. Fondai turėtų pateikti

mano siekiuose jis turėjo bent kiek suminkštinti valdžios abejingumą vertinant mūsų nuopelnus.

savo detalias veiklos programas, kurioms finansuoti reikėtų ieškoti mecenatų ir įvairių veiklos

Tikiuosi, kad jis taps garbingu ir pačių architektų vertinamu apdovanojimu.

formų, pritraukiančių juos, nes mūsų architektai taip pat neskuba jų finansiškai paremti, ir, be kelių

Daugiau dėmesio pavyko skirti Architektūros muziejui, kuriame vyko nemažai bendrų

vilniečių, tik Šiaulių architektų sąjunga yra vienam iš jų paaukojusi 1000 litų. O fondai numatyti visos

renginių. Tyliai ramiai dirbantis muziejaus kolektyvas tapo rimta moksline įstaiga su 5000

Lietuvos architektūrinei įvairovei gausinti. Negaliu nepaminėti ir

eksponatų, todėl didelį rūpestį kelia jo padėties laikinumas. Keli bandymai intensyvinti patalpų

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 200 mirties metinių minėjimo. Mūsų

gavimo procesą rezultatų nedavė. Tai rimtas kitos vadovybės darbo baras.

pastangomis Kultūros, Aplinkos ministerijos ir Vilniaus savivaldybė

Čia kaip niekada daug vyko personalinių paro

lygiomis dalimis skyrė 18 000 Lt, už kuriuos buvo sukurta graži

dų, Vilniaus architektų, trijų Baltijos šalių architektū

memorialinė lenta, kuri pritvirtinta prie Šv. Stepono bažnyčios. Jos

ros parodos. Prisimenant tai, kad šios parodos buvo

autoriai arch. V. Zaranka ir skulpt. J. Naruševičius, dėkoju jiems.

nuvežtos į Čikagą ir Niujorką, prisimenant gražią
Lietuvos architektūros parodą Edinburge, kurios orga

IV. 19
L. Gucevičiaus memorialinė lenta.
Šv. Stepono bažnyčia, Vilnius.
Arch. V. Zaranka, skulpt. J. Naruševičius

nizavimo rūpesčius prisiėmė kolega A. Karalius, pri
simenant parodą Pekine pasaulinio kongreso metu,
galima būtų palankiai vertinti šį darbo barą. Tačiau,
betarpiškai prisidedant prie dalies renginių orga
nizavimo, krito į akis, kad šis brangus malonumas, at

IV. 20
Šv. Stepono bažnyčia,
Vilnius.

IV skyrius
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IV. 21
Architektūros riterio ordinas.
Aut. L. Pivoriūnas

pasisakymai

ir 2 architektės iš Kauno. Buvo nejauku ir gėda. Paradoksaliausia tai, kad mažiausia renginiuose
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Bent kiek netikėtas ar neapskaičiuotas buvo gana didelis krūvis susipažįstant su naujausiais

Kopenhagos miesto paroda parodė, kokio lygio ekspozicinė įranga yra iš tiesų šiuolaikinė ir, matyt,

įstatymais ar jų pataisomis. Prisipažinsiu, kad nuosekliai perskaitydavau juos visus, labai daug šiame

į tai reikėtų orientuotis pamažu kaupiant sąjungos parodinį fondą.
Pagaliau nauja buvo ir tai, kad sąjunga rezultatyviai bendradarbiavo su atskirais leidiniais,

darbe padėjo kolegos G. Girčys, a. a. G. Ramunis, retsykiais A. Katilius. Tačiau visos mūsų pastabos
būdavo be komentarų atmetamos. Šiuo atveju tenka vėl prisiminti kolegos A. Miškinio mintį apie

kaip katalogais ABC ir „Statyba“, „Kas yra kas Lietuvoje“ lietuviškai ir angliškai.

profesionalumą darbe ir ieškoti ekonominių galimybių dirbti šį darbą nuo įstatymo kūrimo pradžios

Tai maždaug tiek, kiek mūsų veikloje daugiau ar mažiau pavyko.

iki lobistinės veiklos jį priimant. Nors šiaip jau šis darbas turėtų būti tiesiogiai dirbamas Aplinkos

Dabar apie tai, kas nepavyko.

ministerijoje, kur turėtų būti įsteigtas Architektūros departamentas, o ne nuo sovietmečio likęs

Labiausiai nepavykusios, įgyvendinant mano programą, buvo nesėkmingos pastangos

normatyvų skyrius su tais pačiais nepamainomais ir gerai žinomais specialistais.

atgaivinti atskirų profesinių komisijų (pagal interesus) darbą.

Šiaip jau, bent kiek daugiau susipažinęs su įstatymų kūrimu ir jų pritaikymu Europos Sąjungos

Iš senų laikų prisimindamas architektūros teorijos ir kritikos komisijos veiklą, kuriai vadovavo

nuostatoms galiu drąsiai prognozuoti, kad kuo arčiau jos būsime, tuo daugiau nepalankių ar

prof. J. Vanagas ir kuri buvo labai veikli bendraudama su visuomene bei autoritetinga tarp kolegų,

mums neįprastų įstatymų turėsime. Privatus kapitalas ten turi, atrodo, neribotas teises. Gal todėl aš

pabandžiau ir šį kartą pradėti nuo analogiškos komisijos sukūrimo. Į pirmą susitikimą atvyko gausus

nesistengiau prisidėti prie šio proceso spartinimo.

ir iš tiesų galingai atrodantis būrys žymiausių mūsų teoretikų, pedagogų, mokslininkų. Tačiau man

Šalia šio darbo, kurio rezultatai, kaip minėjau, yra sunkiai prognozuojami, daug laiko atėmė

išdėsčius savo siekius, kaip pasidalyti darbus, kuriuos reikia atlikti visuomeninio darbo principais ir

diskusija su Aplinkos ministerija dėl atestavimo. Ir jeigu pavyko įrodyti Architektų sąjungos prioritetus

kurių tikiuosi iš šio garbaus būrio kolegų, sulaukiau griežtos akademiko A. Miškinio pastabos. Jos

dėl architektūrinės dalies projekto vadovo atestavimo, tai dėl visos projekto vadovo atestavimo

esmė buvo maždaug tokia: jeigu atėjai dirbti, tai ir dirbk, jeigu nesugebi vienas, atrask galimybių

tvarkos nepavyko susitarti, nors po mūsų skundų ir įrodinėjimų, kad šiuo metu egzistuojanti tvarka

didinti etatus tiek, kiek reikia. Prisipažinsiu, sutrikau, tačiau profesorių A. Mačiulio ir J. Minkevičiaus

atneša per 100 mln. nuostolių, Ministro Pirmininko kanceliarija tuo patikėjo ir įpareigojo Aplinkos

pastangomis buvo suorganizuota keturių žmonių koordinacinė grupė, turėjusi parengti šios komisijos

ministeriją atsižvelgti į mūsų pastabas. Tačiau raštiškai pasižadėjusi pereiti prie kitokios tvarkos iki

veiklos strategiją. Tai ir buvo paskutinis jos posėdis ir veikla, pamažu pakeitusi ir mano požiūrį į

praėjusių metų lapkričio 1 d., ministerija, kantriai išlaukusi, nepadarė to iki šiolei. 9 mln. Lt, kuriuos

visuomeninio darbo galimybes naujomis socialinės formacijos sąlygomis.

gaus atestatų davėjai, atestavę visus, kuriems jie yra būtini, – ne taip lengvai paleidžiamas kąsnis.

Šiandien aš įsitikinęs, kad kolega A. Miškinis buvo teisus – kiekvienas darbas turi būti atliekamas

Besistumdant dėl atestavimo su Aplinkos ministerija, savo atestaciją sukūrė Kultūros

profesionaliai, su visomis iš tokio darbo apibrėžimo kylančiomis sąlygomis. Supratęs tai, nustojau

vertybių departamentas. Tai prieštarauja Konkurencijos įstatymui, yra visiškai paradoksalu, kai

viltis aktyvios kolegų paramos kasdienėje Architektų sąjungos veikloje ir perorientavau savo pastangas

žmonėms, užsiimantiems rekonstrukcija ar nauja statyba urbanistinių paminklų zonose, suteikiamos

į kitas sritis, kurioms realizuoti užtektų mano ir etatinio Architektų sąjungos kolektyvo darbo. Ir tik

restauratoriaus kategorijos. Nežinau, kiek geranoriški santykiai šiuo klausimu nusistovės tarp

nuostabioji Architektų sąjungos Senjorų

Architektų sąjungos ir departamento, tačiau kol kas į girdimas pasipiktinusių architektų replikas,

komisijos veikla neleido užmiršti, kad

kaip jau įprasta, nereaguojama.

visuomeninė veikla, kuri atitinka pačios

Kalbant apie įstatymus ar šiaip taisykles, surašytas konkrečiam uždaviniui, reikia pripažinti, kad

visuomenės dalies norus, yra galima.

mes tikrai neįpratę jų laikytis taip griežtai, kaip tai daro europiečiai. Matyt, kad sovietinio laikotarpio

Dėkoju jiems už tai, linkiu sveikatos ir

principai, kai reikalavimų, dažniausiai iš tiesų ortodoksiškų, nesilaikymas buvo maža rezistencijos

toliau neišsikvėpti.

forma, ginanti kūrybinę laisvę, gyvi ir šiandien. Tai labai ryškiai atsiskleidžia pastaraisiais metais
organizuojant konkursus.
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IV. 22
Baltijos valstybių parodos
katalogas, 1999 m.

Stambieji Vilniuje surengti konkursai – Lietuvos paviljono Hanoveryje, miesto savivaldybės
administracinio pastato – buvo vykdomi pagal Architektų sąjungos parengtas sąlygas, kurios, savo
ruožtu, buvo rengtos atidžiai pritaikant vokiečių specialistų parengtas konkurso sąlygas Lietuvos
ambasados pastatui Vokietijoje.

IV skyrius

Ir galiu jus užtikrinti, kad jeigu ambasados konkurso dalyviai imtų skųsti vertinimo komisijos
darbą, šis konkursas būtų patyręs tokį pat fiasko, kaip ir Hanoverio. Abiem atvejais mūsų kolegos
atvirai blefavo pateikdami skaičiuotinę statybos kainą, o projektavimo kainose buvo akivaizdūs
dempingo požymiai. Ambasados konkurso vertinimo komisijos nariai vokiečiai niekaip nesuprato,
kaip beveik vienodo dydžio pastatai gali skirtis kaina net tris kartus, o, kaip žinoma, šis rodiklis

pasisakymai

liktas su primityviomis mums prieinamomis medžiagomis, tampa vienkartinio naudojimo produktu.
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ir šiame konkurse buvo vienas svarbiausių. Įvertinę tai kaip mūsų nepatyrimą ir šįkart ryžtingai

Architektūrinė urbanistinė taryba, nusistovėjo geri santykiai su miesto savivaldybe. Vilniaus skyrius

palaikomi Lietuvos architektų, dalyvavusių vertinimo komisijos darbe, jie šį rodiklį apskritai eliminavo,

vykdė savarankišką veiklą, nedubliuodamas centrinės vadovybės veiksmų.

Lygiai tą patį savo pirmajame posėdyje komisija padarė ir Hanoverio paviljono konkurse,
kur darbai buvo klasifikuoti atsižvelgiant išskirtinai į architektūrinio sprendimo kokybę, visus kitus
rodiklius „pritempiant“ prie gautų sprendimų, kurie, be abejonės, atrodė gana nelogiški. Tačiau jeigu
konkurso dalyviai jų nebūtų apipylę skundais, padiktuotais pačių merkantiliškiausių tikslų, konkurso
rezultatai būtų likę tokie, kokie buvo priimti pirmajame posėdyje.

Po 20 metų Lietuvos architektų sąjungos rūmų eksploatavimo jie buvo įregistruoti ir tapo
realia mūsų nuosavybe. Buvo apibrėžtos ir įteisintos mums priklausančio sklypo ribos.
Pasikeitus kultūros ministrui, pavyko labai priartėti prie tokių pat dokumentų įtvirtinimo ir šiuo
metu iš savivaldybių nuomojamiems pastatams Kaune, Klaipėdoje bei Šiauliuose. Deja, pasirodė,

susigaudžiusios, dar nebuvo paprašytos, dar nebuvo ko nors pasiūlyta. Taigi, kalbant savikritiškai

kad mūsų namai Vilniuje buvo ne tik neapibrėžtos teisinės būsenos, bet ir gerokai „nueksploatuoti“.

reikia pripažinti, kad konkursą pralošėme patys. Tačiau tai, kad kai kurie mūsų buvę kolegos parodė

Pirmaeiliai darbai, pradedant daliniu stogo remontu, buvo atlikti pamažu kaupiant lėšas šiems

absoliučią panieką ne tik cechiniams, bet ir bendražmogiškiems etikos principams – faktas. Valdžia gi

darbams. Iš viso jiems buvo išleista per 100 tūkst. litų. Nežiūrint į šias, tiesą sakant, man netikėtas

atskleidė savo begalinį cinizmą, kai nei Prezidentas, nei Seimo pirmininkas, nei Ministras Pirmininkas

išlaidas, mes peržiūrėjome visas sutartis su nuomininkais, sugebėjome pagerinti šių sutarčių sąlygas

niekaip nesureagavo nei į Architektų sąjungos, nei į 70-ies žymiausių Lietuvos architektų atvirus

ir, vykdydami griežtą taupymo politiką, savo depozitinėje sąskaitoje sukaupėme 50 000 dolerių.
Galėtų kilti klausimas, kodėl gi, turint iš esmės tas pačias sąlygas, to nebuvo padaroma per

Per šiuos metus Architektų sąjunga tapo Meno kūrėjų sąjungų asociacijos nare, buvo

ankstesnes kadencijas. Aš pasakysiu savo nuomonę. Pirmininkas privalo dirbti čia ir dirbti taip, tarsi

atstovaujama Aplinkos ministerijos kolegijoje, Kultūros ministerijos Kultūros ir meno taryboje,

tai būtų jo pirmaeilės pareigos, o ne būti vien tik atstovaujamąja figūra. Taip stengiausi dirbti aš

Lietuvos 1000-mečio paminėjimo koordinacinėje taryboje ir kartu gynė ir tvirtino Architektų sąjungos

kartu su geru ir darbščiu kolektyvu – tai atsakingoji sekretorė A. Treinienė, vyriausioji finansininkė

prestižą, kuris, kaip rodo anksčiau paminėti faktai, nebuvo pakankamas, kad nugalėtų pragmatiškus

B. Jakubauskienė, referentė R. Raugalytė, atstovė ryšiams su visuomene A. Macevičiūtė ir visas kitas

interesus ir negerus kėslus.

pareigas atliekantis J. Broga, kurio asmeninė mašina tapo neoficialiu ir neatlygintinu sąjungos turtu.

Architektų sąjunga šiuos trejus metus pirmininkavo Baltijos architektų sąjungų asociacijai,
kurią, po estų pirmininkavimo, kai jos veikla buvo visai paralyžiuota, mums pavyko reanimuoti.

IV skyrius

baro, kuriam užteko mano, kaip pirmininko, ir etatinės administracijos pastangų.

Tamsiosios šios konkurso jėgos, vadovaujamos ūkio viceministro A. Bartulio, dar nebuvo

kreipimusis dėl akivaizdžios Ūkio ministerijos savivalės.
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Pabaigai norėčiau įlieti daugiau optimizmo. Kaip jau minėjau anksčiau, įtikėję, kad darbas
visuomeniniais pagrindais šiuo metu mūsų visuomenėje nepopuliarus, aktyviai ėmėmės tokio darbo

Tačiau po kelių posėdžių, vykusių Vilniuje ir Kaune, mes taip pat išsikvėpėme, o man pasirodė, kad
tai gana dirbtinė struktūra, sukurta Tarptautinės architektų organizacijos darbui palengvinti.

Aš žiūrėjau į mūsų pastatą kaip į savarankišką ekonominę struktūrą, kuri, pamažu ją puoselėjant,
taptų mūsų kūrybinių idėjų finansiniu garantu. Šis veiklos baras turi būti tęstinis.
Šiandien Jums bus siūloma kitokia valdymo schema, kuri, remiantis mano patirtimi, nėra
geresnė. Tačiau schema ir lieka tik schema. Svarbiausia, kad ji būtų dirbanti. Prisimenu, per savo

Dalyvauti tarptautinėje veikloje buvo galima labai aktyviai, kvietimų į gražiausius pasaulio

rinkiminę kampaniją, kai lankiausi pas kolegas Kaune, S. Miliūnas pasakė: „Galų gale Vaitys

miestus netrūko. Susipažinęs su gaunama iš Tarptautinės architektų organizacijos informacine

nieko labai blogo per trejus metus nesuspės padaryti.“ Baigdamas savo kadenciją linkiu to paties

medžiaga, priėjau išvadą, kad jos pakanka šios organizacijos veiklai sekti, todėl nedalyvavau nė

ateinančiajam.

viename susitikime, kuriuose paprastai dalyvaudavo tie patys profesionalūs kalbėtojai už savo sąjungų
pinigus. Keliuose būtinuose renginiuose – tokiuose kaip Tarptautinis kongresas Pekine – dalyvavo
mūsų atstovas ir to, mano nuomone, pakako.
Kur kas perspektyvesni man atrodo tiesioginiai ryšiai su minėtųjų šalių sąjungomis siekiant
profesinio tobulėjimo tikslų. Tokie santykiai nusistovėjo su Škotijos architektais, pastaruoju metu ir
su visos Jungtinės Karalystės sąjunga. Buvo zonduojami ryšiai su Austrijos ir Prancūzijos sąjungomis.
Pačios Lietuvos architektų sąjungos struktūroje įvyko esminių pokyčių. Galutinai pasirinktas
federalizmo principas. Visi buvę sąjungos skyriai tapo savarankiškais juridiniais vienetais. Tai pažangi
schema, tik gaila, kad ji gali mus dar labiau atitolinti vienus nuo kitų, bet tai priklauso nuo mūsų
pačių ir nuo bendrų visai Sąjungai programų.
Pirmą kartą, bent kiek aš atsimenu, labai aktyviai dirbo Vilniaus skyrius. Dėl šito didžiausi
nuopelnai tenka skyriaus pirmininkui K. Pempei, kurio dėka buvo sukurta didelį autoritetą išsikovojusi

pasisakymai

suteikdami prioritetą architektūriniams sprendimams.
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2005 m.

jauniesiems doktorantams, architektūros visuomenininkams arba visą gyvenimą architektūrai ištikimai
tarnavusiems senjorams. Dabartinės vadovybės nuomone, tai pačių architektų problema. Ponai, argi
taip lengva pačiam prašyti kad ir užtarnauto įvertinimo? Tai kur kas jautriau gali ir privalo padaryti
LAS vadovybė.
Nebeliko architektų pavardžių visuose populiariausiuose žiniasklaidos organuose, kurie
eksponuoja, aprašo mūsų darbus, bet nepasirūpina paminėti autorių pavardžių.
Beje, apie profesinę spaudą. Nebeliko net kuklių LAS naujienų. „Statybų pilotas“ ir
„Archiforma“ su skirtinga sėkme kovoja populistinės architektūrinės spaudos jūroje be jokio LAS
dėmesio. Ką jau kalbėti apie „storesnę“ spaudą. LAS pastangomis per aptariamąjį laikotarpį išėjo
„Lietuvos architektai “ir „Simonas bei Gytis Ramuniai“. Garbė Dievui, bet per tą laiką vienas žmogus
išleido keturias monografijas ir šiandien ruošia penktąją – apie Saulių Šarkiną. Jau nekalbant apie
Šioje srityje LAS vadovybės aplaidumas visiškai neatleistinas. Gerai organizavusi darbą LDS
leidykla jau pasiekė 300 000 litų metinę apyvartą. Ne kartą mano keltas mintis apie analogiškos

Konferencija VDA

leidyklos įkūrimą LAS vadovybė ignoravo. Teisingai – čia gi reikės dirbti konkretų darbą, ir dar
mokėti jį dirbti.
Finansavimo šaltinių įvairovė šiam darbui yra pakankamai didelė – tai įvairūs fondai, su

188

Mielieji kolegos, stebiuosi, kiek aš drąsesnis už Teresę Avilietę (1582 m.), kuri sakė: „Viešpatie, Tu

kuriais vėlgi reikia mokėti dirbti, mūsų užsakovai, mūsų partneriai, galiausiai Jūs, mieli kolegos, –

geriau nei aš žinai, kad mano senatvė artėja, ir neleisk man galvoti, kad bet kuria proga ar bet kuria

šioje salėje aš matau ne vieną šimtą firmų vadovų, kuriems 1000 litų per metus nebūtų labai didelė

tema privalau ką nors pasakyti. Mano išminties lobis gausus, ir gaila jo nepanaudoti viso, bet juk Tu

suma. Padauginkite 1000 iš šimto ar dviejų...

žinai, Viešpatie, kad gyvenimo pabaigoje aš noriu išsaugoti nors keletą draugų.“
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Gal todėl, kad mano išminties lobis ne toks jau ir gausus, gal todėl, kad draugai jau senai
fiksuoti ir jų ratas pakankamai intymus, pagaliau todėl, kad man tikrai negresia beatifikacija.

Taigi visuomeninė organizacija, atstovaujanti savo cechui, buksuoja. Buksuoja tiek pastebimai,
kad norėdami užpildyti jos neveiklumą kūrėsi ir kuriasi fondai: iš pradžių G. Baravyko, V. Žemkalnio,
A. Zavišos, vėliau Architektūros fondas. Pirmieji mano iniciatyva, pastarasis, kiek žinau, A. Ambraso.

Taigi pastarosios dvi kadencijos LAS valdyboje man nebuvo lengvos, kaip kiekvienam

Įdomi LAS vadovybės reakcija į juos. Akivaizdžiai palanki – net kokį tarpininkavimo raštą

negirdimam žmogui. Valdyba LAS veiklą suvokė kaip begalinį dalyvavimą gausybėje posėdžių,

pirmininkas pasirašo. Ačiū Dievui. Tikėtis, kad LAS vadovai turėtų laiko aplankyti jubiliejinių

dažniausiai ne tik be paruoštų klausimų sprendimo variantų, bet ir apskritai be darbotvarkės.

a. a. G. Baravyko, G. Telksnio parodų atidarymą Architektūros muziejuje, nėra vilčių. Netgi į

Dalyvavimas posėdžiuose kėlė apgaulingą jausmą, kad juose dalyvauja visi architektų sąjungos nariai.

L. Gucevičiaus 250-ųjų gimimo metinių finalinį akordą – parodų edukacinį ciklą, kurį Lietuvos

Ko gi neliko per tą laiką, kas, manau, buvo svarbu ir įdomu kitiems architektams, kas įtvirtino

rajonuose organizavo G. Baravyko fondas D. Kazlauskienės ir M. Baužienės iniciatyva su Kultūros

mūsų pozicijas visuomenėje?
Jūs žinote, kiek žiniasklaidos atstovų dalyvavo LAS Vilniaus skyriaus konferencijoje? Teisingai
atspėjote – nė vieno.

ministerijos parama – neatvyko nei vienas LAS vadovas. Tuo tarpu jam buvo pateikti 386 moksleivių
darbai „Mano Laurynas Gucevičius“. Kad jūs žinotumėte, kiek dar yra entuziastingų mokytojų,
randančių atsaką jaunose širdyse!

Jūs žinote, kiek buvo pasisakymų diskusijose? Du. Vienas iš jų – prof. V. Brėdikio, kuriam

Tiesa, ačiū LAS – skyrė tris knygas „Lietuvos architektai“. G. Baravyko ir A. Zavišos fondams

stačiai buvo gaila jį išmesti – paruošta VDA vykusi konferencija, kurios medžiaga buvo pažadėta

pridėjus po dešimt savo knygų, finansavus diplomų spausdinimą ir gavus 20 kg šokoladinių saldainių

išspausdinti. Dabar, gerb. profesoriau, galite ramiai išmesti – tai tikrai nebus išspausdinta. Tam reikia

paramą iš Vilniaus „Pergalės“ – renginys pavyko. Ką jau kalbėti apie sugalvotas visiškai „nebūtinas“

pastangų.

akcijas, pvz., pastatyti paminklą K. Šešelgiui Kamajuose.

Nebeliko užgimusios tradicijos spalio pirmąją savaitę minėti tarptautinę architektūros dieną.
Kelerius ankstesnius metus Architektūros muziejuje dalyvaudavo ne vienas šimtas architektų.

Taigi, ką veikė LAS vadovybė ir valdyba? Posėdžiavo, apie tai jau minėjau. Dalyvavo rengiant
įstatymus – o ar jūs girdėjote apie juos? Kadangi aš nesidomiu įstatymais, būdamas įsitikinęs, kad

Nebeliko kūrybinių stipendijų, skiriamų jaunesniems architektams ir senjorams. Taip sunkiai

moraliniai ir profesiniai kriterijai yra svarbiausi, iš p. I. Kliobavičiūtės Vilniaus LAS konferencijoje

gautos, pradžioje dvi, po metų aštuonios, dar po metų keturiolika, manau, jos buvo tam tikra paspirtis

pristatyto Kultūros vertybių apsaugos įstatymo supratau, kad turime reikalą su niekingu dokumentu.
Tai koks mūsų darbo rezultatyvumas prisidedant prie jo rengimo?

pasisakymai

fundamentalų A. Miškinio veikalą „Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės“.
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2010 m.

Deja, vėlgi nebuvau girdimas, kad pasirinktas netinkamas modelis. Taip jau atsitinka, kai pirmiausia
galvojama, kas taps rūmų prezidentu, o ne apie cecho naudą. Šiuo atveju – kelių cechų. Esu
įsitikinęs, kad be statybos inžinierių sąjungos ir statybininkų asociacijos mes neįkursime rūmų. O ir
jų visuomeninis svoris buvo mažesnis, nei einant išvien. Blogybės, persekiojančios mūsų cechus,
yra identiškos, tuo tarpu tikslai normalios demokratijos visuomenėje yra tapatūs.
Kaip gi turėtų užbaigti savo kalbą tikras džentelmenas? Logiška būtų taip: išrinkite mane
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pirmininku, ir aš dirbsiu jūsų labui taip, kad LAS taptų jūsų namais ir vieta, kur norima susitikti.
Tačiau aš tik antros kartos džentelmenas, todėl nesu tikrasis ir pareiškiu, kad pirmininko
kadencija pasibaigė prieš šešerius metus visam laikui. Tai kam aš čia aušinu burną? Ogi tam, kad
paraginčiau jus rinkti naujus, labiau nepatogius, nebijančius reikštis ir ginti savo nuomonės žmones,
kurie valdyboje keltų pakankamą įtampą pirmininkui. Nes einant į šį postą negalima būti vien
tik vėliava, kuri, žuvus vėliavnešiui, gali būti sutrypta ir išniekinta. Būtų gerai, jeigu tai suprastų
siekiantieji šio posto.

Kalba, pasakyta Lietuvos architektų suvažiavime
Kaip vienas iš „Archiformos“ leidėjų, dažnai dejuoju dėl sudėtingos konjunktūros, dėl mažo architektų dėmesio šiam leidiniui, dėl ko jis susitraukė iki dviejų numerių per metus, o mano mėgstamas
sveikai ironiškas „Statybų pilotas“ pasitraukė į virtualų pasaulį.
Stebėtina, kad „Archiforma“ pristatoma į 19 pasaulio bibliotekų, neskaičiuojant 60-ties Lietuvoje, ir turi tik 20 mūsų prenumeratorių architektų. 80-ties litų prenumeratos mokestis per metus
trims tūkstančiams Lietuvos architektų yra aiškiai per didelis. Belieka tik įsivaizduoti, kad ši veikla
prasminga bent jau istorijai.
Bet šiandien aš noriu pakalbėti ne apie tai, ne apie rimtą profesinę
spaudą, kurią papildo LAS tinklalapis.
Šiaip ar taip, tai daugiau mūsų spauda.
Tuo tarpu visuomeninėje spaudoje pasirodantys straipsniai, išskyrus gana diletantiškus pristatomuosius, dažniausiai
kritiški architektūrai, kad ir pastarieji
apie viešbutį Vilniuje, Bokšto ir Savi-
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pasisakymai

Viską galima būtų atleisti LAS vadovybei, jeigu būtų pavykę įteisinti Architektūros rūmus.

čiaus gatvėje.
IV. 23
Gyvenamasis administracinis pastatas
su SPA centru Vilniuje, Bokšto g. 6.
Proj. vadovas arch. A. Gvildys, „Studio Seilern
architects llp“, S. Lapienytė, I. Makarovas

Visiškai nesusipažinęs su šiuo projektu, vis dėlto galiu nujausti, kad kritika yra vienašališka ir

2011 m. rugsėjis

jos autorystėje nesunkiai nuspėjama intelektuali menotyrininkės Jūratės Markevičienės mintis. Nieko
nuostabaus, pripažinkime, kad žmonės gali ginti savo požiūrį, ir, reikia pasakyti, tai daro gana įtaigiai. Kai kurie taip aršiai, tačiau ne mažiau įtaigiai kritikuodami padaro dar ir puikią politinę karjerą.
Taigi kritika (įtaigi visų pirma plačiajai visuomenei: „Ach, vėl tie architektai...“) iš esmės nebūtų blogai, jeigu į ją būtų atsakoma ne mažiau įtaigiai ir iš tiesų profesionaliai.
Ar yra, kas tai daro? Atsakykite patys. Aš tik žinau, kad tokių, gebančių tai daryti, yra, ir ne
vienas. Tačiau manau, kad tik Architektų sąjunga gali šį procesą stimuliuoti ir nuolat juo rūpintis.
Reikia suprasti, kad netgi pradėdami atsikovoti profesionalios, tegul ir publicistinės spaudos
barus mes neišvengiamai susidursime su visuomenės pasitikėjimo krize.
Pažiūrėkim tarsi iš šalies į save ir pagalvokime, ar ta pasitikėjimo krizė yra jau taip nepagrįsta.
Taigi aš drįstu būti atviras, pateikdamas kaleidoskopą vaizdų, kurie, mano nuomone, gali
keisti visuomenės abejones mūsų sąžiningumu.
Ar neatrodo, kad mūsų dabartinė, „finansinio burbulo“ metais subrendusi architektų karta

Eklektika

ar bent jau jos elitas – egocentriški, savimi patenkinti žmonės, kurių vienu iš pagrindinių uždavinių
tapo tarnavimas verslo interesams, kartu sėkmingai sukant savąjį. Tai būtų ne taip blogai, jei šiame
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architektų būryje neįsivyrautų beribis savitarpio atlaidumas, nekritiškumas. Taip įvykti visada palan-

Diskusijoje „Horizonte – nykstančios protėvių pilys ir dvarai“ dalyvavo žmonės, kurie išpažįsta

ku, kai kūrybiniai lyderiai tampa ir pedagogais bei derintojais (ekspertų tarybos), ir ne visai teisėtų

„atkuriamąją“ (sąlyginis apibrėžimas, priešingas „moderniajai“) paveldosaugą. Tikėtina, kad tai

užsakovų norų pramušėjais. Pramušėjai tampa lyderiais, o tokių projektų finansinė sėkmė greitai ir

daroma sąmoningai. Tai jų visokeriopai gerbtina teisė, tik kalbant apie pakankamai subtilius dalykus

skaudžiai atsiliepia architektų bendrijai – visuomenės akimis, mafijai.

reikėtų stengtis objektyvizuoti ir pripažinti, jog atstatant nebūtina „pabrėžti“, tačiau dar blogiau –

IV skyrius

Analogija išėjo savaime. Mafijos vadai, donai, kaip įprasta – gerokai senstelėję žmonės. Jų
nustatytos elgesio normos nekvestionuojamos, o galia ir autoritetas – neriboti.

suniveliuoti, kad praėjus keliasdešimčiai metų tautiečiai ir turistai galėtų stebėtis, kaip iki mūsų dienų
per karus ir gaisrus taip puikiai išliko koks nors „-niolikto“ amžiaus konkretus paveldo objektas.

Architektūros sēniai negali ir neturi pretenduoti į kažin kokias kūrybinio proceso reguliavimo

T. Baranausko siūlymas atskirti taip „subtiliai“, „kad būtų matyti arčiau priėjus“, priminė

galias, tačiau „rūstūs seniai, kurie mano privalą atsižvelgti į kitų žmonių nuomonę, ir savąją galintys

bene prieš dvidešimtmetį įvykusį konfūzą, kiek pamenu, ne kartą minėtą mano įvairiomis progomis.

išsakyti nepadailindami. Tačiau jie dažnai išklausomi, nes jaučiama, jog jie protestuoja norėdami

Tuometinis Prancūzijos architektų sąjungos pirmininkas, restauratorius profesionalas, panoro

iškelti ne save, o todėl, kad jiems rūpi pats svarstomas dalykas“ (A. Grünas).
Išgirdę juos, o jeigu dar ir savikritiškai išanalizavę, dabartiniai lyderiai garantuotai pasieks
daugiau, bent jau protingesnės senatvės.

susipažinti su mūsų restauracija. Nekilo abejonių, kad reikia rodyti Trakus. Įpusėjęs tiltuką, vedantį
į pilies salą, prancūzų kolega paklausė, ar mūsų tikslas – šis gražus statinys. Man atsakius teigiamai,
jis atsiprašė, kad neverta gaišti laiko. Tai kaip čia prieita – pakankamai arti ar ne?
Panaši istorija ir su Valdovų rūmais. Tik atsiradusi patirtis, nuoširdus architektų darbas,
pasiektas neabejotinas meistriškumas sutaikė atvykusius tarptautinius ekspertus, a priori nusistačiusius
prieš tokią atkūrimo koncepciją, kuri bent jau teoriniškai iš tiesų yra kvestionuojama daugelyje
tarptautinių paveldosaugos dokumentų.
Reikia pripažinti, kad juose pakanka dviprasmybių, todėl priklausomai nuo to, kas juos
skaito, – daro priešingas viena kitai išvadas.
Profesionalių architektų požiūris į Valdovų rūmų atkūrimą vyravo nuo kategoriškai neigiamo
iki susitaikėliško, o dar vėliau perėjo į santūriai pagarbią poziciją.
Šiandien žvelgiant į abu šiuos objektus suprantama, kad tai atitinka visuomenės daugumos
lūkesčius ir puikiai atlieka auklėjamąjį vaidmenį pačiu mėgstamiausiu tautai būdu – TV popšou
stiliumi.

pasisakymai

Suprantu, kad mums įprastai pakankamai draugiškai bendraujant nėra įprasta atviriau abejoti.
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Teisėsaugos aplinka palanki dar ir dėl to, kad tai labai ilgai besitęsiantis procesas. Ir noras

Tačiau įsivaizduoju, kad architektams labai svarbu gerai ir teisingai jaustis ir kitokios,

jį tęsti yra begalinis. Tai ypač aišku Neringos teisinėje epopėjoje. Gal neišvengiamai artėja laikas,

„modernios“ paveldosaugos sprendimų aplinkoje – koks neabejotinai yra Kauno pilies bokšto

kad loginis mąstymas nugalės netgi ir mūsų valstybėje, ir tada neįtikėtina, bet gali būti paklausta:

atkūrimas. Gal dėl savo profesionalios teisybės ir atitikimo esminiams paveldosaugos dokumentams

tai dėl ko triukšmas? Kas tie triukšmadariai?

jo priešininkai „atkuriamieji“ paveldosaugininkai negali atrasti daugiau sąjungininkų.

Liaudies Atstovų balsas, Vyriausybės įkeltas į kuriamas darbo grupes, nekelia jokio optimizmo.

O dėl tokios koncepcijos paveldosaugoje pavyzdžių – nereikia demonstruoti savo

Jose vėl bus dešimt įvairaus rango politikų, natūralių diletantų, ir gal keli – gerai būtų, netendencingai

neišprusimo – nuvažiuokime kad ir į Hamarą (Norvegija) ir pamatysime du dvidešimties metų

parinkti – profesionalai. Nereikia užsigauti dėl diletantizmo, tai normali kiekvieno žmogaus būsena.

skirtumu restauruotus objektus su betoniniais tiltais, atramomis, su dvigubo kreivumo stikliniais

Kaip paprasta ir visiškai neapmaudu.

fasadais – šedevrais, publikuotais viso pasaulio profesionalioje spaudoje.
Ir čia nereikia burti pasipiktinusios visuomenės, dažniausiai dėl savanaudiškų politinių tikslų
į kairę ir į dešinę švaistantis korumpuotųjų, vagių, bailių etiketėmis.

Visi šie klausimai turi būti svarstomi ir derinami profesionalų.
Čia yra dvi didelės nelaimės. Viena – architektai su minimaliomis išimtimis vis dėlto neatsilaikė
prieš iš dalies didelius pinigus ir tapo abejotinų užsakovų (pinigų) siekių pramušėjais.

Kodėl „atkuriamieji“ paveldosaugininkai ir aplinkosaugininkai visas diskusijas nori perkel

Tai ypač paradoksalus reiškinys, kadangi architektūrinę kokybę didesniuose miestuose seka

ti į teisėsaugos sferą? Ogi

ekspertų tarybos. Jos buvo sukurtos kaip galimo valdžios voliuntarizmo apribojimo garantas, bet

todėl, kad šios sferos žmo

virto draugiškų, egocentriškų profesionalų būreliais. Atsakomybė išskydo tarp ekspertų tarybų,

nės iš jos, nebūdami pro

paveldosaugos ir vyriausiojo architekto tarnybų. Tai optimali situacija siekiant nekorektiškų

fesionalai, „suveda“ klau

sprendimų.

simus į grynai teisines ka

Ar gali būti kitaip? Nagi, paklauskime visada imponuojančio savo drąsa rėžti viską į akis

tegorijas. Centimetrai le

N. Puteikio. Tai ką gi jis padarė, kai jo tarnybos „specialistas“ suderino neleistiną derinti projektą?

mia daugiau nei elementari

Atleido jį iš darbo, atsistatydino pats?

logika.

O D. Varnaitė, A. Degutis, R. Baškytė,
A. Stancikienė? Iriasi per savo išpūstus
skandalus tarsi submarinai.

IV. 24
Senoji Hamaro katedra.
Arch. K. Lundas

Iš to – antroji didelė nelaimė. Tai
derinantys „specialistai“. Profesionalais
juos vadinti sudėtinga, nes jų profesiją
liudija tik diplomas ir, dažniausiai,
jokios praktikos. Kodėl mes darome
IV. 25
Kauno pilies bokšto atkūrimas.
Arch. K. Mikšys, D. Dainys,
V. Markevičius

juos nelaimingais žmonėmis, leisdami
visą gyvenimą didžiulėje nervinėje

IV. 26
Hedmarksmuseet, Hamaras.
Arch. S. Fehnas
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pasisakymai

Tai ar taip jau mums svarbi profesionalų ironija?
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aukštus, galėtų sukurti ypač įdomią promenadą su akivaizdžia, tačiau meistriškai subalansuota

užima ne architektai, šiaip ar taip, labiausiai sinergiškos profesijos atstovai?

skirtingų stilių simbioze. Ir še tau kad nori: pirmas blynas – bėda. Nepasiduokit, kauniečiai!

Trečioji – ne nelaimė, o paprasčiausiai bėda. Bėda, kai architektai klysta. Kai klysta už
pinigus – bent jau suprantama. Pastaroji Kauno Laisvės alėjoje įvykusi bėda, kuri paniekinamai
vadinama „stiklainiu“, – ne to padarinys.

„Atkuriamoji“ paveldosauga gali jus nukreipti į provincializmo paraštes, kaip jau nutiko Vilniuje.
Kaunas – ne laikinoji sostinė, tai viena iš keturių mūsų amžinųjų.
Banzaj!

Galime suprasti V. Juozaitį, kad jis tam pačiam „Kauno“ viešbučiui priklausančius du pastatus

Banzaj tai banzaj, tačiau konservatoriški paveldosaugininkai, būkite budrūs!

priešingose Laisvės alėjos pusėse norėjo semantiškai suvienyti. Juodo stiklo antstatas ant keturaukščio

Architektai privalo atitokti. Galų gale, ištikimas tarnavimas nežaboto verslo idėjoms palieka

pastato – ir sėkmingas, ir reikšmingas. Tačiau ar galima taikyti tokius pat principus suskaidant pastatą

juos kaltus. Tačiau tai, deja, nėra vien tiktai galimo amžino atgailavimo priežastis. Pastatas stovi! Ir

į dvi praktiškai lygias dalis? Na, bėda. Ir tiek. Beje, pataisoma. Ir jau bent kiek pataisyta, kai apatinė

nors architektūra turi tokią savybę, kad prie jos priprantama, kartėlis lieka.

(senoji) pastato dalis buvo nudažyta tamsiai, taip spalviškai apjungiant du architektūros segmentus.

Architektai privalo suprasti, kad nevertinantis paveldo – paprasčiausiai nėra architektas.

Blogybė ta, kad dabartinės konjunktūros šviesoje (visi, pradedant derintojais baigiant valdžia –

Pagarbiai ir prioritetiškai inkrustuotas moderniuose rėmuose paveldas gali iš esmės kilstelti mūsų

išsigandę) gali žlugti puiki Laisvės alėjos pertvarkos idėja – sukurti tokį Laisvės alėjos mastelį, kurį

miestų architektūrinę kokybę.

pradėjo kurti didieji Lietuvos tarpukario architektūros grandai V. Žemkalnis, A. Lukošaitis, F. Vizbaras,

Tikra eklektika.

A. Funkas, B. Elzbergas, S. Kudokas, K. Krikščiukaitis,
šlavę vienaukštį–dviaukštį carinį palikimą ir statę
europietiškos sostinės šešiaaukščius.
Šiandien nereikėtų nieko šluoti, per ilgą laiką

užtikrinančios infrastruktūros – žemdirbių, abipusiai naudingai tarnaujančių naujiesiems dvarininkams.

tas carinis palikimas įgavo paveldo statusą, tiesą

Teisinga būtų iš pradžių centralizuoti gaunamas lėšas ir skirti jas tyrinėjimo, apmatavimo darbams

sakant, menkavertį, bet vis dėlto...

ir būtinam remontui.

Totalus Laisvės alėjos užstatymo aukštinimas,
pagarbiai vertinant, kur reikia, esamus pirmuosius

IV. 27-28
Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al.,
Kaunas. Arch. V. Juozaitis
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P. S. Apie dvarus. Tikėtis, kad pavieniai žmonės suremontuos ar restauruos dvarus – maža
tikimybė dar ir dėl to, kad toli gražu ne visi jie tinkami kokiam nors turizmui. Reikės jų gyvybingumą

Čia tik vienas pavojus. Kai daug kas gaus pinigėlių, tai labai daug jų kaip į smėlį...

pasisakymai

įtampoje balansuoti savo „kėdėje“? Kodėl nėra privalomos rotacijos? Kodėl vadovaujamus postus
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O dar 1975 metais buvo kitaip: „Brėžiniuose darėme pjūvius nuo vienų kalvų iki kitų per
centro slėnį, pjūviuose pažymėjome reljefo amplitudes, apskaičiavome reljefo aukščius, ištyrėme
senamiesčio architektūros dominantes ir pastebėjome miesto silueto dėsningumus... supratome, kad
aplink miestą esančias kalvas mieste atliepia „architektūrinės kalvos“.
Norint Vilniaus formavimo tradicijas, kurios susidarė istoriniame branduolyje, pabandyti tęsti
toliau, reikia pastangėlių... būtina kažką teigti, o kažką reguliuoti. Teiginių, paremtų verslui būdingomis priemonėmis, daug, tačiau reguliavimas... Matyti, jog „teiginiai“ yra tiek intensyvūs, kad net
metro A. Nasvyčio ranka sudreba.

pasisakymai

2011 m.
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„Vilniaus vartai“ – ten kur jokiu būdu negalėjo būti aukštutinių pastatų. Jau post factum – jie
atsiranda. Atskira nelaimė, kad prie viso to jų architektūra savo tūrine kompozicija yra paneigusi
pagrindines Vilniaus centro silueto kūrimo nuostatas. Jeigu būtų elitinės architektūrinės kokybės,
galėtų būti ir statytojo pasididžiavimo ir įsiamžinimo objektų. O su reguliavimu visiškai prastai...
„Valstybės institucijos, kurioms pavesta

Pranešimas Urbanistiniame forume Klaipėdoje

spręsti strateginius klausimus, neturi reikalingų įtakos svertų tam, kad pastotų kelią nepageidaujamiems reiškiniams. Visi labai svarbūs
aplinkos naudojimo ir tvarkymo reguliavimo

Pažvelgsiu į tai, kas šiandien svarbiausia. Svarbi, be abejo, architektūros objekto kokybė, kuri gali
ir privalo tobulėti, tačiau svarbiausia – urbanistiniai sprendimai, kurie nulemia miesto struktūrą

IV. 30
A. Nasvyčio eskizas

daugeliui generacijų.
„Šiandien... įtakingos verslo struktūros priverčia kaitalioti miestų bendrųjų planų sprendinius. Miestų funkcinė ir kompozicinė struktūra išbalansuojama. Tikslingo, protingai savireguliacijai
paklūstančio subalansuoto proceso, apie kurį kalba laisvos rinkos institutų specialistai, čia nėra.“

IV. 31
Vilniaus vartai. Arch. R. Bimba

(A. Lanauskas „Globalizacija: gėrio ir blogio priešprieša“. „Archiforma“).
Aš pridursiu: liberalizmas, nesant tvirtų, humanistinių moralinių nuostatų, urbanistikoje netaikytinas. Tai liečia visus šio žaidimo dalyvius – valdžią, verslą ir architektus. Ir didžiausia atsakomybė, žvelgiant į rezultatus, tenka architektams. Nes didžioji dauguma valdžios ar verslo atstovų,
ačiū Dievui, nemoka braižyti. Todėl čia pasiteisinimas: „Jeigu ne aš, tai padarys kas kitas“ rodo tiktai aiškių moralinių nuostatų nebuvimą.
IV. 29
„Architektūrinių kalvų“ analizė.
Iš A. Nasvyčio archyvo
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IV. 32
Sero N. Fosterio
„Londono agurkas“
Vilniuje. Koliažas

ta istorija, kai jį į savo kabinetą pasikvietęs miesto vykdomojo komiteto pirmininkas (meras) nurodė

Deja vietos savivaldą labai veikia komerciniai interesai, prieš juos atsilaikyti nepajėgia net

pritarti vieno stambaus pastato statybai, dėl kurio būtų tekę iškirsti nemažą kiekį pušų. Kai A. Ma-

ir profesionalūs dariniai pačiose savivaldybėse.

čiulis kategoriškai atsisakė ir pasiūlė surasti alternatyvią vietą, pirmininkas pareiškė, kad A. Mačiu-

„Šiuo metu miestų ir administracinių rajonų savivaldybėse vyriausieji architektai yra tų savi-

lis yra atleidžiamas ir rytoj gali neateiti į darbą. Neturėdamas ko prarasti A. Mačiulis paskambino

valdybių administracijos darbuotojai. Dėl to jie privalo besąlygiškai vykdyti ir pasirašyti visus vieti-

tuometiniam Statybos reikalų komiteto pirmininkui, kuriam buvo pavaldūs buvo visi miestų ir rajo-

nės administracijos potvarkius...Ne be pagrindo vyriausieji architektai vadinami mero „rašikliais“.“

nų vyriausieji architektai, ir paaiškino situaciją. Tuometinis Statybos reikalų komiteto pirmininkas

„Norint, kad miestų vyriausieji architektai įgautų realių miestų bendrųjų planų įgyvendini-

S. Vobalevičius atsakė trumpai: „Dirbk“.

mo priežiūros galias, jiems turi būti suteiktos valstybės tiesiogiai deleguotos ir nuo siaurų interesų

Didžiausia konkurencija tarp deputatų yra siekis patekti į komisiją, kuri yra susijusi su projek-

apsaugotos teisės ir visa profesinė atsakomybė už urbanistinių ir architektūriniu klausimų sprendi-

tavimu ir statyba. Ten slenka didžiausi pinigai ir didžiausia galimybė „stumti“ savo aplinkos intere-

mą.“ (A. Lamauskas, ten pat).

sus. Tas stūmimas agresyvus, kadangi čia nebegalioja politiniai skirtumai, čia yra tik nenumaldomi

Tokios administracinės dvigubo pavaldumo sistemos pranašumus gerai iliustruoja buvusio
Druskininkų miesto vyriausiojo architekto, dabar žinomo profesoriaus Algimanto Mačiulio pasako-

interesai – šiandien tau, rytoj man, o aš už tai atiduosiu tau savo balsą ar pasidalinsiu...
Visa tai galėtų sustabdyti patys architektai, deja, taip nėra. Atvirkščiai, atsirado architektų
kasta, kuri gali „pramušti“ – tai patys vertingiausi. Galėtų sustabdyti derintojai, tačiau arba jie neatlaiko spaudimo ir tampa „komandiniu žaidėju“, arba priversti trauktis.

IV. 33
Verslo spaudimo
rezultatas: padidintas
pastatų aukštingumas
Konstitucijos pr. aidu
atsiliepė Rotušės
aikštėje.

Reikia įvesti šios pareigybės rotaciją. Taip mes išgelbėsime ir tuos nelaimingus architektus,
kurie įstrigs kėdėje dešimtmečiams, neretai be jokios praktinės patirties, tampa situacijos įkaitais,
nes kokybiškai degraduoja. Todėl jiems trenkti
durimis, nesutinkant su akivaizdžiai nusikalstamais urbanistiniais reikalavimais, baugu – ką
reikės daryti toje masėje kolegų, kurių, kaip
bepročiai, štampuojame po 180 vienetų per

IV. 34
Viešbučio „Europa Royale“ priestatas,
užgožęs vizualinį miesto ryšį su Nemunu
(arch. A. Reviakina). Kairėje – teisingas
senųjų gydyklų administracinis pastatas
(arch. G. Pamerneckis).
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IV. 35
Apartamentų daugiaaukštis
Druskininkuose (arch. R. Pilkauskas).
Dešinėje – teisingo mastelio viešbutis
„Medeina“ (arch. A. Žalys)

pasisakymai

svertai yra atiduoti į savivaldos rankas...“ (A. Lamauskas „Globalizacija: gėrio ir blogio priešprieša“).
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Vieni kitais patenkinti kolegos kilusias abejones nuramina maloniu bendravimu ir supratimu, kad
netrukus bus svarstomas tavo projektas.
Nauja mano siūloma architektūros derinimo sistema – miesto vyriausiasis architektas – ministerijos ir savivaldybės žmogus savo nuožiūra suformuoja 5–7 asmenų ekspertų tarybą, kuriai vadovauja. Tuo būdu atsakomybė už kokybę realiai tenka miesto vyriausiajam architektui.
Dabartinės ekspertų tarybos gali egzistuoti kaip galimybė visiems žaidėjams: statytojams,
derintojams, architektams kreiptis, kvestionuojant vyriausiojo architekto tarybos sprendimus. O kol

Ponai, paukščiukas padėtas! Galime skirstytis. Belieka išsiaiškinti, ar bus furšetas. Tad kam
gi aš čia stengiausi? Ogi kad pasakyčiau keletą desperatiškų šūkių.
Visų svarbiausia šiandien, kol dar ne vėlu, prisiminti genialųjį mūsų profesorių Kazimierą
Šešelgį! Jo bendroji Lietuvos apgyvendinimo koncepcija jau vieną kartą apsaugojo mus nuo emigrantų iš plačiosios tėvynės srauto. Laikas grįžti prie jos ir griežtai laikytis!
Jokios plėtros didiesiems Lietuvos miestams! Mes privalome likti Europos urbanistinės plėtros

pasisakymai

metus? Pagaliau tai galėtų sustabdyti ekspertų tarybos. Deja, čia tas pats, kaip deputatų komisijoje.

provincija ir būti nepatrauklūs Eurazijos aborigenams! Mažos tautos kultūrinė inercija yra maža!
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Be atviro ir agresyvaus nacionalizmo Lietuvai nėra šansų šiame pasaulyje!

kas, ačiū Dievui, krizė. Gal per šį atokvėpio periodą išsikristalizuos kas nors pozityvaus? Vargu bau.
Savivaldybėms patogus vyriausiojo architekto – valdininko statusas, neretai jis tampa patogus abiem pusėms. Aplinkos ministerija taip pat nedega noru
neišvengiamai konfliktuoti su voliuntaristine savivalda, juo labiau kad pačioje
ministerijoje nėra bent jau viceministro – architekto. Autoritetingo architekto,
kurio žodis būtų girdimas visose valdžios institucijose. Nes dabar net žymiausio,
talentingiausio architekto negirdima tiek, kiek paties nykiausio Seimo nario ar aktyvaus partiečio. Beveik kaip senais gerais laikais. Todėl mūsų forume išdėstytos
mintys bus mandagiai išklausytos, ir viskas.

IV. 36
Aš nenoriu 2020 metais
Lietuvos Nepriklausomybę
Vilniuje švęsti taip...
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IV. 37
Ilsėtis Nidoje taip...

IV. 38
Aš noriu Vilniuje – taip!

5

Kol egos
V skyrius
///// Kolegos

kolegos
V. 01
G. Baravykas
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Architektas Gediminas Baravykas (iš monografijos*)
Keistai sudėliotoje žmogaus atmintyje lengviausiai fiksuojami toli gražu ne esminiai asmenybės

tuvos profesionalių architektų kartos, kurios branduolys – keletas šiandien gerai žinomų pavardžių,

bruožai, bet tie paviršutiniški jos papildiniai, kurie dažniausiai apibūdina kuriuos nors linksmus ar

vėlesnių kelių kartų simboliu buvo tapęs Gediminas Baravykas. Ambicingas, architektūros eruditas,

liūdnus įvykius.

humoro ir autoironijos nestokojantis Gediminas bet kokiame renginyje sukurdavo artistišką atmos-

O tokių įvykių architekto Gedimino Baravyko gyvenime, artimiausioje jo įtakos zonoje, buvo

ferą, net ir tada, kai buvo sprendžiamos iš tiesų sudėtingos ir atsakingos užduotys. Sunku šiandien

apstu. Visų pirma dėl to, kad pats Gediminas buvo įvykis, o jo artimiausia aplinka – tai kelios Lie-

teigti, kad jis tai darydavo sąmoningai, siekdamas švelninti ar užglaistyti įsiplieskiančias prieštaras,

tuvos architektų kartos ir be galo, tačiau kritiškai mylima Lietuva. Likimo apdovanotas gaivališka

dažniausiai – tarp kūrybinės savo ir kolegų minties bei užsakovo, kuris tuo metu, kaip žinoma, tebu-

vitaline jėga, Gediminas įsiveržė

vo vienas – valstybė, atstovaujama į savo išskirtinumą įsijautusių biurokratų. Tiksli ir argumentuota

į Lietuvos Architektūros padan-

Gedimino kalba, papuošta nepakartojamais stilistiniais viražais, dažnai iškeldavo uždavinių spren-

gę kaip jaunas švytintis meteoras.

dimus į tokį lygmenį, koks būdavo suvokiamas ir priimtinas šiame procese dalyvaujančiai publikai.

Deja, matyt, tokiems lemta švies-

Būdamas ambicingas ir jausdamas kolegų pritarimą ar bent sutikimą su jo kaip lyderio vaidmeniu,

ti ryškiai, tačiau neilgai. Galima

Gediminas stengėsi šią situaciją įteisinti ir valstybės valdymo struktūrose – daug savo laiko jis ati-

drąsiai tvirtinti, kad po pirmosios

davė visuomeninei ir administravimo veiklai. Tokia visapusiška asmenybė ir šioje veikloje rasdavo

nuo Antrojo pasaulinio karo Lie-

pasitenkinimo, deja, paties vertingiausio dalyko – kūrybinės veiklos – sąskaita. Ačiū Dievui, kad
Gedimino įprotis gyventi ir veikti nepaprastu greičiu įgalino tiek daug nuveikti būtent kūryboje ir
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V. 02
Monumentas
mokslui Charkove
(eskizas)

* Buivydas R. Architektas Gediminas Baravykas.
Kūrybos pulsas. Vilnius, 2000.

palikti tokius jos vaisius – dabar tai jau aišku, – kokiems taikomos valstybės apsaugos garantijos.
O mums visiems, Gedimino vadinamiems „našlaičiais“, liks neišsenkančio šaltinio, gaivaus
vėjo gūsio, vulkaniškų proveržių pojūčiai, veikę mūsų mąstymą ir padarę didžiulę įtaką lietuviškos
kultūros raidai.

kolegos

„Naujoji Romuva“, 2001, Nr. 3

V. 03
S. Šarapovas

209

„Žalia rūta!“
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Niekaip negalėjau prisiminti, kaip susipažinau su Stepu, tačiau esu visiškai įsitikinęs, kad supažin-

Beje, paminėjęs patriotizmo sąvoką galiu patvirtinti, kad Stepas, nors ir nelietuvis, ir jausda-

dino Gediminas Baravykas, neabejotinas mūsų kartos architektų intelektualinis lyderis, paskui kurį

mas dėl to tam tikrą kompleksą, iš tiesų buvo didis lietuvninkas. Lietuvninkas kalbomis apie Lietu-

ne vienas mes susižavėjęs sekiojom, iškišę liežuvius. Vėliau teko patirti, kad jiedu su Stepu buvo

vą, mokėtomis lietuviškomis giesmėmis ir... keiksmažodžiu „žalia rūta“.

nepaprastai artimi, tikriausiai artimiausi bičiuliai. Tikrai taip atrodė ne man vienam, nes kaip smagų

„Žalia rūta, tu nematei, koks ber-

atvejį prisimenu nežinia kokio paminklų konkurso aptarimą, kuriame kalbėjęs Vytautas Čekanaus-

nas šiais metais baigia dailę...“ – pasakė

kas juodu pavadino „Šaravyku“ ir „Barakovu“.

apie skulptoriaus Gedimino Karaliaus

Matyt, šalia abipusės žmogiškosios simpatijos juos vienijo panašus kompozicinių ir stilistinių

diplominį darbą „Gyvybės medis“, ir

meno priemonių supratimas. Prisimenu, kad Stepas nuoširdžiai padėdavo Gediminui darydamas

mes ėjome, žiūrėjome... „Vyrai, žalia

jam maketus iš medžio, grynosios architektūros objektus, ir kokie vieningi ir aistringi jų žingsniai

rūta, kai pasakysiu trys, keliam visi“, –

būdavo kuriant bendrus paminklus. Stepas buvo nepaprastai „architektoniškas“ skulptorius. Šian-

girdėjom, kai reikėdavo talkinti statant

dien prisimindamas jaunojo Naglio Nasvyčio savanorišką stažuotę Stepo dirbtuvėje galvoju, kad

ar apverčiant kokį akmenį. Kas bandė

galbūt ne vien tėvas galėjo pakreipti tokios skulptūros, kokią šiandien išpažįsta Naglis, link. Stepas,

tai daryti, žino, koks tai nervus dirginan-

o tai pasitaiko nedažnai, nepavydėjo kolegoms darbų. Tiesa, žvelgiant iš šių dienų perspektyvos,

tis aktas, kai visi privalo būti vieningi.

nelabai ir buvo kam...

„Nebūk bedievis, žalia rūta, aplankyk

Tuo tarpu, kai reikėdavo gauti galutinį palaiminimą mūsų ideologų „aukštybėse“, ypač kai

bažnyčią“, – sutikęs mieste Stepą, gau-

jo sukurti objektai būdavo reikšmingi ne tik meniniu, bet ir politiniu skambesiu, kai kurie įtakingi

davau barti už tai, kad seniai nesilan-

kolegos būdavo nelabai džentelmeniški. Taip buvo iš esmės pakeisti bareljefai „Kauno komjaunuo-

kiau jo dirbtuvėje Šv. Baltramiejaus

liams pogrindininkams“; ačiū Dievui, vieno iš jų fragmento transkripcija vėliau atsidūrė „Oflag“

bažnyčioje Užupyje.

V skyrius

memoriale Pagėgiuose. Šiandien galima būtų įvardyti tuos žmones, tačiau ką gali žinot, kiek jie patys buvo prievartaujami, prievartaudami kitus.
Stepas gebėjo kurti ties abstraktaus ir realistinio meno sandūra. Tas gebėjimas jaudino mūsų
jaunas širdis ir protus, todėl ypač gaila, kad mūsų „patriotizmas“ nušlavė tiek daug meniškai vertingo. Šiame naikinimo įkarštyje itin daug prarasta iš Stepono Šarapovo palikimo.

Ak, nepakartojama bažnyčios
atmosfera, žalia rūta!

V. 04
Skulptūra „Tauras“.
Aut. S. Šarapovas
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V. 05
A. Zaviša
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Manau, kad ne iki galo realizuotos asmeninės kūrybinės ambicijos pastūmėjo Algimantą į
daugelį veiklos sričių, kuriose jis tarsi teigdavo neeilines savo galimybes – tai buvo buriavimas ir
astronomija, sportas ir nepaprastai kruopšti techninė veikla. Iš čia, manau, tas gyvenimo azartas, nesitaikstymas su atsirandančiais natūraliais amžiaus pokyčiais. Juk ir pasitraukė jis įrodinėdamas: „Aš
galiu...“ Ši monografija – viena iš kertinių Ar-

Architektas Algimantas Zaviša (iš monografijos*)

chitekto Algimanto Zavišos paramos ir labdaros
fondo užduočių. Fondo steigėjai yra prezidento Algirdo Brazausko fondas, Neringos miesto

Architektas Algimantas Zaviša pradėjo savo kūrybinę veiklą pokarinių Lietuvos architektūros grandų
būryje. Jų ryžtingas posūkis į moderniąją architektūrą bene ryškiausiai ženklino pirmuosius postalininio režimo visuomenės demokratėjimo daigus.
Tradiciškai to laiko architektūros laimėjimai tapatinami su keliomis populiariausiomis pavardėmis, tačiau reikia pabrėžti, kad jų buvo bent keliolika vienu metu – matyt, tam buvo pribrendusi
dirva. Be abejonės, vienas iš jų buvo Algimantas Zaviša.
Jo kūrybinis startas rodė tikrą talentą ir gebėjimą jį valdyti. Puikiai sukomponuoti, estetiški
ir asketiški, su aiškiai išskaitoma konstruktyvine schema – „Palangos“ restoranas, kelios piramidės
formos kavinės, puikiai derėjusios prie gamtinės aplinkos – jie demonstravo dideles architektūrines
Algimanto Zavišos galimybes.
Erudicija moderniosios architektūros klasikoje padėjo jam ir vėliau, jau dirbant Neringoje,
kur jis atsirado daugeliui jo kolegų netikėtai. Netikėtai dėl to, kad uždaviniai, kuriuos reikėjo spręsti
to meto Neringoje, buvo ne to kūrybinio mastelio, į kurį galėjo pretenduoti Algimantas. Pamažu į
Neringą pradėjo grįžti architektūra, ir jos reguliavimas visiškai priklausė nuo Algimanto. Ir čia, aptarinėjant su kolegomis naujus projektus, sužibėdavo Algimanto akis rizikinga ugnimi, kurstančia
radikalius sprendimus atitinkančią ekstravagantiškesnę architektūrą.
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dona Kuprelytė-Zavišienė. Kiekvieno steigėjo
organizacijos pavadinimas koduoja konkrečius
asmenis, aukšto valstybinio rango žmones ir,
žinoma, Aldoną – tuos, kurie labiausiai prisidėjo, kad atsirastų ši monografija.
Matyt, yra teisinga, kad palikusio mus
žmogaus tikrąją vertę parodo čia likusių jo
draugų elgesys jo atminimo atžvilgiu. Retai yra
tekę susidurti su tokiu Lietuvos architektų – jo
draugų ir pažįstamų – nuoširdumu ir pagalba,
kaip rengiant šią monografiją. Fondo vardu
dėkoju visiems.
Vadinasi, Algimanto Zavišos vertė buvo
auksinė. Didžioji jos dalis liko ir bus daugelį
metų juntama.

Tačiau būtent išprusimas pasaulinės moderniosios architektūros sferoje, jo saikingumas ir
santūrumas ir atsakingas Neringos gamtos suvokimas ilgainiui sukūrė tam tikras architektūrinio
elgesio Neringoje taisykles, kurias ir šiandien apeiti nėra lengva. Šios taisyklės, kurių pagrin-

V skyrius

savivaldybė, Lietuvos architektų sąjunga ir Al-

du tapo Algimanto Zavišos veikla, daugiausia ir nulėmė tai, kad šiandien Neringą mes turime
tokią...
* Buivydas R. Architektas Algimantas Zaviša: gyvenimo aidai. Vilnius, 2002.

V. 06
Nidos katalikų bažnyčia.
Arch. A. Zaviša, R. Krištopavičius

2005 m.

(kobernetikas, profesorius, akademikas) ir Vyga (kompozitorius Vygandas Telksnys) tavo broliai? Eik,
Taip prasidėjo studijos, kurias labiau derėtų vadinti studentavimu. Gabus, labai geras mokinys, provincijos vaikas labai greitai pagavo studentavimo kaifą. Puikiai, matyt, iš inercijos, baigęs
pirmuosius kursus, jau antrojo kurso pabaigoje įsitraukė į mūsų, blatnesniųjų grupelę, kuriems egzistavo tik du pažymiai: dvejetas – labai blogai, trejetas – labai gerai. Kalbu apie visas disciplinas,
išskyrus architektūrinį projektavimą, braižomąją geometriją ir piešimą. Visa kita buvo balastas. Taip

V. 07
G. Telksnys

mums tada atrodė, ir kartais aš ir šiandien pagalvoju, kad taip nusprendę dažnai mes buvom teisūs.
Vis dėlto, tą labai gerą pažymį – trejetą – taip pat reikėdavo gauti, todėl veikė išradingos šperų sistemos, kurias kuriant lyderis buvo Gintas. Apie vienos iš šperų sistemos kūrimą norėčiau papasakoti plačiau, nes tai buvo mudviejų radikalus senos sistemos patobulinimas. Imdavome paprastus
juodo grafito pieštukus, juos padroždavome ir apklijuodavome rašymo popieriumi, kurį nudažydavome įprasta – geltona pieštukų paviršiaus spalva. Tai buvo paruošiamasis etapas. Tada imdavome

Architektas Gintas Telksnys (iš

monografijos*)

tos disciplinos vadovėlius ir eidavome į „Tartu“ kavinę, kuri neseniai buvo atidaryta K. Petrausko ir
Aukštaičių gatvės kampe. Ten patogiai įsitaisę prie vieno iš galinių staliukų užsisakydavome butelį
estiško likerio „Kahnu kook“ („Gaidžio koja“) ir kavinuką kavos. Visą vakaro sąmatą sudarydavo 3
rubliai 60 kapeikų – likeris ir 36 kapeikos – kava. Grąžos iš keturių rublių niekada neimdavome.

Poetas Vacys Reimeris, rašydamas apie Salomėją Nėrį, yra pasakęs maždaug taip: „Vieniems tenka

Paruoštų pieštukų briaunos ir būdavo kaligrafiškai pildomos su kieto grafito pieštukais. Kiek

rusenti, kitiems degti ir sudegti savo kūrybos liepsnose.“ Gintas, be abejonės, priklausė antrajam

vienoje briaunoje tilpdavo vienas egzamino klausimas, taigi į dešimtį pieštukų sutilpdavo 70 klausi-

tipui, juolab kad savo išskirtinį kūrybingumą fatališkai kurstydavo tokiomis priemonėmis, kurios,

mų. Paprastai daugiau nereikėjo. Per vakarą mes užpildydavome 2–3 pieštukus. Tiksliai prisimenu,

dievaži, nepridėjo sveikatos. Ir jeigu mes, tie, kurie labai ilgą gyvenimo tarpsnį ėjome greta, kart-

kad per vieną egzaminų sesiją mes „Tartu“ kavinėje praleidome 14 dienų iš eilės ir sukėlėme kokių

kartėm iššokdavome iš to beprotiškai lekiančio traukinio, tai Gintas visada kovojo iki galo. Nesu-

trisdešimties metų „senučių“ padavėjų susižavėjimą – „berniukai mokosi“. Šperos veikė be sutriki-

stojo ir lemiamu momentu...

mų. Egzamino dieną pieštukai būdavo vertikaliai dygsniuotoje vidinėje švarko kišenėje, ir atsakant

1961-ųjų liepos mėnesį prie Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto auditorijos durų

į bilieto klausimus belikdavo tik išsitraukti reikalingą pieštuką, su kuriuo ir buvo rašomi atsakymai.

stovėjo vaikinas, vienais penketais išlaikęs stojamuosius egzaminus, laukdamas, kol jį pakvies man-

Toli gražu ne visi dėstytojai mėgo mūsų kompaniją dėl atsainaus požiūrio, jaunatviškos aroganci-

datinė komisija, ir džiugindamas mus visus užkrečiamu kiek „arklišku“ juoku. Net tarp mūsų visų

jos bei įvairių pokštų, todėl per egzaminą kai kurie net stovėdavo už nugaros. Išgraužk! Nė vienas

aštuoniolikmečių jis atrodė labai vaikiškas. Ir iš tiesų jam buvo tik šešiolika. Čia aš pirmą kartą pa-

nesusiprotėjo, kad pieštukas, kuriuo buvo rašoma, ir buvo špera!

mačiau Gintą Telksnį, su kuriuo per tolesnius 25-erius metus suvalgėm tiek druskos, kad ir Juozui
Baltušiui neatrodytų per mažai...

V skyrius
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Su Gintu dažnai prisimindavome tuos „Tartu“ vakarus su lengva džiazo muzika ir likeriuku.
Juo labiau, kad kai pusę dvyliktos imdavo gesinti šviesas, perspėdami apie greitą kavinės uždarymą,

Taigi iš mandatinės komisijos posėdžio Gintas, turėjęs būti priimtas pirmuoju numeriu, iš-

mes sugebėdavome pastebėti ant staliukų, kuriuos jau būdavo apleidę to vakaro svečiai, nebaigtą

ėjo nepriimtas, su šokiruojančiu klausimu galvoje: kur jo tėvo kapas? Ir tik tada staigiai iš Vilniaus

valgyti karbonadą ar ką panašaus. Tos akimirkos, kai salėje dingdavo šviesa, užtekdavo, kad visa

atvykęs vyriausias brolis Laimutis atskleidė tai, kas, tikriausiai, nežmoniškai sutrikdė Gintą – tėvas

tai atsidurtų mūsų ganėtinai tuščiuose skrandžiuose.

gyvas, tremtyje. Nors patys juodžiausi sovietiniai laikai jau buvo praeityje, biografijos vis dar buvo

Nuostabus gyvenimas!

vertinamos labai griežtai.

Taip smagiai studentaujant slinko metai šlifuojant Laisvę, piešiant Senamiestį, padarant vie-

Kadangi geriausiai stojamuosius išlaikiusiam jaunuoliui nebuvo patogu visiškai atsakyti, jo

ną kitą studentišką chaltūrėlę, be abejo, retkarčiais aplankant institutą.

likimą turėjo nuspręsti centrinė viso instituto mandatinė komisija. Jai vadovavo legendinis rektorius

Tuo metu mes bene pirmieji Kaune pradėjome mūvėti trumpas kelnes ir ėmėme taip apsiren-

Kazimieras Baršauskas ir, ačiū Dievui, jo verdiktas buvo labai trumpas: „Telksnys, Telksnys... Laimis

gę lankyti paskaitas. Tuometinis dekanas, puikus ir tėviškas pedagogas Pesys, sulaukęs konservatyvesnių dėstytojų pastabų dėl tokios mūsų aprangos, pažadėjo mokėti stipendijas, neatsižvelgiant į
labai vidutinišką mūsų pažangumą, už pažadą nevaikščioti į paskaitas su trusikais. O Ginto trusikai

* Navickienė E. Architektas Gintautas Telksnys. Vilnius, 2005.

kolegos

priimtas, iš talentingųjų giminės.“
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sieji Vasilijaus Čiapajevo autai.
Studentaudami sulaukėme ir rimtų gyvenimo išbandymų. Dėl ligos man teko praleisti visus

Ranka automatiškai sugrabalioja ant grindų numestą „Primos“ pakelį. Baisiai kosėjant surūkoma
pirmoji cigaretė. Gerą valandą vyksta kėlimosi ritualas ir imamasi virti kavą. Beje, Ginto kava buvo

mokslo problemų ir Gintui. Jau būdamas ketvirtame kurse jis susikirto per gelžbetonio konstrukci-

„atominė“ ir labai skani. Apie antrą valandą Gintas su kavos puodeliu atsidurdavo už mano, vis

jų egzaminą ir jam teko pasilikti antriems metams. Taip aš prisivijau jį, ir mes vėl buvome drauge.

dar susirietusio prie braižymo lentos, nugaros. „Šūdas...“ – sušvogždavo traukdamas kitą cigaretę

Tie rimti išgyvenimai iš esmės pakeitė mūsų požiūrį į mokslus. Ėmėme mokytis viską ir tik

ir eidavo ruošti valgyti. Maistas būdavo rafinuotai paprastas. Ginto mama Krakėse prikepdavo jam

dėl pirmųjų kursų pažymių nesugebėjome prisikasti iki raudonų diplomų. Tikriausiai tam įtakos tu-

kotletų, kurie ir po poros savaičių, nugramdžius pelėsius, tikdavo vartoti. Gintas juos sukapodavo

rėjo ir mūsų gyvenime atsiradusios mylimos moterys – pirmiausia žavioji Ginto Lietuvaitė, – su ku-

gabaliukais, pakepdavo, įmušdavo kelis kiaušinius – karalių maistas! Pavalgius ir išgėrus kavos bei

riomis sukūrėme savo vieninteles šeimas. Mūsų šeimų bendravime buvo iš tiesų nuostabių ir nuo-

paplepėjus apie dienos aktualijas Gintas įsitaisydavo prie darbastalio. Iš pradžių ilgai žiūrėdavo į

širdžių minučių.

brėžinį, kraipydamas į šonus galvą ir efektingai vartydamas akis. Ilgainiui pasigirsdavo niūniuoja-

čia sėkmingai sąveikavo išskirtinė prigimtis ir tikras profesijos pomėgis.
Gintas suvokė savo gebėjimų dydį ir, kaip tikriausiai kiekvienas gabus žmogus, buvo gana
egocentriškas ir iš esmės uždaras asmeniniame gyvenime, nors labai paprastas ir malonus kasdie-
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vynių ryto. Gintas guli lovoje ar fotelyje ir tik apie dvyliktą parodo pirmuosius gyvybės ženklus.

mokslo metus ir su dideliu gailesčiu atsiskirti nuo mylimos šutvės. Studentavimo įpročiai sukėlė

Specialybės disciplinos ir piešimas Gintui sekėsi lengviau nei kuriam nors iš mūsų, matyt,
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Ryškiai prisimenu paskutines paras prieš konkursų finišą. Braižydavau nuo aštuonių ar de-

mos Elvio Preslio, Rėjaus Čarlzo, o kiek vėliau būtinai „Bitlų“ melodijos. Tai reiškė – Gintas užkibo.
Jo klausa buvo absoliuti ir balsas geras, todėl tai neerzindavo. Vėliau, jau apie dešimtą vakaro, aš
nulūždavau ir prabusdamas tai antrą, tai ketvirtą valandą nakties girdėdavau tik šniokščiantį Ginto
rankose rapidografą ir tyliai čirškiantį Liuksemburgo radiją.

niškai bendraujant. Beje, ir šiandien, žvelgdamas iš tam tikros perspektyvos, suvokiu, kad Gintą

Gintas buvo be galo plačios plastinės skalės architektas – nuo santūrios su rafinuotomis pas-

pažinau tik tiek, kiek jis pats leido. Niekada nesiskundė, niekada nesiteisindavo, niekada nesitaikė

tato kampų bei palangių detalėmis (J. Janonio vidurinės mokyklos Šiauliuose projektas) iki gausių

prie kito žmogaus įpročių...

pulsuote pulsuojančių plastiškų detalių ne mažiau plastiškame fone („Mėtos“ kavinės interjeras).

Paskyrimus su Gintu gavome į Vilnių, kur metus jau dirbo Giedrė ir Tautvydas Miknevičiai,

Atrodė, tuoj tuoj bus per daug.

Henrikas Šilgalis ir, žinoma, Algimantas Alekna, svarbiausias mūsų trijulės, kuri 25-erius kūrybin-

Gal kai kada taip ir atsitikdavo,

giausius metus praleido drauge, narys.

bet taip dirbančių Lietuvoje tuo

Dar besimokydami su Gintu dalyvavome sąjunginiame bendrabučio konkurse. Ir vėliau kar-

metu nebuvo, o ir dabar nėra.

tu konkursams kurta nemažai: LKP CK administracinis pastatas Lenino aikštėje (II vieta), kaimo vi-

Jeigu pripažįstame tai, turime

durinė mokykla Latvijoje (III vieta), pėsčiųjų zona Vilniaus centre (III vieta), Kauno autobusų stotis

pripažinti Ginto kūrybos uni-

(jau kartu su A. Alekna, I vieta), Politinio švietimo namai Vilniuje (su A. Alekna ir A. Žaliu, paskati-

kalumą.

namoji premija), Tarptautinis komunikacijų centras Paryžiuje (su A. Alekna) ir pagaliau Tarptautinis
Vilniaus oro uostas (su A. Alekna), kuris buvo įgyvendintas.
Konkursai buvo papildomas kūrybinis krūvis – darbas po darbo. Ir nepaisant begalinio nuo-

kolegos

buvo unikalūs – pasiūti iš gaisrininkų uniforminės medžiagos, numauti stovėdavo kampe kaip gar-
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Kaip jo profesionalumo
pavyzdį galėčiau paminėti Vilniaus oro uosto projektavimą.

vargio, nemiegotų naktų, kas tęsdavosi mėnesiais, surūkytų kalnų „Primos“ cigarečių, išgerto alkoholio kaip dopingo – tai buvo pats kūrybiškiausias, svaigiausias idėjų ir svajonių metas.
Rengiantis konkursams – tai trukdavo palyginti trumpą laiką – tekdavo taikytis ir prie bendro
darbo režimo, ir prie kolegų mėgstamo „dopingo“ bei maisto. Čia, kaip jau minėjau, visada viršų
imdavo Ginto egocentrizmas. Tikras pelėda, jis reikalaudavo naktinio darbo, buvo klaikios „Primos“
gerbėjas – privertė ir mudu su Algiu atsisakyti bent kiek lengvesnių cigarečių su filtru.
Šiaip jau rengiantis konkursams buitis būdavo organizuojama įsteigiant „žydų banką“. Kodėl jis buvo taip vadinamas, dievaži, nežinau. Jo esmė tokia: kiekvienos dienos išlaidos žymimos
ant sienos išbraižytoje lentelėje tiek kiekvieno indėlininko vardu. Pasibaigus konkursui išlaidos sumuojamos ir dalijamos į tris lygias dalis. Gaunamos premijos už laimėjimus konkursuose ne visada
padengdavo „žydų banko“ išlaidas. Bet argi tai buvo svarbiausia?!

V. 08
Sporto salės interjeras.
Žemaitės g. Vilniuje
(sunaikintas)

Deja, tarp Dievo Apvaizdos ir žmogaus dažnai atsiranda tarpininkas. Šiuo atveju tai buvo tuometi-

jis „neįsisiautėtų“ su savo plastinėmis galimybėmis. Mums atrodė, kad pernelyg plastiški detalių

nis Utenos klebonas – jaunas ir kultūriškai išprusęs žmogus buvo sužavėtas antrąja premija įvertintu

sprendimai gali būti sunkiai suvaldomi tokioje didelėje erdvėje. Ir ką gi? Gintas, sukūręs visus tu-

darbu. Iš tiesų, kolegų J. Šipalio ir V. Treinio pasiūlytas sprendimas atrodė labai šiuolaikiškai, ypač

rėklus, rankenas, oro paėmimo šachtas, šviestuvus, parodė, kad ne tik puikiai valdo plastiką, bet ir

žmogui, nepakankamai išmanančiam pasaulinį kontekstą, kur panašių sprendimų jau būta nemažai.

puikiai moka parinkti tinkamą visam pastatui.

Pasinaudodamas konkurso sąlygų nuostata – apmokėti pirmąja premija įvertintą darbą papildomai,

Darbuose, varguose ir džiaugsmuose (juos aprašyti reikėtų atskiros knygos) atėjo Nepriklausomybė. Vargu ar jos kas nors laukė labiau nei Gintas. Neretai, kai dar ja net nekvepėjo, kalbėdavomės, su kokiu pakilimu dirbtume nepriklausomos tėvynės labui.
Ne viskas pasirodė taip paprasta ir gražu. Tačiau euforijos būta daug. Ginto balkone jau ke-

„Atleisk mums, Viešpatie, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“, – šią maldą prisimi-

leri metai iki Nepriklausomybės paskelbimo gulėjo trispalvė su meniškai išdrožtu kotu. Gintas en-

niau, kai laidojome Gintą, prieš tai aukoję Mišias Alantos bažnyčioje. Netekau žado – kunigas, bu-

tuziastingai dalyvavo gausybėje to meto renginių. Gal būtent dabar apsinuogino ir ilgai slėptas kar-

vęs Utenos klebonas, jau dešimčia metų vyresnis, atlaikęs labai sunkią autoavariją, iš sakyklos pasa-

tėlis dėl sovietinės valdžios represijų, skaudžiai palietusių jo šeimą.

kė: „Kai po avarijos aš be sąmonės gulėjau ligoninėje, prie manęs budėjo mama, o gretimoje lovoje

Ėjo laikas, slūgo įtampa, reikėjo save atrasti ryškiai besikeičiančioje visuomenėje. Be abejo,

merdėjo vyras, prie kurio budėjo žmona. Vyras mirė, o aš pagijau, ir mama papasakojo, kad palatos

tokia meniška natūra negalėjo rasti, o ir neieškojo kitų saviraiškos formų, kaip tik savo profesijoje.

kaimynai buvo Ginto tėvas ir motina. Sunkiomis valandomis moterys dalijosi savo šeimos vargais.

O čia pasirodė, kad iširus projektavimo institutams, kuriuose geriausi architektai buvo maksimaliai

Suprantama, buvo papasakota ir apie kunigą – niekdarį, sužlugdžiusį vieną iš pačių šviesiausių jos

išlaisvinti nuo biurokratinio darbo, susidarė vadybos vakuumas – tai labiausiai atsiliepė tiems ta-

sūnaus svajonių.“ Čia jau nebevaldydamas jausmų, per ašaras kunigas prakalbo apie niekingą tar-

lentingiems architektams, kurie niekada nesuko sau dėl to galvos.

pininko, kuris per savo išdidumą tariasi iškilęs aukščiau visų, vaidmenį: „Atleisk man, Viešpatie...“

Gintas, deja, buvo toks – kūrybinis lyderis, kuriam visada būdavo parenkamas kiek įmanoma

Užgaudė vargonai, fantastiškas bosas pasklido po bažnyčios skliautais. „Nieko sau vargoni-

geresnis objektas – ir tai buvo visiems suprantama. Dabar visi ėmėm kovoti už save. Čia Gintas atrodė

ninkas“, – nusistebėjau ir nevalingai atsisukau į viškas. Sužinojęs, kad laidojamas architektas, gie-

sutrikęs. Galbūt atsiliepė ir itin aktyvus kūrybinis gyvenimas su visais šalutiniais veiksniais, galbūt ir

dojo prieš tai bažnyčioje koncertavęs maestro V. Prudnikovas. Toks pagarbus kolegos menininko

pirmieji Nepriklausomybės metai nesuteikė lauktos moralinės satisfakcijos – Gintas atrodė pavargęs.

poelgis sujaudino. Pagalvojau, ar viską darome mes, artimiausi bičiuliai, kad Ginto palikimas būtų

nedaug trūko. Per kelerius metus jis dalyvavo trijų bažnyčių konkursuose. Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia Vilniuje – paskatinamoji premija, bažnyčia Alytuje – antroji premija ir pagaliau
Dievo Apvaizdos bažnyčia Utenoje –
pirmoji premija.
Dievo Apvaizda palietė kūrybingą savo tarną? Gal ir būtų palietusi,
ir Gintas būtų turėjęs Savo Bažnyčią, ir
ne bet kur, o Utenoje, krašte, kur prasidėjo jo ir jo žmonos Elvyros giminė.

V skyrius

Tai buvo milžiniškas smūgis, net parodomasis Ginto atsainumas negalėjo to nuslėpti. Manau, tai buvo pabaigos pradžia...

Tačiau vardan vienintelio švento siekio – pastatyti Savo Bažnyčią – jis dirbo, kovėsi... ir taip
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klebonas pasirinko ne Ginto pasiūlytąjį.

V. 09
Kryžius Aknystėliuose

saugomas, kad jis išliktų.
Galingai pleveno balsas bažnyčioje, kurią Tu taip norėjai pastatyti. Gal ir pastatei?

kolegos

Gintui bene daugiausia teko dirbti prie vidaus erdvių, ir mudu su Algiu buvom kiek sunerimę, kad
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2007 m.

kolegos

2007 m.

V. 12
H. Šilgalis

V. 10
S. Šarkinas

Architektas Saulius Šarkinas (iš monografijos*)

Angelo palytėtas. Pro memoria

Kai gyveni ilgiau, suvoki, kokia trumpa laiko atkarpa buvo skirta Sauliui. Penkiolika kūrybinio darbo

2007 m. vasario 13 d. mirė architektas Henrikas Šilgalis. Mirė

metų, kurie, skaičiuojant valdiškai, po aštuonias valandas per dieną, neabejotinai siektų dvidešimt

Architektas – aistringai, beatodairiškai, scholastiškai mylėjęs ar-

ar visus dvidešimt penkerius. Kūrybinis darbas buvo santykinai nepriklausomas gyvenimo būdas,

chitektūrą, patį kūrybos procesą. Nuolat nepatenkintas jau, at-

nepaliekantis laiko dairytis banalioje tikrovėje ir graudentis dėl pikto likimo.

rodo, tobulais rezultatais, keisdavo juos taip dažnai ir atkakliai,

Saulius kartu su Leonidu labai natūraliai įsiliejo į neformalų šiek tiek vyresnių kolegų būrį,
kurio pagrindinė figūra buvo Gediminas Baravykas, diktavęs beatodairišką atsidavimą profesijai, bet

kad ne visada suspėdavai atrinkti racionaliausius sprendinius.
Kiek jų liko nepanaudotų?

ir atsipalaidavimą po sekinančios, laiko atžvilgiu visiškai nedarnios dienotvarkės. Jaunos sielos degė

Vilnietis, teatralų vaikas, jaunystėje – TSRS jaunių krepši-

kūrybos ugnimi, jauni kūnai buvo alinami ne tik per patį dvasingiausią procesą, bet ir per trumpas

nio čempionas, radikaliai atsisakė visų interesų – jis gyveno ar-

tarpkūrybines pauzes. Tai buvo iš tiesų

chitektūra ir degė sava vidine kūrybine ugnimi.

kūrybos romantizmo laikai, ir SAULIUS
visada buvo su mumis. Ir liks.

Ryškus individualistas, kūrybinis lyderis ir idėjų generatorius sunkiai adaptuodavosi kolektyvinėje kūryboje, neretai ir dėl

Saulius liko įsimintina asmenybė ir platesniam visuomenės ratui, kurio
dalis kilniaširdiškai parėmė šią monografiją. Dažnai tai nuolatiniai mūsų leidybinio proceso rėmėjai, taip suvokian-

V skyrius
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tys savo misiją kultūriniame gyvenime.
Nuoširdžiai ačiū jiems.
V. 11
Bastilijos opera Paryžiuje.
Konkursinis darbas.
Bendr. G. Baravykas, L. Merkinas
* Gūzas E. Architektas Saulius Šarkinas: neužbaigta misija. Vilnius, 2007.

V. 13
A. Vivulskio bažnyčios impresija

219

savo begalinio darbštumo. Šiuo pavyzdžiu buvo galima užsikrėsti, bet dar dažniau – pabėgti. Buvo

2007 m. sausis, Kaunas

gėda dėl savo drungno tingumo ir kitų interesų turėjimo.

kolegos

Išvardyti jo suprojektuotus ir realizuotus objektus įmanoma, nors jų yra ganėtinai daug, tačiau aišku, kad jų galėjo ir turėjo būti gausybė. Tam reikėjo kitokios valstybės istorijos raidos, tam
reikėjo atsidavusio vadybininko – bičiulio.
Visur, kur matydavo, jo nuomone, netobulus sprendimus, jis įkyriai „lįsdavo“ su savo pasiūlymais, tarp kurių buvo ir Trijų kryžių atstatymas, ir nuostabiai atitikęs skulptūros „Rytas“ estetiką

V. 15
P. Janulis

postamentas Lazdynuose, ir postamentas kunigaikščiui Gediminui.
Keliasdešimt individualių gyvenamųjų namų, keli stambūs kultūros centrai, bažnyčia Elektrėnuose ir galiausiai pradėtas kurti ir statyti milžiniškas rekreacinis ir komercinis centras Šventojoje.
Atrodė, kad pagaliau Henrikas realizuos savo talentą atitinkantį objektą, po kurio jam, net ir tokiam
nevisuomeniškam, nemokančiam savęs reklamuoti, būtų atseikėtas nesumeluotas garbės kraitis.
Ilsėkis ramybėje, Žmogau, Kūrėjau, tiek daug davęs Lietuvai ir Tave supusiems žmonėms.
Tu atidirbai už daugelį iš mūsų.

V. 14
Švč. M. Marijos
Kankinių Karalienės
bažnyčia Elektrėnuose

Žodis Petro Janulio 100-mečio proga
Jie buvo kita rasė – Paulius Galaunė, Stasys Višinskas, Viktoras Palys, Liudvikas Strolis, Leonardas
Kazokas, Kazimieras Šešelgis, Feliksas Bielinskas, Petras Janulis ir, džiugu, tebegyvuojantis Alfonsas
Janulis. Tokioje scholastinėje viduramžiškų principų tikrovėje vaikščiojo išdidūs renesansiški žmonės. Jie man buvo net panašūs vizualiai.
Jų elegantiškai santūri laikysena atrodė šalta ir neprieinama. O kaip jie pasikeisdavo, sušildavo ir sušildydavo savo dėmesiu visiškai jauną žmogų, kai pamatydavo jame aistrą kurti. Toje kūryboje likdami nepralenkiamais autoritetais rodydavo partnerišką pagarbą savo kolegoms. Gal todėl
ir jų vadovaujamų komandų rezultatai būdavo tokie reikšmingi Lietuvai.
Štai iš ten Petras Janulis.
Lenkiuosi Jam.

V skyrius
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2009 m.

kolegos

2008 m.

V. 16
V. Stauskas

V. 18
G. Tiškus

Architektas Vladas Stauskas (iš monografijos*)

Architektas Algirdas Gytis Tiškus (iš monografijos*)

Gimę pirmosios Nepriklausomybės laikais, išaugę ir subrendę, išlaikę profesinę savigarbą ne itin

Jaunas dar, paniręs į Architektų sąjungos veiklą, be

palankiu sovietmečiu, į dabartinį Lietuvos nepriklausomybės kultūros lobyną įnešę ir nešantys pro-

galybės prarasto laiko turėjau ir retą džiaugsmą – su

fesionalią ir laiko patikrintą išmintį Lietuvos architektūros grandai, kurių kohortoje neabejotinai –

manimi, kaip su Sąjungos pirmininko pavaduotoju,

architektas Vladas Stauskas.

maloniai bendravo Lietuvos architektūros grandai.

Sąmoningai nevardiju visų jo mokslinių, pedagoginių ar visuomeninės veiklos nuopelnų, pareigybių, garbės vardų ir regalijų, sutalpindamas viską į vieną, paties Vlado Stausko labiausiai myli-

Vienas tokių malonių, nors trumpų susitikimų

mą vardą – Architektas. Nors būdamas be galo veiklus, ambicingas, eruditas, meniškos prigimties,

buvo su G. Tiškumi. Tik bėgant laikui ir didėjant pa-

buvo blaškytas į įvairius postus bei pareigas, o kai kurias papildomai prisiimdavo pats, vis dėlto su-

tirčiai supratau G. Tiškaus kūrybos prasmę ir vertę.

gebėjo neišklysti iš to interesų lauko, kuris apibrėžiamas Architektūros sąvoka.

Kaip jau bekreipsi socializmo gyvenamosios statybos

Ištikimybė visada duoda satisfakciją.

fenomeną – tai, ką darė G. Tiškus, buvo geriausia Lie-

Ištikimybė profesijai duoda rezultatus, kurie tarnauja visuomenei, o pačiam profesionalui

tuvoje ir bent kiek savita šeštadalyje pasaulio terito-

pelno pripažinimą ir pagarbą.
Jūsų rankose Vlado Stausko mono-

V skyrius
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Šiaip ar taip, viršininkas...

rijos. Atsiradus galimybei, pakviečiau kolegą į savo
laidą „Architektūra ir laikas“.

grafija, iš esmės jo turiningos ir ilgos veik

G. Tiškus labai jaudinosi, purtėsi storo pudros

los esencija, kuri, žinia, negali atskleisti

sluoksnio, kuriuo jį puošė vizažistės. Todėl, pasibaigus

visų kolegos gyvenimo sričių, šmaikštaus

laidai, viename koridoriaus kamputyje stresui nuimti

charakterio savybių, tačiau neabejotinai

buvo atsargiai ištrauktas konjako buteliukas (tuo metu

objektyviai pateikia žymaus mūsų laikme-

šitai prilygo nusikaltimui; mieloji laidos redaktorė I. Logminienė savo virpančia figūrėle bandė nu-

čio architekto portretą.

slėpti vykstančią akciją). Tuo metu pro šalį ėjo kiek pavargusi po „Panoramos“ šviesaus atminimo
diktorė Gražina Bigelytė. Čia Gytis su plastikine stiklinėle tikrai gero konjako puolė Gražiną BigeV. 17
Poilsio namai Palangoje

* Petrulis V., Lamauskas A. Architektas Vladas Stauskas: mokslo ir kūrybos keliu. Vilnius, 2009.

lytę poetiškais žodžiais „apie gražiausią gėlelę, kas vakarą jį džiuginančią“.
Gražina, nors ir išpaikinta dėmesio, klausėsi. Slaptą buteliuką baigėme trise.
* Kepenienė N., Petrulis V. Architektas Algirdas Gytis Tiškus: laužta prasmės linija. Klaipėda, 2009.
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2010 m.

Porą metų pragyvenom iš retkarčiais parduodamų tėvo paveikslų ir jo surinktos, kiek aš daAtsimenu kelis paslaptingus piliečius, atvykstančius iš Maskvos ar Leningrado ir ilgus vakarus kartu su tėvu vartančius jo reprodukcijų rinkinius, kurie nepaliaujamai mažėjo.
Taip atėjo 1953-ieji. Kūrėsi Vilniaus dailės institutas. Jame dirbti tėvo nepriėmė. Žinoma, atsakymo motyvas buvo pakankamai aiškus. Nors, menotyrininkės N. Tumėnienės nuomone, tai galėjo

V. 20
A. Janulis

būti paprasčiausias nenoras priimti žmogų, kuriam reikėtų pasiūlyti pakankamai aukštas pareigas. Ir
buvę dažni mūsų svetingų namų lankytojai–draugai supasavo, reikšmingai pakeldami akis į dangų.

kolegos

bar supratau, geros spaudos kokybės dailės darbų reprodukcijų kolekcijos išpardavimo.
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Štai tada atsirado du žmonės, nebuvę nei labai artimi, nei panašūs savo gyvenimo būdu. Tai
inžinierius, puikus akvarelistas S. Sčesnulevičius, tuometinis Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto dekanas, ir skulptorius A. Janulis, to paties fakulteto Grafinių darbų katedros vedėjas.
Tai jie, suprasdami, kokioje bėdoje atsidūrė lietuviškas inteligentas, ištiesė ranką tuo metu, kai mes,
tikrąja to žodžio prasme, „sėdėjome ant čemodanų“. Kryptis buvo aiški...

Skulptorius mokytojas Alfonsas Janulis (iš monografijos)

Tai galėjo padaryti iš tiesų aukščiausio padorumo žmogus, o žinant, kad A. Janulio katedroje dar „slėpėsi“ valdžios vainojamas „abstrakcionistas“ K. Šimonis, dirbęs kuklų laboranto darbą,
profesoriavo buvęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas A. Žmuidzinavičius, tiesa, savo tapymo maniera
greitai įtikęs valdžiai, ir talentingasis bohemiškos Lietuvos vitražo tėvas S. Višinskas, galima supras-

Ne taip seniai, prisimindamas architektą Petrą Janulį, jaunesnįjį profesoriaus Alfonso Janulio bro-

ti, kad katedros vadovas buvo be galo drąsus ir padorus žmogus. Kadangi tai neabejotinai supra-

lį, jų kartos kohortą pavadinau „tarsi kita rase“. Gražių, išdidžių, inteligentiškų ir parodomai ne-

to jo katedros bendradarbiai, joje A. Janulio autoritetas buvo besąlygiškas ir, akivaizdu, pelnytas.

priklausomų – visuomenėje, kurios tokia jokiu būdu nepavadinsi. Kai dar stipriausi tautos istorijos
puslapiai garavo tikra įtampa, baime ir kartkartėmis heroizmu...
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gas – kurioziškas. Per piešimo pratybas, kai auditorijoje

Šiandien kai kurie to laikmečio poelgiai gali atrodyti ne tokie jau ir drąsūs. Bet nė vienam

nebuvo dėstytojų, ėmiau kibinti kurso draugę Severiną,

nelinkėčiau atsidūrus atitinkamoje situacijoje priimti padorius sprendimus, kurie galėjo neįtikti ir

kuri, neapsikentusi mano įkyrumo, ėmė isteriškai mo-

neįtikdavo valdžiai. Rizika, patikėkite, būdavo ne dėl duonos kąsnio.

juoti savo kumšteliais man prieš nosį, o aš traukdamasis

Kadangi mano architektų akademinei grupei prof. A. Janulis pats nedėstė, todėl nesiimsiu

atsitrenkiau į gipsinę Dovydo galvą. Ši nukritusi sudu-

„kurti“ jo, kaip pedagogo, portreto. Papasakosiu apie tai, kas turėjo milžiniškos įtakos mano tėvui –

žo. Garsas buvo pakankamas. Iš katedros išlėkė vedėjas

dailininkui Jonui Vaičiui, o kartu ir visai mūsų šeimai. Apie mažą, bet didelį heroizmą.

ir naujas, simpatiškas laborantas Jurgis Kymantas. A. Ja-

1951 metais mano tėvas buvo atleistas iš Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės instituto

nulio akys žaibavo... Kas padarė? Įprasta tokiais atvejais

(tuo metu vienintelio šios krypties Lietuvoje) direktoriaus pareigų su tokia formuluote: „Už nepa-

tyla truko, rodos, labai ilgai. Nors ir labai bijojau, tačiau

kankamą socialistinio realizmo metodo diegimą mokymo procese.“ Šį verdiktą pasirašė žinomas

teko prisipažinti. Ir čia – paradoksas. Profesorius pagyrė

Lietuvoje žmogus, kuris turėjo tam įgaliojimus. Būdamas jaunesnis, sulaukęs Nepriklausomybės,

mano poelgį tėvui, kad aš neva prisiėmiau kaltę už ka-

buvau užsidegęs paviešinti šią pavardę, tačiau laikui bėgant supratau, kad ir anas pats galėjo būti

žin ką kitą. Taip, padorus žmogus negali mąstyti kitaip.

prievartaujamas ir galbūt rizikavo sau brangiausiais žmonėmis bei šiokia ar tokia įprasta aplinka.

Vėliau artima draugystė su profesoriaus sūnumi,

Galbūt šio žmogaus atminimas lieka šviesus kitų kultūrininkų atmintyje už galimai gerus darbus.

tragiško likimo Andriumi, kelis kartus suvedė artimiau

O jų tikrai buvo. Telieka jis toks per amžius.

pabendrauti, tačiau visada buvo išlaikomas pagarbus

Tačiau tuo metu toks verdiktas buvo pavojingas. Pavojingas tiek, kad galėjo baigtis šiaurinių

V skyrius

Mano, kaip studento, „artimesnis“ susidūrimas su profesoriumi buvo pakankamai nesėkmin-

teritorijų pažinimu. Tačiau, ačiū Dievui, taip neatsitiko. Nenoriu plėstis aiškindamas kodėl, nes tai
graudaus anekdoto verta situacija. Šiaip ar taip, tėvas liko be darbo.

atstumas.

V. 21
Bareljefas
„Eglė žalčių karalienė“

Parodos „Našlaičiai“ katalogas, 2010 m.

ir pasišaukė pas save pačius spalvingiausius ir reikšmingiausius mūsų amato atstovus. Sužibėję tarsi
dar būtų lemta kurti, gyventi, garsinti savo kraštą bei puoselėti savo gebėjimus.
„Našlaičiai“ nėra kažin kokio sambūrio, išpažįstančio artimus kūrybos principus ar vienodai
suvokiančio ir vertinančio architektūrą, pavadinimas. Nereikėtų šio pavadinimo sieti ir su realia žodžio „našlaitis“ reikšme. Veikiau tai pavadinimas kartos, turėjusios laimę ar nelaimę gimti tokiu laiku...
„Našlaitis Guga“ – prisistatydavo telefonu Gediminas Baravykas – charizmatiškas, intelek
tualus, kūrybiškas, aistringas – realus mūsų kartos, suvokiamos pakankamai plačiai (bent jau dešimtmetį į vieną ir kitą pusę), lyderis.
Mes noriai bendravome, daug kuo mūsų kartos architektūros sampratos buvo panašios, bet
ne tapačios. Raiškiai skyrėsi ir šioje parodoje pristatomos asmenybės, kurios aiškiai per anksti pasitraukė iš gyvenimo, nualintos socialinių, kūrybinių peripetijų kaitos.
Ar mes jautėmės našlaičiai tada, kai mums buvo 30 ar 40 metų? Dažniausiai – ne. Kaip

Našlaičiai

nelaimingas gali būti jaunas žmogus, kūrėjas, sėkmingai pataikęs į savo pašaukimo vagą? Retkarčiais – taip. Kai suvokdavome galimybių ribas. Ribas visur, bet svarbiausia – kūryboje. Arba ribų
nebuvimą – „Prahos pavasario“ uždusinimą. Tai, rodės, nubloškė svajones apie Lietuvą į beveik
nesuvokiamus tolius.

2010 m. lapkričio 5 d. Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta architektūros paroda „Našlaičiai“,

Dabar aš, dar išlikęs „našlaitis“, senokai įžengęs į septintąją dešimtį, manau, jog vardas „naš-

pristačiusi žymių Lietuvos architektų Gedimino Baravyko, Algimanto Aleknos, Žvaigždro Drėmos,

laičiai“ iš tiesų tinka mums, mums skirtam gyvenimui. Gyvenimui, į kurį „įmetė“ tėvai gūdžiais ir

Gintauto Likšos, Gyčio Ramunio, Sauliaus Šarkino, Henriko Šilgalio ir Gintauto Telksnio kūrybi-

pavojingais karo ar pokario metais. Pradėję mus galbūt iš baimės ar nevilties, radę aistringą užsimir-

nį palikimą. Parodą organizavo VšĮ „Architekto Gedimino Baravyko fondas“ ir Nacionalinė dailės

šimo minutėlę... Mūsų niekas neklausė; buvo primesta viskas – santvarka, moralė, galimybės. Mes

galerija. „Našlaičiai“ – tai ne tik sambūrio, išpažįstančio artimus kūrybos principus, pavadinimas,

nealsavome tarpukario Lietuvos atmosfera, nedalyvavome pasipriešinimo judėjime, pusiau sąmo-

tačiau ir kartos, kuriai teko, laimei ar nelaimei, gimti tuo laiku. Likimas lėmė jai per daug greitai

ningai suvokėme režimo baisumą. Matėme savo tėvus, kurie neemigravo, dažnai ir todėl, kad mes

išretėti – netekti gabiausių, veikliausių, spalvingiausių profesijos atstovų.“ Šios kartos simboliu va-

gimėme ne laiku, ir kurių likimai buvo sulaužyti. Ste-

dinamas architektas G. Baravykas suprojektavo ir pagrindinį Nacionalinės dailės galerijos pastatą.

bėdami pasaulį supratome savo kūrybinių galimybių

Parodos ekspozicija sumanyta ne kaip šių architektų kūrybos ataskaita, o kaip idėjinių paieš-

ribas, pavydėdami akies krašteliu žvelgėme į Vaka-

kų procesas, atsiskleidžiantis originaliuose eskizuose, piešiniuose, brėžiniuose, kurių parodoje eks-

rus... Suvokėme, kad nežiūrint beatodairiško atsidavi-

ponuojama daugiau nei 50. Ekspozicijos architektas – Romas Kučinskas, o eksponatus parodai pa-

mo profesijai, techninės, finansinės ir ideologinės ga-

skolino Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilniaus apskrities archyvas, Palaimintojo Jurgio Matulaičio

limybės pasmerkė mus savotiškų autsaiderių likimui...

bažnyčia, bendrovės „Vilniaus architektūros studija“, „Architektūros paletė“, Vilniaus dailės akademija bei architektų šeimos. Ekspoziciją praturtino atviras studentų darbų konkursas „Gedimino
Baravyko kūrybinio stiliaus interpretacija“. I vieta skirta Vilniaus dailės akademijos Architektūros
katedros I kurso magistrantui Artūrui Širinui. Taip pat išleistas parodos katalogas, kurio sudarytojai
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R. Kučinskas ir L. Vaitys, dizainerė Agnė Dautartaitė-Kmitulė.
Įvertinus renginio bei architektų „našlaičių“ kūrybos svarbą istoriniame Lietuvos architektū-

V skyrius

ros kontekste, džiugu pripažinti, jog tai yra vienas solidžiausių ir kūrybiškiausiai įgyvendintų G. Baravyko fondo renginių.
„Našlaičių“ kompanija efektinga tuo, kad joje atspindėtos visos to meto mūsų architektūros
kūrėjų pasiekimų bei charakterių pusės. Atrodytų, kad Apvaizda specialiai suformavo juodąjį sąrašą

V. 22
Parodos katalogas

kolegos

meteorai, vieni net penkiasdešimtmečio nesulaukę, kiti vos dešimčia metų vyresni... Tie, kuriems
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Mums tai nepatiko, todėl ypač svarbi „...konkursinės veiklos reikšmė visai pastarųjų metų
Lietuvos architektūros raidai. Nesaistoma normatyvinės, komercinės, technologinės, net ir ideologi-

kolegos

nės kontrolės architektūrinės kūrybos saviraiška sovietiniais laikais buvo įmanoma tik konkursuose,
ypač tarptautiniuose. Be galimybės brėžti mūsų sąlygomis techniškai sudėtingų, sakytum, futuristinių objektų perspektyvą, autoriai galėjo laisviau imtis sudėtingų užduočių, kurti naujos kokybės
europinio lygio architektūrą. Toks „prisimatavimas“ iki brėžinių ir maketų stadijos tiek patiems autoriams, tiek jų kolegoms tapo varomąja jėga net ir apkarpytų galimybių sąlygomis stengtis vaduo-

V. 23
G. Baravykas

tis iš primityvios kasdienybės, siekti geresnės architektūros kokybės. Tarptautinis, antrojo lygmens
„prisimatavimas“ – galimybė pažvelgti į save kitų, užsienio kolegų akimis, pasitikrinti, ar iš tiesų
nesivelkame pasaulio kūrėjų uodegoje. Nesuklysčiau teigdamas, kad taip buvo ruošiama dabartinės mūsų architektūros vizija ir ją įgyvendinti galintys profesionalai. Laimėti pagerbimai rodo, kad
kryptis buvo teisinga.“ (E. Guzas „Saulius Šarkinas. Neužbaigta misija“).
Kad ir kokia reglamentuota, kūryba tapo gyvenimo būdu, kuris savo alinančia įtampa akivaizdžiai atsiliepė „našlaičiams“, kurių jau nebėra, o Nepriklausomybė tik pradėjo skleistis. Apmaudu. Gerai tik tai, kad nemažai suspėta. Tai, kas suspėta – mūsų architektūros aukso fondas. O

Gediminas Baravykas (1940–1995)

jei ne trūkčiojantis Lietuvos kelias...
Jų kūryba verta studijų gausiai pridygusiose architektūrinės pakraipos aukštosiose mokyklose, nes joje dar daug tikrumo, atsinešto iš tylios disidentinės aplinkos, skurdžių, kūrybingumą skati-

Gediminas – didysis „našlaičių“ kartos „našlaitis“, įsiveržęs į Lietuvos architektūros padangę kaip

nančių galimybių ir jau tvyrančio ore globalizacijos monstro, kuriam ši karta dar sugebėjo atsispirti.

jaunas švytintis meteoras. Deja, tokiems, matyt, lemta šviesti ryškiai, tačiau trumpai. Galima drąsiai
tvirtinti, kad po pirmosios (nuo Antrojo pasaulinio karo) Lietuvos profesionalių architektų kartos, ku-

P. S. Suprantama, kad ne visi šioje parodoje pristatomi kūrėjai turėjo vienodą savo idėjų

rios branduolys – kelios žinomos pavardės, vėlesnių kelių kartų simboliu buvo tapęs G. Baravykas.

paieškos būdą. Ne visi buvo „individualistai“. Kai kurie kūrė „komandose“, kuriose egzistavo tam
tikras darbų pasiskirstymas. Dar kitus jau buvo pagavęs baisusis kompiuterizacijos virusas... Tačiau
visi jie buvo maksimalistai, todėl ir „našlaičiai“, todėl – Meistrai.
„Vienyti“ – anaiptol nereiškia niveliuoti. „Vienyti“ – vadinasi, matyti bendrą tikslą: ką šiandienos architektai, atsižvelgdami į objektyvias galimybes, nori ir gali pasakyti savo amžininkams,
koks jų požiūris į praeities palikimą ir modernią architektūrą. Negalima tenkintis vieno pastato, atskiro objekto ar net komplekso sėkme. Šiandien jaučiamės tiek išaugę ir sustiprėję, kad esame pajėgūs kelti bendrą architektūros lygį.
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V. 24
Bastilijos operos
Paryžiuje eskizas
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Jo monografijos autorius Rimantas Buivydas rašė: „Galima teigti, jog esminis Gedimino Baravyko bruožas buvo pilietiškumas. Jis su pasiaukojimu siekė architektūros priemonėmis išreikšti

kolegos

žmogiškuosius idealus, savitai formuoti humanišką aplinką, kryptingai ieškoti naujų meninių sprendimų, aktualizuoti tradiciją, optimizuoti kultūros procesą – tai bendriausi ir pamatiniai architekto
kūrybos motyvai. Viena esminių jo kūrybos savybių – emocinis poveikis žmogui.
Jo projektuose architektūrą visada junti lyg gyvą organizmą, kuris turi savo nuotaiką, veikiančią žmogaus jausmus, ir kuris įtaigiai byloja į jo sąmonę. Lengvai ir raiškiai architekto darbuose jun-

V. 25
S. Šarkinas

giami prasminiai ir emociniai lygmenys. Emocionalumas, G. Baravyko nuomone, būtina kiekvieno

231

architektūros objekto funkcija, lygiavertė su visomis kitomis. Organizuoti erdvę Baravykui atrodė
vienas svarbiausių architektūros meninių uždavinių. Jo kūrinių erdvinei sistemai būdingas sudėtingas
funkcinis ir kompozicinis planas, vientisa morfologija, akcentuota architektūrinių erdvių apykaita.“
Būdamas ambicingas ir jausdamas kolegų pritarimą ar bent sutikimą su jo, kaip lyderio, vaid
meniu, Gediminas stengėsi šią situaciją įteisinti ir valstybės valdymo struktūrose – daug laiko atidavė visuomeninei ir administracinei veiklai. Tokia visapusiška asmenybė ir šioje veikloje rasdavo

Saulius Šarkinas (1950–1999)

pasitenkinimo. Deja, paties vertingiausio – kūrybinės veiklos – sąskaita. Ačiū Dievui, kad Gedimino
įprotis gyventi ir veikti nepaprastu greičiu leido tiek daug nuveikti būtent kūryboje ir palikti tokius

Saulius – vienas tų „grynuolių“, kuris natūraliai įsiliejo į neformalų šiek tiek vyresnių kolegų būrį.

ryškius rezultatus, kuriems taikomos valstybės apsaugos garantijos. O mums visiems, Gedimino va-

Jis lygiai taip pat perėmė iš jų beatodairišką atsidavimą profesijai ir ne mažiau sekinantį atsipalai-

dintiems „našlaičiais“, liks neišsenkamo šaltinio, gaivaus vėjo gūsio, vulkaniškų proveržių pojūčiai,

davimo po alinančios kūrybinės veiklos būdą. Penkiolika kūrybinio darbo metų – jei skaičiuotume

veikę mūsų mąstymą ir padarę didžiulę įtaką Lietuvos kultūros raidai.

valdiškai – po aštuonias valandas per dieną. Iš tiesų tų valandų būtų pakakę gal dvidešimčiai, o gal
dvidešimt penkeriems metams.

V. 26
Poilsio namų
„Rugelis“ Vilniuje
eskizas
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Priešindamasis tuo metu daugelyje projektų dominuojančiam principui – bet kurio statinio
struktūroje maksimaliai jungti funkcines patalpų grupes, erdves ir tūrius, siekiant minimalistinio

kolegos

plano ir apibendrinto silueto dermių – Saulius stengiasi „išardyti“ komponentų visumą, visiems dėmenims suteikti savarankišką išraišką ir plane, ir tūrių kompozicijoje. Šis „polivalentinės destrukcijos“ principas, deklaruojamas bei propaguojamas postmodernizmo šalininkų ir maksimaliai išplėtotas pripažintų naujausių laikų architektūros grandų kūryboje, tapo ir S. Šarkino vizitine kortele.
„Kitas apčiuopiamas Sauliaus kūrybos metodas – rūpestingas ir kvalifikuotas išankstinis pa-

V. 27
G. Ramunis

siruošimas būsimo objekto projektavimui, kryptingas darbas su vadinamaisiais „informaciniais ka-
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nalais“ – visais įmanomais būdais pasiekiama medžiaga apie pasaulio architektų atliktus panašių
užduočių arba šiaip kritusių į akį objektų sprendimus, su būsimu darbu susijusius istorinius kultūrinius vizualius bei materialius analogus. Visa sukaupta informacija buvo nuodugniai analizuojama, klasifikuojama, atrenkami sektini principai ir „dešifruojami“ jų autorių darbo metodai – tiesiog
buvo privalu žinoti, kas ir kaip svetur daroma, iš naujo neišradinėjant dviračio.“ (E. Guzas, „Saulius
Šarkinas. Neužbaigta misija“).
Komponavimo meistras ir grafikos estetas žavėjo ne tik gana sudėtingomis erdvinėmis ir

Gytis Ramunis (1950–1999)

plokštuminėmis kompozicijomis, bet ir brėžiniais, paverstais išbaigtais oparto kūriniais.
„Ypatingas skirsnis Sauliaus Šarkino kūrybinėje biografijoje – jo bendradarbiavimas su kolega Leonidu Merkinu. Šis duetas buvo tiek susijęs, kad architektūrinėje visuomenėje abi pavardės

Gytis gimė, kaip ir dauguma „našlaičių“, išskirtinėje šeimoje, kurios moraliniai, estetiniai idealai

automatiškai buvo tariamos kaip vienas žodis. Gebėjimas veikti dviese natūraliai dvigubino ir abie-

buvo tvirtai susiformavę pirmosios Nepriklausomybės metais. Šiuos idealus, kurie reti dabartinėje

jų pajėgas bei galimybes. Todėl niekam nekiltų abejonių, jeigu daugelyje vietų šalia Sauliaus vardo

jaunojoje kartoje, Gytis įsisavino ir išsaugojo. Jo įgimtas inteligentiškumas skyrėsi nuo išmokto, to-

būtų rašomas ir Leonido vardas, juo labiau kad analizuojant kūrybos principus ar judviejų įtaką ga-

dėl nuolat skleidėsi kasdienybėje.

lutiniam rezultatui, partneriai visada atsiduria greta vienas kito arba net iš viso jiems skiriama viena
bendra vieta.“ (E. Guzas, ten pat.).
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V. 28
Odminių skvero Vilniuje
užstatymo konkursas

Jo ir jo kartos kūryboje „...akylesnis stebėtojas gali įžvelgti kai kurias šios kartos sukurtų pastatų aliuzijas į tarpukario Nepriklausomos Lietuvos, pokario septinto–aštunto dešimtmečių lietuvių
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moderniąją architektūrą. Tai galima tvirtinti, kad išliko ir egzistuoja architektų tėvo Simono ir sūnaus
Gyčio Ramunių gyvenimo laikotarpių architektūros sąsajos.“ (Algimanto Mačiulio knygoje „Architektai Simonas ir Gytis Ramuniai“).
Gytis – chrestomatinis komandinio „žaidimo“ partneris. Darbas kolektyve (iš pradžių su
G. Baravyku, vėliau daugiausia su Kęstučiu Pempe) visada šlifavo ne tik bendrai kuriamą objektą,

V. 29
G. Telksnys

bet ir dirbančiųjų kartu charakterius, nes einant bendro tikslo link neišvengiamai tenka kai kur pakoreguoti savąjį matymo kampą ir suderinti vektorius. Akivaizdu, kad tai jiems sekėsi.
„Kartu pragyventi dvidešimt penkeri metai... Dvidešimt penkeri gražiausi gyvenimo, aktyvios kūrybos metai. Gytis man buvo šeimos narys, tarsi brolis. Gal net dar brangesnis. Juo pasitikėjau, tikėjau kaip savimi, dalijausi džiaugsmais ir širdgėlomis, kartu dirbome, kartu svajojome, kartu
taurelę „išmesdavome“. Mums buvo gera ir kartu niekad neatsibosdavo. <...> Jis buvo nepralenkiamas pastatų planinės schemos kūrėjas. Visus aukštų planus Gytis nupiešdavo ant vienos kalkės
lapo. Kas tai yra, galėjo suprasti tik jis vienas. Vėliau iš to „užkoduoto“ lapo gimdavo visų aukštų

Gintautas Telksnys (1945–2003)

planai. Eskizų nekaupė, nedarė jų specialiai kaip nors gražiai, „muziejui“, nereikalingus tiesiog numesdavo.“ (K. Pempės prisiminimai A. Mačiulio knygoje „Architektai Simonas ir Gytis Ramuniai“).
Šiandieninės parodos kontekste tų „užkoduotų“ lapų labai gaila. Tačiau kur kas svarbiau, kad

Poetas Vacys Reimeris, rašydamas apie Salomėją Nėrį, yra pasakęs maždaug taip: Vieniems tenka

realizuoti jie žavėjo kontekstualumu ir raiškia, tačiau stilinga plastika. Net jei funkcija reikalaudavo

rusenti, kitiems degti ir sudegti savo kūrybos liepsnose. Gintas, be abejonės, priklausė antrajam ti-

radikaliai „įsibrauti“ į esamo pastato vidaus struktūrą, neišvengiama kolizija būdavo interpretuojama

pui, juolab kad savo išskirtinį kūrybingumą fatališkai kurstydavo priemonėmis, kurios, dievaži, ne-

subtiliai, modeliuojant medžiagų, spalvų panaudojimą, apšvietimo taškus... Tai profesionalumas,

pridėjo sveikatos. Ir jeigu mes, ilgą gyvenimo tarpsnį ėję greta, kartkartėm iššokdavome iš to be-

prilygstantis meistrystei. Pasiilgstu tokio požiūrio šiandienos architektūroje.

protiškai lekiančio traukinio, tai Gintas visada kovojo iki galo. Nesustojo ir lemiamu momentu...

Visų gerbiamas, draugų ar kolegų raginamas ir renkamas, G. Ramunis, nors ir be didelio en-

„G. Telksnio palikimas XX a. Lietuvos architektūroje yra išskirtinis savo kūrybiškumu: origi-

tuziazmo, buvo aktyvus Architektų sąjungos narys, vienas jos vadovų, visada teisingas principiniais

nalumu, individualumu, neįprasta kompozicine traktuote, sodria formų plastika. Architektas, kurį

klausimais, ir visiškai nesvarbu, kieno pusėje galėjo būti vidinės Gyčio simpatijos. Jo verdiktas vi-

galima vadinti Menininku iš Didžiosios raidės, peraugo specialybės ribas. Sunku iš Gintauto Telksnio

sada buvo teisingas.

kūrybinio palikimo išskirti ir aptarti tik indėlį į architektūrą, kadangi raiški plastika, turtinga kompozicija ir gilus prasminis turinys visą jo meninę veiklą susiejo į vieningą visumą.“ (Eglė Navickienė,
knygoje „Architektas Gintautas Telksnys“).
„Jo architektūrinė kalba puošybinė ir kartu ekspresyvi. Visa lietuvių liaudies meno tradicija
yra puošybinė. Gintas domėjosi ir naujausia Vakarų architektūra, dažnai vartė žurnalus. Kai kuriuos
darbus pagirdavo. Tačiau savo kūrybine natūra buvo visiškai antikosmopolitas. Jo kūrybinis braižas
buvo absoliučiai individualus, o kūrybos šaknys glūdėjo mūsų tautos tradicijose. Lietuvos architektūra ir menas šiandien sparčiai kosmopolitizuojasi. Šiomis aplinkybėmis Gintauto Telksnio kūryba
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verta išskirtinio dėmesio.“ (Rolandas Palekas, knygoje „Architektas Gintautas Telksnys“).
„Jam reikėjo būti skulptoriumi“, – kai prisimenu Gintą, šitie žodžiai išsprūsta lyg ir savaime

V skyrius

nesąmoningai. O Gintas buvo architektas. Tačiau iš kur gali žinoti, kuo jam reikėjo būti; o gal jis
buvo kaip tik tuo, kuo norėjo būti; gal droždamas savo medinius šviesos lizdus jis buvo laimingas,
daug laimingesnis už tuos, kuriems „pavyko“ labiau, tačiau tik išoriškai? Mūsų lemties melancholija: gestas tuštumoje – štai ir visas mūsų gyvenimas. O jei šis gestas palyti akmenį, debesį, beržo
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kamieną, obels žiedą ar žvaigždę, jei iš palytėto pliūpteli šviesa – ar dar ko trūksta?“ (Arvydas Šliogeris, knygoje „Architektas Gintautas Telksnys“).

kolegos

„Architekto Gintauto Telksnio kūryboje ryškūs trys pagrindiniai bruožai, kurie, nors veikiami
įvairių kultūrinių sampratų ir asmeninio požiūrio kaitos, buvo reikšmingi visose jo kūrybos srityse.
Pirmasis ir ryškiausias – tai nepaprastai išmoninga ir išraiškinga, dinamiška ir emocinga, įmantriomis neregėtomis formomis besiskleidžianti skulptūriška plastika. Gyvybingu organišku meniškumu
V. 31
G. Likša
su žmona Irena

pasižymi jo projektuoti architektūriniai objektai. Kitas svarbus bruožas – tai struktūriškas dekoratyvumas, pagrįstas tvirta geometrinių formų sandara ir keliasluoksne ornamentuote. Be šių įvairiapu-
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siškai besireiškusių požymių, būtina pabrėžti viso architekto meninio palikimo kompozicinį brandumą, semantinį bei dvasinį turtingumą, jautrų santykį su tautine kultūra ir subtilų humanizmą.“
(Eglė Navickienė, knygoje „Architektas Gintautas Telksnys“).

V. 30
La Défense, tarptautinis
komunikacijos centras Paryžiuje,
konkursinis projektas

Gintautas Likša (1943–2009)
G. Likša – tikriausias lietuviškas grynuolis iš žavaus ir provincialaus Vilkijos miestelio. Nesugadintas
piešimo mokyklų, nemokytas specialiųjų kompozicijų, atėjo į architektūrą sunkiai, bet savarankiškai. Tačiau jo estetiniais standartais neužterštoje sąmonėje, matyt, jau buvo užkoduota intriguojanti
plastikos poezija. Savita poezija, kuri atsiskleidė tuomet, kai amato lygis leido ją realizuoti. Reikėjo
daug dirbti. Tai suvokdamas, Gintas visas pasineria į architektūrą.

V. 32
Gelbėjimo stotis
Palangoje. Eskizas
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Per dešimtmetį po Kauno politechnikos instituto baigimo gimsta unikalus Lietuvos architektas G. Likša. Tai atsitiko Palangoje, kurioje 1979 m. buvo įsteigtas Komunalinio ūkio projektavimo
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instituto skyrius. Čia jis kartu su žmona Irena sukūrė tai, kas tapo esminiais kurorto architektūros
pavyzdžiais. G. Likša, pradėdamas kurti naują objektą, visada stengdavosi susigalvoti vietovės legendą, apimančią ne tik geografines pasaulio kryptis, bet ir vyraujančius vėjus, žemės magnetinius
ir saulės zenito ar ekvinokcijos vektorius. Tai leisdavo jam kurti labiau plastišką architektūrą, tarsi
ne visada adekvačią aplinkai, tačiau labai raiškią. O eskizai, su kuriais jis dažnai „užsižaisdavo“,

V. 33
A. Alekna

tapdavo nuostabiais grafikos kūriniais.
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Būtent šie plastiškumo bruožai, jų meistriškas, kartais kiek hipertrofuotas balansas – vienas
skiriamųjų Ginto architektūros bruožų, apimančių visumą nuo bendros tūrinės kompozicijos iki
suoliuko... Sąmoningai ar ne, bet savo architektūroje jis „pagavo“ kurortinę Palangos dvasią, jos
tarpukario medinių vilų atraktyvumą, tam tikrą detalių ekstravaganciją.
Ypač atsidavęs profesijai, valingai kovodamas su fizinėmis negandomis, domėjosi visu architektūros vyksmu ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Deja, labai didelis užimtumas Palangoje, kur nauji
Ginto kūriniai kilo pavydėtinu greičiu, jam su Irena neleido dalyvauti prasidėjusiuose respubliki-

Algimantas Alekna (1944–2007)

niuose ir tarptautiniuose konkursuose. Tai buvo kitokie kūriniai, kitokia, ne žurnalinė architektūra.
Gaila, kad ekonominis sąstingis užklupo Gintą pačioje dvasios brandoje, kada buvo galima
laukti jo kūrybos pavyzdžių, išreiškiančių asmeninį požiūrį į mūsų architektūrą užplūdusias globalizacijos bangas. Ieškodamas sau prasmingos veiklos jis rašo. Jautriai, skausmingai, paradoksaliai.
Tikėtina, kad jei ne trūkčiojantis istorijos kelias, beatodairiškai mylimas kraštas būtų sulaukęs dar
bent kelių originalių kūrinių, kuriuose vėl būtų juntamas smėlis, vėjai, bangos... Lietuva.

Iš tėvų namų Kaune Algis atsinešė tvarkos, netgi pedantiškumo pamokas. Deja, ne visas pamokas
mes įsisaviname vienodai, ypač kai pirmąjį kartą ir jau visam likusiam gyvenimui atsisveikiname
su gimtaisiais namais.
Ordnungas yra ordnungas – mėgstamas Algio posakis, tapęs ir jo architektūros principu.
Kompozicinė genplanų, tūrių, planų tvarka išlikdavo ir kaip tobula kompozicija vatmano
lape. Jam buvo nesuprantama, kad siūlė grindyse gali nesutapti su rozetės ašimi ar nišos kraštu sie-

V. 34
Kavinės eskizas
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noje. Svarbiausia, kad toks pedantizmas netapdavo „sausumu“ – kūriniai įsiterpdavo į aplinką jaut
riai, tačiau įpareigojančiai. Jo architektūra pati save disciplinuodavo.

kolegos

Algio starto galima buvo pavydėti. Jis pateko į „metro“ Vytauto (Edžio) Čekanausko rankas.
Anksčiau čia jau buvo atėję dirbti to paties instituto lyderiai: A. Lukšas ir Č. Mazūras. Tai buvo laimingi, lygiaverčių, bet konkuruojančių asmenybių kūrybos metai.
Tuo metu Algis bandė savo jėgas grafikoje, scenografijoje, kurdamas parodų ekspozicijas.
Deja, ordnungo filosofija ėmė strigti asmeniniame gyvenime. Jo gyvenamoji vieta – pirmasis

V. 35
Ž. Drėma

aukštas name šalia Lenino aikštės – tapo nuolatine mūsų, vėliau vis didesnio rato architektų, dailininkų ir šiaip bohemiansų, vėlyvų susitikimų vieta. Suprantama, kad dažnai iš tiesų įdomios diskusijos buvo įnirtingai kurstomos cigaretėmis ir degiaisiais skysčiais... Labiausiai dėl to kentėjo Algis.
Ideologinis vienišius pagaliau susirado savo ištikimąją Henrietą, tik gal kiek per vėlai...
Kildavo įtampos su projektavimo instituto vadovais, kurių viena pasibaigė Algio išėjimu iš
darbo. Pasinaudojęs tuo, įtraukiau Algį į „Komprojektą“, kur pagaliau vėl susibūrė mūsų trijulė.
Ir vėl prasidėjo nuostabūs ir alinantys kūrybos metai. Kauno autobusų stotis, La Défense aikštė Paryžiuje, Politinio švietimo namai Vilniuje – konkursai, kuriuose galėjome pasijusti tikrais archi-

Žvaigždras Drėma (1943–2009)

tektais kūrėjais. O kur dar kasdienybė? Kasdienybė buvo neeilinė – Tarptautinis Vilniaus oro uostas.
Įdomu tai, kad trijulės darbuose, kuriant koncepcijas, Algis natūraliai tapdavo lyderiu.
Aktyviai dirbant ir ne mažiau aktyviai „ilsintis“ atėjo Nepriklausomybė. Džiaugsmas ir visiš-

Tikriausiai pats Žvaigždras būtų gerokai nustebintas dėl jo priskyrimo prie sunkiai apibūdinamos

ka ekonominė stagnacija. Reikėjo taikytis prie naujų tarpusavio santykių. Talentingasis Algis to ne-

„našlaičių“ draugijos: jo kūrybos ir gyvenimo kelias vingiavo tarsi šalia režimo suspaustos mūsų

mokėjo. Jis buvo įpratęs vykdyti užsakymus, nes visada buvo, kaip teigė vienas buvusių jo vadovų,

kasdienės egzistencijos. Atrodytų, jo visiškai nedomino nei bohemiškos kolegų „relaksavimosi“

„lenktyninis žirgas“, garantuojantis sėkmę.

priemonės, nei poreikis aptarinėti su bendradarbiais profesines problemas. Visa tai jam buvo nie-

Tuo laiku mes praradome nemažai gabių architektų, kuriems buvo būtini verslo partneriai –
vadybininkai. Ambicingam Algiui tokio rasti nepavyko. Milžiniškos apimties ir įtampos darbai praeityje atsiliepė dabarčiai. Jėgos atrodė nusekusios...

kis, palyginti su konkrečiomis darbo užduotimis ir... buriavimu.
Įgyta profesija, darbas, jo supratimu, buvo ypatinga misija, kurią sąmoningam piliečiui privaloma atlikti pagarbiai, su visišku atsidavimu ir pasiaukojimu. Tai priesakas, kurį įdiegė jo tėvas,
garsus kultūrininkas ir darbštuolis Vladas Drėma, Vilniaus universiteto auklėtinis, dailininkas, meno
istorijos žinovas. Sūnui buvo perteiktas suvokimas, kad tik kruopštus ir kvalifikuotas pasiruošimas
atliekant bet kurią užduotį gali garantuoti gerą rezultatą. Ši tarsi iš XIX amžiaus perkelta nuostata
tapo Žvaigždro kūrybinės veiklos credo. Vėliau, jau tapęs administracijos darbuotoju, savo pavyzdžiu ir reiklumu jis sėkmingai „tramdė“ atsipalaidavusius architektus, dažnai lengvabūdiškai švaistančius savo laiką bei energiją.
Pagal minimalias tų laikų galimybes jis buvo puikiai susipažinęs su pasaulio architektūros
palikimu ir naujausiomis tendencijomis. Neblogai išmanė techninę statybų pusę, tačiau neturėjo
kategoriškos nuostatos projektuoti statinius „stogu į apačią“. Subtilus intelektas, santūrus naujovių
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traktavimas ir kitokių nuomonių toleravimas, ypač dirbant su objektais Senamiestyje bei jo įtakos
zonose, leido Žvaigždrui tapti autoritetingu specialistu „Komprojekto“ sistemoje. Čia jis, kaip reta

V skyrius

tarp mūsų, ir praleido visus savo karjeros metus.
„Dukart kapitonas“ – taip su humoru senieji bendradarbiai pasišaipydavo iš Žvaigždro. Mat
būdamas buriavimo asas, jis užsitarnavo ir sovietų armijos atsargos kapitono laipsnį, kai pagal tuometę tvarką baigęs institutą metus vergavo karinėje tarnyboje.
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Buriavimas buvo jo aistra, geriausias būdas pailsėti ir pabėgti nuo kasdienybės problemų.
Žvaigždras daugelį metų naršė po Lietuvos vandenis, kol, prasidėjus permainoms, 1989 metais kaip

kolegos

įgulos kapitonas su „Daile“ perplaukė Atlantą. Tai – ypatingos reikšmės įvykis, plačiai pagarsinęs
laisvėjančią Lietuvą.
Nors ilgus metus teko dirbti kolektyve, Žvaigždras nesistengė užkrauti kitiems tų darbų, kuriuos galėjo atlikti pats. Tiesą sakant, ir atlikdavo už visus geriau, nuo planų, fasadų ir pjūvių iki
paskutinio cvieko kokioje nors apdailos detalėje. Tuščiame vatmano lape pirmiausia atsirasdavo

V. 37
H. Šilgalis

rėmelis ir antspaudas su Žvaigždro parašu, tarsi įsipareigojimu, kad lapas bus užpildytas taip, kaip
sumanyta. Šios parodos kontekste gaila, kad Žvaigždras vienas pirmųjų įsisavino kompiuterį ir jo
elegantiškų, ranka atliktų brėžinių nebeliko... Pedantiškas normų ir reikalavimų žinovas, išanalizavęs situaciją, ryžtingai priimdavo sprendimus ir juos nuosekliai vykdydavo bei gindavo, dažnai užsitraukdamas ir užsakovų, ir derintojų nepasitenkinimą. Pareigingumo ir atsakomybės mokytojas,
reiklus sau ir kitiems individualistas, gyvenęs tarsi ne visai savo laike, kėlė aukštyn savo profesijos
prestižą ir svarbą.

V. 36
Banko Vilniaus g.
Vilniuje eskizas

Henrikas Šilgalis (1944–2007)
H. Šilgalis – vienas ryškiausių šios kompanijos atstovų. Apdovanotas visapusiškais, neeiliniais gabumais, pasirinko architektūrą kaip vienintelę tarnystės visuomenei ir tautai versiją, buvo jai vos ne
metafiziškai ištikimas visa savo esybe bei charakterio tvirtybe. Teko sutikti gyvenime ir ypač talentingų, ir veiklių, ir Dievo dovanas palaidojusių kolegų. Henrikas buvo išimtis, kurioje ryžtas ir gebėjimai papildė, inspiravo vienas kitą.
Dar studijų metais, kai bendrakursiai mėgavosi studentavimo malonumais, jis kiek įmanydamas lukšteno sunkiai pasiekiamą moderniosios architektūros teorijų lobyną, knygas, žurnalus, stengėsi perprasti šiuolaikinės architektūros suvokimo gelmes, nepasiduoti formaliam ir paviršutiniškam
jos pavidalo eksploatavimui. Nors tuo metu dar imponavo Gropiuso, Mieso van der Rohe’s ir kitų
modernizmo klasikų techninis minimalizmas, arčiau Henriko simpatijų buvo Le Corbusier, Alvaras
Aalto ir ypač naujoji japonų architektūra. Suprasdamas, kad bet kurio korifėjaus darbų imitavimas ar
formų kopijavimas nieko doro projektuotojui neduoda, nuo pat jaunystės stengėsi ieškoti savojo kelio.
Kompromisų nepripažįstantis charakteris kėlė Henrikui daugybę problemų. Ieškotojo iliuzi
jos – „geriau ten, kur mūsų nėra“ – blaškė jį iš kampo į kampą, iš vienos projektavimo įstaigos į ki
tą. Buvo aišku tik viena – ne jo maištingai sielai sėdėti valdiškos kontoros kėdėje. Taip susiformavo „vienišo vilko“ kūrybos būdas, kur visi sprendimai priimami absoliučiai savarankiškai, visiškai

242

įsitikinus jų teisingumu. Reikia pripažinti, kad dažniausiai taip ir būdavo, tačiau kartais, dėl stačiai
liguisto reiklumo sau, jis priimdavo neadekvačius, labiausiai savo paties ekonominei padėčiai ken-
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kiančius sprendimus.
Nežiūrint visų blaškymųsi, nuveikti didžiuliai darbai – daugybė objektų Latvijoje ir mūsų
provincijoje, bendradarbiavimas su skulptoriais statant paminklus, konkursiniai apdovanojimai.
Elektrėnų bažnyčia ir Trijų kryžių paminklo atstatymas – ryški pilietinė akcija, pareikalavusi daugybės fizinių ir moralinių pastangų. Ar tarp viso šio ilgo sąrašo jau spindi TAS gyvenimo prasmės
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vertas objektas? Leonardas Vaitys architekto H. Šilgalio nekrologe rašė: „...pagaliau pradėtas kurti
ir statyti milžiniškas rekreacinis ir komercinis centras Šventojoje. Atrodė, kad pagaliau Henrikas re-

kolegos

alizuos savo talentą atitinkantį objektą, po kurio net ir būnant tokiam nevisuomeniškam, nemokančiam daryti piaro būtų atseikėtas nesumeluotas garbės kraitis.“ Galbūt Henrikui iš tikrųjų pritrūko
to vienintelio, kad jo žvaigždė būtų spėjusi sužibėti visiems.
Pora mėnesių iki išėjimo dienos Henrikas, lėkdamas Basanavičiaus gatve žemyn į savo dirbtuvę, pasakojo, kaip skuba braižyti Vilniaus miesto transporto organizavimo schemą, kuri, paneigda-

V. 39
V. Segalis

ma visus oficialius samprotavimus, pateiks miestui eismo problemų „išrišimą“. Šį projektą jis ruošė
be užsakymo ir be atlyginimo (kaip ir Žemutinės pilies atkūrimo, A. Vivulskio bažnyčios atstatymo,
Vilniaus dešiniojo kranto centro konversijos versijas). Ir tarsi tarp kitko pridūrė: „Turiu skubėti, man
nebedaug beliko.“

V. 38
Bažnyčios Pašilaičiuose,
Vilniuje, eskizas

Inžinierius Vladimiras Segalis (iš monografijos*)
Trumpas pažinties dešimtmetis. Jau buvo Nepriklausomybės metai, Gediminas Baravykas Sąjūdžio
skaidrių idėjų sujudinto drumzlino vandens buvo išstumtas iš Vilniaus miesto vyriausiojo architekto
kėdės, kai aš jį pamačiau kartu su smulkiu (šalia G. Baravyko!), žvitriu, elegantišku, giedrios nuotaikos piliečiu – Vladu Segaliu. Tikrasis jo vardas – Vladimir Segal, tačiau projektuotojų aplinkoje
jis buvo Vladas.
Vėliau šis tandemas buvo neperskiriamas, todėl dar iki artimesnės pažinties su Vladu aš neabejojau, kad tai – talentingas žmogus. Paprasčiausiai, su kitokiais Gediminas nelabai bendraudavo.
Kai gyvenimas mane suvedė su Vladu, įsitikinau, kad mano nuojauta buvo teisinga: jis puikus projektavimo proceso organizatorius, projektų vadovas. Deja, jo, kaip inžinieriaus konstruktoriaus, gebėjimų negaliu komentuoti, nes pažinau jam jau tapus „Viltektos“ vadovu.
Bendravome kurdami sudėtingus objektus: mano projektuotą bene pirmąjį sporto klubą „Olimpic Gym“, vėliau S. Mikšto „Draugystės“ viešbutį pertvarkant į „Crown Plaza“, pagaliau Tarptautinio
Vilniaus oro uosto plėtros projektą. Mūsų įmonė „Forma“ nebuvo vienintelė „Viltektos“ partnerė. Ją
mėgo daugelis žymiausių Lietuvos architektų. Matant, koks didelis ir pastovus darbų krūvis tenka
„Viltektos“ kolektyvui, stebino Vlado organizuotumas, šaltakraujiški jo metodai. Nors šiaip jis buvo
impulsyvus, suprantantis humorą, jaukus ir džiaugsmingas žmogus.
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Sunkiose derybose su ponia K. Butrimiene dėl „Draugystės“ viešbučio projektavimo ir, žinoma, kaštų, abi pusės jau buvo pakankamai sudirgusios, kai ponia Kristina pareiškė, kad nėra čia
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ko jos mokyti verslo. Čia jau Vladui, kaip jis vėliau sakė, tapo gėda dėl savo „išrinktosios“ tautos,
ir jis elegantiškai papasakojo šiai progai idealiai tinkantį anekdotą: „Prie vienerių iš septynerių Jeruzalės vartų sėdi du elgetos. Vienas su čalma, kitas su jarmulka ant galvos (vienas arabas, antrasis
* Stražnickas J. Aštuoni skaičiai po kablelio... Spalvos Vladimiro Segalio portretui. Vilnius, 2011.
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žydas). Intifados laikai, atsargūs amerikiečiai beveik nesilanko „Šventojoje žemėje“, o tarybinių turistų daug. Natūralu, kad tarybiniai, pagal savo valstybės politiką, išmaldą duoda arabui ir nepastebi
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žydo. Pagaliau pasirodo viena iš retų amerikiečių turistinių grupių. Jie sušelpia žydą, tačiau arabo
„pajamos“ ryškiai didesnės. Tai matydamas vienas amerikiečių turistas moko žydą: „Klausyk, Abrahamai, na, tu ir kvailas. Negali vietoj jarmulkos ant galvos užsivynioti čalmos? Niekas jūsų neatskirs,
ir išmaldos gausi kaip arabas. Abrahamas kukliai sako: „Na, Moiše, ir jie dar mus verslo mokys.“
Anekdotas buvo toks taiklus ir laiku pasakytas, kad visi smagiai nusikvatoję tęsėme derybas toliau.

V. 40
J. Šeibokas

Abi pusės suprato, jog moka vystyti verslą.
Vladas buvo iš tų žmonių, kurie domėjosi architektūra ir architektais, ir juos nuoširdžiai gerbė.
Rimtai ruošėmės projektuoti „Siemens“ areną. Vieni galimų konstrukcijų tiekėjų „Jūrės medis“
nuvežė mus į Skandinaviją pažiūrėti sportinių objektų, kuriems dengti dažniausiai buvo naudojamos klijuotos medžio konstrukcijos. Intensyvi kelionė prasidėjo Taline, iš ten turėjome persikelti į
Stokholmą. Laisvas vakaras Taline: aš su jaunu kolega Sigitu Sparnaičiu ir Vladu dalijamės primirštais architektūriniais įspūdžiais. Rotušės aikštėje vyko mugė, kurioje su prekeiviais bandėme kalbėti
angliškai, tačiau vienas jų, nekreipdamas dėmesio į mūsų „angliškumą“, į mus kreipėsi rusiškai. Nie-

Justinas Šeibokas (iš rengiamos monografijos)

ko blogo nenutiko, tačiau mums, tik išėjusiems iš bendros valstybės su dominuojančia rusų kalba,
tai nepatiko. Ypač susijaudino Vladas: „Klausyk, ką tai reiškia? Mes apsirengę geriau už daugumą
jų, nesame girti ir nesikeikiame. Kodėl mūsų nelaiko vakariečiais?“ Man, kaip labiau patyrusiam,

J. Šeibokas – įvairiaplanis žmogus. Racionalus architektūroje, lyriškas savo literatūriniuose esė –

teko konstatuoti, kad tai, matyt, jau įspausta mūsų „fizionomijose“. Vladas karštai su tuo nesutiko,

jautrus vaizduojamojo meno suvokėjas.

ir tada aš pastebėjau dar vieną jo bruožą – ambicingumą. Jis, Taline išryškėjęs smulkmenoje, vi-

Nemanau, kad visi minėti jo asmenybės aspektai vienodai susilydė jo pagrindinėje gyvenimo

sada buvo juntamas kasdienėje profesinėje veikloje. Deja, ji nutrūko staiga, netikėtai ir skaudžiai.

veikloje – architektūrinėje kūryboje. Iš čia – ir gana ryškūs jo kūrybinio kelio pokyčiai. Ankstyvieji

Bėga metai ir, kaip teisingai teigė Seneka, prisiminimai apie išėjusįjį suteikia malonumo, lyg

darbai, kurių architektūroje bene pirmą kartą buvusioje Sovietų Sąjungoje buvo panaudotas „artbe-

gertum puikų karstelėjusį vyną ar skanautum saldžiarūgščius vaisius... Taip bus visą likusį mano gy-

tonas“, iškėlė jį ir padarė žinomu architektu. Tai buvo viešbutis „Turistas“ ir Ryšių ministerijos pasta-

venimą.

tas. Pastarasis objektas yra sulaukęs nemažai Senamiesčio mylėtojų protestų, tačiau drįstu teigti, jog
J. Šeibokas šiuo atveju su užduotimi – įkomponuoti naują pastatą istoriniame audinyje – susidorojo
tikrai gerai. Vidaus erdvė – Senamiesčio gatvelės iliuzija, erkeris, žymintis ne tik pagrindinę įeigą,
bet ir Vilniaus gatvės ašį. Sumanaus architekto dėka tokio didelio tūrio objektas nesudarkė Senamiesčio veido, o vykusiai prie jo pritapo, išlikdamas akivaizdžiu savojo laiko pavyzdžiu. Nedrįstu
šio objekto vadinti modernistiniu – nesu ypatingas architektūros teorijos žinovas – tačiau modernus
ir šiuolaikiškas tuo metu jis tikrai buvo.
Iš esmės labai vykęs ir „Lietkoopsąjungos“ pastatas, nors kai kurie architektūriniai motyvai
tarsi gali pasirodyti matyti pasaulinių meistrų darbuose. Pastato tūris, sėkmingai „patupdytas“ į supančią aplinką, susietas su ja, tapo išbaigtu sankryžos kampo akcentu.
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Tai – „racionalaus“ J. Šeiboko darbai su galima prielaida į jo patirtį „Restauracinėse dirbtuvėse“, kur tinkamas aplinkos vertinimas, matyt, yra vienas iš esminių sėkmės garantų.

V skyrius

Suprantamas dirbančio architekto noras plėsti ieškojimus. J. Šeibokas bandė „sušildyti“ savąjį „artbetoną“ atrasdamas lyriškąją kertelę. Toks yra „Sąjunginės spaudos“ pastatas ir nebaigtas
bei neišlikęs viešbutis „Turistas“ Panevėžyje. Abu šie – labiau plastikos išraiškos – darbai yra keistai
atitolę nuo bendro lietuviškos architektūros konteksto, jų detalės mažiau išbaigtos. Kitaip tariant,
šių ieškojimų rezultatai pasirodė gana sudėtingai valdomi.
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Ar J. Šeiboko architektūra – modernizmas? Mano išskirtuose pavyzdžiuose modernizmo

tol neišbandytų vakarietiškų statybos naujovių ir tendencijų. J. Šeibokas ir čia priekyje – jo „Swed-

bruožai yra aiškiai įskaitomi. Ar tai apima visą tokio pasaulinėje architektūros raidoje reikšmingo

bank“ filialas Savanorių prospekte Vilniuje buvo bene pirmoji „stiklinė“, tarsi vakarietiška struktūra,

stiliaus sampratą – nežinau. O ir šiaip, brukti J. Šeiboką į konkrečius rėmus nematau prasmės, juo-

beje, kaip jam įprasta – sėkmingai urbanistiškai įkompuota sankryžoje. Šiuo atveju architektas ne-

lab kad jis pats ne vienąkart juos laužė.

sitaikstė su aplinkos kontekstu, gal ir nelabai vertingu, bet ligi tol gana vienalyčiu spalviškai ir medžiagiškai. Galbūt tai buvo žvilgsnis į ateitį?
Apie pastarojo meto Justino „sportinę liniją“ galėčiau pasakyti tiek, kad grįžimas prie racio-

Gerbiu ir žaviuosi – dėl bendravimo šilumos, dėl humoro jausmo, dėl neįtikėtinos valios
atsisakyti mūsų mėgstamų, neretai padėjusių, bet dažniau trukdžiusių kūrybai įpročių, dėl ištikimybės
Architektūrai.
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nalistinių sprendimų vėl davė apčiuopiamų rezultatų, o Utenos sporto salė – viena geriausių Lietuvoje be jokių išlygų.
Asmeniškai man J. Šeibokas – visų pirma, „artbetono“ atradėjas, novatorius, neabejotinai
modernus (šiuolaikiškas) atitinkamo laikmečio kūrėjas. Jo architektūros pavyzdžiai išliko vertingi iki
šiol, ir jų vertė tiktai kils, jeigu mūsų mažai lavintas intelektas pajėgs suvokti jų išsaugojimo svarbą.

V. 41-42
„Lietkoopsąjungos“
administracinis pastatas
Gedimino pr.
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Sulaukę Nepriklausomybės kaip paklaikę metėmės prie daug kartų žurnaluose matytų, bet iki

kolegos
V. 43
D. Ruseckas
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Danas Ruseckas (iš rengiamos monografijos)

D. Ruseckas atidžiai sekė naujosios kūrybinės kartos kūrimąsi, jauniesiems architektams visuomet skirdavo daug dėmesio. Architekto patarimai bei padrąsinantys žodžiai „uždegė“ ne vieną pradedančiojo kūrėjo širdį, parėmė pirmuosius žingsnius būsimajame gyvenimo kelyje. Kas gi

Architektų kolektyvas parengė konkursinį darbą devizu ,,Kelias kaip simbolis”. Aš iš karto prisiminiau
šį projektą, ir iškart atkreipiau dėmesį į naujai susikūrusią profesionalią grupelę. Į atmintį įstrigusiais
elementais įvardyti įvažiavimą į miestą fiksuojantys ženklai, trikampiai namai, kuriantys įsimintiną

daugiau, jei ne profesionalų palaikymas, ugdo pasitikėjimą bei skatina siekti kūrybinių aukštumų.
Galbūt, tokiais bičiuliškais principais vadovausis ir naujoji architektų karta, kuri nepaisant konkurencijos, bursis į darnią, etikos ir moralės principais paremtą bendruomenę.

architektūrą. Kaip projekto koncepciją autoriai pasirinko miesto kaip organizmo motyvą. Šio gyvo
organizmo egzistavimo sąlygos – harmoningas atskirų organų funkcionavimas. Panašios idėjos vystytos Didžiosios Britanijos architektų grupės „Archigram“ darbuose: miestas traktuotas kaip gyvasis
organizmas, nuolat keičiantis savo aplinką ir darantis įtaką pasaulio pokyčiams. Taip pat analogiškų minčių randama Japonijos metabolistų judėjimo urbanistinėse studijose. K. Tange gyvą miesto
sistemą prilygino medžiui, kurio kamienas atitiko komunikacines linijas, medžio šakos – pastatus,
o medžio lapai – vidaus patalpas. Kaip įvardijama viename D. Rusecko interviu, būtent japonų kūrėjai darė įtaką studijuojančiam būsimajam architektui.
<...D. Ruseckas visada buvo savarankiškas, visko siekė savo jėgomis. Tuo metu, kai buvo
renkamas G. Baravyką pakeisiantis naujasis Vilniaus miesto vyriausiasis architektas, Architektų sąjunga iš kandidatų pasirinko D. Rusecką, taip įvertindama jo profesinę kompetenciją. Su D. Rusecku baigėsi didžiųjų miesto architektų, turinčių kūrybinį autoritetą, era. Architektas išmanė urbanistiką, puikiai pažinojo miestą, turėjo savo ekspertų tarybą. Ši tradicija atkeliavo iš prieš G. Baravyką
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buvusio miesto vyriausiojo architekto G. Valiuškio laikų. Tokia taryba garantuodavo profesionalius
ir atsakingus sprendimus...>
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<...D. Ruseckas, įstojęs į Architektų sąjungą, tapo jaunųjų architektų aktyvistu, savo pasisakymais, kartais su ironijos gaidele ar sveika pašaipa, kaipmat atkreipė vyresniosios kartos dėmesį. Jaunasis architektas humoro jausmu pasižymėdavo ir rimtose sąjungos rengiamose apklausose.
Vėlesniais laikais D. Ruseckas buvo aktyvus Architektų sąjungos tarybos narys. Architektas visais
klausimais turėdavo savo objektyvią nuomonę...>

V. 44
Šiaurinio Vilniaus raj.
konkursinis projektas

6
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„Archiforma“, 1996, Nr. 1
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Leidėjo žodis
„Iš pareigos kurti kultūrą kyla dvi priedermės – vertinti ir apdoroti savo vertinimus“ (H. Elzenbergas).

politinių ar socialinių realijų, o tik nuo nepertraukiamo meno raidos proceso, per kurį savaiminis

Viliuosi, kad Archiforma bus viena iš galimybių šioms priedermėms atlikti. Šia prasme žurnalas

psichologinis atstūmimo mechanizmas, pakaitomis neigdamas anksčiau suformuotus principus ir

pasirodo laiku. Dabar ir architektų kūryba, kurios bent kiek raiškesni tarybinio periodo rezultatai buvo

formas, visada lieka elitinio, t. y. profesionalaus sprendimų ir vertinimų lygmens.

teisėtai prilyginami didvyriškumui ir kuri pirmaisiais Nepriklausomybės metais atlaikė „folklorinės“

Tikrai emancipuotas intelektas, pajėgiantis gyventi šiuo lygmeniu, gali atsirasti tik laisvoje

kultūros spaudimą, turėtų būti vertinama objektyviau ir kritiškiau, tačiau bent jau mūsų žurnale – su

visuomenėje, ir bet koks, bet kokių socialinių ar politinių tikslų sąlygotas jo sukurtų formų apribo-

tvirta pozityvistine nuostata.

jimas yra natūralaus permanentinio proceso stabdymas.

Jei vertintume visuomenės ekonominę raidą, „Archiforma“ pasirodo nelaiku – sunku visiems.

Manau, kad didžiųjų modernistų avangardas buvo deramai suvoktas pirmosios Lietuvos Ne-

Tačiau ir čia matome perspektyvų kai kurių mums savo veikla artimų firmų požiūrį į bendradarbia-

priklausomybės metais. Jo neabejotina įtaka suteikė prieškario Kauno centrui tokią meninę išraiš-

vimą. Jų reklama – šio žurnalo gyvybės pagrindas.

ką, kurią mes vertiname, o atskirus jo pastatus vadiname kaunietiškos, vadinasi, lietuviškos archi-

Gyvendami čia, mes visi turėjome ir vis dar turime po kelias itin artimas sau vietas – metropolijas. Pirmiausia tai vieta, kurioje gimiau. Daugumai iš mūsų ji padėjo išlikti tais metais, kai vi-

Ar ne tai mintyse turėjo Th. Mannas, kai savo veikale „Liubekas kaip dvasinio gyvenimo for-

suomenė buvo itin uždara, kai svarbu buvo išgyventi iki pirmadienio, būnant kiek galima mažiau

ma“ rašė: „Mes sukuriame labai asmenišką kūrinį ir suglumę pastebime, kad išreiškėme savo tau-

išprievartautam ar prievartaujant kitus; toje vietoje nuo seno gyvena niekur neskubantys, dažnai

tos dvasią.“

geriantys, nepripažįstantys jokio verslo, tautinio mesianizmo anomalijų paveikti žmonės. Kita vieta – vieniems Paryžius – tai dvasinė metropolija, nuolat stulbinanti mums neįprastu prezidentų intelektualumu ir jų architektūrinėmis ambicijomis, realizuotomis vis dėlto profesionalų rankomis;
kitiems – koks nors Niujorkas – materialinių ir techninių žmogaus galimybių metropolija, kur, beje,
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negeria ir nerūko, visi laksto ristele, velniškai anksti atsikėlę imasi draudimo polisų, biržos biuletenių, kredito kortelių ir kitų paslaptingų dalykų.
Kad mūsų gimtoji vieta iš tiesų taptų dvasiškai vertinga, jai reikia visko, ir pirmiausia – ne

VI skyrius

tektūros pavyzdžiais.

sugrįžti į išeities poziciją, tarpukario Lietuvos kultūrinio gyvenimo modelį (architektūroje tai reikštų
siekį materializuoti tokias formas, kurios būtų lengvai atpažįstamos kaip buvusios laisvės ir gerovės
ženklai), bet įsilieti į šiuolaikinį pasaulį; o tai įmanoma ar būtų bent mažiausiai skausminga tik paisant jo diktuojamų taisyklių. Kultūroje, juo labiau mene – paisant taisyklių, priklausančių ne nuo

Betgi mums tik to ir tereikia.

Taigi tokio susierzinimo dėl tarsi perdėtos naujai pastatytų bankų prabangos, lyginant su di-

Įgyvendinta 1995 m. Panevėžyje
Architektas V. Klimavičius
Interjero bendraautoris Ž. Lipskis
Konstruktoriai: J. Susnys, R. Sipavičienė

džiąja pilkąja aplinka, kaip dabar, būta ir tuo nepriklausomos Lietuvos raidos periodu, kurį mes
šiandien vertiname kaip siektinos gerovės pavyzdį.
Metus dar vieną žvilgsnį į praeitį, pripažinta, kad didžioji dauguma tada sukurtų bankų pastatų tapo reikšmingais naujos valstybės architektūros objektais. Šių pastatų autoriai – tai labai negausus neabejotinai talentingų žmonių būrelis. Nežinia, ar dėl šios priežasties, ar dėl gana aiškios

archiforma

Dėmesio objektas

ir paprastos architektūriniu požiūriu banko funkcijos susiformavo gana lengvai vizualiai atpažįsta-
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mas banko pastato plastinis įvaizdis. Tai nebūtinai labai didelis, tačiau monumentalus, su aiškiai
suvokiamu pagrindiniu ir paprastai nepastebimu inkasaciniu įėjimais, aukšta pagrindinės operacijų
salės erdve, pabrėžtinai artikuliuota fasadų plastikoje. Ir dar vieną svarbų dalyką būtina pabrėžti:
beveik visi bankai buvo pastatyti svarbiausiose miesto aikštėse ir gatvėse.
Žvelgdami į šiandieną galime konstatuoti, kad paveldėtas stereotipas akivaizdus ir planinėje struktūroje, o tai pakankamai logiška, prisimenant gana konservatyvią pastato funkciją, ir išorės
plastikoje. Kuo tai pasireiškia? Pirmiausia – pastangomis didinti tūrį, paprastai – aukštinant opera-

Vakarų bankas

cijų salę, stengiantis sustiprinti viso pasaulio urbanistinį poveikį. Antra – tai šio sustiprinimo išdava
eksterjere – panaudojama kolonada, kuria dažniausiai pabrėžiama įėjimo vieta.... Žiūrint į šias be-

Ruošdamasis rašyti apie architekto Valdo Klimavičiaus suprojektuotą Vakarų banko filialo pastatą

veik vienodas naujųjų bankų kolonadas, norisi priminti kolegoms: „Ponai, prisiminkime prosenelį

Panevėžyje nustebau, pastebėjęs kai kuriuos istorinius – ir ne tik – dėsningumus.

Vinjolą, mums palikusį ne vienintelį orderio tipą.“ Jeigu, mūsų nuomone, monumentalumas yra bū-

Net paviršutiniškai pasižvalgę po prieškario Lietuvos architektūros palikimą galime neabe-

tinas tokių pastatų bruožas, būtų galima prisiminti ir kitas tam tikslui pasiekti tinkamas priemones.

jotinai teigti, kad šios funkcijos pastatai – vieni geriausių. Tą patį galime patvirtinti ir remdamiesi
pastarųjų antrosios Nepriklausomybės metų statybos praktika.
Pradžioje bankų pastatai, vėliau bankininkų asmeniniai... Ne tik mados eina istorijos ratu.
Logiška, kad siekiant tų pačių visuomeninių tikslų, pasirinkus kapitalistinį raidos kelią, jų patenkinimo scenarijus beveik toks pat.
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VI. 01
Eskizas

VI. 02
Fragmentas

Toks Vakarų banko filialo pastato Panevėžyje atsiradimo bendrasis kontekstas. Tačiau nei

supančio pasaulio, tačiau jai pačiai ankšta. Todėl čia atkreiptinas dėmesys į architekto pastangas ją

konkreti šio banko aplinka, nei čia aprašyti architektūrinio sumanymo stereotipai šiam atvejui vi-

praplėsti. Toks uždavinys toli gražu nėra iš esmės lengvas, bet svarbiausia – nedažnai sau keliamas.
sės plytelės sienų ir grindų apdailai – jų švytėjimas nuo sąmoningai valdomų natūralios šviesos at-

tvės, apsuptas labai nevienalytės architektūros, jokiu būdu negalėtų būti vadinamas reprezentaciniu

spindžių tarsi išplečia erdvę. Dienos šviesa patenka į pastatą įvairiose, netgi horizontaliose į apačią

įprasta šio žodžio reikšme. Prie to dar reikia pridurti, kad sklypo dydis jau savaime buvo per mažas

orientuotose plokštumose, kurios eksterjere beveik neapčiuopiamos. Toks apšvietimas su jautriai į

tokios apimties pastatui, o čia dar tipinė transformatorinė „paradinėje“ pastato pusėje...

jį reaguojančia sienų ir grindų danga kai kuriomis kryptimis dematerializuoja erdvę.

Štai tokiomis aplinkybėmis per metus, nuo 1994 m. kovo iki 1995-ųjų kovo, firmoje „Trio“
buvo suprojektuotas ir AB „Piniava“ pastatytas Vakarų banko filialas Panevėžyje. Projektavimas ir
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Vykęs ir apdailos medžiagų panaudojimas, ypač tinkamos šviesios poliruotos akmens ma-

Sklypas, esantis miesto centrinėje dalyje, šalia, bet ne prie vienos pagrindinių – Kauno ga-

Tarsi nustebęs dėl to, architektas dribteli kelias labai aktyvias spalvos dėmes, kurios, jo paties nuomone, „fiksuoja erdvės ribas, sugeria atspindžius, šiek tiek „sutaurina“ netikrą akmenį“.

statyba vyko tuo pat metu. Tai dar nėra gerai pas mus perprastas projektavimo ir statybos metodas.

Nesiimu komentuoti šio teiginio, juolab kad tai gana individualūs pojūčiai. Aš šias spalvų

Kad jis būtų įgyvendintas, užsakovas turi pasitikėti architektu, o pastarojo santykiai su statybinin-

dėmes ir šviesias jas rėminančias formas suvokiu kaip priminimą, kad esame ne kur kitur, o laive

kais turi būti itin draugiški. Tik tokie santykiai leidžia improvizuoti statybos aikštelėje, užglaistyti

su ryškiomis, blizgančiomis techninėmis detalėmis. Ką gi, telieka pasiguosti tuo, kad mano trakta-

tuos praradimus, kurie neišvengiami, kai projektavimo ritmas toks greitas.

vimas neprasilenkia su autoriaus pagrindiniu sumanymu.

Sklypo ankštumą pavyko iš dalies nugalėti suformuojant atvirą rūsio lygį – juo patenkama

Gana kokybiškos medžiagos, gana moderni įranga, gana gera statybos darbų kokybė, archi-

į mašinų stovėjimo aikštelę, kur atliekamas inkasavimas. Šiek tiek humanizuota transformatorinės

tekto sumaniai valdoma išties nelengvomis sąlygomis, davė gerą, visos Lietuvos architektūros kon-

pastotės architektūra su panašaus mastelio banko apsaugos nameliu, iš kurio metaliniu tilteliu, pa-

tekste pastebimą rezultatą.

kibusiu virš ūkinio kiemo, galima pasiekti pagrindinį banko pastatą, urbanizuoja artimiausią aplin-

Tai mano nuomonė. Tačiau noriu atkreipti dėmesį į tai, kad per mūsų su V. Klimavičiumi kū-

ką, suteikia jai naujos kokybės bruožų. Šis dirbtinis sklypo išdidinimas – sėkminga architekto at-

rybinį gyvenimą – nuo džiuginamai aiškaus iki demokratiško modernizmo per sudėtingesnį, kon-

rasta priemonė suteikti daugiau reikšmės bent jau artimiausiai apstatymo aplinkai, kuri, kaip jau

tekstualesnį postmodernizmą iki šių dienų įvairovės, kuriai dar anksti duoti teorinį apibrėžimą, –

minėjau, atvirai nepalanki.

išaugo nauja, ir galgi ne viena, architektų karta. Jie savo mokslus ir praktiką pradėjo žydinčio post

Prastos architektūrinės kokybės penkiaaukščiai gyvenamieji namai, gana sukiurusio me-

modernizmo metais, kurio labiausiai teatralizuota išraiška jau buvo atgyvenusi, o jauno žmogaus

dinuko sklypo tvora apie 3 metrus nuo pastato sienos ir margaspalvė Panevėžio spirito gamyklos

sąmonėje tai įvyko dar greičiau. Jie nėra pavargę nuo to modernizmo, kuris mūsų šalyje buvo pa-

pastatų įvairovė – tai kaimynystė, kurioje ėmė „plaukti Vakarų banko laivas“. Tai jokia rašančiojo

virtęs nekokybiškų dėžučių kombinacijomis. Jie nesupranta mūsų alergiškumo joms ir drąsiai kar-

prasminė dviprasmybė ar aliuzija į dabartinę banko padėtį. Tai autoriaus literatūrinė, o aš pridur-

toja modernizmo architektūros kompozicinius principus. Ne vieną reikšmingesnį pastarųjų metų

čiau – ir urbanistinė idėja.

pastatą jie kritiškai vertina dėl per didelės formų įvairovės. Kaip žinoma, visa tai galima paaiškinti

Prisipažįstu stokojąs fantazijos, tačiau autoriaus deklaruoto laivo kaip Vakarų banko simbolio iš karto nesugebėjau suvokti. Tik ilgesnį laiką mąstant apie šį objektą tikrai atsiskleidė, ir dar
taip akivaizdžiai, laivo vaizdas, sukurtas perfrazuotomis architektūros detalėmis. Įsitikinau, kad
architektūra, kurios negalima „perskaityti“ akimis, kurioje išlieka paslaptis ir ilgalaikis atradimo
džiaugsmas, yra prasmingiausia. Tačiau pasaulyje yra daugybė nuostabios architektūros pavyzdžių, kuriems nereikia jokių literatūrinių paaiškinimų, ir jų panašumas į lėktuvą, stalą ar laivą neturi esminės reikšmės.
Betgi čia šis literatūrinis scenarijus, mano akimis, kur kas aiškesnis objekto dvasiniame tūryje ir jo santykyje su urbanistine aplinka.
Pastatas – tarsi laivas apšiukšlintame vandenyne. Jam nėra galimybių būti atviram, kadangi
aplinka agresyvi, tačiau jis artimas kiekvienam savo buvimu, kaip bet kuris sutiktas laivas. Ir netgi tas
praardytas terenas, kuriame ir įrengtas grynai utilitarus ūkinis kiemelis, atrodo tarsi farvaterio banga.
Tai suvokus, lengviau įvertinti architekto siekius, kuriuos jis įgyvendino kurdamas vidaus erdves. Beveik uždara pagrindinė vidaus erdvė nėra itin didelė ar aukšta. Tiesa, ji persiliejanti į kelių
lygių struktūrą, kurios kiekvieno lygio funkcija – skirtinga. Ši vidaus erdvė tinkamai atribota nuo

normaliu jaunatvišku maksimalizmu.
Apskritai, klausimas, kaip elgtis meistrui, gali būti pateikiamas tik sau pačiam. Šis statusas
iškovojamas sunkiu ir ilgu darbu, tačiau ir išlieka gyvybingas, kol šie klausimai sau keliami.
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kūrybingas, o tai pasiekta labai intensyviai dirbant, dalyvaujant konkursuose. Respublikinį moky-

Projektas – 1979 m.
Architektas G. Telksnys

tojų tobulinimosi institutą buvo numatyta statyti tuometinėje K. Požėlos gatvėje, šalia Pirties gatvelės. Užduotis, ką ir sakyti, nepaprastai atsakinga: reikėjo užpildyti tarp pastatų stichiškai atsivėrusius tarpus vienoje iš svarbiausių Neries krantinę formuojančių gatvių. Įdomu, kad ši urbanistinė
situacija buvo gerai žinoma autoriui. Tik prieš keletą metų jis buvo parengęs pirties, esančios tame
pat kvartale, rekonstravimo projektą, kuriam buvo būdingos ne tik architektūrinės, bet ir techninės
naujovės. Šis projektas, deja, taip pat „miręs“...
Tiesą sakant, tokie uždaviniai, kai reikia, architektų žargonu kalbant, „įstatyti išmuštus dan-
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tis“, nėra reti, tačiau visada sudėtingi, kadangi juos sprendžiant maža galimybių pasinaudoti kolegų patirtimi.
Kiekviena aplinka reikalauja jai vienai priimtinų sprendimų. Tai plačiausia galimų architektūrinių-plastinių sumanymų skalė: nuo elementarios, savo gebėjimų stoką maskuojančių kolegų išrastos „foninės“ iki savarankiškos, su kontekstu suderintos ar drastiškai išreiškiančios laikotarpio, kar-

Mokytojų tobulinimosi institutas

tais jau prabėgusio, ambicijas. Pirmojo ir trečiojo tipo pavyzdžių mūsų palikime, deja, daugiausia.
Tuo laiku mus jau buvo pasiekusi post’o banga, ne tik R. Venturi, M. Graveso darbų reprodukcijos, bet ir postmodernizmo guru Ch. Jenckso teoriniai apmąstymai. Po ilgo ir „nepriekaištin-

Čia retorikai bus medžiagos ilgiems metams. Visoje architektūros istorijoje tokių projektų buvo.

go“ modernizmo periodo gyventi tapo įdomiau. Šiandien sunku apibrėžti, kokios įtakos tai turėjo

Buvo dėl įvairių priežasčių, dažniausiai ekonominių, kartais dėl to, kad jų autoriai buvo pralenkę

visai mūsų architektų kartai, tačiau, be abejonės, nemenkos. Taip manau dar ir todėl, kad mums,

savo laiką. Ir todėl šie projektai patys įdomiausi.

išaugusiems turtingo architektūrinio palikimo aplinkoje, pagarbus požiūris į kontekstą buvo priim-

Ypač daug jų buvo tarybiniais metais, kai projekto gyvybingumą lemdavo atskiro veikėjo

tinas. O G. Telksniui – ypač.

apsukrumas, gebėjimas įrodyti aukštesniam veikėjui, kad objektą reikia rekonstruoti, remontuoti...

Jo architektūriniam mąstymui būdingas geras mastelio ir didžiosios formos jausmas. Tačiau

Abu veikėjai puikiai suprasdavo, kad tai netiesa – kalba sukdavosi apie naują statybą, kuriai pradė-

reikia pastebėti, kad detalizuojama didžioji forma apaugdavo ir labai raiškiomis plastikos detalė-

ti reikėdavo gauti pačių aukščiausiųjų leidimą, dažniausiai net ne Lietuvoje. Skirstyti ir perskirstyti
lėšas buvo valstybės ekonominio gyvavimo norma, tačiau visais atvejais projektas buvo privalomas,
kad būtų galima toliau „išmušinėti“ lėšų statybai.
Čia jau pasireikšdavo savotiškas veikėjų vietinis patriotizmas ir apsukrumas. Esu matęs vieno garbingo veikėjo vizą „leisti“, parašytą apverstame rašte. „Išmušinėti“ buvo sudėtinga... Tačiau
taip būdavo elgiamasi dėl visuomenės, o ne siekiant naudos sau, nors valstybės mastu tai dažnai
prasilenkdavo su logika.
Kolegų garbei reikia pasakyti, kad, nepaisydami, jog įgyvendinti projektą neturėdavome labai
daug vilčių, mes visuomet dirbome tikrai atsidavę, išnaudodami visus to laikotarpio savo ir visuomenės išteklius. Šie „mirę“ projektai – mūsų mąstymo atspindys – dažnai įdomūs, o kartais jie – ne
tik paties autoriaus, bet ir profesinės bendruomenės tam tikro veiklos etapo rezultatas. Jie nyksta...
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Čia norėčiau paminėti tylią, šiandien aiškiai per mažai vertinamą Architektūros muziejaus kolektyvo veiklą. Nebūtų buvę jo, nebūtų ir šios medžiagos, ramiai dirbant sukauptos ir pavyzdingai tvar-
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komos. Architektų sąjungai derėtų paskatinti savo narius glaudžiau bendradarbiauti su muziejumi,
mat retas kuris turi savo archyvą.
Todėl prisiminkime juos, rašykime apie tai, ką atsimename ir kas kadaise darė įspūdį.
Šiandien pristatau savo draugo Gintauto Telksnio parengtą Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto projektą. Viskas vyko 1977–1979 m. Trisdešimtmetis architektas buvo nepaprastai

VI. 03
Užstatymas iš
Goštautų g., eskizas

mis, kartais tokiomis intensyviomis, jog pagalvodavai, ar ne jas sukūrus prasidėdavo ir didžiosios
formos ieškojimas. Šiaip ar taip, vertinant G. Telksnio darbus, detalių gausa ir jų plastinis išraiškin-
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gumas visada keldavo daugiausia ginčų, visais atvejais dėl tam tikros hipertrofuotos architektūros
plastikos. G. Telksnys yra išskirtinė figūra tarp Lietuvos architektų. Ir reikia pripažinti, kad jis buvo
nuoseklus visame savo kūrybos kelyje, kuriame minėtasis sodrios plastikos siekis atvedė jį prie neabejotinų laimėjimų, kaip antai „Mėtos“ restorano ar sporto salės Žemaitės gatvėje interjerai, ir nesėkmių – kaip „Bangos“ kavinė Palangoje.
Grįžtant prie Respublikinio mokytojų tobulinimosi instituto pastato projekto pastebėtina,
kad G. Telksnys lieka ištikimas išpažįstamiems architektūros principams ir daugiausia dėmesio skiria fasadų plastikai, jų sąveikai su aplinka. Šis dėmesys eksterjerui, matyt, atitraukė architektą nuo
įdomesnio erdviniu požiūriu planinio sumanymo ieškojimo. Teisybės dėlei reikėtų pripažinti, kad
to siekti aštuntojo dešimtmečio pabaigoje buvo nelengva, nes ploto ir erdvės normatyvų tuomet
naujos projektuojamos dalys, atskirtos vaikų darželio pastatu K. Požėlos ir Pirties gatvių sankirtoje.
Pateikiamas plano aksonometrinis brėžinys ganėtinai vaizdžiai tai iliustruoja.
Didžioji šio projekto jėga – įdomus, mano galva, iki šių dienų aktualus sumanymas. Akivaizdus autoriaus gebėjimas kurti savarankišką plastinę formą, tiesmukai nesinaudojant architektūrinio
konteksto pasiūla. Konteksto poveikis šiame projekte ne iš karto pastebimas, tačiau nepaneigiamas,
kaip spermatozoido – kad gimtų vaikas. Atsiprašau už palyginimą, tačiau iš tiesų sunku surasti tikslesnį apibūdinimą ir paaiškinti, kodėl šio pastato architektūrinė išraiška, neturinti nė vienos tiesioginės „aplinkos“ citatos, jai artima. Paminėtina ir ta kūrybos proceso aplinkybė, kad iš tiesų kuriami
du atskiri objektai, stovintys skirtingose gatvės pusėse, siejami laiko, funkcijos ir autoriaus valios.
Korpusas Pirties gatvėje labiau modernistinis. Jis derintas ne tik prie kampinio vaikų darželio
pastato architektūros, bet ir prie to paties autoriaus suprojektuotos rekonstruojamos pirties. Siaura
gatvelė, mažesnė galimybė apžvelgti visą tūrį vienu metu privertė autorių pasitenkinti santūresne,
„plokštesne“ fasadų estetika. Tuo tarpu korpusas K. Požėlos gatvėje, kuris apžvelgiamas net ir iš kitos Neries pusės ar greitai judant transportu šioje gatvės vietoje, turi kelias stambias formas – arkas
ir labai raiškią gelminę fasado plastiką. Taip sukuriamas įsimintinos ir lengvai suvokiamos formos
fasadas, o iš artimesnių apžvalgos taškų atsiskleidžia kito mastelio detalės. Šie du pastatai, nors ir
gana skirtingos architektūros, daug kuo panašūs, o drauge padidina abiejų tūrių kompozicinę įtaigą.
Manau, įgyvendinti šį projektą išties vertėjo. Įdomu būtų paprognozuoti, kaip G. Telksnys
šioje situacijoje būtų pasinaudojęs šiandienos padidėjusiomis medžiaginėmis galimybėmis. Nors
tai fantazijos sritis, tačiau ji aktuali daugeliui mūsų architektų, išauklėtų galimybių „bado“ metais.
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Tai rodo vienas kitas neseniai užpildytas gatvės intarpas, kuris, nepaisant, atrodytų, teisingų komponavimo principų, labiau primena kalėdinį atviruką, nei rimtą ir solidų partnerį.
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Dėl naujų galimybių atsiranda ir naujų problemų. Tačiau tai jau kita tema, kurios analizė gali
palūkėti – mes dar pernelyg mažai teturime pastaraisiais metais suprojektuotų ir pastatytų objektų.
Baigiu apgailestaudamas, kad Gintautui tada nepavyko, kaip nepavyko dar daug kartų, ir ne
tik jam vienam.

Leidėjo žodis
Kai žvelgi atgal, labai toli ar ne, aiškiai matai, kad konkretaus laikotarpio kultūros palikimas paženklintas vienos stilistikos braižu – architektūroje, dailėje, drabužyje. Gal taip yra todėl, kad žvel-
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gana griežtai paisyta. Be to, tai ir šiaip jau buvo keblokas uždavinys, nes minėtąjį pastatą sudarė dvi

gi atgal, gal laikas atsijojo ir išgrynino šį palikimą. O gal didžiausi novatoriai ar „nukrypėliai“ nuo
bendrosios linijos nuslėpti, kaip neatspindintys savo meto visuomenės pomėgių, ar net iškepti ant
laužo. Architektūrinį palikimą nuslėpti sunku. O jis, žvelgiant atgal, stebėtinai totalinis – gotika tai ar
barokas, ar pagaliau klasicizmas, – visoje Europoje atpažįstamas savo plastinių priemonių išraiška.
Paskutinis toks didysis kryptelėjimas – modernizmas.Toks pat totalinis visuose menuose, tik
jau šįkart ne tik Europoje, bet ir Amerikoje, ir Lietuvoje.
Aiški ir daug žadanti modernizmo estetikos pradžia Lietuvoje, nuo V. Kairiūkščio dailės ir
mūsų Kauno architektūros meistrų, kaip pastangos „įeiti“ į pasaulinį kontekstą, subyrėjo atsimušusi
į sieną, pastatytą skersai natūraliai humanistinei plėtrai.
Tuo metu prasidėjo Lietuvos ir kito pasaulio meninės raidos takoskyra, kuri šiandien man
primena nuolatinio autsaiderio poziciją. Kad ir prie ko prisiliestume mene, viskas atrodo matyta.
Trumpas atrodo ir totalinis postmodernizmo kvėptelėjimas, iš esmės palankiai paveikęs lietuviškąjį mentalitetą savos, gimtosios aplinkos pagarbaus vertinimo kryptimi. Jis išsikvėpė taip pat
greitai, kaip ir buvo užplūdęs, ir vėl paliko mus pirmaujantiesiems už nugaros tuo metu, kai mes
jau buvom tarsi perpratę lyderio gudrybes.
Tokiomis varginamomis aplinkybėmis, kai tenka vytis, sunku galvoti apie taktiką ar pasirinkimo galimybę, reikia vytis...
„Mados eina ratu“, – anglų architekto Howardo Robertsono sentencija pasirodė taikytina
modernizmui, kuris daugiau ar mažiau išlieka didžiuoju XX amžiaus stiliumi.
Įdomu, kokių sąlygų – politinių, socialinių, techninių, ekonominių – reikia, kad paslaptingasis psichologinis atmetimo mechanizmas sustabdytų įprastų formų atrajojimą ir atsirastų naujas
stilius. Paprastai prieš lūžį gotika tampa „liepsnojančia“, barokas – rokoku... Atrodė, kad postmo-
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dernizmas – sveikas, jautrus aplinkai, per rekordiškai trumpą laiką perėjęs visas plastinio prisodrinimo stadijas, gali greit pasiekti ribinį, kaip fantastiškai išradinguose, baisiuose ir nuobodžiuose P.
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Greenaway’aus filmuose, neišvengiamą šleikštulį, ir atsiras kas nors nauja. Betgi „mados eina ratu“,
mes vėl naujame (mums) modernizmo rate. Naujų medžiagų, naujų technologinių galimybių rate,
ir vėl už nugaros...
Tai objektyvu ir nėra beviltiška, jeigu mes šitai suprantame. Pasiekti regionalizmą mene (profesionalaus lygio), gyvenant iš tiesų Europos viduryje, nėra paprasta. Tokia galimybė labiau sietina su unikalios kūrybinės asmenybės ar grupuotės atsiradimu, jei jų kūryba įvertinama kaip savita,
turinti regionalumo (originalumo prasme) bruožų. Teisybės dėlei prisiminkime, kad tai įvertinama,
jeigu apskritai įvertinama, ne tos kartos vertintojų.
Profesionalai, kaip jau minėjau, pavargę nuo įnirtingų vakarietiškų meninių atradimų improvizacijų, vartotojai, pavargę nuo nesubrendusių pastangų priartėti prie vakarietiško gyvenimo
čią visuotiniu meno sukomercinimu.
Literatūriniu scenarijumi pagrįsta kūryba turi kur kas daugiau galimybių būti visuomenės
suprasta. O profesionalui lengviau pasiekti tariamą originalumą (tai visada lengviau susiejant kelis
stilius) ir sulaukti staigaus, deja, dažniausiai trumpalaikio, pripažinimo.
Kičas, kuriuo visuotinio standartizavimo laikais gelbėjosi pats vartotojas, šiandien, abipusiam
pasitenkinimui, atsidūrė profesionalų rankose.
Daugumoje meno sričių gamybos priemonės išliko iš esmės nepakitusios, o architektūroje
atsiveria naujų (Lietuvai) techninių ir medžiaginių galimybių. Ar sugebės architektai, pasinaudoję
jomis, įsitraukti į Europos keliais dundantį, lyderių ne per daug ryžtingai draskomą pelotoną?
Jeigu nepavyks? Tada galima sukurti savo vertinimų skalę – pasaką apie lietuvišką vitražą,
romaną ar interjerą – ir pakankamai sėkmingai gyventi. Svarbu, kad valdžia mylėtų.

Leidėjo žodis
Tema, gyvuojanti nuo to laiko, kai visuomenė sukūrė aplinkos apsaugos sąvokas, ir gyvuosianti amžinai. Ne vieną kartą ši tema kedenta mano kukliomis pastangomis, deja, sulaukusiomis didesnio
atgarsio negu mano kūrybinis darbas.
Rašydamas šiuos pastebėjimus, negaliu pasigirti, kad su brandžiu amžiumi būtų apčiuopiamai pasikeitęs mano anksčiau ne kartą deklaruotas požiūris į tradicijos ir novatoriškumo santykį
šiuolaikiniame architektūros kelyje. Gal tik pakantumas beviltiškai „klystantiems“ oponentams tapo
normalia, o ne stresą keliančia būsena. Didžiulė šios temos potemių įvairovė leidžia kalbėti ne tik
labai plačiai, bet ir apie gana skirtingus jos aspektus. Tai ne įžanginio žodžio galimybės. Tikiuosi,
kad šiame žurnalo numeryje tai bus padaryta išsamiai ir įdomiai.
O aš, vykdydamas savo įsipareigojimus žurnalui, priminsiu kai ką man svarbaus. Visuomeninių santvarkų raidos keliai, jeigu jie paremti humanistinėmis idėjomis, yra stereotipiški pagal visus raidos, ir architektūros raidos, bruožus.
Netikėtai ir, deja, tyliai sulaukęs aiškiai orientuotos Lietuvos socialinės struktūros raidos
krypties, nenoriu pripažinti ankstesnio, uždarai visuomenei būdingo palikimo vertinimo ne vienoje
meno ir apskritai gyvenimo srityje.
Dirbtinės užsklandos šiuolaikinei architektūrai išoriškai suformuotoje aplinkoje man tebelieka ribotumo ir provincializmo bruožais.
Aš vis dar manau, kad mes esame pasinėrę į įprastą kūrybos procesą, iš anksto nesąlygotą,
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taigi nei geresnį, nei prastesnį negu kiti didieji stiliai. Vis dar manau, kad „foninės“ architektūros terminas sugalvotas kūrybinių gebėjimų ir užsakovo finansinių ar protinių galimybių stokai pateisinti.
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standartų, – tai šios dienos visuomenės situacija, suponuojanti šių siekimų imitaciją, pasireiškian-

Todėl vis dar gailiuosi, kad Vilniaus senamiestyje nėra nė vieno racionalaus modernistinės krypties,
o juo labiau haiteko architektūros pastato. Antra vertus, modernizmas, kaip didysis XX amžiaus stilius, nemirė, ir mes ne paskutinė karta, pasinaudojusi ir pasinaudosianti estetikos raktu. Tai leidžia
tikėtis, kad labai padidėjus techninėms galimybėms, randantis, ir tarp architektų, kur kas laisves-
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modernistinės, o iš tikrųjų pseudomodernistinės pakraipos architektų klaidos, atsiradusios dėl paviršutiniško siekio būti pasaulinės architektūros kontekste, paveiksliukuose pamačius imponuojančius

Projektas – 1996 m.
Architektas R. Ruškys
Konstruktorė V. Bernotaitytė
Kaunas

rezultatus, nesuvokiant nei principų, nei būdų, kuriais šie rezultatai pasiekiami.
Šiaip jau sveikinčiau novatorišką ir ambicingą architektūros tradiciškumą, tačiau suprantu,
kad imu kalbėti nežinia apie ką...
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nėms asmenybėms, visa kita atsiras, kaip ir tai, kad bus rekonstruotos (atvirai kalbant, sunaikintos)
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„Naujųjų apaštalų“ bažnyčios bendruomenės namai
Architektui Tomui Remigijui Ruškiui, prie 50-mečio artėjančiam žmogui, nuo 1993 metų dirbančiam „Genezės“ įmonėje, teko gana retas uždavinys. Atrodo, kad pas mus bažnyčios šiandien projektuojamos labai dažnai, o šalia jų paprastai projektuojami ir bendruomenių namai.
Šiuo atveju Kaune pačios elementariausios „socialistinės“ architektūros fone suprojektuoti
atskiri Naujųjų Apaštalų bažnyčios Kauno bendruomenės namai. Tai sąlygojo jų architektūrinio sumanymo intrigą. Akivaizdu, kad architektas stengėsi vieno pastato tūrio išraiška aprėpti dvi funkcijas: mokomąją-gyvenamąją tipiškų bendruomenės namų ir klubinę, suteikdamas pastarajai įprastų
mums bažnyčios plastinių bruožų.
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VI. 04
Vizualizacija

Jau pats pastato „įkurdinimas“ sklype, kiek įmanoma atitraukiant jį nuo judrios V. Krėvės gatvės, parterinės erdvės sukūrimas – būdingas bažnyčių urbanistinis sprendimas.
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Manau, kad architekto pastangos sukurti atpažįstamą bažnytinės plastikos archetipą pateisinamos tiek dėl suniveliuotos urbanistinės aplinkos, tiek dėl galimybės sukurti įdomesnę salės vidaus erdvę.
Planinė pastato struktūra gana aiški funkciniu požiūriu, tačiau nėra itin įdomi ar rafinuota.
Joje mažai juntamos tos architektūrinės plastikos užuominos, kurias įžvelgiu pastato išorėje.
Pastato plastika man akivaizdžiai krypsta brutalios estetikos link, o kadangi pas mus retai kas
būna visiškai nauja – sakyčiau, matyti Franko Gehry įtaka. Tai itin atspindi pastato tūrinis sprendimas ir fasadų kompozicija, o mažiausiai, kaip minėjau, planas. Aišku, paryškinant šią tendenciją
derėtų pasitelkti tam tikrą spalvų gamą, būti nuoseklesniam renkantis detales, baldus. Linkėtina,
kad ir pagrindinė pastato vidaus erdvė „pabėgtų“ nuo didaktinės simetrijos ir banaloko scenos-alSkubu pasakyti, kad tai vertintojo, o ne autoriaus nuomonė. Taigi man būtų įdomu, jeigu
prielaida pasirodytų teisinga, nes būtent šia estetine kryptimi Lietuvos architektūroje bene mažiausiai žengta, ir ji gali būti įdomiai plėtojama tolesnėje architekto R. Ruškio kūryboje, paryškinant ir
individualizuojant šią tendenciją.
Tai gana svarbu šiandien, kai plastinės išraiškos būdų įvairovė vėl vienodai toleruojama, todėl turėti ją savo kieme galgi geriau, nei žiūrėti į ją svetur.

Leidėjo žodis
Prisiminus šiuolaikinės architektūros Metrų teiginius apie Architekto misiją, darosi bent kiek graudu nuo jų patetikos. Kaip žinome, dėl tam tikro jaunatviško architekto misijos suvokimo mes gana
aukštai vertinome savo indėlį į visuomenės formavimą.
Deja, tai buvo daugiau teorinis modelis, nes pati visuomenė ar jos išraiška – valdžia – niekada nesuvokdavo architektūrinės kūrybos vertės taip, kaip ją suvokiame mes. Tačiau architekto
veiklos rezultatu, pavyzdžiui, Lietuvos gamybinių jėgų plėtros projektu, apribojusiu didžiųjų miestų
augimą ir skatinusiu naujų regioninių centrų plėtrą, didžiuojuosi ligi šiol.
Šis projektas suponavo tai, kad Lietuva socializmo laikais tapo nepatraukli imigrantams iš
Rytų, nenorintiems gyventi ne didžiuosiuose miestuose. Tai iš tiesų milžiniškas politinis laimėjimas:
šiandien mes neturime didelių nacionalinių problemų.
Šį laimėjimą jaunystės metais priskirdavau tik architektams projektuotojams, parengusiems
šį projektą. Dabar suprantu, kad jeigu tuometinė valdžia, taip mėgusi išimtis, būtų nesilaikiusi nustatytų reglamentų, šiandien padėtis būtų tokia, kaip Latvijoje ir Estijoje, nors šiose šalyse buvo parengti analogiški projektai. Taip, tenka pripažinti, kad esi proceso dalis...
Tačiau Le Corbusier‘o teiginys, kad „architektūra – ne profesija, o gyvenimo būdas“, yra nuostabus savimylai patenkinti. Bet ką jis reiškia? Darbą po 16 valandų per dieną, darbą savaitgaliais,
darbą naktimis, kai iki konkurso finišo jų lieka dar kelios, bet jau seniai nebėra jokių jėgų, peršti
akis ir gerklę nuo persirūkymo, o sulinkusios nugaros skausmas susiliejo su inkstų pastangomis iš-
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valyti tonusui palaikyti geriamą alkoholį. Tai gyvenimo būdas? Ar tai, kas atsiranda šio netvarkingai organizuoto darbo procese? Anksčiau ar vėliau įkaitusios smegenys išvysta tau nuostabiausią
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toriaus traktavimo.

viziją, kuri priverčia vėl grįžti į Architektūrą. Tai gyvenimo būdas? Gal. Ar tas gyvenimo būdas yra
prasmingas ne tik pačiam architektui, bet ir visuomenei? Teoriškai – taip! Praktiškai aktualus visada lieka lygio klausimas.
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Kad ir kur pakryptų šiuolaikinė architektūros raida, į kokius „-izmus“ įviliotų mus nostalgija
Europai, visada esminis liks lygio klausimas. Atsidūrę laisvėje, apsiriboję tik pinigais ir medžiagų

„Archiforma“, 1997, Nr. 3

savybėmis, tinkamomis mūsų architektūrai įkūnyti, turime pripažinti, kad daug kur beatodairiškai
ėmėme taikyti paslaugiai pateikiamas vakarietiškas detales, gaminius, ištisus fragmentus.
Tai, ką anksčiau piešdavome, duris, rankenas, laiptų turėklus, šviestuvus ir t. t., ir ką darėme
iš ubagizmo, dabar pasirenkame kataloguose – gero dizaino, geros kokybės ir iš esmės vienodus.
Tai, žinoma, praeis. Tie, kurie ambicingai sieks ir sugebės architektūrinėje kūryboje atrasti savarankiškus sprendimus, greičiau eliminuos popso įtaką.
Daugelis, kaip ir kitose gyvenimo srityse, liks amžinoje jo įtakos zonoje. Šiandieninėje situa
cijoje, kai naujų statinių atsiranda beviltiškai mažai, sunku būtų raginti „kietai“ vertinti architektų
darbą, juolab kad beveik nėra kam to daryti. Tačiau vos apčiuopiamas statybų apimties didėjimas,
atrodo, tampa stabiliu reiškiniu, kuriam reikėtų pasirengti kiek įmanoma geriau profesionalumo
nių galimybių – tik istorija nekeičiama.
Tačiau tam reikės laiko ir galbūt ne vienos kartos. Viena iš profesionalumo skatinimo priemonių gali tapti kūrybos vertinimas, kaip viena iš sudedamųjų jos dalių. Gebėjimas analizuoti, suformuluoti uždavinius turėtų tapti visų kartų, be abejonės, jauniausios labiausiai, viena iš profesinio
meistriškumo augimo garantijų, juolab kad gebėjimas daryti teisingas išvadas tampa barjeru abejotiniems sprendimams, o tai visada labai svarbu ne tik talentui.

Leidėjo žodis
Kolegos, kuriems apskritai įdomus architektūros kūrimo procesas, kurie suinteresuoti savo kūrybinių
galių plėtra, tikiuosi, skaito mūsų geltonuosius puslapius. Taip, jie labai nelygūs: pakylėtas, akademizuotas „architektūrinės aplinkos“ žmonių samprotavimų lygis ir sunkūs, asmenine patirtimi pagrįsti architektų praktikų atodūsiai.
Akivaizdu, kad įsivaizduodami esą profesionalai, iš tiesų tokie ir esame, kai sprendžiame
pragmatiškąją architektūros uždavinio pusę. Psichologinė klausimo dalis grindžiama dažniausiai
aukštesniu architekto nei užsakovo mentalitetu ar platesnio architektūrinio palikimo analizės stereotipais. Kad būtų kitaip, reikės laiko, kol bus keičiamos mokymo programos, kis visuomenės dvasiniai poreikiai bei ekonominės galimybės.
Suprantant tai, šiandien nereikėtų desperatiškų kūrėjų pastangų mistifikuoti savo kūrybą, nereikėtų ir pernelyg smerkti „diktatoriškų“ užsakovų nei arogantiškai kritikuoti architektų už pernelyg
„pragmatiškus“ sprendimus, kurių būtinybę neretai iškelia istorija. Istorija netgi didžiąja Tautos identiteto prasme, kuris, beje, taip pat nėra nekintamas, mūsų vertinamas praeities nostalgijos lygmeniu.
Prisiminkime tarpukario Kauną, jo architektūros būvį, staiga tapus Lietuvos sostine. Medinių
su pjaustinėtomis vėjalentėmis ir langų apvadais namukų Laisvės alėjos aplinka. Panašių, kaip dabar
bandome išsaugoti Vilniaus Žvėryne ar Šnipiškėse. Ar galėjo jie būti išsaugoti Kaune? Be abejonės,
nes jie buvo kur kas mažiau sukriošę negu dabartinis palikimas Vilniuje, jų aplinkoje, be abejo, formavosi čia gyvenusių žmonių psichologija. Bet tokiu atveju Kaunas nebūtų tapęs Lietuvos sostine.
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Tačiau tapo, paneigdamas susiformavusią urbanistinę situaciją ir psichologinį klimatą, tokiu, kurio
reikalavo valstybės sostinės statusas, ir būtų keitęs jį ir toliau, jeigu nebūtų pakitusi istorinė situacija.
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prasme. Architekto gimimui reikia visko nauja: naujų santykių, naujo išsilavinimo, naujų ekonomi-

Esu tikras, kad šiandieninė, jau mūsų kartos saugoma, Laisvės alėja seniai nebebūtų provincijos brodvėjus. Todėl ir šiais laikais reikia diferencijuotai žvelgti į psichologinę konkrečios erdvės
terpę – vienaip į dvasinę neviltį išgyvenančių „vietinių“ Dzeržinskio gatvės rajono gyventojų aplinką ir kitaip į pagaliau ne vien architektams suvokiamą Užupio žavesį. Pirmuoju atveju – ideali vals-
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tybės sostinės centro – sičio – erdvė, atvira XXI amžiaus architektūrai, antroji – jautri, reikalaujanti
maksimaliai autentiškos renovacijos, romantiška XX amžiaus miesto dalis.

„Archiforma“, 1997, Nr. 4

Ar galima tikėtis, kad tokios nuostatos laikysis daugumai sprendimų įtaką daranti visuomenės
dalis? Be abejonės, ne. Siekiant objektyvumo, to ir nereikia. Tačiau reikia tikėtis, kad ateis laikas,
kai įtaką esminiams ir materialinės, ir dvasinės situacijos pokyčiams „protingėjančioje“ visuomenėje turės žmonės, gebantys argumentuoti, o po to realizuoti aukštesnio dvasinio skrydžio kūrybą.
„Archiformos“ geltonieji puslapiai bus esminis žurnalo bruožas – kalbėti kartu su plačios
dvasinės erudicijos žmonėmis, bent kiek pakylant nuo pragmatiškos kasdienybės, siekiant plačiai

Leidėjo žodis
Šio numerio pagrindinė tema – semantika – telieka vidiniuose puslapiuose, aš gi ne be pasididžiavimo rašau šiuos žodžius: mes gyvi jau pusantrų metų. Nepabrėždamas „Archiformos“ trūkumų,

archiforma

suvokti architektūros uždavinius ir savo įtaką bei atsakomybę visuomenei.

objektyvių ir tiesiog apmaudžių, dėl kurių, užtikrinu Jus, mes labiausiai išgyvename, džiaugiuosi
ne vien tik pačiu egzistavimo faktu, bet labiausiai tuo, kad ėmėmės iš tiesų fundamentalių, iki šiol
labiau emocionaliai suvoktų architektūrinės kūrybos sričių.
Šiandien noriu pasidžiaugti tuo, kad ilgas laikotarpis nuo žurnalo idėjos iki jo leidybos pradžios davė gana stabilų vaisių. Šiame numeryje Jūs sužinosite ir pirmuosius „Archiformos“ laureatus – dar vieną įprastą pasaulyje architektūrinio žurnalo bruožą. Mes pasirinkome retai taikomą
laureatų rinkimo formą, kai šį darbą leidėjai patiki iškilioms asmenybėms ir niekas nedaro jokios
įtakos jų sprendimams. 1997 metų „Archiformos“ premiją skirs architektas Vytautas Dičius ir filosofas Almantas Samalavičius. Sveikiname laureatus.
Mes ir toliau manome suprantantys, kur link turėtų judėti „Archiforma“, ir visada bijome, kad
tik ambicijos atitiktų galimybes. Todėl visada geriau pirma daryti, o po to džiaugtis.
Pirmajame „Archiformos“ numeryje rašiau: „Jei vertintume visuomenės ekonominę raidą,
„Archiforma“ pasirodo nelaiku – sunku visiems. Tačiau matome perspektyvų kai kurių mums savo
veikla artimų firmų požiūrį į bendradarbiavimą. Jų reklama – šio žurnalo gyvybės pagrindas.“
Šiandien aš noriu būti konkretesnis: Vifom, Paroc, Vaineta, Ekspo Mated, Velux Stogo Langai,
Isku Baldai, Nabukas, Ūkas, Tex Color, Morena, Skirnuva, Sveja, Rytlangis, Irlanda, Resana, Salda, Sadolin, Valbra, Ortas, Serfas, Lispimeks, Vitas, Vitomos Šviesa, Dangama, Res-Nostra, Optika Ir Tech-
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nologija, Savoja, Gaudrė, Pentacom – įmonės, patikėjusios savo veiklą pristatyti visuose ligšioliniuose
mūsų žurnalo numeriuose. Šalia jų buvo ir kitų, besikeičiančių kolegų. Dėkojame Jums, visada prisi-
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mename, kad už kiekvieno šių įmonių pavadinimo stovi žmonės – gražūs, ryžtingi, protingi – reikalingi
valstybei žmonės. Šių firmų reklama – Jūsų, mielieji kolegos architektai, rankose; suglauskime pečius,
prisiminkime vieni kitus, ir gyventi ateityje bus kur kas lengviau. Šiandien – paprasčiausiai įmanoma.
Pirmą kartą savo gyvenime oficialiai valstybės pripažintame leidinyje sveikinu su Šventomis
Kalėdomis. Tegul 1998 metai būna ne tik naujų vilčių, bet ir jų išsipildymo metai.
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sprendimo – atsiveriančios pagrindinės erdvės. Ji, būdama orientuota statmenai įėjimui, atsiskleidžia
laipsniškai. Tai ir suprantama – autoriai, pastato struktūroje turėdami vidaus kiemelį, panaudoja jo
žavesį, įtraukdami jį į pagrindinės operacijų salės ir atvirų laiptų kompoziciją.
Tai yra bene radikaliausia ir erdviškai efektingiausia invazija į anksčiau buvusią pastato vidaus struktūrą. Šioje „buvusio“ ir „naujo“ sandūroje išryškėja autorių profesionalumas, vadintinas
meistriškumu, kadangi visa ši kolizija interpretuota subtiliai modeliuojant medžiagų, spalvos panaudojimą, apšvietimo taškus ir jų formą.
Vidaus kiemelio grindinys „įeina“ į vestibiulio erdvę tiek, kiek naujoji aliuminio konstrukcija
užima jo ploto. Lauko šviestuvai taip pat keliauja į pastato vidų iki menamos buvusios sienos ribos.
Netgi spalvinis pasirinkimas padeda suvokti buvusią pastato struktūrą.
Pagrindinių laiptų tarpinėje aikštelėje vienu metu jaučiamos vestibiulio ir operacijų salės erdvės – tarsi semantinis banko ženklas. Pastato planinėje struktūroje vėl ima dominuoti vidaus kiemelis su aplink jį išdėstytomis administracinėmis patalpomis ir jau išoriniu žvilgsniu apibrėžiamas

„Kredyt bank SA“

stiklo inkliuzas.
Interjero detalės, kaip jau minėjau, matytos ar nujaučiamos ankstesniuose šių architektų kūriniuose, – tai ir karnizų monumentalumas, ir stambios grindjuostės, ir dekoratyviai pabrėžiami fri-

Dar vienas bankas – pirmas bankas. Tiksliau, pirmas užsienietiškas – „Kredyt Bank SA“ iš Lenkijos.

zai. Man tokia estetika yra visiškai priimtina todėl, kad ji tarsi balansuoja tarp ryžtingų naujadarų ir

Tegul nebūna jis paskutinis.

detalėmis sąmoningai švelninamo kontrasto su senuoju palikimu.

Vertinant bet kokį architektūrinį kūrinį, kaip ir projektuojančiam jį architektui, tenka atrasti
vertinimo raktą ar kryptį, kaip tai daryti.

Susidaro įspūdis, kad to siekia ir autoriai. Šiuo konkrečiu atveju reikia pasidžiaugti, kad A. Grigaravičius ir K. Pempė, G. Ramunis ir D. Pauliukonienė, bent jau sprendžiant iš rezultato, sugebėjo

Kaip vertinti darbą, kuris atliktas visiškai profesionaliai, ryžtingai ir tarsi be didesnių pastan-

rasti bendrą kalbą. Šios bendros kalbos atradimas – dar vienas įrodymas Vilniaus senamiesčiui apie

gų, kuriame ryškus jo autorių anksčiau projektuotuose objektuose atrastų plastinių priemonių pa-

šiuolaikinėmis architektūros priemonėmis pasiekiamus rezultatus, kurie yra galimi ir būtų laukiami

sikartojimas ne tiesiogine šios sampratos prasme, bet tarsi nujaučiant jų artimumą, išlaikomas pa-

daugelyje šios aplinkos objektų.

našus stilistinis braižas.
Prisiminiau senus ir ne tokius senus laikus, kai šio pastato projektavimas buvo „čiupinėtas“
įvairių architektų, bandžiusių į jį inkorporuoti įvairias funkcijas. Tai tęsėsi dešimtmečius, kol paminklosaugoje įsigalėjo visuotinio „saugojimo“, netgi ir pastato vidaus planinės struktūros, tendencija.
Dėl itin griežtų „patriotinių“ reikalavimų iš Senamiesčio dingo paskutiniai investuotojai, o
naujieji buvo ganėtinai prigąsdinti. Šiuo požiūriu minėtasis objektas rodo, kad pagaliau vėl tampa
įmanomas Senamiesčio kaip gyvo perimetriškai besivystančio organizmo traktavimas, be abejo, laikantis gerai žinomų pasaulyje taisyklių.
Taigi šio pastato, kuris, be abejonės, niekada nebuvo bankas, pritaikymas tokiai funkcijai ir
pasirodė man įdomiausias architektams tekęs uždavinys. Tada galima konstatuoti, kad jis nebuvo
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nei lengvas, nei paprastas.
Neabejotina, kad architektams K. Pempei, G. Ramuniui ir D. Pauliukonienei teko ne tik
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susitaikyti su kai kuriais nepajudinamais paminklosaugos reikalavimais, kaip antai įėjimų vietos,
angų dydis ir ritmas, siluetas ir pan., bet ir bendradarbiauti su kolega A. Grigaravičiumi, rengusiu
šio objekto, kaip pastato apskritai, projektą.
Taigi pagrindinis įėjimas ne iš matomiausios Liejyklos gatvės, bet iš mielos, transportui uždarytos gatvelės su puikiomis urbanistinėmis perspektyvomis. Įėjus nematyti stereotipinio ašinio

VI. 05
Vidaus kiemo fragmentas

archiforma

Įgyvendinta 1997 m., Vilnius
Architektai: K. Pempė, G. Ramunis,
D. Pauliukonienė, A. Grigaravičius
Projektuota JAD
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raidą apskritai. Jis gebėjo būti vienu iš reikšmingiausių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
kriterijų kūrėjų ir iniciatorių. Jis sukūrė ir Lietuvos vientiso apgyvendinimo sistemos modelį.
Jeigu pastarasis profesoriaus darbas tolimame septintajame dešimtmetyje, visiškoje totalitarinėje tamsybėje iš tiesų siekė tokių gilių politinių įžvalgų, dėl kurių dabartinėje nepriklausomoje
Lietuvoje praktiškai neegzistuoja svetimtaučių problema, – jis genialus žmogus. O įtvirtinti būtent
tokį jo įvaizdį yra jo mokinių, visų architektų priedermė. Juo labiau tai yra svarbu dabar, pakitus
valstybės socialinei santvarkai ir permanentiškai keičiantis valdžioms. Minėtasis profesoriaus darbas, toliaregiškai prognozavęs regioninių centrų kūrimą ir didžiųjų miestų augimo stabdymą, būtų
bevertis, jeigu nebūtų tapęs valstybės politikos, kartais, tikriausiai, paslėptos, nuostata, kurios, reikia pripažinti, buvo laikomasi.
Šiandieninė urbanistikos situacija Lietuvoje yra kur kas sudėtingesnė, ir ne tik todėl, kad
keičiasi valdžioje esantys asmenys, bet, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų, dėl demokratiškų visuomenės struktūros pokyčių. Prisiminkime didžiuosius, radikaliuosius urbanistinius darinius
nuo Hipodamo plano V amžiuje prieš Kristų, per baroną G. Osmond’ą Paryžiuje XIX amžiuje iki

Leidėjo žodis
Kuo labiau tolstame nuo Renesanso Žmogaus, tuo vis siaurėja, skaidosi, atsiranda naujos (ar tikrai?)
žmogaus veiklos sritys, tuo vis didėja uždarumas, o vienos intelektualinės pakraipos atstovai ima
nesuprasti kitos. Štai ir Architektūra skaidoma į keletą porūšių, ir dingsta Architektas kaip visa apimanti, sintezuojanti asmenybė, pajėgi sukauptą patirtį išreikšti ne tik rašytine (vadinamąja moksline) forma, bet ir įkūnyti idėją plastikos kalba.
Be abejonės, nuo Vitruvijaus prieš Kristų iki C. Doxiadžio dabar – daug laiko, pasikeitė daug
asmenybių ir daug skirtingų idėjų, kurias, šių dienų supratimu, būtų galima apibrėžti kaip urbanistines. Liko esminis skirtumas: architektas restauratorius, architektas kraštovaizdininkas, architektas
tūrininkas, architektas interjeristas ir architektas urbanistas didžiąja dalimi visiškai atitinka susiaurintą architekto sampratą, paprasčiausiai nepajėgia būti tiesiog ARCHITEKTU, o tik pavydžiai sergsti
savo supratimą ir gebėjimus apibrėžiančias ribas.
Lietuvoje tokia padėtis įteisinama jau aukštųjų mokyklų programose, vėliau – naujų sambūrių, draugijų, sąjungų kūrimu. Dėl pastarųjų galima būtų nesijaudinti, jeigu tai vyktų ne tam, kad
būtų įteisinamos sau apsibrėžtos ribos, o būtų įtvirtinami asociacijos principai, kurie leistų bent iš
dalies tas ribas panaikinti arba išplėsti. Akivaizdu, kad, stebint „specializuoto architekto“ pastangas
remiantis bendriausiais architektūros dėsniais sukurti objektą, matyti, jog dažnai „specializacija“
virsta provincialumu.
Be abejo, ši įžanga nėra skirta vien tik deriniui „architektas urbanistas“ apibūdinti.

276

Urbanistika Lietuvoje, bent jau nuo tų laikų, kai šis apibrėžimas buvo įteisintas aukštųjų mo-
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kyklų mokomosiose programose, įgavo labai autoritetingos veiklos statusą.
Žinia, daugelis idėjų, mokyklų atsiranda ir įsitvirtina atsiradus pajėgiam lyderiui. Toks Lietuvos istorijoje buvo neseniai mus palikęs a. a. profesorius Kazys Šešelgis. Nors jo sukurtų tūrinės
architektūros objektų nėra daug, darbuose matyti profesinis požiūris į aplinką, atidesnės pastangos
adekvačiai į ją reaguoti. Profesorius buvo nepaprastai tikslus vertindamas kitų kūrybą ir tendencijų

Le Corbusier‘o Pendžabe arba O. Niemeyerio ir L. Costos Brazilijoje. Visos jų idėjos buvo grindžiamos socialinio perskirstymo idėja, t. y. pakankamai griežtai apibrėžta diktatūrinio valdymo forma.
Demokratiškoje santvarkoje tampa sunkiau nužymėti kelią optimaliausia trasa, neatsižvelgiant į konkretaus piliečio, per kurio nuosavybę jis eitų, interesus. Tai, žinoma, teisinga, o kadangi
pilietis dažniausiai lietuvis, problema tampa dar sudėtingesnė.
Nežiūrint į neišvengiamą ir iš esmės demokratišką savivaldos įstatymą, suteikiantį būtiną savarankiškumą konkrečios vietovės vadovui, būtina viską pajungti moksliškai argumentuotam požiūriui į žemėnaudą, valstybės žaliojo karkaso išsaugojimą, į visas svarbiausias bendrąsias nacionalines
programas ir, kas svarbiausia, įtikinti valdžią nenukrypstamai vadovautis šiuo požiūriu. Kadangi ir
valdžioje daugiausia lietuviai, – tai taip pat nėra visai paprasta.
Urbanistams yra ką veikti.

archiforma

„Archiforma“, 1998, Nr. 1
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archiforma

„Archiforma“, 1998, Nr. 2
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Leidėjo žodis
Dėl ko labiausiai išgyvenu aš ir, manau, didžioji dauguma mano ir gretimų kartų sąžiningiausių architektų – tai dėl menko akademinio kultūrologinio išprusimo.

Kaip pasiekti, kad viena grupė žmonių, šiek tiek liguistai ir „principingai“ sergstinti nekil-

tvirtai laikiusis patvirtintos mokymo programos – statyti „naują pasaulį“, nei šeima – kartais iš neiš-

nojamąjį kultūros paveldą, ir kita grupė – kūrybingi profesionalai, pragmatiškai suvokiantys, kad

prusimo, kartais iš baimės – nesugebėjo perteikti kultūrinio perimamumo tradicijos jausmo.

totalių draudimų politika dažnai tą paveldą verčia fiziniais griuvėsiais, gebėtų suprasti viena kitą ir

riniai apmąstymai. Iki R. Venturi kontekstualizmo, architektūriškai paaiškinančio M. Heideggerį,
dar buvo toli.
Tačiau iš principo sintetiška architekto profesijos prigimtis ir šiuo atveju, kaip ir visais laikais,
užtikrino gebėjimą ne tik priimti naują informaciją, bet ir objektyviai į ją reaguoti.
Be abejonės, kur kas didesnį pagreitį šis procesas įgavo visuomenės struktūros lūžio metais.
Revoliucijos pagimdytas judėjimas už nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą buvo vienas įtakingiausių patriotinėje Nepriklausomybės atkūrimo veikloje.
Bėda ta, kad, kaip bet kuris judėjimas, ir šis suvienijo skirtingų profesijų žmones, tarp kurių
buvo ir negausus būrelis architektų, dėl įvairių priežasčių nepatenkintų savo padėtimi profesionalų hierarchijoje.
Todėl pirmasis, tikriausiai neišvengiamas šio judėjimo žingsnis buvo profesionalios visuomenės supriešinimas, pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais į kultūros paveldą reguliuojančių
instancijų vadovų postus iškėlęs aktyviausius, tačiau ortodoksiškai mąstančius asmenis. Turėjo praeiti tam tikras laiko tarpsnis, kad būtų suvokta esminė nuostata, jog kūrybingas profesionalas yra
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ria kryptimi važiuoti ir ar apskritai gali egzistuoti viena „teisinga“ generalinė kryptis.

Tai objektyvus trūkčiojančios mūsų gyvenimo raidos padarinys. Nei aukštoji mokykla, gana

Gal dėl to ir savišvietai buvo pasirenkami moderniosios architektūros revoliucionierių teo
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Galima teigti, kad du kartus apverstas vežimas pamažu stojasi ant ratų. Telieka nuspręsti, ku-

potencialesnis visuomenės partneris praktiškai visais jos gyvenimo aspektais, o visuomeninio sąjūdžio metu iškilę veikėjai – vieni vėl grįžta į jų gebėjimus atitinkančią padėtį, kiti, pavieniai, įgiję
gyvenimiškosios patirties, tampa pastebimais ir perspektyviais veikėjais.

kiekvienu konkrečiu atveju priimtų optimalų sprendimą?
Čia juk ne politika, kur santarvės idėjos visada bus pakibusios ore, nes tik partinė priešprieša
ir gali būti subalansuotos visuomenės kūrimo garantas.
Čia profesija – „gyvenimo būdas“, ir gyventi derėtų sąžiningai.

paveldą sudaro dvi iš esmės visai savarankiškos – kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo –
dalys, reikalingos specifinių valdymo formų. Nekilnojamasis kultūros paveldas visada bus susijęs
su gamtos apsaugos, urbanistikos reikalais, – kaip vienas iš kraštovaizdžio formantų, skirtingai nuo
kilnojamojo kultūros paveldo – apibrėžtos erdvės eksponato.
Nesiimu spėlioti, kodėl Aplinkos ministerija atsiribojo ar buvo atribota nuo šios akivaizdžiai
jos įtakos sferoje turinčios būti dalies, tačiau manau, kad ir tam tikra pačios ministerijos baimė dėl
savo nepasirengimo ar nepakankamo problemos suvokimo stabdė ryžtą žengti architektų rekomenduojamą žingsnį.
Nenuostabu: tokios svarbos, tokios apimties problematikai reikalingas išskirtinis kolektyvinis
intelektas, žmonės, gebantys pagarbiai šį paveldą valdyti ir turintys tam politinius įgaliojimus. Tai
ne visada sutampantys bruožai, todėl būtina ypač iškelti profesionalaus požiūrio (kolektyvinio intelekto) reikšmę kraštotvarkos strategijoje ir pakankamai griežtai jos laikytis apibrėžtą metų tarpsnį –
bendrojo plano galiojimo laiką. Šių dokumentų, kartais net konjunktūriškai klaidingų, laikymasis
paprastai neatneša tiek skaudžių pasekmių, kiek jų nesilaikymas.

Leidėjo žodis
Atsiprašau, kad įžanginis šio „Archiformos“ numerio žodis bus susietas su politika. Tai kiek prieštarauja mūsų nusistatytai žurnalo krypčiai – kalbėti apie problemą teoriniu ir praktiniu požiūriu. Tačiau
profesionalios nuomonės iškėlimas į valstybės politikos lygmenį tampa svarbiu visumos veiksniu.
Kraštotvarka – tai toks palyginti jaunas, bet tikslus apibrėžimas, kuriuo turėtų būti įvardijamas visokeriopos mūsų veiklos santykis su aplinka – subalansuotas santykis.
Jau tolimais 1962 metais, lankantis dailininko A. Žmuidzinavičiaus dirbtuvėje, garbaus amžiaus sulaukęs dailininkas, parodęs ant molberto stovintį naują savo kūrinį, kuriame, kaip įprasta,
su saldoka meile buvo pavaizduotas gražioje gamtos apsuptyje esantis prinokusių rugių laukas su
jį ir artimiausią mišką kertančiais aukštos įtampos elektros linijos stulpais, pasiūlė atspėti jo pavadinimą. Nepamenu tiksliai, bet pavadinimas buvo ar ne „...plius elektrifikacija“...
Atvirai kalbant, tokio atsainaus požiūrio į aplinką buvo laikomasi taip ilgai ir taip totaliai,
kad besikeičiančio požiūrio ir jo ekonominio pagrindimo rezultatų teks dar ganėtinai ilgai palaukti.
Tradiciškai besivystančios visuomenės, kokia šiandien tampa Lietuva, kraštovaizdžiui visada
darys įtaką kasdienė jos piliečių veikla, o pradinėje pakitusios visuomenės struktūros fazėje – aktyviau ir labiau iškreiptai. Tokiu metu kraštovaizdžio valdymui – kraštotvarkai tenka ypač sunkus, iš
anksto kompromisams pasmerktas vaidmuo.
Apskritai kompromiso politika, niekinta „vienos tiesos“ metais, yra bene vienintelė pajėgi suformuoti iš tiesų subalansuotą požiūrį į beveik kiekvieną, o juo labiau į šiandien aptariamą problemą.
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Šiai politikai formuoti pirmą kartą Lietuvoje sukurta Aplinkos ministerija. Nežinau, kiek rea
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lios įtakos jai atsirasti turėjo Lietuvos architektų bendrija, nes į begales kreipimųsi, memorandumų,
raštų ji nesulaukė jokių valdžios atsakymų, tačiau faktas, kad mes buvome tokio sprendimo šalininkai, nepaneigiamas. Gaila, kad mūsų siūlymas Aplinkos ministerijoje turėti ir nekilnojamojo kultūros
paveldo, kaip vieno iš svarbiausių kraštovaizdžio komponentų, padalinį, lygiateisiškai nulemiantį
bendros politikos formavimą, nebuvo įgyvendintas. Nors visiškai akivaizdu, kad šiandienos kultūros

Remiantis Vilniaus pavyzdžiu, galima pateikti nemaža atvejų, kai akivaizdžiai klaidinga
nuostata saugoti visą iki 1940-ųjų išlikusį užstatymą, ypač urbanistine prasme, šiuo metu, rengiant
naująjį bendrąjį planą, gana radikaliai koreguojama, leidžiant tankinti miesto centrinės dalies užstatymą, kurti valstybės sostinės statusą atitinkančią architektūrinę aplinką. Ankstesnis draudimas
privertė miestą plėsti savo ribas, tačiau nieko blogo miesto centre neatsitiko, ir dabar jis, išsaugojęs
savo provincialų vaizdą lygiai tiek pat, kaip ir prieš dešimtmetį, pasiruošęs priimti naujas investicijas ir, tikėkimės, naują architektūrą.
Tuo tarpu „žaliųjų“ entuziazmo suponuotas vakarinio Vilniaus aplinkkelio, kuris buvo numatytas bendrajame plane, atsisakymas „uždusino“ visas šiaurės–pietų kryptimi einančias magistrales, ypač pablogino gyvenamųjų rajonų, per kuriuos jos eina, ekologinę situaciją. Šiandien grįžtama prie šios idėjos praradus ne tik laiką, bet dar ir „centralizuotas“ lėšas. Tokių pavyzdžių visoje
Lietuvoje galima rasti begalę.
Požiūrio plotis, kaip naujasis tiltas į Neringą, gali būti sugalvotas politikų, bet pagrįstas jis
turi būti profesionalų, ir jų požiūris privalo būti prioritetinis. Taip yra demokratinėje valstybėje.
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socializmo“ ideologiją. Beje, ne tik turiniu. Tai, kad jis nebuvo įgyvendintas, taip pat demonstravo

Projektas – 1982–1983 m.
Nemenčinė
Architektas A. Alekna

realią statybų finansavimo, pagrįsto medžioklėmis ar kitokiomis bičiulystėmis, tvarką, tiksliau, visišką jos nebuvimą planiniame ūkyje.
Taigi, LTSR komunalinio ūkio ministerijos užsakymu, Komunalinio ūkio projektavimo institutui buvo pavesta suprojektuoti milžinišką 400 vietų profilaktoriumą prie nedidelio Nemenčios
upelio šios sistemos darbuotojams. Profilaktoriumo veikimo sistema buvo numatoma tokia, kad
žmogus, gavęs kelialapį, po darbo valandų būtų išvežamas į profilaktoriumą, o kitos dienos rytą
vėl atvežamas į darbą, tokiu būdu derinant darbą su poilsiu bei gydomąja profilaktine priežiūra.
Tai nebuvo užsakovo idėja, tokio pobūdžio objektai atsirasdavo ten, kur buvo veiklus ir paprastai
sąžiningas vadovas, savo asmeninės valdžios siekimo ambicijas gebantis derinti su ideologiškai ir
pragmatiškai patrauklia idėja ir pats pasitenkinantis viso labo tik atskiru įėjimu į „pagerintą numerį“.
Todėl kuriant naują jau nenaujos idėjos objektą ambicijos pasireikšdavo perdėtai ambicingais dydžiais. Tokio dydžio ir tokio lygio aptarnavimo galimybių kompleksas būtų buvęs didžiausias Lietuvoje, ir galima drąsiai teigti, toks būtų likęs amžinai.

400 vietų profilaktoriumas

Institute buvo organizuotas konkursas. Be laimėtojo A. Aleknos, buvo ir įdomus Č. Šliažo
darbas – „kinų siena“, į atskirus blokus suskaidytas projektas, kuris, žvelgiant šios dienos akimis,

Antrą kartą rašau šioje rubrikoje, ir šį kartą apie antrą savo kolegą, su kuriuo, kaip ir su pirmuoju,

būtų turėjęs palankesnes ekonomines galimybes gyvuoti.
A. Alekna maksimaliai išnaudojo ryškaus reljefo teikiamus privalumus. Jo architektūrinis

ketvirtį amžiaus buvo valgyta druska...
Pirmasis, apie kurį rašiau, buvo Gintautas Telksnys. Dabar – Algimantas Alekna. Žinomi
Lietuvos architektai, šiandien kiek sutrikę, esant naujiems gamybiniams santykiams ir nepalankiai

sprendimas buvo pritaikytas į upelės vingį besileidžiančio šlaito atkarpai, turinčiai mažiausia aug
menijos, be to, idealiai atitiko ir orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu.
Dvylikos metrų aukščio šlaitas leido sutalpinti terasomis suskaidytą pastatą, todėl viršutinėje

ekonominei struktūrai.
Ir G. Telksnio Respublikinis mokytojų tobulinimosi institutas, ir A. Aleknos Komunalinio ūkio
darbuotojų profilaktoriumas, suprojektuoti jų brandos ir džiugių perspektyvų laikotarpiu, buvo lai-

terasoje esanti pastato dalis tapo vienaukšte. Šiuo požiūriu artumas su gamta buvo iš tiesų ne dek
laruojamas, bet realizuotas.

komi reikšmingais architektūros kūriniais – ir iš tiesų tokie buvo, o jų gimimą aš mačiau „per draugo

Visas profilaktoriumo kompleksas buvo vizualiai aiškiai suskaidytas į dvi dalis: gyvenamąją

petį“. Šis A. Aleknos supro-

ir sportinę gydomąją. Šlaitas buvo pritaikytas gyvenamajai funkcijai – įprasto komforto dviviečių

jektuotas ir neįgyvendintas

viešbučio numerių korpusui su giliomis ir plačiomis terasomis, orientuotomis į upelio slėnį.

objektas tikrai ne vieninte-

Beveik pačiame pagal šlaito vingį išlinkusio pastato centre buvo architektūriškai pabrėžtas

lis jo biografijoje, tačiau iš-

lūžis, kuris ir tapo viso komplekso kompozicine ašimi, jungiančia gyvenamąjį korpusą su viešuoju.

skirtinis savo turiniu, idea-

Pažymėtina, kad šis labai ilgo gyvenamojo korpuso lūžis buvo sėkmingai panaudotas kaip plasti-

liai atspindėjusiu „išvystyto

nis elementas, skaidantis monotonišką laiptuotų fasadų ritmą. Apibūdinant komplekso gyvenamąjį
korpusą, dar minėtinas jo funkcinis tapatumas labiau su viešbučiu, nei su poilsine, nes „terasuotas“

VI. 06
Maketas
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pastatas būtų buvęs gana atviras žvelgiant nuo daugelio kaimyninių terasų ir iš šonų, ir iš viršaus.
Toks „atviras“ gyvenimas labiau tiktų aktyviam bendravimui, nei ramiam poilsiui, kurio mėgėjams
šiame komplekse nebuvo numatyta alternatyvos. Iš esmės profilaktoriumo gyventojai būtų gyvenę
tokioje pat daugiabučio kolektyvinio namo atmosferoje, tik gražesnėje gamtos aplinkoje ir aukštes-

VI skyrius

nės klasės architektūros pastate.
Kalbant apie architektūrą, negalima nepabrėžti viso komplekso funkcinės logikos ir plano
aiškumo, ypač atsiskleidžiančio bendrojo plano brėžinyje. Viršutinėje terasoje statmenai gyvenamajam korpusui prijungti visiems profilaktoriumo gyventojams skirti objektai: gydomasis, sportinis
kultūrinis bei maitinimo blokai. Šioje terasoje taip pat organizuojamas viso komplekso aptarnavimas
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reikalaujančius objektus nuo jautriausių gamtinių vietų – šlaitų.
Visuomeninio korpuso plano struktūra „suvesta“ į savarankišką, šiuo atveju radialinę sche-

Manau, nesuklysiu teigdamas, jog ši architektūrinė stilistika buvo ir liko labiausiai priimtina
pačiam A. Aleknai (užtenka prisiminti ankstyvesnį jo darbą – buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatą Šiauliuose ar daug vėlesnį gyvenamąjį namą su dirbtuve Vilniuje, Žvėryne).

mą, kuri apskritai būdinga A. Aleknos kūrybai. Tai padaryta su „alekniška“ elegancija, ypač atsi-

Matydamas visą A. Aleknos kūrybinį kelią galiu teigti, kad jo architektūros estetinės nuosta-

skleidžiančia plano piešinyje. Koks būtų šios pastato dalies erdvinis pojūtis, sunku ir nusakyti dėl

tos susiformavo labai anksti, praktiškai aukštojoje mokykloje, bet, svarbiausia, jos išliko prioritetinės

nujaučiamo sprendinių sudėtingumo.

ligi šiol, kai kuriais atvejais priartėdamos prie high-tec’o. Visais laikais jam buvo būdingos aiškios

Atskirai reikėtų paminėti ir konkrečių inžinerinių dalių sprendimus, kuriuos atliekant aktyviai

plano schemos paieškos, paprasta, tačiau labai tiksliai proporcijuota fasadų plastika. Tas paprastu-

dalyvavo architektas, kadangi sudėtingos laiptuotos pastato struktūros šildymo magistralės ir venti-

mas visada slėpė kažką sunkiai apibrėžiamo, individualiai rafinuoto, ir tai išskyrė A. Aleknos archi-

liacijos ortakiai buvo taip susipynę, kad juos suvedinėti teko pačiam architektui.

tektūrą iš bendrosios lietuviško modernizmo srovės.

Šiaip jau objektas buvo projektuojamas ne tik „išvystyto socializmo“, bet ir „išvystyto modernizmo“ laikmečiu, kai post’as dar buvo pakeliui, nors jau ir stebimas su tam tikra abejone.

Kalbant apie šį jo kūrinį galima teigti, kad architektas ir esant tokiai sudėtingai gamtinei situacijai bei polifunkcinei pastato struktūrai gebėjo išsaugoti savo estetines pozicijas. Šios dienos

Čia viskas atitiko modernizmo klasikos kanonus – aiški funkcinė schema, aiški šios schemos

akimis žiūrint, sunku įsivaizduoti, kad toks didžiulis kompleksas sėkmingai funkcionuotų ekono-

sudėtinių dalių architektūrinė išraiška, adekvati su jos funkciniais skirtumais, gana aiškiai skaitoma

miniu, eksploatavimo požiūriu, taip pat dėl pernelyg didelio unifikavimo, neleidžiančio pasirinkti

konstrukcinė schema.

konkretaus žmogaus galimybes atitinkančio komforto. Šiuo požiūriu būtų įdomi tema apie architekto įtaką objekto programinėms užduotims sudaryti.
Šiaip mes, pasirinkę pasyvaus stebėtojo vaidmenį, kartais nuolaidžiaujame aiškiai netoliare-

VI. 07
Viršutinės terasos planas

giškiems užsakovo užmojams, kurių paisydami neretai pasiekiame ne tokių rezultatų, kokie galėtų
rastis architektui darniai dirbant su užsakovu.
Bet tai jau, kaip minėjau, kita tema kitoje žurnalo rubrikoje.
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ir atvykimas į jį. Čia vėl sėkmingai įgyvendinamas autoriaus siekis atriboti kasdienio aptarnavimo
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Leidėjo žodis
Pagrindinė tema leidžia kalbėti apie du reiškinio aspektus: mokyklą ir aukštąją mokymo įstaigą,
rengiančią daugiau ar mažiau profesionalius architektus.

Dar kartą prisiminę tarpukario Kauną pripažinsime, kad tarp to laikotarpio architektų nebuvo

mokėsi pas žymųjį tapytoją, – taip mes apibūdiname jo meninės filosofijos ar – dažniausiai – ma-

vietinių mokyklų auklėtinių – paprasčiausiai dėl to, kad dar nebuvo tų mokyklų. Tačiau kad šie ar-

nieros išpažintoją, apologetą.

chitektai mokėsi ir gyveno aukščiausio istorinio, meninio, architektūrinio lygio terpėje – nepaneigia-

Architektūroje, kalbėdami apie išoriškai mūsų metui artimiausią Bauhauzo mokyklą, turėtume

ma, ir gal būtent tai yra esminis tarpukario ir šių dienų architektų profesinio pasirengimo skirtumas.

pripažinti, kad ji kur kas mažiau žinoma savo edukaciniais pasiekimais nei savo dėstytojų kūrybi-

Akivaizdu ir tai, kad šių dienų pedagogai praktikai specialiai nesiruošia susitikimui su jaunąja

niais talentais, mokyklą pavertusiais stiliumi, kurio farvateryje plūduriavo ir dabar tebeplūduriuoja

karta, pasitikėdami savo patirties improvizacinėmis galimybėmis. O patirtis, kaip žinome, sukaupta

didžioji dauguma pasaulio architektų. Šiuo požiūriu ir lietuviškoji postalininio laikotarpio mokykla

ne pačiu palankiausiu, labai ribotų galimybių istoriniu periodu. Jeigu ši prielaida iš tiesų esminė,

yra pagrįsta bauhauziškais dėsniais.

tada viskas gerai – laikas ir šiuolaikinės galimybės subrandins naują architektų ir jų pedagogų kartą,

čių, paveikusių bendrąsias pasaulio architektūros tendencijas, atsiradimą. Ekonominė situacija po
Pirmojo pasaulinio karo, ypač skaudi pralaimėjusioje Vokietijoje, paskatino Bauhauzo purizmą,
dėl jo kūrėjų talentų pasiekusį kokybiškai naujos estetikos lygmenį ir sykiu atvėrusį kelius indust
rializuoti statybos procesą. Arba rusų konstruktyvizmas, anot T. Chan-Mahomedovo, – Europoje gimusio modernizmo patirtis, sukryžminta su galingu socialinio gyvenimo lūžiu – Spalio revoliucija.
Tarpukario Kauno architektūra, Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, tarsi ir patvirtina anksčiau minėtus pavyzdžius, kai Rusijos provincijos miestelyje vienu kartu pradėjo rastis architektūra,
aiškiai paremta pažangiausia vakarietiška patirtimi.
Sunkiau šį teiginį pagrįsti dabar, atgavus Nepriklausomybę, nors socialinės struktūros pokytis

VI skyrius

naliai veiklai paruoštus asmenis. Apie šio paruošimo kokybę.

Sakydami „Velazquezo mokykla“ mes negalvojame, kad kalbame apie meną žmogaus, kuris

Žinoma, būtų įdomu paanalizuoti, kokie veiksniai nulėmė tokių mokyklų – stilistinių kryp-
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O čia ateina mintis apie konkrečius žmones kaip apie konkrečių aukštųjų mokyklų profesio

buvo ne mažiau galingas ir tarsi intelektualesnis nei ankstesnieji. Pakankamai gerai žinomų pastarųjų dešimtmečių pasaulio architektūros sprendinių perėmimas ir jų išplitimas didesniame profesio
nalų rate, „normalios“ kokybės medžiagų naudojimas ir „normalių“ santykių tarp projektuotojų ir
vykdytojų atkūrimas – štai ir visi pastarojo dešimtmečio pasiekimai.

ir mums belieka kiek įmanoma stengtis sukurti ekonominį pagrindą toms sąlygoms greičiau atsirasti.
Jeigu esmė ne čia, tada aš paprasčiausiai nežinau sėkmės formulės.

Ar jie, gal ir patys to nesuvokdami, buvo modernizmo architektūros pranašai? Juk drauge
savo karjerą pradėjo ir F. L. Wrightas su nuostabiaisiais Oak Parko gyvenamaisiais namais Čikagoje ar „Imperial Hotel“ Japonijoje, ir sterilusis A. Loosas neišvengė istorizmo citatų savo lakoniškų
namų interjeruose; netgi A. Sant’Elia’os ateities fantazijos buvo atpažįstamų, nors ir neryškiai, stilių
improvizacija. Pagaliau – ne tai svarbiausia. Nesiekiant suvokti stilių kaitos priežastingumo, kuris
savaime įdomus, tačiau pernelyg sudėtingas uždavinys, mums telieka konstatuoti, kad jie buvo paskutinieji iki modernizmo eros pradžios ir pirmieji tos eros klasikai.
Modernizmo architektūrai sėkmingai įsigalėjus visame pasaulyje, apie septintąjį dešimtmetį
pradėjęs jaustis „technologinis“ nuovargis paskatino intelektualųjį R. Venturi „atsigręžti“ ir „derintis“ prie aplinkos, o šiam posūkiui tampant labiau rafinuotam, neišvengiamai „atsigręžiama“ ne tik
į artimiausią aplinką, bet ir į palikimą plačiąja prasme.
Todėl kai ideologai savo darbais nuėjo kelią nuo aiškaus, su artimiausia aplinka koresponduojančio „Guild House“ iki rafinuočiausio postmodernizmo guru ir ėmėsi apibendrinti milžinišką
istorizmo protrūkį šiuolaikinėje architektūroje, atrodė – modernizmui galas.

Leidėjo žodis
Vėl pradedame naujus, jau ketvirtuosius kalendorinius metus. Nuo pradžios, kaip ir buvo planuota,
išėjo 10 žurnalo numerių. Procesas įgijo stabilumo, žurnalo vaizdas – bendrumo, nusistovėjo autorių ratas. Visa tai nulėmė pakankamai reguliarų žurnalo su apčiuopiamu charakteriu gyvavimą, ir tai
tenkina; kita vertus, jau pradėjau nerimauti dėl galimų, nežinau, ar pagrįstų, stagnacijos požymių.
Todėl vėl bandome keistis, laisvėti – pateikiamos medžiagos forma, jos vizualumu, išsamumu. Mes „storėjame“ dar vienu spaudos lanku, beveik nedidindami informacinės medžiagos kiekio, siūlydami naują žurnalo tinklelį...
Turinio prasme šie metai – „-izmų“, sudėtingų, intriguojančių temų metai. Tikimės būti jums
įdomūs...
Istorizmas.
Suprantu, kad kiekvienas apibendrintu vardu vadinamas reiškinys nėra nei visai vienalytis,
nei labai kategoriškai apibrėžiamas. Juolab sunku apibrėžti istorizmą, kuris, mano galva, nuėjo milžinišką suklestėjimų ir „atminimų“ kelią; jo net negalima vadinti vystymosi keliu. Nežinau, ar ryškesniuose didžiųjų stilių istorijos vingiuose paskiri jų etapai buvo apibrėžiami istorizmo terminu,
tačiau žiūrint šios dienos architekto akimis – taip turėjo būti.
Ypač istorizmo estetika suklestėdavo pereinamaisiais laikotarpiais, kai vienas didysis stilius
keisdavo kitą, – šitai itin akivaizdu modernizmo architektūros priešaušryje.
XIX amžiaus pabaiga ir XX pradžia – tai perėjimas nuo rankų darbo prie industrinių technolo-
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gijų. Gal todėl – jaučiant vystymosi pabaigą – tokie rafinuoti L. H. Sullivano interjerai ir fasadų plas-

VI skyrius

tika pirmuosiuose amerikietiškuose dangoraižiuose. O H. van de Velde, O. Wagneris, H. P. Berlage,
P. Behrensas! Kas jie? Pavieniai aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, kūrę vieno iš didžiausių
civilizacijos lūžių metais ir būtent dėl savo meistrystės palikę mums apibrėžto laikotarpio apibrėžtos stilistikos kūrinius. Istoriškai trumpo laikotarpio.

Tačiau estetinis nuovargis nuo vadinamosios industrinės architektūros ar primityviojo modernizmo pasirodė per menka priežastis didžiajam lūžiui. Todėl po ištisos plejados naujų virtuoziškų postmodernistų (man tai neatsiejama nuo istorizmo) darbų, kurie rado atgarsį ir Lietuvoje, vėl
grįžtame į modernizmą, tiesa, kur kas labiau rafinuotą, pravardžiuojamą high tec’u, nors ir L. Mieso van der Rohe’s minimalistinių dėžučių estetika tampa naujuoju atradimu. Iš tiesų – mados eina
ratu! Tik šį kartą ratas pasisuko ne tiek daug. Matyt, tai logiška.
Modernioje visuomenėje, vis labiau išmokstančioje kryptingai valdyti lokalines visuomeninio gyvenimo aktualijas, siekti tikslingai taikyti aukščiausias, už paprasto mirtingojo supratimo ribų
išeinančias technologijas, – architektūra, kaip ir visada, lieka ištikimas jos vidinių procesų veidrodis.
Jeigu pavyktų užtikrinti šį visuomeninių procesų valdomą vystymąsi, kas atsitiktų su veidrodžiu?

archiforma

„Archiforma“, 1999, Nr. 1
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Leidėjo žodis

Leidėjo žodis

Mano ir gretimų kartų šiuolaikinės architektūros supratimo pagrindai rėmėsi kelių „supermeistrų“ –

REGIONALizmas galėtų būti pats svarbiausias „-izmas“ architektūroje, išryškinančioje konkrečios

jos klasikų – kūrybos analize.

tautos gyvenimo būdą istorinėje perspektyvoje.

Analizuodamas kiekvieną iš jų, atrasdavai vis naujų architektūrinės minties laisvėjimo galimybių, kuriomis vadovaudavaisi kaip pažangus mokinys, įsimylėjęs mokytoją – iki kito karto...

Vargu ar apskritai liko tokia siekiamybė šiuolaikiniame pasaulyje, košiamame informacijos
uraganų.

Mokytojams buvo bepigu: jie atstovavo visiškai kitai – laisvos minties, didesnių ekonominių

Įdomumo dėlei galima būtų prisiminti pirmosios Nepriklausomybės trečiąjį ir ketvirtąjį

galimybių visuomenei, nesuvaržytai ideologiškai apibrėžtomis elgesio normomis. Todėl mūsų ne-

dešimtmečius. Akivaizdi vakarietiška nuostata jau buvo tvirtai suformuota, kai užgimė įdomus na-

turėtų nuvilti pasaulio architektūros apologetų padėtis. Iš esmės, mes esame kelio pradžioje ir dar

cionalinės architektūros paieškų judėjimas, kuriam bene labiausiai ir būtų tinkamas regionalizmo

nesugebame visiškai susikoncentruoti ties tuo, kas šauna mums į galvą iš nepasitikėjimo savo kūry-

apibrėžimas. Lietuvoje suspėjęs pasireikšti keliais paminklinės architektūros kūriniais, jis persikėlė

binėmis galiomis. Tačiau tai neišvengiamai įvyks ateityje – mes gi kalbame apie KŪRYBĄ.

į užjūrį – su bene pajėgiausiais šios krypties puoselėtojais.

Pasiekus tokį dvasios būvį kuriant architektūrą, gali atsirasti daugiau iracionalių sprendimų –

Įdomu ir tai, kad regionalizmo paieškos to laikotarpio Lietuvos architektūroje ėmė ryškėti jau

savarankiško mąstymo išraiškos. Tokia architektūra, neatsiskleidžianti iš pirmo žvilgsnio, imponuo-

dvidešimtį metų einant Nepriklausomybės keliu, o ne iš karto ją iškovojus, kai buvo imta skubotai

janti savo nestandartiniais erdvės, plastikos, detalių sprendimais, turi galimybių būti įdomi ir įvairi.

naudotis vakarietiškos laisvės galimybėmis. Taigi suvokus savo vietą tarp laisvojo pasaulio archi-

Tai ypač svarbu vis labiau urbanizuotame pasaulyje.

tektūros apologetų, atsirado siekis tapti savarankiškais, todėl galima tikėtis, kad tai buvo intelekto

Aš gi, likdamas apologetu, vis dar stengdamasis mokytis, pasiremsiu viena mylimo mokyto-

padiktuotas procesas.

jo sentencija: „Viena aišku – visuomenės klasės, esančios tradicijų nelaisvėje, nesugebės dalyvauti

Dešimtieji atkurtos Nepriklausomybės metai kartoja istoriją, kai didžiulis noras prisivyti pa-

šiame pakilime. Ateityje su jo stichiniais proveržiais bus tiktai tie, kas turės valios NAUJAM visoje

saulį įtvirtina mus kitos kartos apologetų padėtyje. Jeigu tikėsime, kad mãdos istorijoje sukasi ratu

tiesioginėje ir visa apimančioje prasmėje“ (Erichas Mendelsohnas).

ir kad mes dar bandysime pasakyti ką nors savarankiško pasaulio architektūrinėje praktikoje, tada

Kas galėtų paneigti?
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„Archiforma“, 1999, Nr. 3

reikia pripažinti – kol kas prošvaisčių šia linkme nematyti.
Jų nematyti nei pripažintų meistrų kūryboje, nei mano kartos, kurios, anot vieno piliečio,
„traukinys jau praėjo“, nei paties „vedančiojo traukinį“ kartos kūryboje. Net esant tokiai unikaliai

VI skyrius

archiforma

„Archiforma“, 1999, Nr. 2

situacijai – visokeriopai valdžios palaikomo Lietuvos paviljono Hanoveryje architektūroje – tik naujausių vakarietiškų žurnalų transkripcija...
Taigi ar šiandienė situacija, kai mes auginam raumenis išnaudodami vėl atsivėrusias galimybes, atvers mūsų sielas siekti naujų užduočių sprendinių, parodys laikas. Pagaliau, ne vien ratas
yra klasikinė geometrinė figūra. Šis „Archiformos“ numeris pasirodo vykstant eiliniam Lietuvos ar-
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chitektų sąjungos suvažiavimui. Baigdamas savo LAS pirmininko kadenciją galiu pasidžiaugti bent
vienu: Arkitektas, vėliau Statybų pilotas, ir Archiforma smarkiai praskaidrino mūsų profesinę padan-

„Archiforma“, 1999, Nr. 4

gę (beje, šiame darbe – jokių LAS nuopelnų).
Daugelį metų įvairiais laikotarpiais buvęs LAS visuomenininku aš pakankamai aiškiai suprantu, ką nuveikiau ir ko ne, dirbdamas Sąjungos pirmininku, – galiu tai palyginti su daug kuo. Manau,
tiems architektams, kurie norėjo, kad LAS būtų jų namai, taip ir buvo. Kad vien to maža – akivaizdu. Bet tai – jau kito pirmininko rūpestis.
Aš gi sveikinu Jus su Pasauline architektūros diena, su suvažiavimu. Linkiu sveikų, (regiona-

Leidėjo žodis
Baigėsi „Archiformos“ paskelbti „-izmų“ metai, ir tai pasirodė ne pats blogiausias jų ženklas. Metai
baigėsi ir naujos Lietuvos architektų sąjungos valdžios išrinkimu; ji žada dirbti kolektyviškiau ir

archiforma

liai) kūrybingų metų.

produktyviau nei ankstesnė. Šitai būtų gerai, ir tai taipogi nebuvo blogas metų ženklas. Tačiau
visi baigiame metus susirūpinę prastu ekonomikos finišu ir ne itin skaidriomis ateinančių metų
perspektyvomis. Tokiu laiku itin svarbus tampa atidumas vienam kitam, geranoriškumas, pasiruošimas
dalytis. Neužmirškime šito, ir nepastebimai vėl ateis pavasaris...
„Archiforma“, kaip jau tapo įprasta, pasiryžusi užbaigti metus išrinkdama 1999-ųjų laureatą ir
gražiai jį (ar juos) pasveikindama. Šių metų geriausiųjų verdiktas priklauso 1998 m. laureatui Alvydui
Šeibokui. Taigi pagrindinė šių metų „Archiformos“ tema, pagal galimybes visapusiškai apžvelgta, pasiekė logišką finišą, vainikuojamą modernizmu. Tai stilistika, kuriai vyraujant daugelis iš mūsų gimėme,
augome, brendome, iš kurios mokėmės. Beje, daugelis mokėmės tiktai iš jos, nes ankstesnių stilistikų
sąveikos su nūdienos architektūra iki postmodernizmo nelabai tesugebėjome suvokti, o ir nebuvome
mokomi. O postmodernizmas, savo ruožtu stipriai užkaitinęs kraują ir greitai pasiekęs aukščiausią rafinuotumo laipsnį, pats nutolo nuo esminių savo skelbiamų postulatų, atsitraukė, vėl užleisdamas vietą
modernizmui. Reikia tikėtis, užleido ją vildamasis, kad kai kurios jo pamokos bus įsisavintos ilgam.
Šiaip jau modernizmas aiškiai pretenduoja tapti „didžiuoju“ stiliumi, ir gebėjimas įlieti į save
pakeliui atsirandančius bei išnykstančius stilistinius upelius tai jam užtikrina. Šito neturėtų užmiršti
ta visuomenės dalis, kuriai architektūra baigėsi nesvarbu kokio lygio ikikariniais jos pavyzdžiais. Kita
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vertus, kaip šiuolaikiniai Lietuvos architektai pajėgs šį transnacionalinį stilių įvilkti į tautinius marškinius ir ar sieks to iš viso, klausimas nelengvas. Kaip ir toks: kas galėtų nulemti galutinį šio stiliaus su-

VI skyrius

klestėjimą, po kurio, kaip rodo istorija, atsiranda kažkas kita. Nejaugi mados eina tiktai ratu? Įdomu.
Aš priskiriu save prie tų žmonių, kurie pajėgia suskaičiuoti iki 21, todėl žinau, kad XXI amžius
prasidės 2001 metais, tačiau 2000 puikiai skamba savaime, todėl ir laimės, gerovės, sveikatos, kūrybinės ugnelės ir skatinančių galimybių linkiu 2000 kartų daugiau nei įprasta.
Ir ateis pavasaris.
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mingais projektais. Šalia „Gedimino sapno“ beveik tuo pačiu metu atsirado Panerių memorialinis

Restoranas „Gedimino sapnas“, Vilnius
Projektas – 1970–1980 m.
Architektas J. Makariūnas

muziejus, Lietuvos architektų sąjungos rūmų priestatas – tai buvo tikrai labai reikšmingi projektai,
juntamai veikiantys bendrąjį Lietuvos meninį klimatą. Apmaudu, pirmiausia, žinoma, pačiam architektui, kad šie, mano galva, įdomiausi darbai nebuvo realizuoti, – tai neabejotinai būtų įtvirtinę
J. Makariūną tarp Lietuvos architektūros metrų.
Sklypas tuometinėje Pionierių gatvėje nebuvo tuščias – jame stovėjo išlikę trys buvusio dvarelio korpusai, kuriuose tuo metu buvo įrengti komunaliniai butai. Pats dvarelis, trimis korpusais
prigludęs prie Pionierių gatvės, kartu su tvora, atskiriančia jį nuo Gedimino kalno papėdėje esančio
parko, sudarė uždarą gana romantišką kiemą. Istoriškai dvarelis buvo susijęs su Vilniaus universiteto
profesoriaus J. Jundzilo, puoselėjusio greta esantį Botanikos sodą, vardu.
Esminę uždaro kiemo idėją J. Makariūnas palieka gyvuoti, tik architektūriškai išplėtoja ją
atitinkamai naujai pastato funkcijai. Vienas vidaus kiemas skaidomas į dvi dalis, kurių viena tampa ūkiniu kiemu, kita perdengiama šlaitiniais stogais, po jais projektuojamos įdomios, sudėtingos

Restoranas „Gedimino sapnas“

erdvinės struktūros lankytojų salės. Šlaitiniai stogai čia atsirado ir dėl būtinumo „suminkštinti“ iš tikrųjų stambų tūrį, jei žiūrėsi nuo Gedimino kalno.
Vakariniame vienaukščiame korpuse numatoma 40 vietų salė su atskira įeiga. Dauguma

Tai ilgą laiko tarpą, 1970–1980 m., apėmęs kūrybinis procesas, kuriame dalyvavo visas būrys įvairių

lankytojams skirtų erdvių orientuotos Gedimino kalno ir Vilnelės pusėn. Visa ši kompozicija tech-

kartų architektų – modernistų ir postmodernistų. Atrodydavo, kad štai jau tuoj prasidės reali objekto

nologiškai susieta su viduryje suprojektuotu galingu virtuvės bloku, pagal to meto reikalavimus už-

statyba, bet planinio ūkio paradoksai vėl nusviesdavo ją į nežinią.

imančiu didžiulius plotus.

Taip šiam objektui romantišku pavadinimu Gedimino kalno papėdėje ir nebuvo leista išsisapnuoti.
Pristatomojo objekto (varianto) projektavimo laikas sutapo su visuomenę hipnotizuojančiomis A. Dubčeko ir J. Smrkovskio pavardėmis, skambėjusiomis visose mūsų susibėgimo vietose –
A. ir V. Nasvyčių „Neringoje“, A. Mozolevskio „Vilnelėje“, I. Laurušo „Literatorinėje“ ir „Rūtelėje“,
elegantiškame E. Cukermano „Dainavos“ pirmajame aukšte, J. Makariūno „Svajonėje“...
Blogai, labai blogai, kad devyniasdešimties procentų jų nebeliko, vietoj to atsirado pseudoprabangiau, pseudonovatoriškiau, pseudokitokie, o iš tiesų – prastesni darbai.

Technologiniai ryšiai iš tiesų optimalūs, tačiau pastebima ir taip tam metui būdinga tendencija – hipertrofija. Tokios smulkios apimties tūriuose projektuojamas apie 500 vietų restoranas su
pakankamai griozdiška tų laikų įranga. Ir nors vidaus erdvių planavimas tikrai išradingas – tai akivaizdžiai matyti pateikiamuose planuose, – neapleidžia jausmas, kad čia mūsų bus per daug.
O vidaus erdvės valdomos meistriškai. Geriau už mus suvokdamas, kad toks kiekis lankytojų
gali neigiamai atsiliepti komfortui, J. Makariūnas kaip įmanydamas jas skaido, sudarydamas erdvines pauzes. Šiam tikslui naudojami gausūs paaukštėjimai, erdvės per kelis aukštus, vandens baseinėliai ir augmenija, didelėmis langų vitrinomis atveriamos vaizdingiausios aplinkos perspektyvos.

Bet ir mums tuo metu buvo bloga. Kartu su paskutiniais Laisvosios Prahos radijo diktoriaus
žodžiais, kai studijos duris jau laužė sovietų armija – „aš atsisveikinu su jumis, mūsų laukia ilga ir
tamsi naktis“, – atrodė, kad amžiams užsivėrė pačios slapčiausios sielos viltys. Sunku buvo patikėti, kad tai dar kartą teks išgyventi ir čia, Lietuvoje.
Todėl tais laikais psichikos balansui, šalia ganėtinai kraupių užgėrimų, buvo labai svarbi kūrybos – drąsios, savarankiškos, modernios vakarietiškos – įtaka.
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Jaunučio Makariūno projektuojamo restorano stilius atitiko to laiko inteligentijos kūrybines
aspiracijas, o ir jo pavadinimas oficialiajai valdžiai pakankamai skaidriai rodė kelnių kišenėse su-
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spaustas špygas.
Žinoma, meninio kūrinio vertinti politiniu aspektu iš esmės nedera, tačiau man, tuo metu
ką tik baigusiam mokslus, žmogiškai viskas atrodė būtent taip. Taigi architektas Jaunutis Makariūnas, tuo metu jau impozantiškai pražilęs, kietai argumentuojantis, puikiai išlavintos rankos, su vieno gabiausiųjų aureole, iš tiesų buvo pasiekęs kūrybinę brandą, kuri realizavosi įdomiais ir reikš-

VI. 08
Fasadas iš Barboros
Radvilaitės g.
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Mirę projektai
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Šis objektas taip pat puikiai atskleidžia požiūrio į nekilnojamąjį kultūros paveldą pokyčius.
Tais laikais jis buvo drąsesnis, kai labiau vertinamas išorinis palikimo apvalkalas; šiandienos aki-

„Archiforma“, 2000, Nr. 1

mis tokį požiūrį galima būtų vadinti ir nepakankamai pagarbiu – bent jau lietuviškosios paminklosaugos aspektu.
Išlikusių pastatų tūriai drąsiai jungiami į naujas plano kompozicijas su šiuolaikiniais priestatais. Kompozicijos, įgavę architektūrinę išraišką, tampa stilistiškai vieningos. Ši architektūrinė stilistika atskleidžia tuo metu populiarias pastangas lietuvišką palikimą bendrąja prasme „sukryžminti“ su pasaulinėmis modernizmo tendencijomis. Ir jeigu, apsiginklavus šiandienos patirtimi, galima
priekaištauti autoriui dėl pernelyg laisvo elgesio keičiant išlikusių pastatų vidinę struktūrą, kartu
reikia pabrėžti, kad čia aiškiai ir nedviprasmiškai buvo demonstruojamos šiuolaikinės architektūros priemonės, neįvelkant jų į kičinį „autento“ pavidalą. Interjerų sprendimai erdviškai visai modernūs, – tai bendrai būdinga J. Makariūno kūrybai. Detalės ir įranga artėja prie labiau populistinio
idėjos išryškinimas būdingas to meto projektams, – prisiminkime „Neringą“, „Taurą“ ir kitus „lietuviškosios mokyklos“ interjerus. Šiuo požiūriu gal tik E. Cukermano „Dainavos“ pirmasis aukštas
buvo „grynai“ architektūrinis sprendimas, kuriam, beje, sėkmingai antrino J. Makariūno „Svajonė“.
Taigi „Gedimino sapnas“ ir liko tik svajonė, ir šiandien, pasitelkus dabartinį išmanymą, galima apmąstyti mūsų požiūrio į paveldą pokyčius.
Nemanau, kad dabar etiška būtų sakyti, jog tai, kad aptariamasis projektas nebuvo įgyvendintas, padėjo išlaikyti autentišką, tiesa, ganėtinai apšepusį vaizdą, – ir dėl to rezultatas yra pozityvus. Tačiau, manau, galima tvirtinti, kad realizuotas restorano „Gedimino sapnas“ projektas būtų
tapęs dar viena lietuviškos inteligentijos Meka ir šiandien jau būtų vertingas tų laikų paveldas, nors
jo likimas, savo ruožtu, tikriausiai irgi priklausytų nuo makdonaldų agresyvumo.
Gyvenimas aiškiai rodo, jog nereikia skubėti su kategoriškais vertinimais žinant, kad mados
eina ratu; kita vertus – kiekviena visuomenės karta turi teisę gyventi savo sukurtame iliuzijų pasaulyje, o patogiausia tai daryti nostalgija apglobtoje aplinkoje.

Leidėjo žodis
Tamsu lauke, gūdu Lietuvos ekonomikoje, sunku darbuose – aplinka tokia, kad pats laikas kalbėti
apie ŠVIESĄ mūsų gyvenime, kuri yra ARCHITEKTŪRA.
Šviesa – esminis architektūros kūrinio komponentas – mūsų praktikoje buvo suvokiama kaip
natūrali duotybė ir naudojama tokia forma, kokia ją suformuodavo aplinka – ir natūrali, ir dirbtinė.
Būtent naudojama, bet ne kuriama, arba dar tiksliau – kuriama tiek, kiek reikalauja higienos ir kitokie normatyvai, o ne kaip architektūros meno plastinio įvaizdžio dalis.
Situacija natūrali: ne taip seniai teoriškai visai išlaisvinta kūrybinė mintis pirmiausia parodė
ilgai „badavusio“ žmogaus sindromą – imti ir naudoti labiausiai „blizgančius“ architektūrinius frag
mentus, dar nelabai suvokiant, kad naudojamos citatos galbūt nėra nei pačios protingiausios, nei,
juo labiau, filosofiškos. Gal dėl to tiek daug paviršutiniškumo pastarųjų metų architektūroje – fasadizme, kryptingai deklaruojančiame mūsų gebėjimą matyti. Tai nėra taip jau mažai, kadangi vizua
linė medžiaga šiandien jau įsisavinama natūroje – priešingai nei ankstesniais laikais, kai ji likdavo
stebėtojo-kūrėjo viduje.
Aišku viena: architektams, siekiantiems kūrybinio savarankiškumo, teks eiti tolyn, o tiksliau –
gilyn. Kaip visada ir visose gyvenimo sferose, tai daryti yra nepalyginti sunkiau, juolab kad ir mūsų fetišuojamuose vakarietiškuose pavyzdžiuose to toli gražu ne visada yra ar bent jau „neguli“ paviršiuje.
Iš tiesų, bandant prisiminti architektūrinį objektą, paremtą šviesos ideologija, nieko kita ne
ateina į galvą, kaip Romos Koliziejus ar mongoliška jurta. Be abejonės, kiekvienas iš mūsų yra matęs
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ir pajutęs šviesos jėgą ir efektingumą įvairiuose pasaulio objektuose – nuo pakibusio ore Invalidų
bažnyčios kupolo, siurrealistinio vidaus ir išorės šviesos kontrasto maskviškiame Kremliaus mau-
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varianto, atsižvelgiama į literatūrinį restorano pavadinimo kontekstą. Toks „literatūrinis“ interjero

zoliejuje iki fantastiškojo naktinio Las Vegaso.
Operuoti dirbtine šviesa, visiškai tikėtina, galima išmokti, tačiau panaudoti natūralios šviesos
teikiamas galimybes bus sunkiau. Nes apskritai sunku pasverti, kiek čia yra mokslo ir kiek visaga-
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lės intuicijos. Šiandien akivaizdu, kad mūsų praktikoje fasadizmas niekaip nereaguoja nei į Saulės

Sopuliai

kelią danguje, nei į jos apšviestumo diktuojamas skirtingas galimybes.
Ar pavyks nuo šių abstrakčių savęs kaltinimų pereiti prie pačios problemos analizės, parodys šio „Archiformos“ numerio turinys.
Vilties visada yra.

Moderniojo paveldo praradimai
Ši tema neatsitiktinai spausdinama su rubrika „Sopuliai“. Kalbėsiu apie pastarojo laiko architektūros
kūrinius, kuriuos naujieji savininkai, laikas ir kolegos keičia, perstato ar visai sunaikina, net esant
dar gyviems jų autoriams. Tai jų didelis širdies sopulys.

298

Tačiau šiose pastabose aš pasistengsiu neliesti architektų tarpusavio etikos problemų, kur
būtų sunku išvengti asmeniškumų, nes iš savo patyrimo esu suvokęs, kad tai – skirtingo auklėjimo,
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skirtingos gyvenimiškos patirties problema. Kreipiu dėmesį į moderniojo paveldo naikinimą kaip į
tam tikrų kultūros ženklų prarastį – tai svarbu mums visiems.
Žinia, šiandien šio proceso negalima vadinti totaliu, bet taip yra ne dėl mūsų kultūrologinio
išprusimo stokos ar egzistuojančios šio paveldo įstatyminės gynimo sistemos, o tik dėl dar silpnų
ekonominių galimybių. Vis intensyvėjantis nekilnojamojo turto perskirstymas suponuos tolesnius
paveldo estetinio vaizdo pokyčius, kartais ištrindamas iš mūsų atminties vieną ar kitą vertingą šio
laikotarpio kūrinį ar net visą kūrybinį žmogaus gyvenimą.
Neturiu visos informacijos, todėl remsiuos beveik išimtinai Vilniaus pavyzdžiais, ir tai ne visais, bet esu įsitikinęs, kad daugelyje Lietuvos miestų tokių objektų yra nemažai.
Prisiminkime tai, ką prisimenu aš.
1968 metais pradėjęs savo praktinę veiklą pakliuvau į patį „lietuviškojo interjero mokyklos“
fetišavimo tarpsnį. „Neringa“, „Tauras“, „Literatų svetainė“, „Vilnius“ ir „Vilnelė“, „Rūta“, „Svajonė“, Centrinis gastronomas, „Dainava“ Vilniuje, „Tulpė“, „Tartu“, „Orbita“ Kaune. Tai „gyvieji“ interjeriniai produktai, kai interjeras kuriamas inkorporuojant jį į esamą pastatą. O dar naujai atsiradę pastatai, kurių eksterjero ir interjero vienovė sudarė esminę objekto vertę: Dailės parodų rūmai,
autobusų stotis, universalinė parduotuvė, Operos ir baleto teatras, Centrinis paštas Vilniuje ir „Trys
mergelės“ Kaune. Ne visi paminėti objektai buvo vienodos meninės vertės, kai kurie iš jų atsirado
sunaikindami prieš tai buvusį palikimą. Tačiau daugumai iš jų pritaikėme tą pačią metodologiją –
trumpalaikės mados aptarnavimo metodologiją.

archiforma

Net išeinantis mato šviesą.
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je erdvėje buvo sukurta asketiškos estetikos aplinka su savita menine atmosfera, kurią pasirinkdavai
atitinkamai savo dvasinei būsenai.

nąją gvardiją“, ir naujus žmones. Tai dar kartą įrodo, kaip negalima skubėti keisti kūrinio pūstelėjus
„naujųjų“ estetikų vėjams. Dažnai jie trumpalaikiai, o praradimai – amžini.
Vėlesniais laikais sukurti interjerai sulaukė ne ką geresnio likimo. Galima prisiminti E. Ma-

I. Laurušo „Literatų svetainė“ ištvėrė bene daugiausia rekonstrukcijų, tačiau kad ir kiek ji

čiulio ir E. Gūzo „Tauro ragą“, kuris, kad ir egzistuoja, tačiau įvairiomis kičinėmis pertvaromis su-

„praturtėtų“, kiek besistengtume apgobti save plikbajoriška prabanga, meno žmones labiausiai trau-

skaidyta erdvė panaikino vienintelės Lietuvoje „vokiško“ stiliaus aludės salės demokratišką įvaizdį.

kė paprastas „pradinis“ interjeras.

Dar drastiškesni ir estetiniu požiūriu visiškai nevykę pokyčiai V. ir A. Jakučiūnų „Trijose mergelė-

J. Mozolevskio restoranas „Vilnius“ ir ypač „Vilnelė“ su veidrodine siena už baro, akivaizdžiai parodančia, kada laikas nuo jo pasitraukti, jau kuris metas – niekas.
J. Makariūno „Svajonė“, su vienomis pirmųjų milžiniškų stiklo vitrinų, su skaidytais vidaus
erdvių aukščiais, su specialiais baldais, buvo visiškai neatsargiai išstumta pačios banaliausios, tipinės makdonaldo architektūros.
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A. Batisos „Tauras“ žlugo kaip vieta, kur sudėtingoje ir konstruktyvumo požiūriu nedėkingo-

se“, kur skaidri pastato funkcija atitiko jo stilistiką ir esamoje urbanistinėje situacijoje sprendimas
buvo unikalus. To paties E. Gūzo „Senasis rūsys“, jo atsiradimo metais tapęs ryškiu architektūriniu
įvykiu, virto nežinia kuo, ten baisoka užeiti.
G. Telksnio „Mėta“ su išradinga visumos ir detalių plastika, su L. Katino intriguojančia, nepaprastai architektūriška sienų ir lubų tapyba, virto „Vyrų džiaugsmo“ arklide...

E. Cukermano „Dainavos“ pirmojo aukšto kavinė buvo asketiško interjero su visa jo įranga

Net ir visai „šviežias“ A. Kaušpėdienės Centrinis gastronomas su prieštaringai vertinamu, ta-

viršūnė. Elegantiški metalinio karkaso baldai su ryškiai mėlynu gobelenu, saikingai panaudota me-

čiau akivaizdžiai meistriškai sumanytu ir „prapieštu“ interjeru pasidavė komercializacijai, sunaiki-

džio apdaila, dulkių siurbliai „Saturnas“, pakibę virš stalų ir tapę šviestuvais, į plačią terasą atsive-

nusiai bene šauniausią „gatvės interjere“ fragmentą.

riančios vitrinos. Šiandien šis interjeras vėl būtų madingas. Neabejoju, kad jį būtų priėmusi ir naujoji karta, nes sprendimo demokratiškumas ir atvirumas labiau charakteringas šiandienai nei tiems
laikams. O ir visas „Dainavos“ pastatas, kad ir ne mūsiškių projektuotas, buvęs pakankamai aiškios

VI. 11
Kavinė „Dainava“,
Arch. E. Cukermanas

stilistikos, dabar apaugo įvairialypėmis „karpomis“.
Tik A. ir V. Nasvyčiams ir mums visiems pasisekė, kad liko „Neringa“. Potraukis jai taip pat
buvo prigesęs užplūdus „naujoviškumų“ bangai, tačiau jau keleri metai ji vėl traukia į save ir „se-

VI. 09
„Literatų svetainė“.
Arch. I. Laurušas

VI. 10
Kavinė „Tauras“. Arch. V. Batisa.
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Kol kas minėjau daugiau interjerus. Ne kažin ką didesnio ir reikšmingo, kam taikytini archi-

Nesenas pavyzdys, kai buvo pritarta gana radikaliai Vilniaus centrinės universalinės parduo-

tektūrinės kūrybos kriterijai, mes ir teturėjom savo socialistinėje praeityje. O šie, ypač septintojo

tuvės rekonstrukcijai, rodo nepakankamą tarybos narių, tarp kurių yra ir šių eilučių autorius, atsa-

dešimtmečio, interjerai ir jų projektai kirto mažyčius plyšius į Vakarus. Tie bandymai dar negalėjo

komybę, o gal ir nesugebėjimą dirbti tokio pobūdžio darbo. Šiuo konkrečiu atveju naikinamas vie-

būti visiškai vakarietiški – dėl elementarios informacijos stokos, tačiau gal todėl jų autoriai sugebė-

nas iš labiausiai vykusių klasikinio modernizmo Lietuvoje pavyzdžių, be to, ženkliai didinti mastelį

jo atsispirti tiesioginiam citavimui, ir atsirado pakankamai savarankiški interjerų sprendimai, galbūt

jautrioje ir jau, atrodo, subalansuotoje erdvėje yra nepaprastai rizikinga. Sunkiai suvokiama, kodėl

iš tiesų užsitarnavę „lietuviškųjų“ vardą.

mes sutinkame prarasti tai, kas yra padaryta gerai, juo labiau kad sklypų šalimais, labiausiai pres-

taikos žmonėms.
„Procesas prasidėjo“, – pasakė du žymūs rusų veikėjai. Deja, jis tęsiasi. Dabar jau ėmėmės
pastatų.
Negalima būti akivaizdžiai ekologiškiems ir, patiems užsiimant ankstesnių laikų paveldo rekonstrukcija bei jos pritaikymu naujai funkcijai, neigti tokią galimybę vėlesniems paveldo objektams.
Tačiau ankstesnįjį paveldą saugo konkretūs įstatymai, ir absoliuti dauguma vertų saugoti
pastatų lieka išsaugoti. Šiuo metu mes susiduriam su tokiais reiškiniais, kai verti saugojimo modernizmo epochos objektai yra keičiami ar net nugriaunami. Sunku užginčyti tokią teisę pastatų autoriams, kaip atsitiko su buvusia baldų parduotuve, kurios vietoje atsirado „Maxima“. N. E. Bučiūtė nepaliko buvusios išorinės architektūros net reminiscencijos ir įvilko ją į jau dabar nusibodusią

tižinėse vietose, apstu.
Ką gi daryti, kad neliktume be savo laiko ženklų sluoksniuotame, todėl ir skaniame miesto
pyrage?
Kad ir koks būtų sunkus ir nedėkingas tas darbas – reikšmingiausių objektų atranka – jis privalo būti padarytas. Akivaizdu ir tai, kad be labiausiai suinteresuotų šiuo reikalu žmonių – architektų – neapsieisime. Didžiumą jų vienija Architektų sąjunga. Trejetą metų buvau jos vadovas, visada
šis dalykas slėgė ir erzino, tačiau nieko šia linkme nebuvo nuveikta.
Šventa tiesa: fotografuoti, projektuoti ir kritikuoti gali kiekvienas.

archiforma

Žinia, ne visi interjerai privalo būti mumifikuoti, tačiau greta dabartinių bekoncepcinių pabų
interjerų šie, seniau sukurtieji, galėtų būti atgaiva – savo skirtingumu – skirtingų charakterių ar nuo-

metalizuotų dėžučių estetiką. Tuo tarpu idėjiškai nepakitusi vidaus erdvė, įgavusi naują kokybę,
liko vertingiausia pastato architektūros dalis. Manau, kad ir išorės architektūrą buvo galima papil-
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dyti „išoriškai“ teisingiau.
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Jau negrįžtamai praradome visiškai unikalų G. Telksnio projektuotą statinį – sporto salę Žemaitės gatvėje. Kai vienas žymus Skandinavijos architektas iš Danijoje išleisto trijų Baltijos šalių
šiuolaikinės architektūros gido, kuriame vienoje iš penkių Lietuvai skirtų iliustracijų buvo nufotografuotas šis pastatas, sužinojo, kad jis nugriautas, buvo ganėtinai nustebęs.
Akivaizdu, kad mūsų proteguojami modernizmo architektūros pavyzdžiai yra visiškai ne tie,
seniai ir giliai šioje architektūroje tarpstančių profesionalų požiūriu. Jie ieško ne panašumo su pasaulinėmis architektūros tendencijomis, bet originalumo. Originalumo, kuriuo išsiskyrė šio pastato
architektūra, kaip ir visa G. Telksnio architektūra. Ją buvo galima vertinti įvairiai, bet akivaizdu, kad
G. Telksnys su jau a. a. R. Šilinsku keletą dešimtmečių buvo ir yra plastiniu požiūriu originaliausi Lietuvos architektai. Jau esu girdėjęs apie „nesėkmingą“ R. Šilinsko purvo gydyklų architektūrą
Druskininkuose, apie G. Telksnio kavinę „Banga“ Palangoje. Jos vadinamos svetimkūniais aplinkos
kontekste. Gali būti. Bet jos yra Architektūra. Svetimkūnis, kuris išmetamas iš organizmo, dažnai
gali pasirodyti esąs brangakmenis.
Ar turime svertų, ar pakanka išprusimo ir tolerancijos, kad galėtume daryti įtaką šiam procesui, kuris, pagrįstas privačiu verslu, tampa sunkiai valdomas? Tam tikras viltis būtų galima sieti su
Respublikine architektūrine urbanistine ekspertų taryba. Gabių architektų, pedagogų bei administratorių samplaika, gebėjimų atlikti auditą stoka, individualaus architektūros supratimo padiktuoti
vertinimai toli gražu ne visada duoda optimalius rezultatus.
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Leidėjo žodis
Tais neįtikėtinai senais laikais, kai dauguma mokyklinio ir studentiško amžiaus jaunuolių savo vasa-

Gedimino paminklas, turint galvoje jo kūrimo ir statybos epopėją ir meninį rezultatą. XX amžiaus

ras leisdavo įvairiose stovyklose, buvo Smalininkuose kino teatras, o gal kultūros namai. Juose pra-

Lietuvos meno nacionalinės galerijos rekonstrukcija ir priestatas dešiniajame Neries krante; Vil-

eidavo mūsų nuo treniruočių likęs laikas, nes tuo metu kitokių pramogų ir nebuvo. Mažai jų buvo,

niaus universiteto biblioteka Saulėtekyje; 1000 atnaujintų mokyklų (taip, tūkstantis – joms gauna-

bet – ne tokių pavojingų kaip dabar. Taigi garsas šiame Smalininkų kino teatre buvo neapsakomas.

mos tarptautinės lėšos po renovacijos atsiperka per 10 metų – vien dėl to, kad nebešildome oro);

Didelis ir nieko suprasti neleidžiantis. Žinia, labai suprasti tada ir nereikėjo, nes „Šauniąją septy-

dar aibė paveldo objektų.

niukę“ mes žinojome atmintinai ir visi vaikščiojome taip, kaip Youlas Bryneris.
Prisiminimai apie tuos tolimus metus atgijo šiek tiek vėliau, kai projektavau vieną pirmųjų
savo objektų – kino teatrą „Šalčia“ Šalčininkuose. Visą projektavimo ir statybos laiką mane slėgė
baimė, kad su garsu nebūtų taip, kaip jau buvo tekę patirti.
Minimalus išmanymas apie garsą atspindinčių ir sugeriančių paviršių santykius ir jų tarpusavio proporcijas padėjo išvengti bėdos. Nors tai buvo tik elementarus 250 vietų provincijos kino
teatras, bet ne tiek daug ir tokių šiandien statome... Tačiau yra objektų – kavinių, bažnyčių, netgi
sporto salių ar baseinų, kurių garsiniam komfortui vargu ar skiriama nors kiek dėmesio. Ir jau visiškai nepamenu, kad garsas būtų tapęs kokios nors architektūrinės koncepcijos kertiniu akmeniu.
Žinoma, iki tam tikro laiko galima tenkintis aksioma, kad garso bangos užlinksta, todėl šiek
tiek girdėti įmanoma praktiškai visur. Tačiau būsimoms užduotims spręsti reikėtų ir šią architektūros,
kaip visumos, sferą pažinti kur kas geriau, juo labiau kad Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo
koordinacinėje taryboje labai aktyviai savo prioritetus „gina“ Simfoninių koncertų salė, kuriai geriau

304

gera akustika nei gera architektūrinė forma. O iš tikrųjų šiais laikais, statant tokį objektą, kuriame
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būtų 1800 vietų salė ir 300 vietų kamerinė repeticijų, įrašų salė, privalu kalbėti apie išskirtinę, ypatingą architektūrą ir visus gerą architektūrą apibūdinančius techninius bei meninius komponentus.
Prisiminus Lietuvos vardo tūkstantmečio programą, galima pasidžiaugti (jeigu tai ne fantastika), kad architektams joje gali būti įdomių ir atsakingų darbų. Jau 2003 metais Vilniuje turėtų atsirasti paminklas Karaliui Mindaugui. Lieka tikėtis, kad jis bus visais atžvilgiais sėkmingesnis nei

Tegul GARSAS apie mūsų ARCHITEKTŪRĄ sklinda po pasaulį, primindamas, kad VILNIUS
nori tapti Europos kultūros sostine 2009 metais.
Vadinasi, neilgai trukus.

Toks – modernus – sprendimas yra, be abejonės, teisingas, tačiau lygiai tiek pat rizikingas.
Rizikingas tik vienu aspektu – pasiekiamu architektūros lygiu. Kad toks būdas yra įmanomas, patrauklus ir praturtinantis Senamiestį, mes galime pagrįsti kad ir negausiais, tačiau realiai egzistuojančiais pavyzdžiais. Šių pavyzdžių sėkmės garantas – aukšta, siekiant aukščiausios, architektūrinė
kokybė. Tik tokiu atveju mes galime tikėtis, kad naujasis objektas sėkmingai tarps sudėtingoje ir
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Viešbutis L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilniuje
Architektai: J. Palaima, K. Lupeikis,
R. Valeckas, G. Čaikauskas, R. Palekas

turtingoje ilgalaikės architektūrinės raidos aplinkoje.
Ar turima vilčių, kad pristatomas projektas taps vienu iš sėkmingų bandymų, kokių pastaruoju metu jau lyg ir visai nebeliko „reglamentuotame“ Vilniaus senamiesčio audinyje? Norėčiau
drąsiai teigti – taip.
Visų pirma, dėl netikėtai prisiminto „senamiestiško“ motyvo – atikinio aukšto panaudojimo. Šiuolaikinė jo interpretacija padeda sukurti originalią plastinę kompoziciją. Tuo pat metu toks
nežymus naujojo tūrio akcentavimas konformistiškai ir šiuo atveju teisingai nurodo dvi galimybes
artimiausios aplinkos tolesnei urbanistinei plėtrai. Užstatymas gali būti baigtas čia arba lygiai taip

Architektūros laboratorija

pat sėkmingai pratęstas iki Gedimino prospekto. Kiek suvokiant „tautinę“ konjunktūrą, atrodo, kad
pastarajam statymo variantui teks dar ilgokai bręsti. Tai gali būti ir visai neblogai, jeigu, tikėkimės,
prie artimiausiu laiku pastatyto objekto kada nors atsiras kitas, su savo laiko stilistika ir galimybėmis.

Ilgų istorijos metų iškankintoje erdvėje jau kuris laikas šiuolaikiniai Lietuvos architektai kankinasi,

Autorių siūlomi šiuo metu pasaulyje gana populiarūs double skin – dvigubo paviršiaus fa-

siekdami kokiu nors būdu sutvarkyti aiškiai to reikalingą teritoriją. Be jokios abejonės, teritorija,

sadai – taip pat visiškai nauji „mūsų parapijoje“. Tačiau jau minėto atikinio aukšto fiksavimas, už

tiesiogiai įsiliejanti į Katedros aikštę, verta didžiausių pastangų ir atsakomybės.

skaidraus pirmojo fasado prasišviečiantis antrasis su sunkesne savo plastika žada pakankamai origi-

Prieš penkerius metus buvo suprojektuotas, o neilgai trukus ir pastatytas viešbutis L. Stuo-

nalų kūrinį, kuris, beje, gali būti suvokiamas labai skirtingai įvairiu metų ir paros laiku. Tikėtina, kad

kos-Gucevičiaus g. 3, kitiems penkeriems metams demonstratyviai paliekant į valstybės reprezen-

dvigubo fasado estetika nebus vien tik plastinės išraiškos priemonė, o bus įtvirtinta ir technologiškai

tacinę erdvę atsuktą ugniasienę. Ir šis pastatas, ir mūsų aptariamasis yra iš esmės identiškos plano

bei užtikrins gerą viešbučio mikroklimatą. Taip pat būtina, kad aukštas naudojamų medžiagų koky-

struktūros viešbučiai su uždarais vidiniais kiemais, aplink kuriuos išdėstyti gyvenamieji kambariai.

bės lygis būtų pats aukščiausias, o

Tai pakankamai logiškos ir įprastos plano struktūros viešbučiai. Tačiau tuo panašumas ir baigiasi.

santūri plastikos kalba – rafinuota.

Architektūriniai sprendimai jau savo pradine pozicija visiškai priešingi. Pirmuoju, jau realizuo-

Tokiu atveju bet kokie ne-

tu, atveju tai sunkiai man suvokiamas „atkuriamosios“ koncepcijos pavyzdys; antruoju, čia pristato-

išvengiami architektūrinių madų

mu – tai logiškos „europietiškos“ nuostatos ar elgesio taisyklių senamiesčiuose koncepcijos išraiška.

svyravimai aplenks šį objektą, ir
per laiką jis įgis unikalios aplin-

VI. 12
Maketas

kos diktuojamą statusą. Tegul taip
ir būna.
VI. 13
Realizacija
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Leidėjo žodis
SPALVA. Palyginti su ankstesnėmis šių metų temomis – šviesa ir garsu – spalva, atrodo, yra aiškiau

naudojamos raudonos apdailos plytos, vėliau ir stambiaplokščių namų galinių fasadų plokštės su-

jei ne kuriant eksterjerą, tai kuriant interjerą – būtinai.

gebėtos padaryti raudonos. Reikia pripažinti, kad tuo skurdžių galimybių laikotarpiu ši spalvinimo

Būtų įdomu pažvelgti į gilesnę istorinę praeitį: kaip tuomet kito architektų požiūris į spalvą, kiek konkretūs spalvų deriniai gali būti priskiriami nacionaliniam identitetui, jeigu apskritai tai
įmanoma padaryti.
Prisimindamas pastarųjų keliasdešimties metų Lietuvos miestų „spalvinimo“ patirtį, pirmiausia kalbėčiau apie tarybinio laikotarpio architektų nepaprastai skurdžias spalvos pasirinkimo gali-

Pastaruoju laiku Vilniuje vykstanti Senamiesčio spalvinimo akcija vėl atskleidė bent tris dalykus: pirma, iš esmės populistinį jos pobūdį, antra, pagerėjusį architektų ir statybininkų pasirengimo lygį, ir trečia – gilesnį nei seniau tokio pobūdžio darbų supratimą, kai prieš fasadų dažymą bent
sutvarkomi stogai, lietvamzdžiai, palangės.
Šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje spalva naudojama vis drąsiau. Ar paveiks ženkliau ši

nis bumas. Paaiškėjo, kad „santūrus“ lietuvis sieloje yra visai ne toks asketiškas, kokį jį priverstinai

architektūros kompozicijos priemonė pačios architektūros savitumą, parodys laikas. Svarbiausia,

darė ribotos saviraiškos galimybės.

kad grįžus iš nuobodžiai pilkai vienodų Vakarų Europos sostinių tavęs laukia spalvinė atgaiva, gal-

Kažkurio Tarybų Lietuvos jubiliejaus proga man pačiam teko dalyvauti tuometinio Lenino
se, tarp jų – dar ambicingai nusiteikusioje Kauno Laisvės alėjoje. Pilkšvas Vilniaus ir Kauno centrų
bei Senamiesčių palikimas buvo toks įprastas, kad valdžios noras šventėms juos išmarginti sukėlė
tam tikrą profesionalų nerimą ir vidinį pasipriešinimą. Iš tiesų ši akcija atskleidė kelis dalykus. Visų
pirma – galimybes santykinai pigiai pakeisti konkrečios vietos vaizdą; antra – dažančiųjų neprofesionalumą, pasireiškusį „dekoratorišku“, bet ne architektonišku fasadų spalvinimo būdu, kai būtent
architektoniška forma būdavo paneigiama „nekonstruktyviu“ dažymu; ir trečia – spalva paryškinta
architektūra pasirodė esanti gerokai banalesnė nei būdama vienalytės pilkos masės. Ypač tai atsi-
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priemonė sukūrė tam tikrą architektūrinio įvaizdžio savitumą.

mybes bei spalvų kokybę. Todėl, kai pasirodė garsieji jugoslaviški dažai, miestų išorę ištiko spalvi-

prospekto išklotinių dažymo procese, todėl ganėtinai aktyviai domėjausi, kas vyksta kituose miestuo-
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Tačiau reikia pabrėžti, kad Klaipėdoje, kur fasadų apdailai sąmoningai ir nuosekliai buvo

apibrėžiamas architektūros dėmuo. Su ja neišvengiamai tenka susidurti kiekvienam architektui –

skleidė Kauno Laisvės alėjos carinio palikimo pastatuose.
Visa ši akcija, kaip tais laikais buvo įprasta, iš esmės buvo parodomoji ir neprasminga. Neparuošti fasadai, izoliacijos, stogų, lietvamzdžių būklė liko kokia buvusi. Visa tai ir vidutiniška darbų
kokybė lėmė, kad trumpam pragiedrėjusios pagrindinės miestų arterijos greitai išbluko.

būt ir esanti artimiausia mūsų sampratai.

Leidėjo žodis

Leidėjo žodis

Tikriausiai daugeliui lietuvių nuo seniausiųjų laikų vanduo svarbus ne tik (o šiuo atveju – ne tiek) kaip

Šiais metais mes bandysime pažvelgti į Architektūrą platesniame jos poveikio aplinkai kontekste, iš

gyvybės šaltinis, o kaip vandens telkinys nepaprastai gražiose, įvairiose tėviškės apylinkėse. Kitas da-

pirmo žvilgsnio galbūt nelabai susijusiame su profesiniais dalykais. Tačiau...

lykas, kad šių vandens telkinių grožis, natūraliai egzistavęs nuo neatmenamų laikų, tarsi nepriklausomai nuo mūsų pačių ne tik nebuvo dirbtinai kuriamas, išskyrus poros praėjusių šimtmečių dvarininkus, bet net ir nebuvo pernelyg saugomas. Didesnioji mūsų tautos dalis buvo ir liko labiau vartotojai
nei kūrėjai. Žinia, tam turėjo ir tebeturi įtakos pinigai, reikalingi bet kuriam grožiui kurti. Bėda ir tai,
kad šiandien pamažu atsirandantys pinigai dažniausiai nukreipiami kurti tokiam grožiui, kuris daugiau atitinka užsakovo pragmatinius tikslus.
O dienos, nakties ir metų laikų švytėjimas architektūros atspindžiuose, kaip Didžiųjų Mogolų
Tadž Mahalyje, ar visa nustelbiantys, tačiau raminantys vandens garsai F. L. Wrighto „Name ant kriok
lio“, – visa tai dar lietuviškosios architektūros arsenalo ateityje. Tikėkimės, ne visai tolimoje.

buvo totalitarinių režimų laikotarpiais. Turiu galvoje režimo ir architektūros plastinės kalbos tapatumą. Pradedant dieviškųjų Saulės pasiuntinių kapavietėmis Egipto žemėje, viduramžių scholastikos
aukštinimu ir baigiant daugiausia nelaimių Lietuvai atnešusiais dviejų kaimyninių šalių režimais.
Įdomu, kad šie, kaip artimiausi mūsų laikui, būdami iš esmės tapačios ideologijos, matyt, turėjo
tautinio mentaliteto nulemtų skirtingumų.
Nepaisant to, kad porevoliucinis rusų konstruktyvizmas neginčijamai buvo modernus, jei
žiūrėsime į jį bendruoju pasauliniu lygmeniu, labai greitai jame užgimė gigantomanijos, technicizmo – ne high-tec’o supratimu, o kaip mašininės ideologijos išaukštinimo – tendencijos. Tačiau

šv. Kalėdų ir neeilinių Naujųjų metų. Be kita ko, ir „Archiforma“ užbaigia savo penktuosius gyvenimo

kol architektūroje ir jos reguliavimo aplinkoje reiškėsi žmonės su ikirevoliuciniu išsilavinimu, gerai

metus, ir tikiuosi, tampa pastebimu reiškinėliu Lietuvos kultūroje. Žinia, slaptas optimizmas, kuriuo

susipažinę su moderniuoju pasauliniu kontekstu, ši architektūros kryptis, nepaisant apčiuopiamos

pasikaustę kibome į šį reikalą, gerokai priblėso, nes nei lengviau, nei paprasčiau per penkmetį netapo,

tendencijos „pasaulį naują pastatysim“, išliko Architektūros apibrėžimo lygmens.

tačiau tikėjimas, kad esame reikalingi, pirmiausia mums patiems, Lietuvos architektams, skatina. Taigi

Valstybėje, o kartu ir architektūros valdymo sferoje, įsigalint beraščiams, iš normalaus bendro

kartu su Jūsų parama tikimės gyvuoti toliau, vildamiesi, jog optimizmui pagaliau atsiras realus pagrindas.

pasaulio vystymosi konteksto iškritusioje diktatoriškojo socializmo laikotarpio architektūroje beliko

sių metų laureatai D. Paulauskienė ir E. Miliūnas, renkantys šių metų laureatus, yra tokie profesionalai, iš kurių gauti palankų verdiktą bus nelengva, tačiau užtikrinta.
Viena žymi pasaulio tauta, ekstremaliomis sąlygomis siekdama užsibrėžto tikslo, ėjo su vedliu
priekyje, jis praskirdavo kalvas, užpildavo daubas ir užlygindavo kelius. Jų buvo nedaug. O mūsų šian-
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Man atrodo, kad jei visada ir buvo politiką atspindinti architektūra, tai ypač ją atitinkanti ji

Šiaip jau atėjo laikas pasidžiaugti ir pasveikinti Jus, mieli kolegos ir prijaučiantieji, sulaukusius

Sveikinu ir mūsų žurnalo šių metų laureatus, kurių pavardžių dar nežinau. Žinau, kad praėju-
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dien daug, mes išsibarstę, išblėsęs tikėjimas didžiuoju Vedliu, todėl svarbu neužmiršti, kad kiekvienas
iš mūsų gali prisiimti mažytę dalį vedlio funkcijos, bent jau kaip dviratininkų maratone, – kad būtų
lengviau, saugiau ir mažiau klaidų kasdieniškojo gyvenimo kelyje. Tokiu svarbiu laiku – kai įžengiame į trečiąjį tūkstantmetį – tegul jis būna Jums ne tik tiesus, bet ir ilgas.
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tik natūraliai slaviškajam mentalitetui suvokiama gigantomanija.
Panašų kelią nuėjo ir didžiulį lūžį po Pirmojo pasaulinio karo išgyvenusi Vokietija, kur atsiradusi demokratiška Bauhauzo estetika dėl vulgarizuoto valdžios suvokimo lygio persitvarkė į gigantomaniškus fašistinius statinius. Teisingumo dėlei reikia pripažinti, kad A. Speero talentas ir didelė
įtaka valdžiai, o ir skirtingas, labiau europinis nacijos mentalitetas išlaikė to laikotarpio vokiškąją
architektūrą jos apibrėžimų lygmenys.
O kas gi Lietuvoje? Nuosekliau apie architektūrą mes galime kalbėti tik pradedant naujaisiais
laikais. Taigi įsiterpę į dvidešimtąjį amžių kaip nepriklausoma valstybė, mes, kad ir provincialiai,
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paskelbėme einantys demokratinės valstybės keliu, ką labai greitai pabrėžė ir laikinosios sostinės
architektūra. Šiandieną mes ją vadiname lietuviška, tačiau ji buvo ne mažiau apologetiška bendra-
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jai europinei, nei mūsiškoji šiais laikais.
Normaliomis sąlygomis nepagrįstą valstybės vystymosi tarpsnį – tarybinius metus – būtų galima beveik eliminuoti, neįžeidžiant tuo metu kūrusių architektų, turėjusių ganėtinai skurdžias galimybes, tačiau humanizavusių primestas totalitarines tendencijas.
Ar šiuo metu mūsų valstybė turi konceptualią didžiųjų miestų vystymo strategiją? Ar tarybiniais laikais iškelti provincijos centrai bus vystomi prioritetiškai? Ar?..
Svarbiausia, kad, jeigu sieksime turėti savitą architektūros ideologiją, būtų pasikliaujama
profesionalais. Politiką prie jos „pririšime“.
Tai viena medalio pusė. Kitkas gali slypėti paskirose valdžioje atsidūrusiose asmenybėse, kai
globalizacijos – visokios: ekonominės, kultūrinės, estetinės – laikais architektūroje, šalia kūrėjų, įsi-

Leidėjo žodis
Mūsų žurnalo šių metų „Temose“ nagrinėjama, kaip architektūra susijusi su šalia esančiais dalykais – valstybės politika, ekonomika, kultūra, morale. Šios temos yra kiek dirbtinai išskaidytos, nes

archiforma

menami G. Pompidou, V. Giscard’as d’Estaing’as, F. Mitterrand’as... Patrauklu, tiesa?

kalbant apie bet kurią iš jų neišvengiamai paliečiamos kitos. Beje, tokia – sintezuojanti – yra ir pačios architektūros prigimtis.
Nepriklausomybės laikų ekonomikos nuostatos iš esmės yra pakitusios. Nesvarbu, tiksliau –
svarbu, tačiau teoretizuojant neesminga, kad ji kol kas nelabai vykusiai reguliuojama. Visais atvejais
ir visiškai kitokia: agresyvi, plėšri, dinamiška. O tai yra dalykai, iš esmės keičiantys patį gyvenimo
būdą, ką jau čia architektūrą...
Man patiktų susigūžus kurstyti savo pagonišką aukurą, kurio vaizdas būtų ne dolmeno, ne
Stounhendžo, o paprasto lietuviško lauko granito su švelniai įspausta duobute.
Suprantu, kad tikriausiai nepavyks. Jis bus užpūstas europietiškų skersvėjų, o mes šildysimės
makdonaldų, shellų, čilių reklaminėse ugnyse. Ar skubėdami rodyti savo „klestinčią“ civilizaciją
neprarandame savitumo? Ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie architektūrą, bet ir apie nacionalinio charakterio pokyčius. Gal dėl to ir esame tokie nepakantūs vieni kitiems, kad neseniai 50 metų gyvenome iš esmės ne savo gyvenimą.
Geras pasiteisinimas.
Tarsi patvirtindamas, kas aukščiau pasakyta, pats nukrypau į politikavimą.
Ekonomikos įtaka viskam yra begalinė ir aiški, nors pinigų stygius nebūtinai turi sumažinti
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galimybes teisingai pasirinkti prioritetus. Tačiau tai yra sunkus uždavinys bet kuriai valstybei ir bet

VI skyrius

kuriai valdžiai.
O kiek architektūra gali daryti įtakos šalies ekonomikai? Užduodant tokį klausimą mintyse
dažniausiai iškyla ne darbo vietos, ne vietinės pramonės vystymas, ne eksportu užsiimančių firmų
sėkmė, bet parodomoji architektūros pusė – įtaka turizmo plėtrai. Akivaizdu, kad tapę atviri būtume įdomesni pasauliui, jeigu visi ligi šiol gyventume Rumšiškėse. Tai ne pajuokavimas, o tikra tiesa.
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Tačiau mes norime naudotis visais europiškos civilizacijos tiekiamais malonumais, o kartu ir gėrėtis
šiuolaikinės architektūros laimėjimais.
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Suprantama, kad Pompidou centras ar Luvro kiemo viduryje išdygusi stiklinė piramidė dar
labiau traukia žmones į ir taip mylimą Paryžių. Tačiau Franko O. Gehry’o suprojektuotas Guggenheimo muziejus Bilbao verčia keisti įprastus Ispanijos turistinius maršrutus. Taigi aukščiausios klasės modernioji architektūra iš tiesų pajėgi tapti patraukli ir ekonominiu požiūriu. Tačiau ar pajėgūs
tokį lygį demonstruoti mes? Objektyviai įvertinti mūsų profesinio pasirengimo neįmanoma tol, kol
nebus adekvačių ekonominių sąlygų ne tik objekto realizavimo, bet ir jo projektavimo sąnaudų požiūriu. Kai užsienio metras konkrečiame objekte bendradarbiauja su keliolikos ar net keliasdešimties architektų komanda, o tai reiškia, kad geba ekonomiškai ją išlaikyti, mes paskubomis vartome
žurnalus bei katalogus ir iš esmės individualiai bandome spręsti tas pačias problemas, viena iš kurių – išsilaikyti ekonomiškai.
gai vedantys mus į Europą? Be abejonės. Tai supranta ir didžiuma pasaulio, kurio piliečiai užklysta
į Lietuvą. Kad jie patys jaustų trauką, reikia tą brangų daiktą sukurti.
Brangiai. Kitaip nebūna.

Leidėjo žodis
„Kultūra – socialinė sistema, garantuojanti materialinių ir dvasinių vertybių kūrimą, panaudojimą
ir perteikimą“, – toks kultūros apibrėžimas duodamas „Tarptautinių žodžių žodyne“ (V. Vaitkevi-
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Visi jau suprantame, kad geras daiktas yra brangus. Ar supranta tai mūsų išrinktieji, vienin-

čiūtė, 2001). Kaip suprantame, jokios užuominos apie kultūros regionalumą, nacionalumą šiame apibrėžime nėra. Yra dar paminėtas „kurios nors srities žmonių išprusimas, tobulumo laipsnis...“ (Ten pat).
Taigi – mūsų išprusimas. Ar nėra jis nulemiamas vien technologinio tobulėjimo, užmirštant,
ar gal jau ir neturint savo šaknų? Ar mūsų išprusimas iš tiesų toks tobulas, kad mes be baimės neriame į kultūros globalizaciją, nesijaudindami dėl galimos prapulties joje? Ir ar verta dėl to jaudintis mums, likimui lėmus gyvenantiems itin reikšmingo kultūrai žemyno viduryje, greta tautų, kurios
mums artimos gyvenimo būdu, temperamentu ir neišvengiamai daroma įtaka?
Lietuvėlei šiame amžiuje išgyvenus trūkčiojantį, nenatūralų kultūros vystymąsi, mums, ištroškusiems laisvos minties, laukto technicizmo ir kitų išvystytai kultūrai būdingų rudimentų, yra
kuo sekti ir kuo žavėtis. Kad ir nepakartojamu, pritrenkiančiu globalizacijos šedevru – Niujorko
Manhetenu. Įdomiausia, kad šiame katile yra keliolika ar keliasdešimt milijonų žmonių, kurie geriausiai jaučiasi būtent čia – viso pasaulio kultūrų simbiozėje. Gal jie, tie gyventojai, ir yra pirmieji
tikri naujos globalinės civilizacijos kūdikiai, ir mūsų kultūrinio identiteto apsauga pasmerkta, taip
jo ir nesuradus, ir neįtvirtinus.
Iš tiesų Manhetenas – vertas žmonijos pasididžiavimas, ir tragedija, kurią atnešė kitokie
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žmonės – negaliu rašyti kitos kultūros žmonės, – sunaikinę nuostabiai charakteringus M. Jamasa-

VI skyrius

kio „dvynius“ ir pražudę tūkstančius ne eilinių žmonių, o drąsių (kitokie ten negyvena) niujorkiečių, – Manheteno nepakeis. O žinodamas amerikietiškas ambicijas ir galimybes, esu įsitikinęs, kad
„World Trade Centre“ bus atstatytas. Ir nenustebsiu, jeigu jis bus atstatytas „ne pažodžiui“, ir prie
pavadinimo reikės natūraliai pridėti žodelį super.
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Taigi klausimas, matyt, ne toks: ar gali egzistuoti globalinė kultūra? O toks: ar gali ji būti valdoma tiek išprususių žmonių, kad kiekvienos tautos saviraiška išliktų, kaip akmenėlis mozaikoje, o
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ne kaip daugiasluoksnis akvarelinis potėpis, daugiau ar mažiau dengiantis prieš tai buvusį.
Ar toks tikslas būtų žingsnis atgal?
Ar mūsų išprusimas dar nėra pasiekęs tokio lygio, kad, pasinaudoję pasaulio technologiniu
potencialu, mes esame pajėgūs sukurti savarankišką kūrinį, atitinkantį nacijos dvasią?

Leidėjo žodis
Turbūt banalu kiekvienų metų paskutiniame žurnalo numeryje kalbėti apie tai, kad nugyventi dar
vieneri metai, kad mes vis dar laukiame išganingojo ekonominio pakilimo, kad viliamės to ir kito... iš

archiforma

Archisudėtingas uždavinys, betgi mes – „Archiformoje“.

esmės vis to paties. Skirtumas tik toks, kad dabar to paties jau tikisi ir nauja karta. O gal ir ne to paties?
„Archiforma“ stengėsi būti įdomi, objektyvi ir išlikti, o tai pasirodė ne taip paprasta – nesulaukiamas ekonomikos augimas verčia mažinti reklamos įkainius, nelengva surinkti už ją pinigus. Tačiau
išlikome. Pastebėjome tolygių teigiamų poslinkių Lietuvos architektūroje – ir kokybės, ir tos kokybės
geografinio plitimo. Tai ir buvo džiugiausias pastebėjimas, su tuo sveikiname ir linkime. Beatodairiškas jaunų architektų „gaminimas“ greta artėjančio nedarbo, nuožmios konkurencinės kovos duoda ir
akivaizdžių teigiamų rezultatų – gerėja bendroji architektūros kokybė.
Kai tokia situacija, sąvokos moralė ir etika, tarsi buvusios universalios, dabar atrodo ženkliai
pakitusios, bent jau tų kartų žmonėms, kurie susiformavo iki Nepriklausomybės laikotarpio. Vargu ar
ankstesnių metų kolegų tarpusavio elgesio etika buvo nepriekaištinga. Ji buvo vienokia vieniems – išsikovojusiems valdžios palankumą, beje, dažniausiai sąžiningu darbu, ir kitokia kitiems, nelabai įsileidžiamiems į pateptųjų ratą. Iš to ir etikos principai, buvę pakankamai aiškūs: žemesnieji negalėjo ir
praktiškai nebandė „įlįsti“ į viršutinį sluoksnį; pastariesiems pavyko sėkmingai „pasidalyti“ teritorijas.
Šiaip ar taip, buvo šioks toks aiškumas.
Šiandien mes „drąsiai“ kišamės į kolegų darbus, juos revizuojame, rekonstruojame ar kaip nors
kitaip keičiame. Tiesą sakant, dėl to jausdamiesi kiek nejaukiai, pridengiame savo smulkias niekšy-
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bėles įvairiais režisuotais konkursais, susitarimais. O gal tai visai ne neetiškas elgesys, bet absoliučiai
respektabilus europiškas, prie kurio, kaip ir daug prie ko, kur kas drastiškesnio, teks priprasti? Tikiuosi,
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kad bent prie totalinės viso cecho apgaulės, kokia buvo netolimoje praeityje, nereikės pratintis, nes
neišvengiamai, tikiu, susitaikymas su savimi pasiekiamas tik per susitaikymą su bendruomene. Savo
ruožtu, atleiskite man, kaip ir aš atleidžiu savo kaltininkams...
Taigi, su Naujaisiais metais, mieli Kolegos ir kiti prijaučiantieji Lietuvos architektūros sėkmei.
Linkiu, kad atsirandantys ambicingi užsakovai vadovautųsi moraliais tikslais, kuriuos Jūs gebėtumėte
įvilkti į meistrišką ir savarankišką formą.
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torantas Liutauras Nekrošius, beje, R. Buivydo auklėtinis. Esminės „Archiformos“ nuostatos nekis.
Tarp daugybės žurnalų „šalia architektūros“ „Archiforma“ išliks sterili, profesionali architektūros
stebėtoja, propaguotoja, vertintoja.
Akivaizdu, kad architektūros reiškinių vertinimo pobūdis, kad ir kokios pozityvios leidėjų
nuostatos, turėtų keistis. Prieš dešimtmetį kiekvienas objektas ar objektėlis buvo sutinkamas palankiai, jau vien dėl to, kad apskritai atsirado. Tada jau kiek pramokę vartoti „europietišką kultūrą“ negalėjome nesidžiaugti iš „ten“ į „čia“ perkeltais atpažįstamais ženklais.
Palanku mums buvo tai, kad tuo metu Europoje dar buvo ganėtinai gaji postmodernizmo
banga, vienu iš prioritetų laikiusi kontekstualumą. Mums, įpratusiems per petį žvilgčioti į vakarietiškus partnerius, kai kuriais atvejais užteko meistriškumo postmoderną pakankamai sėkmingai
adaptuoti savo kontekste.
Šiandieninės rinkos pokyčiai susiję ne tik su sunkiai apibrėžiamą architektūrinę stilistiką
plėtojančiais Vakarais, bet ir su tradicine jų įtaka mūsiškiams. Mūsų profesionalams bei plačiajai
visuomenei, tai yra politikams, verslininkams ir visiems, norintiems ir galintiems ne tik pažvelgti į

Leidėjo žodis
Mintyse tai prasidėjo anksčiau, gerokai anksčiau. Ir tik prieš vienuolika metų Senamiestyje, Vokiečių gatvėje, susitikus su Rimantu Buivydu mintys materializavosi: nutarėme leisti žurnalą „Archiforma“. Taigi tie „tik“ tapo „jau“, nes nelabai ir patys tikėjome, kad „Archiforma“ tiek ištemps. Ištempė, ir ne tik ji. Keliais mėnesiais anksčiau Kaune pasirodė Audriaus Karaliaus „Arkitektas“, po
kurio laiko sėkmingai transformavęsis į „Statybų pilotą“. Veiklos dešimtmetį „Arkitektas“ + „Statybų pilotas“ jau atšventė – su tuo nuoširdžiai sveikinu, linkėdamas to estetiškai žavaus, ironija persmelkto stiliaus, kuris labai reikalingas besiformuojančiai naujajai mūsų „meistrų“ kartai ir „subalansuotai plėtrai palaikyti“.
Vis dėlto, matyt, buvo pribrendęs laikas profesionaliajai spaudai atsirasti.
Dešimt metų žmogaus gyvenime – apčiuopiamas laiko tarpas, natūralu, kad ir „Archiformą“
leidžiančių žmonių gyvenimuose vyko natūralūs pokyčiai. Tiesa, visi susiję su mūsų profesija – architektūra. Tad šiuos metus mes vėl pradedame su pokyčiais – gana reikšmingais.
Rimantas Buivydas, per šį dešimtmetį tapęs profesoriumi, tapo ir VGTU katedros vedėju,
vėliau Architektūros fakulteto dekanu ir, turėdamas pagrįstų ambicijų toliau plėtoti fundamentalesnę – architektūros teorijos – vagą, dėl ženkliai padidėjusio darbo krūvio pasitraukė iš žurnalo vyriausiojo redaktoriaus pareigų, bet liko vienu iš leidėjų. Kartu su juo pasitraukė ir Audronė Ercmonaitė, faktiškoji dvejų pastarųjų metų redaktorė. Keičiasi ir žurnalo dizaineriai, – bet tai jau susiję
su nauja marketingo politika.
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Būtent marketingas, kuris buvo bandomas formuoti visuomeniniais pagrindais, lėmė tam

VI skyrius

tikrus „Archiformos“ leidybos politikos pokyčius. Kadangi nauja valdybos ir marketingo politika –
pritraukti profesionalus jai įgyvendinti – buvo mano inspiruota, man pačiam, pastaruosius metus
atitolusiam nuo „Archiformos“, tenka grįžti ir prisiimti dalį atsakomybės.
Tuo tikslu šiai sričiai vadovauti ir formuoti jos politiką pakviečiau prityrusį reklamos „vilką“
Leoną Aksomaitį su komanda. Naujuoju vyriausiuoju redaktoriumi pradeda dirbti architektūros dok-

Vakarus, bet ir juos „pačiupinėti“, yra visos galimybės.
Dėsninga, kad didžiuma „žiūrovų“ pastebi, kas paviršiuje, ir suvokia tai kaip naujos – modernios architektūros išraišką. Paradoksalu, kad šiandien ši mintis taikytina ir profesionaliajai visuomenės daliai – architektams.
„Archiforma“ turės kalbėti apie tai pakankamai principingai, bet pliuralistiškai. Reikės aiškintis, ar septynioliktais Nepriklausomybės metais gali atsirasti sava dirva mintančių daigų, kurių
augimas, kad ir koks savitas jis atrodytų, būtų puoselėjamas. Ar laisvės svaigulys ir kaleidoskopiniai
vaizdiniai, beprecedenčiu greičiu košiantys valstybių sienas, tiek atskies tai, ką atsinešėme iš išorinės, o kartais net herojinės praeities, kad tapsime forumų, palazzo, city’ų, grand duke ir not very
grand apsuptyje gyvenanti tauta. Šie pavyzdžiai pavartoti perkeltine prasme – turiu omenyje svetimybių suformuotą aplinką. Jeigu lietuvių kalboje šią padėtį galima ištaisyti vienu susipratusios valdžios dekretu, tai architektūroje tokie reiškiniai sudėtingesni, sunkiau vienareikšmiškai vertinami,
ne taip greitai sukuriami ir valdomi. Bus apie ką pakalbėti!
Šis numeris skirtas miesteliams ir kraštovaizdžiui. Sovietinių laikų palikimas miestelių kraštovaizdžiui tragiškas. Hipertrofuoti, miestelio aplinkai svetimos architektūros, dažniausiai prastos
statybinės kokybės pastatai suardė daugelio romantiškų miestelių kraštovaizdį, kur tradicinės turgaus
aikštės pamažu pereidavo į šventoriaus erdvę, o iš jos neretai atsiverdavo nuostabi gamtinė aplinka.
Nepriklausomybės metai, pažymėti drastiškomis socialinėmis permainomis ir stabiliu finansiniu deficitu, kad ir kaip paradoksalu, padėjo išvengti greitos ir, kaip rodo didžiųjų miestų patirtis,
paviršutiniškos naujos architektūros invazijos. Didžiuosiuose miestuose, ypač su subtilia gamtine
struktūra, vyksta gluminantys dalykai – iš jų Vilniuje pasigirdo tik vieno „Akropolio“ deramas profesinis vertinimas. Tuo tarpu urbanistinis „Verslo trikampio“ chaosas, dėžinio turinio „Vilniaus vartai“, gyvenamieji daugiabučiai ant Tauro kalno taip ir liko nepastebėti.
Ką gi, pasimiklinę su didžiųjų miestų kraštovaizdžiu, gal būsime jau labiau išprusę ir jautresni dar trapesnei aplinkai, kuriai kontrastų architektūra būtų pražūtinga.

archiforma

„Archiforma“, 2006, Nr. 1

319

archiforma

„Archiforma“, 2006, Nr. 2

321

Leidėjo žodis
Stoviu, atrodo, begalinėje automobilių virtinėje, laukdamas savo eilės persikelti į Neringą, demonst
ruoju savo „Adidas“ treningus Palangos Basanavičiaus alėjoje, už šimtą litų parai randu kaimo turizmo sodybą, kankinuosi fizkultūrinių kompleksų treniruokliuose ir pirtyse – konstatuoju: gyvenimas

Salos – miestelis Dviragio ežero saloje. Vienintelėje asfaltuotoje gatvėje guli dviratininkas

gerėja. Sukuosi rate, kurį siūlo rekreacijos verslas, savo prigimtimi tiesiogiai susijęs su ekonominio

praskeltu smilkiniu. Pasižiūriu, ar gyvas. Einu ieškoti kaimynų, kurie galėtų padėti. Keturių vyrukų,

gyvenimo lygio išraiška, ir kuris galėtų būti palankus nestandartiniams architektūriniams sprendimams.

sutiktų prie krautuvės, burnose apie dešimt dantų per visus. Du mano amžininkai jau į nieką ne-

Regiu iškilsiančias daugiatūkstantines sporto arenas, vandens pramogų parkus, vis besiple-

reaguoja, kiti du, sėdintys automobilyje, paprašo netrukdyti gerti „rašalo“, nes gulinčiajam tai ne

čiančias įvairių landšaftinių, geomorfologinių, topografinių draustinių teritorijas, ir pradedu galvoti
apie viso to kokybę.
Prisimenant a. a. Gintauto Telksnio frazę – „viskas objekte turi būti VIENODO blogumo lygio“, tektų konstatuoti, kad minėtų objektų vidinė įranga toli prašoka architektūrinių sprendimų
lygį, – šis dažniausiai sukasi „Maximos“ dėžučių ritmu.
Be abejonės, šis verslas labai sunkus dėl eksploatacijos išlaidų, gal todėl beveik visi stambesni
objektai bando sutelkti kuo įvairesnius laisvalaikio leidimo dėmenis, nuo baseinų, pirčių, mankštos
salių, skvošo iki barų, restoranų, grožio salonų. Šiandien tik toks miksas padeda komerciškai išsilaikyti. Apmaudu, bet ne tik. Dažniausiai taupome architektūros sąskaita.
Galvoju: ar visiškai teisingai verslas kalkuliuoja? Nes, šiaip ar taip, šių objektų gyvavimo
laikas turi būti bent dvidešimt metų. Ar atlaikys jie vėlesnių sprendinių konkurenciją? Ne tik funkciškai, kur, manau, įsigalės griežtesnė ir kokybiškesnė teikiamų paslaugų specializacija, bet ir ar-
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chitektūriniais sprendimais, kuriais galės didžiuotis ne tik architektai, bet ir verslo žmonės – su jų
vardais šie objektai taip pat bus susieti.
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Šiame rate besisukančių žmonių priedermė – erzinti ir skatinti vienas kitą siekiant tiesti naujos kokybės kelius, bent jau tiems, kurie sukasi šiame rate.

Kada tai bus? Kiek mums to reikia? O jeigu verslas sugebėtų pakeisti pelno skaičiavimo metodiką ir pasiryžtų ilgalaikėms investicijoms, ar pajėgtume mes, architektai, peržengti kūrybinio infantilumo ribas, šiandien lanksčiai prisitaikiusias prie verslo galimybių?

naujiena, paprastai jis atsigauna...
Tai kitas ratas. Sako, jame 80 proc. Lietuvos gyventojų.
Lendu į sūkurinę vonią, išjungiu įkyriąją Rūtą Grinevičiūtę, užsimerkiu. Gyvenimas gerėja.

jančią atkūrimui – procesui, netgi jei turėtume kur kas gausesnės ikonografinės medžiagos. Be abejonės, yra žmonių, kuriems svarbiausi tie istorijos žingsniai, kurie atspindi Tautos didybę, pakelia
ir asmeninį dvasinį reitingą. Su tuo negalima nesutikti, tačiau vieniems užtenka istorijos vadovėlių
ar atitinkamo amžiaus žemėlapių (tarp jų ir Edinburgo hercogui), kiti ryžtasi „šventam melui“ – XXI
amžiaus medžiagomis „atkurti“ piešiniais ir analogais pagrįstus Valdovų rūmus.
Tokio rango politikas kaip Prezidentas, vėliau Premjeras Algirdas Brazauskas suprato, kad Valdovų rūmų atkūrimas gali tapti puikia galimybe demonstratyviai atsisakyti savo netolimos praeities
ideologijos ir imtis populiarios patriotinės idėjos – išaukštinti mūsų garbingą senovę. Ne paslaptis,
kad tai gerokai pakeitė gausios mūsų senosios išeivijos požiūrį ir į A. Brazauską.
Politinis sprendimas buvo priimtas. Prasidėjo komisijų sudarymo metas.
Vienos iš tokių komisijų narys esu ir aš, tai, be kita ko, rodo mano kompromisišką charakterį. Dalyvavimą joje galiu bandyti pateisinti noru įsiklausyti į kitos visuomenės dalies poreikius ir
neiškelti savųjų virš jų. Pripažįstant, kad nemaža visuomenės dalis norėjo rūmų atkūrimo, remiantis
galinga politine jėga, įkūnyta valdžioje, idėja ėmė virsti kūnu.

Leidėjo žodis
Kiek kartų jau keitėsi Tautos išrinktieji – vis dar ne politikos profesionalai, o išeiviai iš kitų profesijų,
dažniausiai – neradę savęs jose ar suvokę savo gebėjimų ir ambicijų neadekvatumą. Ir kiekvieną
kaitos kartą nepatekusieji į pirmas eiles prie... trinasi antrajame ar tolesniuose ešelonuose, bet niekur nedingsta. O ką gi jiems daugiau veikti? Vieną kartą ten pabuvę, nelabai ką nors galintys savo
profesijoje, o po tokios patogios ir ilgokos pauzės – juo labiau...
Susiformavo didelis ir ganėtinai agresyvus visuomenės tarpsluoksnis – akivaizdu, kad jame
ne profesinis elitas (o ar gali būti dar koks nors kitas?), savo beatauštančias ambicijas bandantis realizuoti naryste įvairiose dekretais sudaromose beprasmėse komisijose, tarybose, judėjimuose. Garbė Dievui, liko senos pažintys, kurios įgalina jose atsirasti...
Paprastai tokios komisijos kuriamos padėti kitai komisijai, sudarytai tokiu pat principu.
Ogi klausimai, kuriuos reikia spręsti, visiškai konkretūs, ir europietiškoje valstybėje turėtų
būti sprendžiami profesionalų.
Keisčiausia, kad tose komisijose mielai sutinka dalyvauti žmonės, apie kuriuos kaip savo
srities specialistus susidaryta nuomonė neleidžia nei įtarti juos esant mažai išprususius gretutinėse profesijose. Retas, susivokęs situacijoje, iš jų pasitraukia. Daugelis lieka – užganėdindami savo
„reikšmingumą“, nesuvokdami, kad priimami sprendimai lieka ne tik jų diletantizmo liudininkais,
bet ir daug blogiau – dar labiau nutolina mus nuo tikrosios europiškos viešosios erdvės.
Viešoji erdvė – Vilniaus Katedros aikštė, neabejotinai viena reikšmingiausių – naudojama
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daugeliui dalykų: religinėms procesijoms, koncertams, mitingams, ir neužmirštama nuo savos vė-
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liavos pakėlimo dienos. Šiandien ši erdvė aktualizuojama Valdovų rūmų atkūrimu, kuris erdvei suteiks naujų urbanistinių ir funkcinių charakteristikų.
Žinia, labiau kontroversiško projekto – kalbu apie idėją juos atkurti – nebuvo ir kažin ar bus.
Architektų bendrija, išauklėta paisyti tarptautinių organizacijų nuostatų, beje, pagrįstų kur
kas gilesne ir ilgesne – pasauline prigimtimi, skeptiškai sutiko šią idėją, kaip paraidžiui prieštarau-

Stebėdamas šį procesą, mačiau architektų ir restauratorių pastangas maksimaliai eksponuoti autentiškas liekanas ir minimalizuoti fantazijas, aiškiai atskirti tiesą nuo hipotezių. Neatsitiktinai
šios pastangos buvo palankiai įvertintos aukščiausių UNESCO paveldosaugos pareigūnų, kuriems
iki tol pati atkūrimo idėja net teoriškai atrodė smerktina.
Pasitelkdami šiuolaikinius architektūrinius bei konstrukcinius sprendimus, projektuotojai
sąžiningai atskleidžia visą šios vietovės statybos raidą nuo prieš Valdovų rūmus buvusių pamatų
iki XIX amžiaus Šliosbergo dvarelio (kai kuriems labiau patinka dvarelį vadinti Pionierių rūmais).
Taigi šie autentiški fragmentai, beje, iš tiesų meistriškai operuojami autorių kolektyvo pastangomis, ir leidžia iš dalies pateisinti viso atkūrimo idėjos pagrįstumą, taip pat asmeninį dalyvavimą „aplink“ procesą.
Ypač dabar, kai dekretais sukurtos komisijos nariai – ne profesionalai karingai „tęsia totalinio
muliažo koncepciją: padaryti viską „taip, kaip buvę“, tiksliau, taip, kaip mes įsivaizduojame, kad
buvę. Nereikia akivaizdžiai eksponuoti autentiškų pamatų, o jau carizmo palikimą – Šliosbergo rūmus – griaut! Kaip gali lietuvių tauta nenaikinti istorinio palikimo, kuris atstovavo okupacinei ideo
logijai? Nereikia mums istorinės tiesos ir tikro autento! Po tokiais pareiškimais, deja, pasirašo ne tik
mano minėti nerandantys kur padėti savo „reikšmingumo“ veikėjai, bet ir kai kurie istorikai (?), kai
kurie žymūs dailininkai...
Tuo tarpu aukščiausi UNESCO ekspertai apskritai nesupranta klausimo apie autento naikinimą.
Neapsikentę iš komisijų jau išėjo prof. A. Bumblauskas, A. Nikžentaitis, akademikas A. Miškinis. Gal ir likusiems – prof. A. Mačiuliui, A. Nasvyčiui, G. Miknevičienei, J. Jakučiūnui, man –
jas palikti?
Tuo tarpu „veikėjai“ renka parašus, klausdami, ar Tu už Lietuvą, ar prieš, nesuvokdami, kad,
paneigdami profesionalumą, artėja prie to, ko patys deklaruoja nekenčiantys – prie socializmo ideo
logijos: „pasaulį naują pastatysim“.
Taigi tokia šios Vilniaus viešosios erdvės naujoji istorija. Ar sustiprins naujasis implantas mūsų
pasididžiavimą, ar nuris į dar gilesnius Europos užribius?
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Nusiimkime skrybėles, ponai, prieš profesorių Kazimierą Šešelgį!
Šiandien visuomeninė situacija pakitusi. Laisvė vieniems tapo tik laisvo pasirinkimo sinonimu, kitiems tai laisvė kurti aukštesnes kultūrines dimensijas. Natūralu, kad jėgos nelygios. Laisvė
pasirinkti nieko nekainuoja kūrybinių pastangų požiūriu. Galiu klausytis koncertų, žiūrėti spektak
lius, vienintelė pastanga – prisiversti tai daryti savo garderobo ekspozicijos ar įsivaizduojamo priklausymo elitui vardan.
Aišku, yra tautiečių, vis dar perskaitančių „Kultūros barus“ nuo pirmos iki paskutinės eilutės.
Natūralu, kad tokių žmonių koncentracija didesnė miestuose ir ji vis didėja, ypač sostinėje, kuri
pirmoji spėjo pajusti laisvės vėjo pragmatines galimybes. Ar tai gerai, kad sostinė tampa ryškiu kultūros tikrąja to žodžio prasme lyderiu? Ar gerai, kad vėl tarsi palikom savieigai regionų vystymąsi?
Be abejonės, kada sostinė pretenduoja tapti posovietiniu Europos regiono centru, tikėtis lygiavos paprasčiausiai nerealu.
Man galbūt labiau patiktų gyventi tolygiau subalansuotoje valstybėje, kur išvengta didžiųjų miestų sumaišties. Bet niekas nenori likti retrogradu, taip pat ir aš. Todėl tas energingas sostinės

Leidėjo žodis
Begalę asociacijų mano kartos žmogui gali sukelti žodžių derinys „kultūros centras“. „Kultūrkė“:
paauglystėje Kaune tai „Seserynas“, „DK“ (karininkų namai), „Dobilas“, „Žemkė“, „Profkė“, „Treti
rūmai“, kur kultūrinio gyvenimo poreikis atvesdavo pašokti, paklausyti kiek laisvesnės nei oficialiai skambančios muzikos, kartais lėkti kiek kojos neša, kad negautum į kailį nuo vietinės chebros.
Puikus gyvenimas. Bet prisiminimai apie puikų gyvenimą – jaunystę mane netikėtai nuveda prie daugelio iš mūsų mokytojo profesoriaus Kazio Šešelgio. Tiksliau, prie fundamentaliausio jo
darbo, apie 1964 metus pasirodžiusios „Vieningos Lietuvos apgyvendinimo schemos“.
Tai buvo mokslinis darbas, ištisai ir nuosekliai įdiegtas į gyvenimą. Skamba pakankamai socialistiškai. Bet pabandykime suvokti jo prasmę, kai pačiame socialistinio gyvenimo modelio apogėjuje, pasibaigus „chamavoto“ kukurūzininko erai, atėjus plėšinių ir BAM’o architektui, paremtam pigios rusiškos naftos geizeriais, Lietuvoje buvo sukurta jos vystymo sistema, kurios poveikį
jaučiame ligi šiol.
Kuo gi visa tai siejasi su mūsų šio numerio tema – kultūros centrais? Ogi tuo, kad tarpukariu
veikusių provincijos kultūrinių būrelių (kunigų, mokytojų, gydytojų) išnaikinimas, dažnai ir fizinis,
paliko žiojinčias prarajas kultūriniame gyvenime, ypač provincijos. Didžiuosiuose miestuose ideo
logizuotas kultūrinis gyvenimas vyko – kaip išvystyto socializmo propagandinis elementas, neleidžiantis vis dėlto išnykti kultūriniam profesionalumui, kartais sužibėdavusiam netikėtais, ezopiškai
užmaskuotais proveržiais.
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Racionalus požiūris į Lietuvos provinciją, šalia vystomo gamybos potencialo, lėmė ir tai, kad
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atsirado kultūrai skirtų objektų, o jie, savo ruožtu, skatino ir traukė gyventojus pasijusti ne tik kultūros vartotojais, bet ir tegul mėgėjais, tačiau kūrėjais.
Tuo metu daugelyje rajonų atsirado gerõs, gal kiek pompastiškos architektūros didžiulių kultūros rūmų. Jie, be ideologinės kultūrinės funkcijos, dažnai tapdavo ir miestelių centrinių dalių urbanistiniais formantais.

vystymas, matyt, yra perspektyviai mąstančių, tikiuosi, padarinius įsivaizduojančių piliečių rankose.
Į ką gi jau šiandien būtina atkreipti dėmesį? Urbanistinė kultūra ir architektūros meistriškumo
lygis – tai du aspektai, kuriems pagaliau turi būti keliami patys aukščiausi profesionalumo kriterijai.
Jau praėjo alpulys nuo maximų teikiamo gausybės pojūčio, o „dėžizmas“ liko. Liko ne ten,
kur įprasta tose šalyse, kuriomis mes nuolankiai sekame, t. y. priemiestiniuose moluose, bet mūsų
miestų centruose ar jų prieigose. Tarsi lygiuodamiesi į tokius pragmatiškus sprendimus, šalia išrikiuoja savo dėžes net prestižinių pasaulinių markių prekybos salonai, biurai, sporto ir vandens pramogų kompleksai.
Taip, tai tie kompleksai, kurie sudaro didžiumos gyventojų kultūros sampratą, ir tai nebūtų
blogai, jeigu jie neštų architektūrinių-meninių inovacijų vėliavą. Deja, taip nėra. Ilgokai. Kodėl?
Ar ne todėl, kad didesnė dalis investuotojų – išeiviai iš tradicinės sovietinės visuomeninės
terpės, uždirbę pirmuosius nemažus pinigus, nėra išugdyti prisiimti visuomeninius iššūkius, nėra
auklėti patriotizmo ir mecenavimo dvasia.
Tik sulaukę tokios investuotojų nuostatos mes galėsime iš tikrųjų įvertinti savo architektūrinį
potencialą, šiandien patogiai teisinamą ribotomis finansinėmis galimybėmis. Nereikia įsivaizduoti, kad finansinių rėmų neliks. Taip nebūna. Bet sąmoningai nukreipti pelno srautus į kokybę – pirmiausia architektūrinę – būtina!
Jeigu taip įvyks – o tai turi įvykti, – ar nenusivilsime savimi?
Skepticizmo kol kas daugiau nei optimizmo. Vis dėlto, jo taip pat esama. Džiugina, kad jį
kelia kaip tik kultūriniai objektai. Panevėžio viešoji biblioteka (archit. S. Juškys) ir Druskininkų vandens pramogų parkas (archit. K. Kisielius, V. Kančiauskas, G. Klimavičius) – aukščiausios profesinės
klasės objektai. Pažymėtina, kad ir vienas, ir kitas yra buvusių pastatų plėtra. Čia atsiskleidžia autorių inteligentiškumas, pagarbus santykis su ankstesnių autorių kūryba, dėl to netikėtai sulaukėme
originalių ir savarankiškų kūrinių.
Ar ne čia mūsų kelias? Reaguoti į aplinką ir adaptuotis joje kaip šiuolaikiniams partneriams –
inteligentiškai.
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Ar visada teritorijos architektas yra kompetentingas profas? Ar nėra jis pasirenkamas partiškumo, bičiulystės, giminystės pagrindu, o kartais (dažnai) dėl to, kad būdamas silpnas profas
negali apginti savo pozicijos prieš trečiąjį proceso dėmenį – teritorijos valdžią, ir taip būna itin
patogus...
Kadangi man rūpi tik galutinė produkto kokybė, ne tiek svarbu, kurioje grandyje vyksta sąžinės erozija.
Puikus pavyzdys šalia jau pabodusių didžiųjų miestų pavyzdžių yra Druskininkai. Jų renesanso pradžia sutapo su R. Malinausko meryste. Čia atsirado kelios labai sėkmingos rekonst
rukcijos ir, be abejonės, vienas reikšmingiausių visos Lietuvos mastu Vandens pramogų parkas
(projekto vadovas K. Kisielius, archit. V. Kančiauskas, G. Klimavičius). Ir tarsi tyčia šalia sėkmingo
„Europa Royale“ ir Senųjų gydyklų derinio (archit. G. Pamerneckis) išdygsta aukštas pastatas (archit. A. Reviakina), dar blogiau – ilgąja kraštine orientuotas į Nemuną. Šalia cerkvelės ir sėkmingo „Medūnos“ viešbučio projekto (archit. A. Žalys), pavyzdinio mastelio Druskininkams statinio,
iškyla 11 aukštų statinys (arch. R. Pilkauskas). Visi jie slepia pagerintų elementarių gyvenamųjų

Leidėjo žodis
Šiais metais „Archiforma“ bandys „lįsti“ giliau į Lietuvą, skirdama savo puslapius regionams, su viltimi rasti ekonomikos augimo daigų ne tik sostinėje, didžiuosiuose miestuose, bet ir ten, kur provincija yra ne įžeidžiamas, bet geografinis terminas.
Rašau šį tekstą, kai Vilniuje vyksta porinkiminiai žaidimai. Žinoma, tiksliau juos būtų apibūdinti prof. A. Sakalo teiginiu, skirtu kažkodėl tik socialdemokratams: visiškas pažiūrų išbalansavimas, bet kas su bet kuo, kad tik į valdžią.
Jeigu smarkuoliams pavyks nuversti A. Zuoką, tai, be deklaruojamo skaidrumo, dar teks įrodyti, kad geba dirbti. Kažkodėl iki minėto merojo niekam nepavyko...
Žinia, pabūti opozicijoje politikui sveika bent jau dėl dviejų priežasčių – gali įsitikinti buvusios komandos ištikimybe, ir antra, nurimus kartėliui blaiviai išanalizuoti asmeninę veiklą – tam,
kad sugrįžtum apsivalęs neasmeniškai padarytas klaidas, atskirtum draugus ir „draugus“, įteigęs sau,
kad šalia turi būti tik profai, nesvarbu, mąstantys kairiuoju ar dešiniuoju pusrutuliu.
Profesionalizmo stoka bene labiausiai kelia nerimą tuo metu, kai ekonomika iš tiesų pradeda suteikti tam tikrų galimybių kurti architektūrą.
Architektūrinių sprendinių kokybės netolygumas labai ryškus. Šiame procese dalyvauja trys
dedamosios jėgos. Tai projekto vystytojas kartu su architektu-autoriumi, tai derintojas – paprastai
vietovės vyriausiasis architektas (kartais ne architektūrinės specialybės žmogus) ir vietovės valdžia,
dažniausiai – pirmieji asmenys.

326

Pirmas tandemas dažniausiai vadovaujasi vystytojo pragmatiniais tikslais, dėl to architek-
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tas, bandydamas patenkinti, juos maskuoja akivaizdžia tūrio, ploto, aukščio parametrų hipertrofija. Dažnai vystytojas ir renkasi tokį architektą, kuris konkrečioje vietoje gali „pramušti“ jo norus.
Čia įsijungianti antroji grandis – vietovės architektas privalėtų kategoriškai stabdyti tokius
sprendimus, pirmiausia suponuojančius urbanistinę disharmoniją. Kodėl taip nėra?

namų dėžes, tarsi tarybinių metų gigantomanijos pavyzdžiai praėjo be pamokomos patirties. O ir
architektūriniai sprendimai – lyg iš didžiųjų miestų miegamųjų rajonų, tarsi Druskininkuose nebūtų puikių tarpukario medinių vilų...
Žinoma, apmaudu, kad šių projektų autoriai nesirūpina ne tik savo, bet ir viso cecho prestižu. Ne tos pavardės, kad siūlytum peratestuoti. Kaip ir derintojai – teritorijos architektai, kurie to
nemato, sunkiai gali būti peratestuojami. Esant dabartinei tvarkai, net ir neturėdami atestato jie gali
užimti šį postą, nes tai – savivaldybės kompetencija. Bet gali būti ir taip, kad jie nepajėgia atsilaikyti prieš trečiąjį proceso dėmenį – valdžią.
Profas paprasčiausiai atsistatydintų. Ne profas sėdi suglaudęs ausis, kol sulauks skandalo,
kuris nuvilnys per visą Lietuvą, ir neišvengiamai taps atpirkimo ožiu. Todėl būtina, kad vietovių architektai būtų dvigubo pavaldumo, šalia savivaldybių – dar ir Aplinkos ministerijos. O savimi patenkintai viską žinančiai valdžiai – teisingiausias kelias į opoziciją! Labai blaivinanti būsena.
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Leidėjo žodis
Gimtasis mieste, mano jaunystės pasididžiavime, kaipgi Tu sumažėjai. Kur dingo įsivaizduojamos

pasažų sistemos per visą Laisvės alėjos ilgį. Akcentuoju šią miesto dalį manydamas, kad sutelk-

europinės sostinės blizgesys, nors, tiesa, ir tada, 1960-aisiais, dabartinė batų krautuvių promenada

tos pastangos, sudarančios finansines ir kūrybines galimybes, gali būti efektingiausios, labiausiai

teturėjo kelias „knaipes“ išdidžiais pavadinimais „Metropolis“, „Jaunimo kavinė“, kurią mes vadino-

matomos ir patraukliausios investuotojams. Šiuo požiūriu geru pavyzdžiu galėtų būti Vilniaus

me senoviškai – „Versalis“, ir, žinoma, „Tulpė“ su „prieštulpiu“ – buvusi Konrado kavinė. Tai buvo

Konstitucijos prospekto kumštis. Nekomentuoju čia architektūrinių sprendimų ir, gink Dieve, ne-

vietos su bohemiška aura, jose nuolat galėjai sutikti judančias interjero detales – tikrąjį Kauno me-

siūlau to aptariamai teritorijai Kaune. Bet sukelti interesą, užsitikrinti investuotojų pasitikėjimą –

ninį ir intelektualinį elitą. Mes godžiai gėrėme tą nepakartojamą atmosferą, pavydžiai stebėdami

bene vienintelis kelias.

išlakius „buržuazinio raugo“ veikėjus – džentelmenus, kurie dėl savo tiesos kibdavo į atlapus visai

Šiuo požiūriu ypač svarbus tampa daug abejonių keliantis planuojamas Nemuno salos pa-

ne džentelmeniškai. Iš jų lūpų nugirsdavome įvairių šventvagiškų minčių apie smetoniškąją gerovę,

naudojimas. Turtinga valstybė paprastai turi iš ko rinktis, gali statyti „bildingus“, gali įrengti parką.

apie okupaciją ir Kauno architektūrą, kuri, anot jų, buvo „teisingo“ europinio lygio. Kai kalbos apie

Ko laukti Kaunui? Be abejonės, sala yra unikaliausia teritorija su fantastiškomis galimybėmis. Ar

architektūrą tapo ir mano kasdiene duona, supratau, kad jie teisūs – tarpukaryje, Nepriklausomybės

gali čia atsirasti sporto salė? Atsakyti turi kauniečiai. Manau, viena iš kibirkščių galimam proveržiui

laikotarpiu, miesto centre gimė iš tiesų aukščiausios klasės architektūra, išsiskirianti ne tik kokybe,

būtų salės statyba, ji duotų impulsą ir viešbučiui-vaiduokliui atgimti, ir, kaip minėjau, visai Nauja-

bet ir sostinei tinkamu masteliu. Gerokai vėliau supratau, kad kai kurie iš jų buvo nepakankamai

miesčio žemutinei terasai.

savarankiški, bet pavyzdžiai – geri. Deja, nutrūkus normaliai visuomenės raidai suspėti įgyvendinti

Jeigu kauniečiai nutartų elgtis taip, tada palinkėčiau ir daugiau patriotizmo. Lietuviškasis sa-

objektai taip ir liko neišbaigto urbanistinio audinio inkliuzai. Bet mes didžiavomės šia aplinka su

lės variantas visais atžvilgiais tobulesnis. Architektūrinė išraiška, kad būtų graži, nebūtinai turi būti

Nepriklausomybės fakelu – Laisvės alėja.

hipertrofuoto tūrio ir pernelyg formalistinės struktūros. Dviejų ar trijų šimtų milijonų vertės žingsnis

Viskas teisinga. Šiandien mes žinome daugiau, šiandien galime daugiau – bet fakelas išblėso.
Tai šen, tai ten atsirandantys kokybiškos architektūros fragmentai taip ir nesukuria visumos, kuri galėtų reprezentuoti naujas galimybes ir apibrėžti amžinos ir neužmirštamos laikinosios sostinės siekius.
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pritrauks milijardus – jų pritvinkę visi Europos ir netgi Lietuvos bankai. Reikia valdžios ryžto (dėl to
kauniečiams nelabai sekėsi). Bet gal odiozinių figūrų laikas jau praėjo?
Vienas koziris tikrai yra – labai stiprus Kauno architektų potencialas.

Ar teisingi būtų šie siekiai, ar nepažeistume susiklosčiusio, mums įprasto Naujamiesčio te-

Atsiprašau Suvalkijos, kurios architektūrines naujoves mažai žinau. Jau pripratau, kad Mari-

rasos įvaizdžio? Kaip pažiūrėsi. Manau, kad tarpukario grandai atėjo į jį pakankamai ryžtingai, ne-

jampolėje turime du grandus – L. Tumynienę ir G. Vieversį, vis įrodančius, jog VISKAS ĮMANOMA!

laužydami urbanistinės struktūros, tačiau esmingai pakeitė užstatymo mastelį. Kad ir ką sakytume,
visa kita liko Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų krašto lygio.
Naujamiesčio žemutinė terasa yra potenciali nauja kokybe iš esmės tęsti tarpukariu pradėtą darbą. Geometrinis gatvių tinklas su nedideliais atstumais tarp jų stačiai prašosi galingos

Šiandien į Marijampolę smelkiasi ir didžiųjų miestų architektai – tai rodo atgyjančios ekonomikos ženklus ir yra džiuginantis dalykas. Svarbu nesustoti ir stengtis naujus krašto lyderius pratinti
prie būtinybės kurti kokybišką architektūrą – jų pačių verslo labui.
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Leidėjo žodis
„Ekscelencija, kas dabar bus su statybos plėtra ir kokybe? Anksčiau pakakdavo susitarti su vienintele

Ir dar – teisinga būtų į Klaipėdą grąžinti aerodromą. Palangiškį „vieno reiso“ tarptautinį oro

teisinga partija, ir dirbdavom. Dabar ateina pinigai, kaip su jais susitvarkysim?“ – prieš keletą metų

uostą naujajame bendrajame plane numatoma stumti dar toliau Latvijos pusėn. Klaipėda funkcio-

paklausiau Prezidento A. Brazausko tradiciniame architekto A. Zavišos fondo renginyje. „Viskas pri-

naliai kur kas teisingesnė vieta tiek vidaus, tiek išorės reisams, o „išlaisvintas“ pajūrio ruožas būtų

klauso nuo architekto“, – buvo atsakymas. Pasijutau pakylėtas ir įsitikinęs, kad tai – šventa teisybė.

pakankamas finansinis stimulas įgyvendinti tokį sumanymą.

Gyvenimas parodė, kad ši tiesa ne tokia jau paprasta – pinigai tikrai santykinai dideli, bent
jau nematyti mūsų kaime. Kūrėjų būrys pasipildė verslininkais ir politikais-verslininkais.
Dabar profesionalius urbanistikos dalykus nubalsuoja vietinių tarybų deputatai – pagrindinis
kriterijus „reikia“! Tada jau derinančio architekto nelabai kas klauso – ima kitą arba įtikina jį dirbti „bendram labui“. Žinoma, tas „bendras labas“ ganėtinai trumpas. Kitą kadenciją jis tampa kitu
„bendru labu“, o atpirkimo ožiu vis tiek lieka teritorijos architektas.
Didžiulį spaudimą jaučia visų didžiųjų miestų bei patraukliausių vietovių architektai. O Palanga jau atsisveikino su kažkelintu per pastaruosius metus.
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nors įgyvendinti. Užsakovai sėdi ant parako – teisinės – statinės. Patyrinėjus statinės turinį galima
konstatuoti didelę užpildo įvairovę, nors visam jam taikomas vienas – pažeidėjo – apibrėžimas.
Pažeidimai ten, kur jie yra, paženklinti ilgu laikotarpiu, įvairiais šio proceso dalyviais, tais,
kurie projektavo, kurie leido, kurie statė, kurie kadaise derino, o dabar smerkia.
Teisinga būtų objektyviai peržiūrėti visus šiuos atvejus, įvertinti gimstančio naujo bendrojo
plano sprendinius ir priimti atitinkamus sprendimus.
Dar svarbiau susitarti, ar norime Neringoje vystyti rekreacinę infrastruktūrą, – o tam yra vie-

Bene stabiliausia padėtis Klaipėdoje, kur vyriausiasis architektas A. Mureika geba išsilaikyti

tos tik pajūrio zonoje. Ar su pietetu saugosime gamtą, drausdami vystyti visavertę rekreacinę funk-

jau gal ne vieną dešimtmetį. Nežinom, tiesą sakant, kaip, tačiau iš pašalies atrodo, kad tai yra ge-

ciją, išskirdami pasiturinčių žmonių antruosius, trečiuosius apartamentus ir tris mėnesius veikiantį

rai. O Klaipėdos plėtros ambicijos yra stačiai pritrenkiančios. Šimto metrų aukščio pastatų korido-

kurortą? Tame taip pat nėra nieko naujo. Europoje visko yra.

riai pagrindinėmis traukomis nuo žemyno vandens link iš tiesų impozantiški.
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Unikali situacija Neringoje. Tiksliau – patinė. Architektai treniruojasi su tolima viltimi ką

O Lietuvoje? Lietuvoje yra Telšiai – harmoningai, profesionaliai ir koncentruotai vystomas

Beje, plokščias miesto reljefas įgalina paprasčiau valdyti urbanistines perspektyvas ir jų

miestas. Čia nėra paveldosauginės isterijos, bet su pagarba esamoms vertybėms formuojamas nau-

kompozicijas. Aukštuminiai taškai aplink Senamiestį jau „priėmė“ DK pastatą, jie turėtų būti ana-

jas ar atkuriamas buvęs užstatymas, su puikiai subalansuotu masteliu, medžiagomis ir įvairialype,

lizuojami visomis įmanomomis dimensijomis, nes šioje situacijoje visada atsiras netikėtų rakursų.

tačiau pakankamai vientisa stilistika. Atrodo, kad ilgametis vyriausiasis architektas A. Žebrauskas

Kalbėti apie kokią nors regioninę architektūrą, besiremiančią įdomiu klaipėdietiško pavel-

tvirtai valdo situaciją. Tikėtina, kad jo dėmesys architektūrinei kokybei nesilps, naujai architektūrai

do palikimu, netenka. Tai kol kas visiškai nesuprantama šios dienos lietuviškiesiems architektūros
grandams.
Tačiau bandyti išlaikyti bent jau vientisą spalvinę gamą, taip sėkmingai išskyrusią Klaipėdą
iš kitų Lietuvos miestų išvystyto socializmo laikais, gal ir derėtų.

plintant nuo centro periferijos link.
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Leidėjo žodis
Štai ir apibėgom Lietuvėlę per metus. Ką joje pamatėme, parodėme Jums. Yra kaip yra... Ko gero,

chit. G. Janulytė-Bernotienė, E. Riepšas, L. Bulakienė, G. Zykuvienė, R. Lydytė, A. Dlugoborskytė)

šis įsiėdęs kalambūras labiausiai atitinka konjunktūrinio vystymosi apibrėžimą – be didelių įvykių,

glaudžiai sąveikauja su įvairialypiu palikimu.

be proveržių, bet ne be klaidų.
Susidaro įspūdis, kad beatodairiškai priėmę paviršutiniškai suvoktą interstilių nesuvokiame,

projektuotas pastatas – atokiau nuo aplinkos, lieka Aukštabalio daugiafunkcis kompleksas (archit.

jog, siekiant jame „įsirašyti“ kaip pastebimam partneriui, reikia originalių sprendimų, o ne pakan-

E. Miliūnas, A. Bublys, G. Balčytis, L. Tuleikis). Gerai, kad ir tradiciškai sukaltai technologijai auto-

kamai gerai sukomponuotų dėžučių kompozicijų.

riai surado originalų estetinį raktą – holografinį fasadą.

Šiais metais tai pavyko padaryti R. Paleko kompanijai bibliotekos Stokholme konkurse, kadaise pavyko J. Anuškevičiaus grupei Arkties muziejaus Rovaniemyje konkurse, G. Baravyko, L. Merki-

fono kokybės. Tik vėl internacionalinės...
O kaipgi Panevėžys su Aukštaitija? Iš esmės – blankiai. Mažai judesio, o ir tas urbanistiškai

kursuose. Žinia, architektūriniai konkursai visada šiek tiek loterija, todėl, nors aukščiau paminėtų

nekoncentruotas, todėl dar mažiau pastebimas. Panevėžį galgi išjudino milžiniškas net Lietuvos

darbų klasė išskirtinė, ne visi jie buvo apdovanoti.

mastu universalių pramogų kompleksas, sutelktas vienoje teritorijoje.

Nors aš nuobodžiai kartojuosi dėl „nacionalinio“ stiliaus paieškų, puikiai suprantu, kad tam

Teko lankytis Molėtuose. Ten unikali situacija, beveik merdintis miestelis – ir aplinkui augan-

atrasti reikia genialaus kolegos, savo pavyzdžiu patraukiančio paskui save kuriančiąją bendriją,

čios turtingų žmonių poilsinės ar gudrių organizacijų mokymo centrai. Čia taip pat kokybės įvairo-

arba sąmoningai susibūrusios grupės kryptingos veiklos. Idealus atvejis būtų abiejų vienovė, kaip

vė: nuo sėkmingų dar išlikusių tarybinio laiko architekto P. Adomaičio projektuotų poilsinių, J. Leš-

kadaise atsitiko Japonijoje. Šiandien mūsų architektūrinė visuomenė nėra tam pribrendusi, o gal ir

kevičiaus „Obuolio salos“ poilsinės, šiandienio ir jau ilgamečio vyriausiojo architekto sėkmingų

nemato reikalo judėti šia kryptimi.

kūrybinių darbų iki įprastai vidutiniškų ar akivaizdžiai prastų objektų.

Man šiandien savarankiškiausi ir todėl sėkmingiausi atrodo objektai, kur šiuolaikiniai archi-

VI skyrius

Taigi metai buvo netušti ne tik dėl šių išskirtinių, mūsų nuomone, objektų, bet ir dėl bendro

no ir S. Šarkino grupei Stoties aikštės Zalcburge ir Operos pastato Bastilijos aikštėje Paryžiuje kon-

tektai kuria kompozicijas, artimai sąveikaujančias su architektūros paveldo objektais.
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Štai ir visi mūsų šių metų „Archiformos“ nominantai. Tarp jų, atskirai nuo kitų, kaip ir su-

Uždusintas besivejančiųjų Briuselio biurokratus lietuviškos atmainos, atsimušinėjantis į visur
įmanomus pateikti skundus, atlaikantis beatodairiškai skubančių žymių Lietuvos veikėjų, apribotų

Kažin kokiu būdu šiuolaikiniai architektai disciplinuojasi ir ganėtinai meistriškai sujungia

kadencijos trukme, godulį ir vietinių politikų architektūrines urbanistines pamokas, vargšas vyriau-

skirtingų laikų palikimą į darnų ir iš tiesų savitą kūrinį. Tai visuotinai pastebėta G. Petkevičaitės-Bi-

siasis architektas (kalbu apie bendrąją šalies situaciją) tampa savo profesionalių principų auka arba

tės viešoji biblioteka Panevėžyje (archit. S. Juškys). Šiais metais vėlgi vieni įdomiausių yra Druski-

įsirašęs į bendrą „chebrą“ su savo viršininkais anksčiau ar vėliau vis tiek lieka auka. Šiandien nere-

ninkų vandens pramogų parkas (archit. K. Kisielius, V. Kančiauskas), viešbutis „Daugirdas“ Kaune

miami vyriausieji architektai Vilniuje, Panevėžyje, Palangoje... Pavojinga situacija, ji atveria kelius

(archit. A. Prikockienė), motelis ir pramogų centras Marijampolėje (archit. L. Tumynienė, G. Viever-

marionetėms ir tokio pat lygio sprendimams. Ei, kas nors! Velniai griebtų!

sys, A. Byčenkovas, D. Valiukas). O ir KMU bibliotekos ir informacijos centro pastatas Kaune (ar-

archiforma
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Leidėjo žodis
Iš tiesų šauniai atšokom tradicinę „Archiformos“ šventę rotušėje ir įžengėme į dvyliktuosius gyvavimo

habilituota mokslų daktarė Zita Kučinskienė-Šarkinaitė. Atlikę vieną gerą darbą, nesustojome vietoje

metus. Dosnūs renginio rėmėjai, gausus būrys kolegų, šilta atmosfera ir atšaldyti gaivieji gėrimai

ir už išplatintus monografijos egzempliorius bei „Archiformos“ žurnalo naujausią numerį surinktas

sudarė puikias nuoširdaus bendravimo prielaidas.

lėšas – 2430 litų paskyrėme architekto Broniaus Janavičiaus antkapiui statyti. Šių lėšų beveik užte-

Profesiniu požiūriu džiugino tikrai aukštas nominuotų objektų architektūrinis lygis. Iš jų
praėjusių metų laureatas Saulius Juškys pasirinko kauniečių kolegų komandos įgyvendintą Šiaulių
universaliąją areną.
Nebūtų kilę ginčų, jeigu laureatu būtų tapęs ir kitas nominuotas objektas. Šis pasirinkimas
puikus ir nekvestionuojamas; pažymėtina, kad vienam kolektyvo nariui Eugenijui Miliūnui tai ant
ras „Archiformos“ apdovanojimas. Sveikinu!

Šiais metais pasistengsime atkreipti dėmesį į Lietuvoje gyvenančių kitų tautybių žmones,
jų daugiau ar mažiau adaptuotą savitą kultūrą ir tradicijas, bandysime pažvelgti į jų architektūrinę
aplinką ir panagrinėti jos poveikį bendrajam lietuviškajam kontekstui.
Įdomu ir netikėta netoli Vilniaus, visai šalia Turgelių, rasti Minkiškių kaimą, kuriame gyvuoja
sentikių kolonija, puikiai tvarkoma dvasinio tėvelio – komunos vadovo. Ten iki akių apsimuturia-

Profesionalią renginio, veikiau idėjos, vertę tiksliai ir žurnalo leidėjams maloniai apibrėžė

vusios skaromis moterėlės grėbsto pavasarinę žolę, augina ekologiškus triušius ir dalijasi – kiekvie-

vienas iš kolektyvo-laureato narių Gintaras Balčytis interviu televizijoje: „Architektui garbė gauti

nam pagal poreikius. Čia galima suprasti, kaip nepagrįstai išaugo mūsų poreikiai. Lygiai kaip šie

profesionalaus žurnalo apdovanojimą.“ Be abejo, aš tam pritariu. Taip yra visame pasaulyje.

poreikiai tenkinami nepamatuotu gobšumu, o kai tai nesiseka, prisidengiama tautinės mažumos – šį

Mes ir toliau stengsimės būti profesionalūs ir atidūs Jums ir Jūsų architektūrinei veiklai. Bū-
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ko, ir antkapis jau stovi Kauno Petrašiūnų kapinėse. Ačiū visiems.

kartą žydų – menamais interesais. Mielieji mano bičiuliai žydai, padėkite mano gimtinės Lietuvos

kite ir Jūs atidesni žurnalui – domėkitės juo,

impotentiškai valdžiai, kuriai nebesvarbus „tiesos momentas“!!! Manipuliuojama Jūsų „interesais“,

prenumeruokite.

už kurių slypi visai kitokios ausys.

Renginį praturtino ir tuo pačiu metu

Šis žurnalo numeris pasirodo Architektų sąjungos suvažiavimo išvakarėse. Nemandagu būtų

pasirodžiusi monografija apie šviesaus atmi-

kritikuoti dabartinės kadencijos vadovybės veiklą spaudos leidinyje, kuriam galiu daryti išskirtinę

nimo Saulių Šarkiną. Gražiai susisiejo dvi

įtaką. Pasistengsiu tai išsamiai padaryti suvažiavime.

renginio temos, kai pagrindinį „Archiformos“

Čia pasakysiu tik tiek: per pastarąsias tris kadencijas Lietuvos architektų sąjunga prarado turė-

prizą įteikė žymi Lietuvos medikė profesorė,

tą sunkiai sukauptą autoritetą visuomenėje ir, tai ypač apmaudu, intelektualiojoje jos dalyje. Lygiai

VI skyrius

kaip ir daugeliui Jūsų, ši veikla mažai juntama, priešingai nei tarybos nariams, posėdžiaujantiems
VI. 14
B. Janavičiaus antkapis Petrašiūnų
kapinėse. Arch. L. Vaitys

kiek dažnai, tiek ir netikslingai, net ir ekspromtu priimami pasiūlymai paprasčiausiai nevykdomi,
nekalbant apie tai, kad per visas pastarąsias tris kadencijas taip ir nebuvo sudarytas nė vienerių
metų planas, apimantis visos Lietuvos architektų sąjungos veiklą. Ji nustojo atstovauti mums visiems.
Laikas trauktis. Suvažiavimas nutars, kuriems.

archiforma
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Leidėjo žodis
Internacionalinis lygmuo kultūroje visada yra įdomus, neretai reikšmingas vietinės kultūros dėmuo,

Kasdienybėje pažymėtina architektūrinių konkursų gausa, laipsniškas konkursinės medžia-

su sąlyga, jeigu yra analizuojamas ar juo labiau plėtojamas nepolitizuotais ar nepriverstiniais me-

gos parengimo gerėjimas. Šiame teigiamų poslinkių fone išryškėjo dar viena problema – vertinimas.

todais. Šiuo požiūriu šių metų temos apie sentikių, Zakopanės stiliaus, žydų ir karaimų palikimą

Jokiu būdu neteigiu, kad jis yra šališkas. Paprasčiausiai nei recenzentai, nei vertinimo komisijos na-

Lietuvoje formavosi įvairiai. Vienų tautų atstovai čia atsirado dar LDK kunigaikščių valia, kiti trauk-

riai dar neišmoko dirbti atsakingai. Recenzentai dažnai „vertina“ darbus, remdamiesi savo subjek-

damiesi nuo religinių persekiojimų, dar kiti – su agresyvia šeimininkams politika arba dėl to, kad

tyvia nuomone, taip veikdami vertinimo komisijos narius. Vieni ir kiti nesugretina konkurso sąlygų

paprasčiausiai jiems čia buvo gerai. Kai kuriems iš jų Lietuva tapo antrąja tėvyne, o jų kultūrinis

reikalavimų su aptariamais projektais. Neretas atvejis, kad tarp laureatų atsiranda projektai, kurių

palikimas – mūsų savastimi.

sprendiniai diametraliai priešingi sąlygų reikalavimams.

Gerbsime ir saugosime.
Tarp šių metų „Archiformos“ pirmojo ir antrojo numerių pasirodymo įvyko eilinis Lietuvos
architektų sąjungos suvažiavimas, kaip jau įprasta, negausus dalyvių ir veteraniškas pagal jų amžių.
Akivaizdu, kad rinkos sąlygomis Architektų sąjunga, kaip visuomeninė organizacija, nelabai randa
prioritetinių veiklos krypčių, todėl ir nėra įdomi jaunesniajai – labai gausiai – architektų bendruomenei, o veteranai, iš esmės jau nebedalyvaujantys realiame kūrybiniame gyvenime, į suvažiavimus
atvyksta iš inercijos. Galbūt prisimindami Architektų sąjungą kaip vienijančią organizaciją, kovojančią su „išplėstinio socializmo“ ir „ekonomiškos ekonomikos“ marazmais.
Tiesą sakant, dabartinių valstybės vyrų marazmai, pagrįsti atstovavimu konkrečiai draugų
grupei (tai turintys pinigų piliečiai), pasirodė dar pavojingesni už sovietinius. Taip yra dėl to, kad
anksčiau buvusi vienybė, kokią daugiau ar mažiau puoselėjo Architektų sąjunga, dabar beviltiškai
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žlugo. Architektai labai lengvai nuėjo paskui pinigus ir ėmė pardavinėti „mūsų“ autoritetą, iškeis-

VI skyrius

dami jį į „savo“ autoritetą – architekto, gebančio apeiti įstatymus, savo visuomeniniu statusu spaudžiančio architektūros valdininkus, pridengti klanams reikalingus, aplinkai žalingus sprendimus.
Manau, kad siekis tapti nepriekaištingu, moraliniu autoritetu galėtų tapti vienu iš prioritetinių Architektų sąjungos veiklos sričių. Tai padaryti nebus lengva – labai jau daug smerktinų sprendimų padarė „mūsų architektai“; iš kitos pusės, tai reikės daryti nuolat ir operatyviai reaguojant į
architektūros vyksmą.

Tai vėlgi prioritetinis Architektų sąjungos reikalas. Kito kelio nėra, todėl visais atvejais linkiu
sėkmės!

archiforma

„Archiforma“, 2008, Nr. 3–4
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Leidėjo žodis
Kaip „išlaikyti gerą veidą“ blogo lošimo metu? Velniškai blogo! Išsiilgtas kapitalizmas vėl rodo savo

profesinio solidarumo sunku. „Archiforma“, nors ir stipriai apipešiota, siekia išsilaikyti sunkmečiu.

bjauriausiąją pusę – beribį godulį, įstumdamas į pesimizmą „runkelius“, kokie, pagal ekonomikos

Todėl prašau suprasti ekonominę šio sudvejinto numerio būtinybę ir kitokią leidybinę strategiją at-

sampratą, dauguma esame.

einančiais metais. Neturime prarasti optimizmo, vis dėlto tai bus trylikti „Archiformos“ gyvavimo

Situacija palanki manipuliatoriams ir engėjams, gebantiems ir joje rasti sau naudos. Štai jau

Taigi su šv. Kalėdom, mieli kolegos ir šiaip prijaučiantys! Aukštyn širdis!

eskizo, prie to grįžtama, ir dar nuožmesniais metodais.

Iki pasimatymo tradiciniame, bet neišvengiamai kuklesniame „Archiformos“ pobūvyje Nau-

Viena apygarsė statybos ir nekilnojamojo turto vystymo įmonė, nusprendusi Vilniaus Gedimino prospekte, itin sudėtingoje situacijoje, rekonstruoti architektūriškai vertingą pastatą ir jį dvigubai išplėsti, mūsų žiniomis, pasiūlė tai daryti penkioms architektūrinėms firmoms.
Viena iš jų, preliminariai apskaičiavusi tokios apimties pastato projektavimo darbų kainą,
gavo 1750 000 Lt. Įprasta, kad projektų pasiūlymų kaina sudaro 10 proc. visos projektavimo darbų
vertės, taigi 175 000 Lt. Padaliję šią sumą iš penkių (dalyvių), gauname 35 000 Lt. Už šią sumą firma sutiko parengti projekto pasiūlymus.
Atsakymas buvo labai paprastas – kitų firmų pasiūlymai pasirodė priimtinesni.
Tikėtis iš žmonių, pataikiusių būti „reikiamoje vietoje reikiamu laiku“ ir padariusių milžinišką biznį, žinoma, lietuvišku masteliu, didesnio supratimo, atsakomybės už ne tokius „žvitrius“
bendrapiliečius, pagaliau už misiją kurti maksimalistinį grožį, tiesiog neverta. „Kunigaikščiai“ iš
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intelektualinės tuštumos – tai ne ateities visuomenės lyderiai, o neišvengiamas balastas, kuris, jį
pajėgus tiksliai išdėlioti, galėtų tapti tinkamas dideliu greičiu judančio kūno stabilumui užtikrinti.
Kas ir kada tai pajėgs padaryti? Gal vėlesnė „kunigaikščių“ karta? Mums gi šis laikotarpis

VI skyrius

metai – jau pats skaičius suponuoja sėkmę!

beveik išgyvendinus kvailą įprotį, kai užsakovai prieš sudarydami sutartį reikalaudavo nemokamo

gali dar labiau atskleisti seniai žinomą bėdą – mūsų profesijos žmonių perteklių, o jie ir toliau sėkmingai „štampuojami“.
Nepalankioje ekonominėje situacijoje visada atsiras alkanų, kurie, kaip paklusnūs vergai,
jau nebe pusvelčiui, o nemokamai siūlys savo gebėjimus bei šių gebėjimų rezultatus. Todėl tikėtis

jųjų, tikėkimės, sėkmingesnių metų pradžioje.
Nominuojami darbai įdomūs, ir jų, kaip reta, daug! Reiškia – dar gyvi, reiškia – bus apie ką
pakalbėti.

Po LAS tarybos posėdžio įvyko tradicinis „Archiformos“ vakaras, kuriame paskelbiami ir apdovanojami geriausių 2008 metais žurnale publikuotų objektų kūrėjai.
Šį kartą dėl suprantamų priežasčių renginys vyko ne Rotušėje, o Architektų sąjungos patalpose, kukliau, tačiau pakankamai jaukiai.
Atspėkite, kiek LAS tarybos narių po posėdžio sugebėjo nusileisti į pirmąjį aukštą dalyvauti renginyje po apverktinos profesionaliosios spaudos padėties pristatymo? Teisingai – nė vienas!

archiforma

„Archiforma“, 2009, Nr. 1–2

Komentarai gali būti dvejopi. Vienas – žinodamas, jog Lietuvoje mes reikalingi tik tiems, kurių darbai yra publikuojami konkrečiame numeryje, viliuosi, kad mūsų formuojamas kuklus langas
į profesionalų pasaulį, nuo kaimynų iki Graco, Lundo, Čikagos... bibliotekų, yra prasmingas, todėl
tęstinas. Ar mažai LAS vadovybės pasikeitė per mūsų gyvavimo metus. Ateis kiti, bet ar susifokusuos autentiški Lietuvos kultūrai prioritetai?
Iš čia antrasis komentaras. „Dabartinę Lietuvos kultūros ir meno padėtį lėmė įvairūs išoriniai
ir vidiniai veiksniai. Kalbant apie pirmuosius, tikriausiai reikėtų pradėti nuo įvairių kultūros sąveikos
procesų, susijusių su eurointegracija, nuo greitėjančios informacijos ir įtakų sklaidos, smarkiai pagausėjusių kelionių į įvairius kraštus, kultūrinės įtakos centrų kaitos, greito postmodernios komercia

Leidėjo žodis

lizuotos kultūros formų įsigalėjimo.“ (A. Andrijauskas. „Ar autentiškai kultūrai Lietuvoje yra vietos?“)

Gerbiamieji sergančios visuomenės piliečiai – draugai, kolegos. Paėmę į rankas šį numerį suprasite,
kad šiais metais žurnalų bus ne keturi, o du. Siekdami neįsiskolinti, į kiekvieną numerį sudėsime po
du žurnalus. Įsivaizduodami, kad esame reikalingi Lietuvos kultūrai apskritai, o architektūrai būtini, A. Karalius ir aš kreipėmės į LAS tarybą su trumpu memorandumu, atskleidžiančiu šiandieninę
padėtį, su viltimi sulaukti bent jau atidesnio žvilgsnio... Ką jau kalbėti apie kokius nors vienijančius
realius žingsnius, skirtus palaikyti „Statybų pilotą“ ir „Archiformą“.

Kreipimasis į Lietuvos architektų sąjungos narius ir valdybą

VI skyrius
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Kolegos, visi puikiai suprantame – nacionalinės architektūros sveikatai, identitetui ir pažangai architektūrinė žiniasklaida yra ne mažiau svarbi kaip oras ir šviesa.
Ji ne tik formuoja tikslinį informacijos baseiną ir palaiko gyvybinius ryšius su išoriniu architektūrai pasauliu bei pristato Lietuvos architektūrą užsieniui. Ji realizuoja žodžio laisvę ir kuria cecho viduje sveiką, kritišką terpę, būtiną kūrybinėms ir sanitarinėms sąlygoms užtikrinti.
Lietuvoje architektūrinei žiniasklaidai niekados nebuvo lengva: ji gimė viena iš paskutinių
Baltijos šalyse ir sunkiai ieškojo savo vietos ankštoje, populistiškai deformuotoje rinkoje,
buvo ignoruojama tiek valstybės, tiek nepakankamai išprususios visuomenės.
Labai sunkus metas architektūrinę žiniasklaidą užklupo dabar, tūkstantaisiais Lietuvos metais.
Dėl Vyriausybės sprendimo spaudai padidinti PVM nuo 5 iki 19 nuošimčių, o autorinių honorarų mokesčius – nuo 15 iki 32 nuošimčių, architektūrinės žiniasklaidos išgyvenimo galimybių praktiškai neliko.
Šių nepakeliamai rūsčių aplinkybių akivaizdoje mes, nacionalinės architektūrinės žiniasklaidos leidėjai, kreipiamės į kolegas ir į Architektų sąjungos vadovybę, tikėdamiesi profesinio
solidarumo ir konkrečios moralinės ir medžiaginės paramos, kuri padrąsintų mūsų pasiryžimą tęsti leidybinę veiklą ir suteiktų bent mažiausią galimybę išlikti sunkmečio sąlygomis.
Laikraščio „Statybų pilotas“ leidėjas architektas Audrys Karalius
Žurnalo „Archiforma“ leidėjas architektas Leonardas Vaitys
Vilnius, 2009 m. sausio 29 d.

Ar ne mes vieni pirmųjų pasileidome į atsivėrusį pasaulį paskui naujai iškeptus politikus,
žvelgiančius į „atrastąją Europą“ nebrendilos žvilgsniu.
Ar mūsų žvilgsnis buvo kitoks? Ar ne mums metras Le Corbusier priminė, kad „žinoti architektūrą ir suprasti ją yra du skirtingi dalykai.“
Kažin ar mums? Nes mes atsivežėme įspūdžius, nepagrįstus jokiais teoriniais apmąstymais,
kodėl konkretaus, emocionaliai mums patinkančio objekto, sprendimas yra būtent toks.
To rezultatas – architektūra, savo blizgesiu atpažįstama minėtiems nebrendiloms ir skausminga
profesionaliam teoretikui T. Baruckiui: „Aš pritrenktas, kokiu tempu jūs prarandate savo identitetą.“
„Per dvidešimt nepriklausomybės metų padėti tautinės kultūros ir meno pamatai padėjo lietuvių tautai išgyventi ir plėtoti savo kūrybines galias sovietinės okupacijos metais... Aukštas menininko
socialinės atsakomybės jausmas, autentiško meno skleidžiama aura, nepaisant įvairių suvaržymų,
gyvavo lietuvių tautinėje sąmonėje, o tautinė kultūra ir menas buvo viena svarbiausių pasipriešinimo sovietinei okupacijai konsoliduojančių tautą jėgų ir mūsų nacionalinės savasties, gyvybingumo
gynimo instrumentų.“ (A. Andrijauskas. Ten pat).
Ar gali, ar privalo tokia nuostata lydėti mus nuolatos?
Aišku, kad be nuoseklaus, atkaklaus darbo, be „ilgalaikės kultūros raidos vizijos“, be saviauklos nieko nebus, ir Lietuvos... O kas gi „Archiformos“ laimėtojas? K. Lupeikis su žaviai minimalistiniu Prokuratūros administraciniu pastatu Vilniuje. Nors ir be tautinių spalvų, šioje absoliučiai
devastuotoje vietoje numestas juodas kubas gal galėtų tapti geru šios teritorijos atgimimo pranašu.
Sveikinu kolegą, kurio kūrinys šiame „žaidime“ – taip renginį apibūdino komisijos narys Simas Miliūnas – buvo pirmas tarp iš tiesų gerų kūrinių.

341

archiforma
VI. 15
G. Ramunis
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Jie man labai artimi kontekstualumu ir pagarba aplinkai, medžiagiškumu ir raiškia, tačiau
stilinga plastika. Aš pasiilgstu tokio požiūrio šiandienos architektūroje. Mums dera saugoti šį palikimą, nepaisant to, kad kažkam jis gali pasirodyti per mažai blizgus ar per mažai stilingas. Atminkime, mados eina ratu. Išsaugokime tai.

Didelis ir tikras

Iš karto po Gedimino Baravyko-Gugos
išėjo jo našlaičiais įvardytos kartos kolegos: Algimantas Alekna, Žvaigždras Drėma, Gintau-

Jau dešimt metų prabėgo nuo Gyčio Ramunio mirties. Kitais metais jam būtų sukakę šešiasdešimt.

tas Likša, Saulius Šarkinas, Henrikas Šilgalis,

Tik šešiasdešimt. Prisiminimų vakaras, vykęs Architektų sąjungoje ir organizuotas jo artimiausių ko-

Gintautas Telksnys ir Gytis Ramunis. Jų kūryba

legų, buvo šiltas ir jautrus, o svarbiausia, ir reikalingas – mes per greitai užmirštame...

verta studijų ir gausiai pridygusiose architek-

Vakaro atmosfera ir negalėjo būti kitokia, kai kalbama apie Gytį, gimusį išskirtinėje šeimoje,

tūrinės pakraipos aukštosiose mokyklose, nes

kurios moraliniai, estetiniai idealai buvo tvirtai susiformavę pirmosios Nepriklausomybės metais.

joje dar daug to tikrumo, atsinešto iš tylios di-

Šiuos idealus, kurie labai reti dabartinėje kartoje, Gytis įsisavino ir išsaugojo. Įgimtas inteligentiš-

sidentinės aplinkos ir skurdžių, kūrybingumą

kumas skiriasi nuo išmokto, todėl, kad skleidžiasi kasdienybėje, visame kame. Tai nereiškia, kad jis

skatinančių galimybių ir jau tvyrančio ore glo-

buvo kažkokia anachronistinė natūra, anaiptol.

balizacijos monstro, kuriam ši karta dar gebėjo

Jo puiki atmintis, apsiskaitymas ir tokių visai neįdomių dalykų, kaip įvairių įstatymų ar regla-

nepasiduoti.

mentų žinojimas, mane visada žavėdavo, dar ir todėl, kad jis visada būdavo pasiruošęs pasidalyti
žiniomis. Dažnai darydavo tai ypač elegantiškai – pirma patraukdavo per dantį tavo neišprusimą,
paskui absoliučiai draugiškai padėdavo. Gyčio bendravime visada buvo paruošta humoro „bombelė“, taikli, kartais kandi, tačiau visada su autoironijos užtaisu. Tačiau bene svarbiausia – jo gebėjimas būti teisingam principiniais klausimais, ir visiškai nesvarbu, kieno pusėje galėjo būti vidinės
Gyčio simpatijos. Jo verdikto teisingumu galima buvo pasitikėti visada.
Grįžti prie Gyčio kūrybinio palikimo, kai tą išsamiai padarė prof. Algimantas Mačiulis savo
knygoje „Architektai Simonas ir Gytis Ramuniai. Tėvas ir sūnus“ (Vilnius: VDA, 2004), gal dar
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anksti, bet manau ir tikiuosi, kad prie jo bus grįžtama periodiškai, nes jis iš tiesų išskirtinis savo
laikotarpiu. Darbas kolektyve (iš pradžių su Gediminu Baravyku, paskui su Kęstučiu Pempe) visa-
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da šlifuoja ne tik bendrai kuriamą objektą, bet ir charakterius, kai einant bendro tikslo link neišvengiamai tenka kai kur užspausti savąjį matymo kampą ir suderinti vektorius. Akivaizdu, kad tai
jiems sekėsi: teisingai santūrus Kelių policijos pastatas, bankas „Hermis“, Verslo centras „Centrum“,
bankas „Kredit“, daugiafunkcis pastatas Kalinausko gatvėje Vilniuje – tai keletas iš kolektyvo, kuriame dirbo Gytis, objektų.

VI. 16
Bankas „Hermis“ Vilniuje
Bendr. K. Pempė

tojams, nesugebantiems vertinti rezultatų remiantis sąlygose iškeltų tikslų įgyvendinimu.
Seniai kalbama, kad konkursams organizuoti turi būti skiriama iki ketvirčio viso numatomo
biudžeto lėšų. Dabar viskas daroma priešokiais, aukojamas savas laikas ir neišanalizuojami visi
VI. 17
Arch. P. Kulikauskas.
Buvęs Europos reikalų viceministras,
tarptautinių vystymo ir urbanistinių
projektų organizatorius ir vykdytojas

galimi aspektai. Kitas dalykas – kad ir pati vertintojų grupė suformuojama iš profesionaliai visiškai
neparuoštų valdininkų ir „juslinių“ esamų, dažniau buvusių, praktikų, tiek architektų, tiek dailininkų, kurie bejėgiai analitinėje plotmėje. Dažniausiai jų sprendimai remiasi savo – galimo, bet ne
pateikto projekto samprata, nepajėgiant ar nesistengiant suvokti autorių siekių, ir apsiriboja „man
atrodo“ lygio argumentacija ar kokio bičiulio „stūmimu“. Tas taikytina ir daugumai šio konkurso recenzentų, kurių klausantis buvo nejauku dėl autorių. Išimtis – T. Grunskis, kuris bent kiek supainiojo recenzavimą su vertinimu. Kompetencijos stoka pastebėta jau vertinant pirmojo rato rezultatus.
Tai profesionali bėda, kuri tokia nebūtų, jeigu vertinimo komisija būtų suformuota iš profesionalių analitikų – filosofų, literatų, teatralų, kaip ir architektų bei dailininkų. Tokia viešai paskelb-

Sekant Pauliumi...

ta autoritetingų, teoriškai išprususių žmonių vertinimo komisija, be kita ko, galėtų padėti išvengti ir
antrosios bėdos – aktyvių piliečių, tapatinančių save su „tauta“, spaudimo. „Tautos“ nuomonę gali
girdėti konkurso dalyviai ir jiems priimtinas mintis transformuoti į profesionaliąją plastinę kalbą.

Kolega Paulius Kulikauskas nėra netikėtas atradimas. Tik bent kiek primirštas dėl mūsų aplaidumo ar

Vertintojams reaguoti į „tautos“ spaudimą – reiškia, susitaikyti su nelaime.

savimylos ir nenoro girdėti objektyvesnės nuomonės, nesusaistytos „cechiniais“ ryšiais. Jo esė apie

Taip jau įvyko Naujojoje Vilnioje su paminklu tremtiniams. O nugalėtojo Navako darbas –

vilnietišką parodą rodo vis dar tvirtai įaugusias lietuviškas šaknis, bet ir visiškai laisvą ir išlavėjusią

masyvus akmeninis kryžius ant stilizuotos akmens platformos – buvo originalus pasaulinėje erdvė-

europietišką mintį. Komentarai taiklūs ir tikslūs, ko bene labiausiai pasigendama architektūrinėje

je. Tai labai svarbu memorialinio pobūdžio darbuose, kur bet kokia reminiscencija į pakartojimą

veikloje. Tai ne šią dieną kilusi problema, kai recenzavimas, vertinimas, atranka atliekami atmes-

totaliai sunaikina sprendimo vertę. Taigi „patriotinis tautos“ spaudimas sulenkė valdininkus baisaus

tinai ir, kaip įprasta, be jokios oficialiai pasiekiamos, profesionaliai argumentuotos informacijos.

meninio kičo link, kurio, garbė Die-

Atranką į Vilniaus parodą vykdę R. Leitanaitė, J. Vaškevičius, T. Balčiūnas atmetė 40 darbų

vui, nemato dauguma miesto svečių.

ir paliko 80. Kodėl, neaišku. Nors parodos kuratorė R. Leitanaitė teigia, kad „parodai atrinkti tie

Įsisąmoninkime pagaliau Se-

architektų darbai, kurie lėmė ar lems reikšmingiausius Vilniaus... pokyčius. Taip pat – tie, kurie la-

neką: „Žmonija dar nesitvarko taip,

biausiai atspindėjo miesto kaitos tendencijas.“ (Geras ar blogas?)

kad dauguma būtų už gėrį. Liaudies

Kyla klausimas, ar reikšmingiausi iš tiesų yra tie, kuriuos suvokia atrankos trijulė, juolab kad

pritarimas – blogio įrodymas! Ieško-

toliau R. Leitanaitė teigia: „Bandant kuo išsamiau ir objektyviau pristatyti Vilniaus miesto architek-

kime to, kas geriausia, o ne to, kas

tūros kaitą, parodoje pristatomi įvairios architektūrinės kokybės projektai, kurių vertinimas paliekamas skaitytojui.“ Tai kurie gi atmesti? Kas paliekama vertinti skaitytojui? Tas vienašališkai „iškastruotas“ vaizdas, beje, dar labiau suvienodėjęs dėl vienu braižu, prabangiai ir tikriausiai pakankamai
brangiai įformintos parodos. Ir taip pakankamai vienoda, praradusi tiesioginę autorių rankų šilumą
tampa dar nuobodesnė.
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Tokie pat klausimai be atsakymų lieka po Lukiškių aikštės ir Tautos namų – Tauro kalno konkursų. Akivaizdu, kad konkurso rezultatai turėtų atliepti tuos reikalavimus, kurie buvo iškelti kon-
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kurso sąlygose – tai aikštė su reprezentacine, memorialine ir rekreacine funkcijomis, ir monumentas
joje – „Laisvė“. Taip pat akivaizdu, kad vienodai gerai išspręsti visas aikštei primetamas funkcijas
neįmanoma – reikia atsirinkti prioritetinį tikslą. Juo labiau kad sąlygose buvo užmiršta susiklosčiusi
aikštės, kaip intensyvaus pėsčiųjų tranzito vieta – normalios miesto centro aikštės funkcija. Ilgametė patirtis rodo, kad ignoruoti šios funkcijos neįmanoma – žmonės optimizuoja judėjimo kryptis ir

VI. 18
Skulpt. M. Navako konkursinis
projektas tremtiniams
Naujojoje Vilnioje, Vilniuje

archiforma

palieka jo fizinį spaudą. Tai priekaištas profesionalams, konkurso sąlygų rengėjams, kaip ir vertin-
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Šį kartą naudojuosi savo neetiška teise tik dėl to, kad bent kokiuose nors spausdintuose ana-

kintoja.“ (L. A. Seneka „Apie laimingą gyvenimą“). Siekiant pakeisti aikštės įvaizdį ir padaryti ją

luose liktų ženklas, jog buvo žmonių, galvojančių kitaip... Taigi, Pauliau, tu darai labai pagrįstai

nuolatos gyvą – būtinas kitoks rekreacinės funkcijos modelis. Pasyvaus poilsio funkcija čia mažiau-

klausdamas: „Ar mūsų architektūros savitumo sieksime arogantiškai ir drastiškai įkirsdami kuo ori-

siai prasminga – artimiausioje aikštės aplinkoje mažai vietinių gyventojų, taigi ir vežimėlių, gražių

ginalesnius savuosius ženklus į šimtmečiais kuriamą aplinką, ar ieškosime įkvėpimo lygiateisiame

mamų ir pensininkų... Specialiai vykti į miesto centrinę aikštę iškylai ant žolės? Yra geresnių vie-

dialoge su praeitimi?“

tų – intymesnių, labiau atitinkančių lietuviškąjį mentalitetą. Kitoks rekreacinės funkcijos modelis –

Suabejočiau tik dėl „originalių savųjų ženklų“, greičiau tai infekcija: „Realybė, atleiskit už

tai koncertai, eitynės Gedimino prospektu, šokiai su „dūdų“ orkestru, gatvės turnyrai, čiuožykla

žodį, panaši į žarnyno mikroflorą. Pas jus, Vakaruose, per amžius nusistovėjusi mikrobų pusiausvy-

žiemą... Gyva, kitokia aikštė.

ra. Kiekvienas tyliai gamina sieros vandenilį ir netriukšmauja. Eina kaip laikrodis, visiškas balansas

Konkursas įvyko. Parodė, ką galime šiandien. „Laisvių“ pasaulyje pristatyta nemažai, norė-

ir virškinimo savireguliacija, o iš viršaus – korporatyvinė žiniasklaida, kasdien dar drėkinanti švie-

josi lietuviškos. Tokių užuominų buvo pirmajame ture, bet jos nebuvo pastebėtos. Vertinimo ko-

žiomis seilėmis. Štai toks organizmas ir vadinamas atvira visuomene. O mums į vidurius prileido

misija apdairiai nepaskyrė pirmosios vietos. Mums liko kraštutinės nepagarbos autoriams įspūdis –

Kocho lazdelių. Ir ėmėm taip viduriuoti, kad liko mums du variantai – arba visiškai ir visiems lai-

jokios argumentuotos vertinimo komisijos pozicijos, todėl ji nebuvo viešai paskelbta. Manau, kad

kams ištekėti pro neidentifikuotą subinę, arba ilgai ilgai vartoti antibiotikus, o paskui atsargiai ir pa-

jos nėra todėl, kad nėra.

mažėle pradėti viską iš pradžių. Tik jau ne taip.“ (Viktoras Pelevinas „Šventoji vilkolakio knyga“).

Šiandien, stebint sužaliavusią Lukiškių aikštę, kyla noras palikti ją tokią, kokia ji yra. Funk-

Ar pajėgsime „tik jau ne taip“? Kaip tikisi Paulius: „Galbūt šiuo svarbiu savitumo paieškų

cionaliai pasiteisinusius takus išgrįsti kieta danga, palikti puikaus dizaino stalininius šviestuvus ir

metu sunkmečio sąlygotas sulėtėjimas suteiks progų susikaupti, apmąstyti, suprasti.“ Galbūt, Pau-

vietoj buvusio Lenino pastatyti Laisvę. Dėl vietos nereikia bijoti, anksčiau ten stovėjo kartuvės –

liau, galbūt...

archiforma

įprasta, to, kas suteiktų mums amžiną laimę, o ne to, ką giria prastuomenė, nevykusi teisybės aiš-

viskas kaip istorijos vadovėlyje.
Tautos namų – Tauro kalno konkurso rezultatai visiškai skandalingi. Tačiau čia jau didžiausią kaltę galima suversti pačioms sąlygoms, kai viena iš galimai labiausiai strateginių miesto gamtinių dominančių paliekama galutinai sunaikinti. Tie (trys) darbai, kurie nusispjovę į sąlygas parodė
kalno regeneravimo galimybes – atmesti, kaip ir iš parodos.

VI. 19
Projektas „Tautos namai“.
Arch. L. Vaitys, T. Čaplikas
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tačiau jau išėję „atkato“ mokyklą ir turintys likusių deputatais draugų su tais pačiais interesais. Šitokia padėtis ypač pavojinga vietovėse, kur nėra stipraus teritorijos vyriausiojo architekto ar politinė
vadovybė nesiskaito su juo, o nevieningos ar negausios architektūrinės visuomenės balsas negirdimas. Pasibaisėtinas tokios situacijos pavyzdys – Palanga.
Kūrėjų ratą papildė verslininkai ir politikai-verslininkai.
Dabar už profesionalius urbanistikos dalykus balsuoja vietinių tarybų deputatai, pagrindinis
jų kriterijus – kažkam „reikia“! Todėl, pavyzdžiui, Palangoje „pramušinėjama“ 21 metro aukščio
gyvenamoji statyba prie tilto vietoj vienaukštės biuvetės. Vienintelis tarybinis aukštuminis monstras
paaukštintas dviem aukštais, ir čia architektūros išdavikais tampa tie, kuriems tai turėtų būti švent
vagystė, – tiek valstybės, tiek vietinės architektūrinės bendrijos lyderiai. Tarsi mieste, kur infrastruktūra apsiriboja alkoholio vartojimu spengiančiame rusiškos muzikos fone ir second hand’o estetikos
balaganais J. Basanavičiaus gatvėje, deputatams nebūtų kas veikti.
Keista padėtis Druskininkuose. Teisėtai su jų atgimimu siejamo mero R. Malinausko asmenybė, neturėdama jokios nei politinės, nei profesionalios opozicijos, tampa realiu vyriausiuoju archi-

Leidėjo žodis
Aš pasakosiu ir pasakosiu iki mirties...
Buvo laikas, kai norėjau pakeisti pasaulį.
Dabar pasakosiu, kad pasaulis nepakeistų manęs.
Bruno Ferrero, 365 dienos. Pasakotojas

tektu. Todėl čia, šalia vieno geriausių pastarojo laikotarpio objektų – vandens pramogų parko, keleto
sėkmingų G. Pamerneckio sukurtų rekonstrukcijų, stojosi dramatiškos urbanistinės nelaimės – šešiaaukštis pastatas ant Nemuno kranto šalia senųjų gydyklų, šešiaaukštis pastatas trijų aukštų išklotinėje
Bažnyčios aikštėje, vienuolikos aukštų pastatas cerkvelės aikštėje! Kalbėti apie kokią nors regioninę
architektūrą, kuri remtųsi druskininkietišku paveldu, netenka. Tai kol kas visiškai nesuprantama šios
dienos lietuviškiesiems architektūros grandams. (Išskyrus vieną įdomų, be abejo, kontroversišką K.
Kisieliaus bandymą – „Vertamedžio laukymę“).

Žinau, pasenau tiek, kad iš tiesų nenoriu, jog mane pakeistų, nors daugybę metų didžiavausi tuo,
kad moku girdėti, analizuoti ir daryti išvadas, netgi iškėliau tai savo gyvenimo moto. Dabar suprantu, kad pasakodamas kartojuosi, galgi einantys po manęs išgirs, analizuos ir darys išvadas...
Nors jiems reikės tai daryti kitokios nelaisvės nei mano kartos sąlygomis – vieningoje Europoje.
Mes su džiaugsmu įšokome į europietišką traukinį ir tik tada supratom, kad įkritom į puikiai
subalansuotą biurokratinę balą, kuriai „Palanga“, „Dainava“, skilandžiai ir šakočiai, kaip kadaise
Maskvoje, nėra pakankami argumentai, nes Europoje jau sukurtas mechanizmas, kuriame sukasi
pernelyg daug žmonių-valdininkų.
Iš tiesų senoji europinė visuomenė – „baltosios apykaklės“ – negali visą laiką sėdėti pub’uose,
reikia sau prigalvoti „balto“ darbo, nes „pilkąjį“ ar „juodąjį“ už juos atlieka kiti – pradedant afganais, baigiant lietuviais. To išvada: dėl iš esmės paprastai profesionaliai sprendžiamų dalykų atsiranda ne tik papildomų biurokratinių klampynių, bet ir įteisinto neprofesionalių „liaudies išrinktų-
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jų“ savanaudiško parazitavimo.
Ypač palankios galimybės pasireikšti „liaudies išrinktiesiems“, pavyzdžiui, prasidedantiems
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raide M: mokslininkams, menininkams, medikams, mokytojams, miškininkams, medžiotojams, meškeriotojams, atsivėrė detaliųjų planų svarstymuose. Šie M-literos (gali būti ir bet kurios kitos) urbanistikos specialistai, susivieniję į statybos ar miesto plėtros deputatų komisijas, veikia.
Ką jie veikia? Visuomenės labui jie veikti negali, nes nėra pajėgūs kaip profesionalai. Atstovauti konkrečiam interesui – gali, ir neužmiršta to daryti net nepakliuvę į naujos kadencijos sudėtį,

Tačiau suvokti elementarius mastelio, medžiagų naudojimo, gamtinės aplinkos poveikio reikalavimus būtina, bent jau išmokus tarybinio laiko pamokas.
Druskininkų vyriausiasis architektas aiškina: „Čia pristatyta kur kas aukštesnių pastatų (netiesa – L. V.) – „Nemuno“, „Lietuvos“, „Baltarusijos“ sanatorijos (tos sovietinės nelaimės – L. V.), prie
jų dabar ir derinama nauja architektūra.“ (?!)
„Modernus vienuolikos aukštų pastatas kyla kaip atsvara sovietinėms sanatorijoms, o šalia
viešbučio statomas priestatas derinamas (derinamas?!) prie jo kontrasto principu.“ (?!) Tarsi šalia neteka Nemunas, nėra paveldo, tarsi šalia nėra gamtos!
„Tačiau, kai iki metų pabaigos Druskininkai jau turės naują bendrąjį planą, pastatai negalės
būti aukštesni nei 3–6 aukštų.“ (Vadinasi, įtaria, kad daro blogybę, gal dėl to ir skuba.)
Politikas – šiuo atveju miesto meras – supranta, „kad galbūt kurorto svečio akims šie pastatai atrodo per dideli, tačiau yra komerciniai dalykai, kurių negalima nepaisyti. Argi kas nors būtų
rekonstravęs griūvančias senąsias gydyklas, jei vėliau negalėtų išplėsti viešbučio tiek, kad jis taptų
pelningas.“ Ar pasikeistų pelningumas, jeigu aukštis, mastelis ir kiti įprasti architektūrinio komponavimo dalykai būtų teisingi?
Bet didžiausias pavojus tai, kad naujieji objektai – tai išimtinai antrieji, tretieji, n...tieji butai
„išorės“ gyventojams. Mieste, kuris, kaip reta, turi tikslinę ir gerai išplėtotą infrastruktūrą.
Taigi pelningumas kam – statytojui ir leidėjui ar keturias dienas per savaitę tuštiems viešbučiams, iš kurių atimami galimi pasiturintys klientai?
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Bet būna ir Lietuvoje gerai. Važiuokite į Telšius – harmoningai, profesionaliai ir sutelktai vys-

archiforma

tomą miestą. Žinia, finansiniai srautai ten ne tokie. Gal todėl ir suvaldyti juos paprasčiau. Tai vėlgi
rodo, kad dar nesugebame tų didžiųjų suvaldyti. O gal Telšiuose gerai ir dėl to, jog kelis dešimtmečius ten karaliaujantis kolega A. Žebrauskas yra ne tik vyriausiasis architektas, bet ir žymus Žemaitijos valstybės veikėjas. Taip sakant, kūrėjas ir politikas viename. Pasirodo, ir jam ne taip paprasta,
ir tenai urbanistikos specialistai iš M raidės taip aktyviai dalyvauja „kūrybiniame“ procese, kad kai
kurias idėjas geba vilkinti kelias kadencijas. Čia jau daugiausia lemia patriotiškas A. Žebrausko pro-
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fesionalumas projektuoti ir įtikinėti. Tikėkimės, jo užteks ilgam.
Taigi, ar gali būti „žemaitiška“ tvarka visoje Lietuvoje? Žinoma, ne! Nes ne tik Briuselyje, bet
ir Lietuvoje užaugo naujas biurokratų luomas – luomas „nuo žagrės“.
Kažin, ar demokratiška būtų pasirinkti 1926 metų Pirmosios Respublikos politinės kaitos scenarijų, išlaisvinusį tautą nuo godžių plepių, užtat demokratiška bent svajonė apie tai. Ir, ko gero, dėl
to niekas neišveš į Dimitravą.

„Neringai“ – 50
2009 metų lapkričio 6 ir 8 dienomis buvo smagiai švenčiamas „Neringos“ kavinės atidarymo penkiasdešimtmetis. „Neringa“ – bendrinis žodis lietuviui ir Vilniuje, ir Neringoje. Vilniškė „Neringa“ –
unikalus lietuviškosios architektūros reiškinys, be visa ko, turėjęs laimės būti sėkmingas. Jo nepakeitė gūsingi, tačiau banalūs mados vėjai – tai dar kartą įrodė, kad mes pernelyg greitai, nekantriai
ir, deja, paviršutiniškai vaikomės mados.

VI. 20
„Neringos“
kavinės Didžiosios
salės interjero
eskizas

VI skyrius
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Modernizmo forpostu socialistinėje spaudoje apšaukta „Neringa“ pasauliniame kontekste,
pagal tradicinę modernizmo architektūros sampratą, buvo visai ne moderni. Jos privalumus aš įžvelgiu kur kas labiau esminiu aspektu. Kai belytis modernizmo traukinys jau porą dešimtmečių riedėjo
per Europos kraštus, „Neringoje“ įvyko stebuklas.
Stebuklas, kurį bene tiksliausiai apibūdino Thomas Mannas savo veikale „Liubekas kaip
dvasinio gyvenimo forma“: „Aš sukūriau savarankišką kūrinį ir atitokęs supratau, kad jis atliepia
nacijos dvasią.“
Tai apie „Neringą“. Nacija – ne tik lietuviai, bet ir žydai, lenkai, rusai, totoriai, karaimai...
visi tie, kurie tapatino save su šiuo kraštu, čia jautėsi puikiai, kaip, beje, ir dabar.
Didžioji paslaptis mums ir didžioji sėkmė broliams architektams – neįtikėtinas pirmojo profesionalaus šūvio taiklumas. Savo pirmajame kūrinyje broliai atskleidė vieną kertinių jų meistrystės
galių – tobulą harmonijos jausmą, kuris lydi juos visame kūrybiniame kelyje.
„Neringa“ iš tiesų gali tapti mūsų kultūros bastionu, kuriame liks sienose pavaizduoti milžinai – lietuviai, įprastas mums medis natūraliai derės su tautiškų raštų gobelenais ir kaip bažnyčioje tvyros

Poilsinė „Nakcižibis“

visų mūsų sukaupta geroji energija...
Ir tada galbūt prie kairiojo ar dešiniojo mažosios salės staliuko vėl atsiras protingų žmonių
būrelis, ir jame vėl prasidės svajonės apie tikrą Lietuvos Nepriklausomybę...

Lavysas man buvo netikėtas atradimas. Žvelgiant į Lietuvos žemėlapį, Varėnos miškuose žėrėjo apskrita kapeika – Lavyso ežeras.
Mes, Algimantas Alekna, Andrius Janulis, Gintautas Telksnys ir aš su žmona, ką tik baigę ar-
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chitektūros studijas, 1966 metų birželį atitranzavome nuo Kauno iki Perlojos ir pėstute pasiekėme
Lavyso ežerą. „Nakcižibio“ vietoje pasistatėme palapines ir sėkmingai praleidome ten dvi savaites.

VI skyrius

Nuo to laiko jaučiu nostalgiją tam kampeliui. Po kokių penkiolikos metų Matuizų plytinėje vyko
respublikinis seminaras, o jo finalinis akordas – „galingas“ furšetas – turėjo vykti kažin kokioje poilsinėje prie Lavyso ežero. Gal dėl sentimentų jaunystei, o gal dėl kitų priežasčių poilsio namai padarė slegiantį įspūdį. Didžiulis tūris, labai daug uždarų plokštumų, niūrios spalvos atrodė apgailėtinai.
Tokia įžanga pradedant kalbą apie UAB „Arches“ suprojektuotą „Nakcižibį“ reikalinga, kad
suprastume, su kokiu uždaviniu susidūrė architektai.
Konversija. Iš tiesų pas mus įprasta, kad šiuo terminu įvardijama galimybė nugriovus anksčiau
pastatytą objektą pastatyti kitą, dažniausiai didesnį. Čia gi turim retą laimingą atvejį, kai konversija vyko atkovojant teritorijos gamtai, statiniams atsitraukiant nuo ežero, kiek įmanoma išskaidant
tūrius. Tai esminis privalumas. Žinia, buvusi statyba neatitiko jokių normatyvų reikalavimų laikytis
atstumo iki ežero, ir pagarba architektams, kad tą atstumą kiek galima padidino, – nors ir jam toli
iki dabartinių reikalavimų.
Čia kyla tam tikrų minčių. Objektas, nors ir privatus, yra kategoriškai visuomeninės paskirties, o architektūrinis sprendimas – išdėstyti tūrius su pagarba gamtinei aplinkai, – tai galgi tie normatyvai, reikalaujantys milžiniškų atstumų iki vandens, nėra pakankamai logiški?
Pavojinga mintis, kol mūsų architektūros valdininkų kompetencija yra tokia, kokia yra, ir
dar su korupcijos įtaka.
Taigi su gamtine urbanistika „Arches“ susitvarko nepriekaištingai.

archiforma

Apsižvalgęs grėsmingai globalėjančiame ir besiniveliuojančiame pasaulyje, imu manyti, kad
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Funkcinėje visos poilsinės schemoje nėra klaidų, viskas „sudėliota“ patogiai ir logiškai. Gali

su besiskiriančiomis medžiagomis. Santykinai centrinio pastato – viešbučio su kavine – ir dar kelių

pasirinkti poilsio vietą pagal norimą jo intensyvumą, uždarumą ar atvirumą. Tai neabejotinas pri-

šalia esančių bei pirties atokiau architektūrinis sprendimas balansuoja ties riba, kai architektūrinė

valumas tenkinti įvairių poreikių poilsiautojų siekius. Vidinėse numerių erdvėse ypač žavi langų

stilistika darosi sunkiai apibrėžiama.

išdėstymas, jei žvelgiama iš vidaus. Jų angose tarsi įrėminti gamtos paveikslai, beje, leidžiantys

Tūrių mastelis, šlaitiniai stogai, medinė-tinkuota-skiedrinė apdaila tarsi kreipia į tradicinius

puikiai orientuotis erdvėje. Tokio pobūdžio poilsinės šiuo metu balansuoja tarp tikrojo komforto ir

sodybinius statymo principus. Tačiau smulkiomis fasadų apdailos detalėmis toliau etnografijos link

demokratiško komforto. Kartais tokie sprendimai pasirodo ne vienodo lygio. „Nakcižibyje“ taip pat

nepajudėta. Fasadų detalės, ypač aklinų plotų, lieka indiferentiškos. Tačiau visų jų „suvedimas“ iš

to esama: ganėtinai komfortiški numeriai su geromis mini virtuvėmis, sanitariniais mazgais, „king

tiesų puikus. Nė vienas pastatas neišskiriamas preciziškomis detalėmis, visi fasadai vienodo koky-

size“ lovomis ir stačiais laiptais – beveik kopėčiomis į miegamąsias antresoles. Naktį nulipti į tik

bės lygio.

apatiniame aukšte esantį tualetą reikia atidumo ir jaunystės, nors laiptų pakopos suprojektuotos

Taigi ši tarsi rekonstruojamų pastatų grupė daro kokybiškos, profesionaliai „suvestos“ architektūros įspūdį, bet be aiškios stilistikos. Manau, sudėtingai, bet rekreacinėje architektūroje lengviau

gana išradingai. Matyt, reikia laiko, kol konjunktūra sudėlios savus taškus, išskirstys įvairių pomėgių ir galimybių poilsiautojus.

padaromas nei kurioje kitoje žingsnis autentiškos etnografijos link galėjo lemti tokius sprendimus,

„Nakcižibis“ – ryškiai didesnio komforto darinys, ir funkciškai, ir estetiškai, – viena iš ne-

kokie labai reikalingi negailestingai globalizacijos vėjų pustomai Lietuvėlei... ir pačios poilsiavie-

daugelio mūsuose populiarėjančių kaimo sodybų. „Arches“ vyrukai akivaizdžiai tampa vienais iš

tės originalumui.

Lietuvos architektūros ly-

Trys poilsio pastatėliai aplink ežero užutėkį – tarsi tiesioginis tos pačios kompanijos, pui-

derių, todėl ir šio rašinėlio

kiai įvertinto Molėtų „Belvilio“, stilistikos tęsinys. Pastatai savaime elegantiški, sustatyti taip, kad iš

tonas, kuris pagrįstai galė-

kiekvieno lodžijos būtų matyti ežeras, jo užutėkis ir, deja, kaimyniniai namai. Tai sumažina šiaip

jo būti panegiriškas, yra su

jau leistiną gamtoje privatumą.

man rūpimomis pastabomis. „Arches“ – kompanija,
kuri pajėgi girdėti, priimti

VI. 21
Užstatymo
fragmentas

ar atmesti? Svarbiausia, su
nauda mums visiems.

VI. 22
Kotedžo vaizdas naktį
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Leidėjo žodis
Du kartus rečiau, nei buvo įprasta, pasirodanti „Archiforma“ privalo apimti ilgesnį aktualių įvykių
intervalą. Ir tai suteikia galimybę užpildyti žurnalo turinį, suplanuotą vangios ekonominės tėkmės.

Architektūros rūmų veikloje buvo matyti ryžtas ir pastangos, tačiau vėl pritrūko elementarių taktinių ėjimų.

Metų pradžioje įvykusios eilinės „Archiformos“ nominacijų už architektūros kūrinius, reali-

Todėl vėl grįžo jau beveik nuslūgusi konfrontacija su Statybos inžinierių sąjunga ir visu įta-

zuotus 2009 m., iškilmės sutraukė pakankamai gausų jaunųjų kolegų būrį, kuriems tai, regis, buvo

kingu statybininkų būriu. Kai kam gal tai atrodo „tvirto stuburo“ požymis. Galbūt. Tačiau beprasmis

įdomu. Savotiška mūsų viduriniosios kartos „meistrų“ pozicija – jie dalyvauja tik tada, jei patys yra

ir mums, architektams, kenksmingas.

nominuoti... Verdiktą pagal senas tradicijas paskelbė ankstesniųjų metų laureatas K. Lupeikis, kuris
buvo neįprastai kritiškas. Mane itin nudžiugino atsirandanti drąsa apie profesinius dalykus kalbėti
tiesiai į akis, dėl to netampant asmeniniu priešu.
O darbai šiais metais iš tiesų buvo stiprūs: L. Merkino ir jo komandos administracinis-komercinis centras „Burės“, R. Krištapavičiaus ir A. Gudaičio Lietuvos etnokosmologijos muziejus

Vienas mano užsakovas, paklaustas, ar parduotų vieną iš savo realizuotų projektų buvusiai
„plačiajai Tėvynei“, atsakė, jog parduotų viską, išskyrus Motiną ir Tėvynę.
Manau, kad ir mūsų veikloje galima kai ką parduoti – gudriai ir protingai. Stuburą sulenkti – taip pat.
Architektūros labui!

Molėtų rajone, A. Ambraso ir jo komandos „Swedbank“ pastatas. Pastarasis ir buvo paskelbtas laureatu. Sveikinu.
Beje, šį objektą prisiminiau lankydamasis individualių gyvenamųjų namų parodoje, vykusioje dar viename urbanistiniame nesusipratime – „Barclays“ pastate. Gyvenamųjų namų paroda tęsia
„dėžučių“ architektūros eksploataciją, ir pripažinti „meistrai“ čia pasiekia apčiuopiamus kokybinius
rezultatus. Kita dalis „štampuoja“ tipinius sprendimus, kurie nieko nedžiugina, bet ir nedaro realios
žalos aplinkai. Keletas sudėtingesnės plastikos bandymų galėtų būti įdomūs, tačiau juose bene labiausiai trūksta meistriškumo jungiant plano ir erdvės sprendimus.
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Įvyko ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos architektūros rūmų suvažiavimas. Savo veiklą apiben-
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drinęs pirmininkas V. Dičius, regis, baigia savo aktyvią visuomeninę veiklą. Jis – darbštus ir doras
architektas, tačiau nėra geras strategas. Einant Architektų sąjungos pirmininko pareigas, jo profesio
nali, tačiau arogantiška pozicija Valdovų rūmų atžvilgiu įžeidė mūsų kolegas restauratorius, skaudino ir nervino valstybės vadovus, o svarbiausia – supriešino architektus ir 95 proc. visuomenės,
kuriai tai yra didžiosios ir garbingos, Lietuvos nuo „jūros iki jūros“ simbolis, pateiktas suprantama
TV šou forma.

P. S. Architektūros rūmai netapo ir netaps tuo, ko iš jų tikimės, kol visi dirbantys architektai
nebus jų nariai. Norimiems tikslams pasiekti reikia apgalvotos ir labai vieningos architektūrinio elito veiklos bei lobizmo. Žinant mūsų „vienybę“ – tai paprasčiausiai neįmanoma.

archiforma
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Architekto Gedimino Baravyko gatvė

Galima drąsiai tvirtinti, kad po pirmosios (nuo Antrojo pasaulinio karo) Lietuvos profesionalių architektų kartos, kurios branduolys – kelios šiandien žinomos pavardės, vėlesnių kelių kartų

Įvyko! Rečiausias atvejis mūsų valstybėje, kai žmonėms, daugiausia prisidedantiems prie miesto
vaizdo formavimo, suteikiama garbė turėti architekto vardo gatvę.

simboliu buvo tapęs G. Baravykas.
Kaip jo monografijoje rašė autorius Rimantas Buivydas: „Galima teigti, jog esmingiausias

Per Gedimino 70-metį, kurį paminėjome jau prabėgus penkiolikai metų be jo, Vilniuje neįvar-

Gedimino Baravyko bruožas buvo pilietiškumas. Jis su pasiaukojimu siekė architektūros priemo-

dytai gatvei tarp Konstitucijos prospekto ir Neries krantinės buvo suteiktas Gedimino Baravyko vardas.

nėmis išreikšti žmogiškuosius idealus, savitai formuoti humanišką aplinką, kryptingai ieškoti naujų

Susirinkusių kolegų būrys atidengė pavadinimo lentelę, vėliau Architektų sąjungoje žiūrėjo

meninių sprendimų, aktualizuoti tradiciją, optimizuoti kultūros procesą – tai bendriausi ir pamati-

žaviai nostalgišką V. Almonaitytės-Navickienės komandos sukurtą filmuką ir pasidalijo prisimini-

niai architekto kūrybos motyvai. Viena esminių jo kūrybos savybių – emocinis poveikis žmogui. Jo

mais, kurie tęsėsi ir „priėmus“ po kelis Gedimino mėgtus „atsuktuvus“.

projektuose architektūrą visada junti lyg gyvą organizmą, kuris turi savo nuotaiką, veikiančią žmogaus jausmus, ir kuris įtaigiai byloja į jo sąmonę. Lengvai ir raiškiai architekto darbuose jungiami
prasminiai ir emociniai lygmenys. Emocionalumas, G. Baravyko nuomone, būtina kiekvieno archi-

VI. 23
Gatvės atidarymo
akimirka

tektūros objekto funkcija, lygiavertė su visomis kitomis. Organizuoti erdvę Baravykui atrodė vienas svarbiausių architektūros meninių uždavinių. Jo kūrinių erdvinei sistemai būdingas sudėtingas
funkcinis ir kompozicinis planas, vientisa morfologija, akcentuota architektūrinių erdvių apykaita.“*
Būdamas ambicingas ir jausdamas kolegų pritarimą ar bent sutikimą su jo kaip lyderio vaid
meniu, Gediminas stengėsi šią situaciją įteisinti ir valstybės valdymo struktūrose – daug laiko atidavė visuomeninei ir administracinei veiklai. Tokia visapusiška asmenybė ir šioje veikloje rasdavo
pasitenkinimo. Deja, paties vertingiausio – kūrybinės veiklos – sąskaita. Ačiū Dievui, kad Gedimino įprotis gyventi ir veikti nepaprastu greičiu leido tiek daug nuveikti būtent kūryboje ir palikti to-
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kius ryškius rezultatus (dabar tai jau visiškai aišku), kuriems taikomos valstybės apsaugos garantijos.
O mums visiems, Gedimino vadintiems „našlaičiais“, liks neišsenkančio šaltinio, gaivaus

VI skyrius

vėjo gūsio, vulkaniškų proveržių pojūčiai, veikę mūsų mąstymą ir padarę didžiulę įtaką Lietuvos
kultūros raidai.
Štai, tokia gatvė!
* Buivydas R. Architektas Gediminas Baravykas. Kūrybos pulsas. Vilnius, Archiforma, 2000, p. 8.
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Leidėjo žodis
Optimizmo mažoka. Viskas tęsiasi pernelyg ilgai. Pradedi nebesuprasti valstybės strateginių tikslų,

Tikėkimės, kad šį kartą bus kitaip. Sąlygos paruoštos neįprastai gerai.

abejoti jais, o gal abejoti, kad jų apskritai esama.

Kito tipo konkursas – grandiozinis Vilniaus universiteto „Nacionalinio fizinių ir technologijos

Visi įpratom badyti pirštais lyg ir unikalaus nepadorumo valdžią. Tačiau skaitydamas R. Ozolo
dienoraščių knygą „Aušros raudoniai“ pasibaisėjęs atrandi, kad pradžią nepadorumui tarpti padarėme dar 1990–1992 šventos kovos metais. Nepasitikėjimas, karjerizmas, savanaudiškumas, kartais
atviras niekšiškumas negailestingai sprogdina vienybės burbulą.

Pagrindinis architektų prieštaravimas – per trumpas laiko tarpas tokiam stambiam objektui
suprojektuoti. Iš tiesų, sąlygos yra parengtos ypač tiksliai ir smulkmeniškai. O tai leidžia manyti,
kad yra skirtos konkrečiam, jau sukurtam projektui. Nors šnipinėjant nebuvo rasta įrodymų tai teig-

Dalis Tautos sugrįš iš užsienių, tarp jų ir mūsų kolegos. Grįš daugiau ar mažiau pasitreniravę

ti, visiškai atmesti tokių prielaidų negalima, nes nemaža dalis konkursą smerkusių architektų sušilę

gyventi daugiatautėje košėje, o tai ypač pavojinga mažai tautai.

dirbo statybinių firmų šešėlyje.
Kur to išmokome? Skaitykite teksto pradžioje.

Kai pagalvoji, geriau negrįžtų. Ką jie čia veiks? Už 2000 litų! Projektuos individualius namus

Ir ne trumpas laiko terminas yra lemiamas pasipriešinimo veiksnys. Kai kurių žymių, niekada

už 1000 litų! Jų interjerus? Ir tai ne vien ekonominės krizės pasekmė, tai ir architektų perprodukci-

konkursuose nedalyvaujančių architektų nuomonė, kad tokiems objektams projektuoti reikia skirti

jos įtaka. Pasirodo, kad be 180 kasmet išleidžiamų aukštąjį mokslą baigusių žmonių, mes dar ren-

keturis mėnesius, neturi nieko bendro su realybe. Tokį laiką gali sau leisti skirti normaliose valsty-

giame kelis šimtus technikumų lygio „architektų“, o gal „dizainerių“. Mes rengiame juos tremčiai.

bėse dirbantys architektai, turintys užsakymų, iš to sukaupę apyvartinių lėšų... Mes galime sau leisti

Tai vyksta jau dešimtmečius. Tiesiog fantastiškas tautos architektūrinis potencialas!
Šiandienis potencialas išbadėjęs metasi į visus kartkartėmis pasirodančius konkursus su ubagiškais premijų fondais (beje, atitinkančiais ekonomines realijas) arba visai be jų. Atsiradus naujai
madai skelbti konkursus statybai, į pasiūlymus reaguoja ir architektai.
Prie pirmųjų priskirtinas jau nebežinai kelintas Lukiškių aikštės konkursas, beje, pagaliau su
pakankamai aiškiai suformuluotais tikslais, leidžiančiais tikėtis konkretaus, nekvestionuojamo re-

VI skyrius

tas architektūrinės visuomenės pastangomis. Tai jau šis tas.

Ar pavyks išgyti? Privalome tikėti, kad taip, nors viltys atidedamos neapibrėžtam laikui...
Europoje. Grįš dar labiau praradę savo ir taip trapų identitetą. Tačiau pakankamai sotūs. Grįš įpratę

360

mokslų centro“, kuriame architektūrinis sprendimas ėjo kartu su statybos rangovu, buvo sužlugdy-

zultato. Žinoma, daug kas priklausys nuo vertinimo komisijos, kurioje, kaip jau įprasta, bus daug

tik trumpą, energetiškai alinantį šuolį.
Tokio pobūdžio konkursai (statyba + projektavimas) yra ydingi dėl to, kad apriboja architektūrinę mintį, fantaziją sugrūda į ekonomikos dėžutę.
Tokio rango objektai siejami su ateities pažanga, todėl privalo būti išreikšti ir architektūrine
kalba. Tai būsimi pasididžiavimo objektai.
Mes privalome rasti architektūrinį sprendimą, kuris galėtų tokiu tapti, ir tik po to skelbti konkursą jam realizuoti.

atsitiktinių žmonių ir ne itin atsakingų kolegų. Jiems labai sunku suprasti, kad vertinimas yra sudė-

Tik taip.

tingas ir atsakingas darbas. Arogantiškas požiūris į nuoširdžius kolegų darbus žeidžia. Tik vyresnieji

Iki kitų metų dugne.

mato pačių vertintojų tingumą, lemiantį apverktinus rezultatus.
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VI. 25
„Cido“ arena Panevėžyje.
Arch. S. Mikštas, A. Bakšys
VI. 26
„Siemens“ arena Vilniuje. Arch. Brisbin,
Brook, Beynon (Kanada), T. Paulauskas

VI. 27
„Švyturio“ arena Klaipėdoje. Arch. S. Mikštas,
A. Bakšys, E. Byčiūtė, O. Tuliakovas,
A. Zanevičius, G. Žebenkaitė, UAB „Forma“

Leidėjo žodis
Europos krepšinio čempionatas Lietuvai – tarsi olimpiada didelėje šalyje. Renginys, kuris pritraukia
ir patraukia daugelį kultūros sričių, pirmiausia – architektūrą. Naujosios Lietuvos arenos, tapusios
reikšmingais urbanistiniais miestų elementais, parodė pakankamai aukštą profesinį Lietuvos architektų meistriškumą. Tai tokios apimties objektai, su kokiais iki šiol nebuvome susidūrę.

VI. 24
„Žalgirio“ arena Kaune.
Arch. E. Miliūnas,
A. Bublys,
A. Ramanauskas,
D. Paulauskienė,
R. BingelytėBaltrušaitienė,
G. Eigirdas, V. Čalka
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VI. 28
Šiaulių arena. Arch. E. Miliūnas,
A. Bublys, G. Balčytis, L. Tuleikis

Šiame „Archiformos“ numeryje apžvelgiame ir pasaulinį arenų statybų kontekstą, kuriame
matome ir žymiai ekstravagantiškesnių architektūrinių „opusų“. Žinoma, daug brangesnių (tai, beje,

„Archiforma“, 2011, Nr. 3-4

mūsų populizmu užkrėstai sąmonei atrodo visiškai nesuvokiama). Ką gi, gerai dirbti esamų galimybių ribose dažnai nėra lengviau.
Panaši ir šio žurnalo numerio leidybos istorija. Žavūs, energingi naujieji merai maloniai ir
net pagarbiai sutiko idėją profesionaliame leidinyje nušviesti naujųjų arenų ir miestų, kuriuose vyks
čempionatas, architektūrą. Ar duos šie malonūs pokalbiai apčiuopiamos naudos žurnalui? Neaišku,
net stovint spaustuvės tarpduryje.
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas bei Lietuvos krepšinio federacija liko šio žurnalo numerio rėmėjais. Tiesa, buvo nemažai žmonių, ypač kolegų, ištikimų „Archiformos“ partnerių,
kurie labai stengėsi padėti. Gal dar pavyks, nes tai lemia žurnalo tiražą. Galime teigti, jog architek-

VI. 29
Alytaus arena.
Arch. D. Kemėžienė

Leidėjo žodis
Baugu jus įvardyti paskutiniaisiais lietuvių tautos atstovais. Tačiau panašu, kad taip ir bus. Nors viltis... Viltis visais laikais turėjo du populiarius apibrėžimus: ji yra durnių motina ir miršta paskutinė...

archiforma

tų darbai yra Europos miestų architektūros lygio. Linkime, kad toks būtų ir čempionato lygis.

Ne kažin koks pasirinkimas, net jei tai apskritai galioja.
Ar gali būti kitaip? Galbūt.
Prisimename profesorių Kazimierą Šešelgį, dar 1964 m. paskelbusį savo garsųjį darbą apie
bendrąją Lietuvos apgyvendinimo schemą.

VI. 30–31
Regionų centrai:
esami (1 pav.), nauji (2 pav.)

VI skyrius
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singa ir palanku Lietuvai. Šis principas teisingas ir šiandien. Kiek profesionalių teatro trupių šiandien
yra Vilniuje? Gal dvidešimt? Keturi simfoniniai orkestrai, gal dešimt mažesnių simfoninės muzikos

Adresas: Braškių g., Kaunas
Architektai: G. Natkevičius, M. Mickevičius
Konstruktorius A. Narbutas
Įgyvendinta 2011 m.

ansamblių, šeši geresni universitetai, dar bent dešimt kolegijų ir penkiasdešimt kinų maisto restoranų!
Žinoma, mes vis dar esame Europos provincija. Garbė Dievui! Dar kurį laiką būsime tik
tranzitinis kraštas pakeliui į išsvajotuosius Vakarus. Garbė Dievui! Tačiau gyvenamosios erdvės stoka į mūsų kraštą atgins kitų kultūrų, tradicijų, kitokios išvaizdos žmones. Žinoma, uždara socialis-
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tinė demokratija buvo visiškai kitokia nei dabartinė, kuriai nusispjauti į tautybę, kuri pripažįsta tik
indiferentišką pilietinę visuomenę. Lietuvos valstybei, kuri susikūrė tautiniu pagrindu, kurioje tautybė yra visų moralinių normų puoselėtoja ir sergėtoja, europietiškoji demokratija yra pražūtinga.
Tik laiko klausimas, kada atvykėlių skaičius viršys kamieninės tautos gyventojų kiekį. Galbūt mes
iš tiesų esame paskutiniai lietuviai.
Ar galime išsigelbėti? Manau, kad savo jėgomis, o tikriau, nuolankiu bejėgiškumu – tikrai ne.
Viena viltis, kad istorijoje egzistavę dirbtiniai įvairių tautų dariniai, tad ir dabartinė Europos
sąjunga, nusprogs. Tikėkimės – ramiai, europietiškai. Tik ar nebus jau per vėlu?

Gyvenamasis namas Kaune
Gintauto Natkevičiaus biuras nesiliauja stebinti. Banalioje situacijoje galima sugalvoti sąmoningai
intriguojančią pastato formą ir paskleisti aplinkoje kokybiškos estetikos „fluidų“. Unikalioje gamtinėje erdvėje, skurdžios urbanistikos
rajone „Italianka“ demonstruojama pavydėtina architektūrinė klausa. Keista,
kad tai suvokiama net Braškių gatvėje,
kurioje natūralus išdidumas skurdžioje
aplinkoje tarsi būtų visai suprantamas.
Tačiau ne. Pastatas, nors tai ir sunkiai
suvokiama, tapo savu senojo Žaliakalnio aplinkoje. Žaliakalnio, nuostabaus
Kauno rajono, kuris susiformavo tarpukariu ir išlaikė autentiškumą mano vaikystės ir paauglystės metais.

VI. 32
Namo fragmentas
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Tolygaus valstybės vystymo intencija apgavome Maskvos valdžią, nors tai buvo iš esmės tei-

Raudonosios armijos prospekto ir Ąžuolyno, vadinosi „Zelonogurskių chebra“, nuo Raudonosios

Adresas: Kalvarijų g. 329, 331, Vilnius
Architektai: A. Gvildienė, N. Jonaitė, D. Jonaitis

armijos prospekto Kauno klinikų link – „Golubiatnikai“, toliau Senamiesčio link – „Italianka“. Ši
žaliakalniškių bendruomenė nebuvo itin draugiška, todėl neretai medinių tvorų „štanketai“ tapdavo pakankamai skausmingi.
Nostalgija mane, buvusį šio rajono paauglį, užplūdo todėl, kad absoliučiai modernus Braškių
gatvės namo architektų sprendimas atitiko kažin kokias dvasines aplinkos molekules.
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Žinoma, viskas paaiškinama. Sklypas unikalus, nes visiškai nepatogus. Siekiama pastatui
suteikti privatumo, todėl beveik visi jo fasadai yra aklini, vidaus kiemelis su įžūliai beprasmiškais
lauko laiptais orientuotas į bene vienintelį tolimesnes perspektyvas atveriantį vaizdą, aiški planinė
struktūra, atskirianti gyvenamąją ir poilsio erdves. Viskas tokio lygio, koks ir dera profesionalui. Tačiau nepriekaištingas, tarsi sąmoningai kuklus mastelis, pasendintų „Corten“ skardos lakštų fasadas,
netaisyklingų kampų stogo plokštumos, pereinančios į švelniai banguojančią stilistiką, neapibrėžtai
siaurėjantys korpusai su atviru „gyvenimu“ vidinėje sklypo erdvėje – tai jau džiazas.
Džiazas, kurio pagrindinis leitmotyvas – aplinka, išnaudota profesionaliai ir su meile.

Vaikų darželis ir gyvenamasis vienuolyno namas Vilniuje

P. S. Niekaip negaliu suprasti, ar G. Natkevičius su kolegomis turi dievišką įtikinėjimo dovaną, ar jam papuola įtartinai protingi užsakovai?

Kalvarijų bažnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis įsikūręs šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje
(Jeruzalėje) ir yra Kalvarijų komplekso dalis Verkių regioninio parko teritorijoje. Ansamblis – vėlyvojo baroko stiliaus, turintis rokoko bruožų. Aplink plytinti teritorija mažai užstatyta. Joje dominuoja

VI. 33
Vaizdas iš viršaus

Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Ansamblio šiaurinėje pusėje, slėnyje, plyti kapinės, rytinėje – miškinga slėnio dalis. Vienuolyno namo pietinėje pusėje stūksojo ūkiniai pastatai, kurie buvo smarkiai
nugyventi, perstatyti ir naudojami sandėliams.
Tai nurodoma projekto aiškinamajame rašte. O aš atradau kelerių metų senumo piešinėlį,
kuriame minimi sandėliai matyti pirmame plane. Jie buvo ne „nugyventi“, bet vos gyvi, tačiau turėjo išlaikę šiltą medžiagiškumą – medis, neryškių plytų intarpai, humaniškas mastelis. Visa tai su
pasigerėtinu jautrumu naujos funkcijos pastato architektūroje panaudojo naujojo projekto autoriai.
Generaliniame plane naujasis pastatas atkartoja buvusių sandėlių perimetrą, kiek įmanoma racionaliau diferencijuoja funkcines sklypo paskirtis.
Žvelgiant į visą ansamblį plačiau, didžiausiu galvos skausmu tapo bažnyčiai priklausantis
ritualinių paslaugų (šarvojimo salių) korpusas. Apie jo architektūrą kalbėti neįmanoma, nes jos
paprasčiausiai nėra. Galvoti apie funkcinį prieštaravimą, kai piliečiai betarpiškai susipažįsta su
žemiškosios egzistencijos finišu, keblu. Gal tai nebūtų taip nepriimtina, jei atmestume tikėjimą
vietovės aura, kai nuoširdžiausi sielos siekiai susiduria su neišvengiamybės fatalizmu. Tegul apie
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tai galvoja užsakovas – Vilniaus arkivyskupija, pastaruoju statiniu padariusi puikų funkcinį bei
estetinį gestą. Tačiau minimo korpuso architektūrą privalu keisti, galbūt koreguojant jo išdėstymą generaliniame plane.

VI skyrius
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Tais romantiškais laikais pulkas švelnių chuliganų (lyginant su šiais laikais), gyvenusių tarp

Grįžtant prie aptariamojo pastato, pažymėtina, kad dvi persipinančios jo funkcijos yra aiškiai
dislokuotos ir gali veikti nepriklausomai, tačiau pakankamai patogiais ryšiais susietos tarpusavyje.
Nieko nuostabaus, nes tai profesionalus požiūris. Man įspūdį daro gebėjimas subtiliai varijuoti erd
vių masteliu, prioritetą sąmoningai atiduodant bažnyčios tūriui.

akivaizdžiai suvokiamas. Nuosaikus modernumas išskiria šį objektą sterilių, atvežtinėmis apdailos

Architektai: E. Neniškis, T. Grunskis,
V. Sasnauskaitė, R. Šimatonytė, E. Archipovaitė,
L. Maceika, A. Liola, R. Liola

medžiagomis išpuoštų „dėžučių“, pastarųjų metų lietuviškos architektūros fone.
Ar galėjo šiame architektūriniame sprendinyje atsirasti daugiau tautinės, tradicinės lietuviškosios architektūros ženklų, juolab kad tam buvo palankus pastato mastelis? Manau, kad taip. Trikampiai galinių pastatų fasadų frontonai veikiausiai galėjo turėti įprastos, šiuolaikiškai transformuotos liaudiškosios architektūros fragmentų. Taip pat ir koplyčios bokštelis, beje, vienintelis keliantis
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abejonių dėl per smulkaus mastelio.
Pastato interjerai – šviesūs, šilti ir lakoniški, kaip ir dera šios funkcijos objektams. Didesnės
erdvės su atviromis medinėmis konstrukcijomis.
Pabaigai ištrauka iš aiškinamojo rašto: „Pagrindinis projekto siekinys, išlaikant užsakovo nurodymus šioje teritorijoje patalpinti vaikų darželį ir vienuolyną, buvo suprojektuoti tokį pastatą, kuris susilietų su aplinka, neužgožtų istorinio ansamblio pastatų, derėtų esamoje erdvėje, tačiau būtų
visiškai naujas savo kokybe kompleksas.“
Akivaizdu, kad tai pavyko. Veikiausiai pakankamai didelė autorių patirtis dirbant senamies-

Klaipėda, Memelio miestas

čio aplinkoje, projektuojant justi aplinkos pulsą pasitarnavo jiems ir čia.
Matyt, būsiu pataikęs prieš kelis metus rašydamas apie „Nakcižibio“ prie Lavyso ežero architektūrą.
Prieš tai dar buvo „Belvilis“, kontroversiški DK bokštai Klaipėdoje, gerai „įsodinti“ į visiškai kontrasVI. 34
Užstatymo fragmentas

tingą urbanistinę aplinką, gyvenamieji namai Palangoje. Šis architektų būrelis augina raumenis, ir
reikia tik sėkmingai susiklosčiusių sąlygų, kad sulauktume dar kažko. To, kas gerokai pranoksta gana
elegantiškus, gramatiškai teisingus, tačiau šiek tiek indiferentiškus lietuviškosios architektūros opusus.
Ką gi... Gal žingsnis jau žengtas? Tolimesnei, realiai jo išsipildymo sėkmei reikia ne mažiau
sėkmingos aplinkos, prasmingų iššūkių nebijančių žmonių. Tuomet išplauks XIX a. sieliai (šio projekto koncepcijos ištakos) į plačius tarptautinius vandenis. Literatūrinės impresijos neabejotinai gali
tapti kitos meno rūšies idėja. Tačiau sukurtas objektas aukščiausius reikalavimus atitinka tik tada, jei
ne iliustruoja idėją, o leidžia pajusti jos subtilų dvelksmą. Kalbu apie Klaipėdą – „Memelio miestą“.
Tampu liguistas. Viskas šiame projekte neįprastai patrauklu (kartais atrodo, kad žvelgi į teatro
dekoraciją) ir konceptualiai teisinga, išskyrus pavadinimą. Visur vaidenasi globalizacijos šmėkla.
Bet tai – šių metų „Archiformos“ tema.
Teatrališkumo pojūtis atsiranda dėl architektūrinio konkurso medžiagos. O joje visada paryškinamas makiažas. Suprantama, kad tęsiant projektavimą, (galbūt) reikės tikslinti mastelį, nes kai
kurie pastatai iškyla iki dešimties aukštų, ar bent suminkštinti aukštingumo kontrastus tarp siūlomo
ir esamo. (Galbūt) reikės kiek nuraminti horizontalaus ar vertikalaus piešinio ekspresiją. Tuomet DK
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bokštų siluetas (galbūt) įgaus aktyvų ir plastišką parterį. Tačiau ne tai svarbiausia. Reikšmingiau, jog
toks romantiškas ir veržlus kvartalas pramuš miestui kultūrinę erdvę į vandenį – esminį Klaipėdos
urbanistinį komponentą.

VI skyrius
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Šiltos fasadų apdailos medžiagos, jų skaidymas tiek tūriais, tiek plytų ir medžio apdailos kaita,

Autorių deklaruojami tikslai: kvartalo integracija į esamas visuomenines erdves, tipologinė
diversifikacija ir multifunkciškumas, vėjo gūsių gesinimas urbanistinėmis kompozicijomis, transporto pertvarkymas teritoriją paliekant be akivaizdžiai matomo transporto – visa tai būtina išlaikyti, kaip ir unikalių vandens gatvių bei aikščių įsiterpimą į kvartalo vidų. Unikalu. Konceptualiai
svarbu Klaipėdai.

Būtų gerai, kad ir naujasis muzikinis teatras taptų šios aplinkos kaimynu. Net ne akcentu, o
tiesiog lygiaverčiu kvartalo partneriu. Visa tai gali tapti esmine pramoninio, nuo vandens atsiribo-

„Archiforma“, 2012, Nr. 1-2

jusio Klaipėdos miesto transformacija į kultūros, paveldo ir modernaus miesto vertybes saugančio
miesto ekspoziciją. Miestas puikiai gali suderinti įvairias funkcijas. O toks pramoninės laivybos ir
kultūrinių erdvių estetinis miksas būtų išties unikalus.
Tai būtina realizuoti dabar, o ne po dešimties metų, nors mums ir atrodo, kad koncepcija
tolokai pabėgusi nuo mums įprastų standartų. Tokio lygio sumanymo realizavimas pagaliau įveiktų
kokybiškų permainų laukimo skepsį. Architektūroje įvyktų tai, dėl ko pagaliau galėtume jaustis gyvenantys Europoje – lietuviais Europoje.
Jei vis kalbame apie iššūkius – prasmingesnį sunku ir sugalvoti. Žinia, teks įsisąmoninti, kad
projektas bus labai brangus. Toks, kaip realioje Europoje. Erdvinių rakursų gausa, didelio mastelio
kompozicijos, pereinančios į parterio lygį, kuriame architektūrinė detalė atsiduria akių lygyje... Togybės partnerių. Kad viskas būtų „pačiupinėta“ profesionalo rankomis ir padaryta taip, kad niekada
netektų gailėtis ar teisintis galimybių, ryžto stoka. Jei visuomenėje atsiranda kūrybinio potencialo

Leidėjo žodis

proveržis, galima tikėtis, kad jam yra pribrendusios ir kitos visuomenės grandys.
Nepraleiskime progos! Gal tuomet galėsime atsipūsti. Pagaliau!

Šių metų „Archiformos“ numeriai gerokai vėluoja, bet tam buvo keletas priežasčių. Pirma, iš žurnalo
vyriausiosios redaktorės pareigų pasitraukė jau kelerius metus jam dirigavusi Vaida Almonaitytė-
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kiems užmojams suvaldyti reikia ne tik didelio meistriškumo (kurį tarsi matome projekte), bet ir dau-

Navickienė. Jos indėlį į žurnalą sunku pervertinti, tačiau naujos karjeros kryptis ir atsakingas požiūris
į tai, ką darai, nulėmė Vaidos pasirinkimą. Sėkmės Tau!
VI. 35
Vizualizacija

Antra, praktiškai nepradėjusi redaguoti „Archiformos“, tik išleidusi numatytojo „Archiformos
I. D.“ (Interjeras. Dizainas) pirmąjį numerį, kuris būtų praplėtęs „Archiformos“ apžvalgas ir, tikėtina,
skaitytojų ratą, skaudžiai pasitraukė Gražina Kocienė. Telydi Tave ilga atmintis.
Taigi „Archiformoje“ iš esmės likau vienas. Paaiškėjo, kad buvimas šalia virtuvės ir buvimas
joje – visiškai skirtingi pojūčiai, ypač jeigu pats tampi vyriausiuoju virėju. Tai dar viena priežastis –
darbo principų suvokimo laikotarpis.
Tačiau mano sugalvota metų tema „Rekreacinė architektūra – tautinio identiteto paieškų
erdvė“ – ne tik svarbi tapatybės problema. Man rodos, ši tema bus įdomi ir mūsų pagrindinių kurortų valdžiai.
Aplankiau juos. Turiu pripažinti, malonūs žmonės, visur gavau kavos ir pažadų paremti leidybą. Po pusmečio paaiškėjo, kad jokios paramos nebus. Suprantamas prioritetų pasirinkimas: koks
nors balius, į kurį sukviečiami visi įmanomi politikėliai ir taip primenamas savo reikšmingumas, ar
šiaip kokia klerkų ekskursija – esą pamatyti architektūros.
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Ką gi, vėl tenka susitaikyti su dviem vietoj keturių metinių numerių. Tačiau juk nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, – bent jau gali rašyti sąžiningai, o gavus paramą taip elgtis būtų nemanda-
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gu. Peršasi išvada, kad tikrai profesionalus leidinys, ne tik parodantis kūrybinio proceso eigą, bet ir
analizuojantis jo rezultatus (architektūroje tai susiję ne tik su menu, bet ir su ekonomika, o protingoje aplinkoje – ir su politika) turi būti finansuojamas valstybės.
O tema, beje, po to ir Spaudos, radijo ir televizijos fondo paskelbta metinė tema apie tapatybės įtvirtinimą (tobulai papildanti „Archiformos“ temą), pasirodė iš tiesų labai nelengva. Kaip
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pasakė vienas iš mūsų šio numerio autorių Jonas Minkevičius, žymus ir objektyvus Lietuvos archi-

archiforma

tektūros teoretikas, „rengiant straipsnį atsivėrė tokie klodai, kurie gali tilpti tiktai knygoje“. Ką gi,
gerbiamam profesoriui to nuoširdžiai linkėčiau!
Su tuo, beje, sutinka ir kitas autorius – architektas Eugenijus Gūzas, sugebėjęs naujai, remdamasis istoriniais faktais, apriboti savo pastebėjimus tarpukario Kaunu.
Netikėtas ir galbūt nebūdingas „Archiformai“ profesoriaus Liberto Klimkos straipsnis iš tiesų
primena mums tą švelnų mitologinį pasaulį, kurį mes gerokai primiršome, o kai kurie gal nė netu-
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rėjo galimybės jo pajusti.
Pagrindinei temai skirti straipsniai, deja, keičia ir mano galvoseną – sąmoningą provincializmo modernizaciją – kaip Virakas, kaip Mulokas.
Prie šios temos prisiliečia ir T. Grunskio ir J. Reklaitės knygos „Laisvės architektūra“ herojai
(pristatoma šiame numeryje). Tačiau, kad ir susitaikius su mintimi, jog mums savo urbanizuotoje
aplinkoje nepavyks pasiekti nuostabaus japoniškojo metabolizmo lygio, kaimiškoje ar rekreacinėje aplinkoje, kur palankiausios sąlygos romantizmui, tautinio identiteto paieškos gali būti tikslinės,
nesitenkinant tuo, kad jis yra toks, kiek tu esi kūrėjas – lietuvis. Prisiminkime kad ir F. L. Right‘o

Trakų „Žalgirio“ irklavimo bazės atgimimas

imperatoriškąjį viešbutį Tokijuje ir palyginkime su Hadid, Libeskindo ar Fukso pasiūlymais dėl Gugenheimo muziejaus Vilniuje. Vienas sugebėjo moderniai perfrazuoti japonišką dvasią, kuri galimai

Jau 40 metų prabėgo nuo to laiko, kai jauna architektė Nijolė Narakaitė-Milčiūnienė sublizgėjo

įkvėpė tada dar jaunuosius metabolistus, o kiti numetė po globalistinę bombelę... Koks skirtumas kur.

pastačiusi „Žalgirio“ irklavimo bazę Trakuose. Tai iš tiesų buvo ženklus įvykis to meto lietuviškos

SIKON’as vis dar rodo nagučius, ir tai iš tiesų džiugina, nes mums taip trūksta abstraktaus

architektūros baruose, pastebėtas ir vertinamas profesionalų. Tai buvo architektės „pataikymas į de-

mąstymo ir genialaus „mačiūniško“ įžūlumo. SIKON’as primena apie tai ir nervina ramaus ir tei-

šimtuką“ pirmuoju bandymu. Deja, vėliau, „sugundyta“ administracinių darbų, ji ilgus metus ištar-

singo gyvenimo kolegas.

navo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, architektūros skyriuje.

Šiame numeryje pristatomi objektai – ir iš visos Lietuvos, ir iš rekreacinių vietovių – kaip visada, nevienodo lygio, skirtingų išeities pozicijų, bet ačiū Dievui, kad jų dar yra. Niekada įžangoje

Po ilgalaikio privatizacijos proceso praktiškai apleistas pastatas natūraliai suiro, dabar yra
apgailėtinos būklės ir iš tiesų disonuoja su aplinka.

nekomentavau numeryje pristatomų objektų, tačiau šiandien visus kviečiu aplankyti „Pirklių namus“ Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Talentas, inžinerinės inovacijos (nematytos bent jau mūsų kieme),
užsakovų protas leido sukurti išskirtinį aukštos kultūros objektą.
Taigi numeris, sąlyginai skirtas Druskininkų ir Birštono architektūriniam gyvenimui, tikiuosi,
Jus jau pasiekė. Dar vienas pasirodys gruodžio mėnesį, o tada ateis sausis, ir mes vėl „Archiformos“
prizo įteikimo proga susitiksime išgerti taurės vyno, pamatyti, kad kadaise buvę artimi kolegos, šiandien išsibarstę į įvairius pašalius, dar gyvi ir, išgirdę, kaip dainuoja Kostas Smoriginas, iš džiaugsmo
galbūt pravirksime.
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VI. 36
Vizualizacija

Bet šiuo metu, atrodo, atsirado ekonominio potencialo atkurti buvusio komplekso dalį – jo

Arch. Gintautas Natkevičius

archiforma

viešbutį.
Šiandieninis užsakovų gobšumas ir perprodukcijos sąlygotas architektų pasiryžimas vykdyti ir „pramušinėti“ visus užsakovų pageidavimus yra charakteringa šių dienų situacija, todėl visada
su nerimu tenka laukti užslėpto plotų ir tūrių hiperbolizavimo, pridengto įprastais rekonstrukcijos
ar kapitalinio remonto apibrėžimais.
Architektų perprodukcijos aspektas sukelia ir dar vieną problemą – siekį žūtbūtinai išreikšti
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„savo“ požiūrį, dažnai nesiskaitant su ankstesniu kolegų darbu.
Čia, manau, slypi ir silpnas jaunųjų architektų kultūrologinis išprusimas, profesinės etikos
principų nesupratimas, ir visai pagrįstas siekis užsidirbti duoną...
Todėl ypač džiugu, kai pamatai pagarbų požiūrį į vyresnio kolegos objektą, modernistinius
jo architektūros principus, skrydžio, veržlumo įvaizdį.
Architektas Tomas Eimulis sugebėjo įžvelgti objektyvias pastato architektūrines savybes ir
kultūringai prie jų prisilietė ne keisdamas, bet subtiliai papildydamas ar veikiau patobulindamas
atskiras plastines detales, kad jos atitiktų šių dienų techninį lygį.

Individualus gyvenamasis namas Birštone, Šlaito gatvėje

Nekeisdamas gana griežtos konstruktyvinės schemos, beje, ne itin palankios pagal šiuolaikinį
apartamentų supratimą, architektas optimaliai grupuoja patalpas, įvertinęs reikiamą jų apšviestumo

G. Natkevičius – ne tas herojus, apie kurį būtų galima kalbėti kaip apie tautinio identiteto architek-

lygį, vizualinę orientaciją į išskirtinę gamtinę aplinką. Pagirtinas ir sugebėjimas išsaugoti patalpos

tūroje puoselėtoją ar bent simpatiką. Tačiau jo projektuotų individualių gyvenamųjų namų santykis

privatumą – tokios paskirties objektuose tai ne visada pasiekiama.

su aplinka, kad ir kokia jinai būtų, tiek materialinė, tiek gamtinė, visada stebėtinai harmoningas.

Nuvalęs laiko apnašas, parinkęs jautrius spalvinio sprendimo niuansus T. Eimulis sugebėjo

Aptariamasis objektas turi visus bruo-

„susilaikyti“ nuo kiekvienam kūrėjui suprantamo noro radikaliai pareikšti savo ar savo kartos po-

žus, kad galėtų būti esamos aplinkos atmes-

žiūrį ir keisti, keisti...

tas. Jis pastatytas nepratęsiant gatvės užstaty-

Tai džiugina ir rodo, kad gal dar ne viskas prarasta pagarbaus įvairių kartų kolegų bendravimo kontekste, kad sugebama teisingai – istoriškai – vertinti palikimą.

mo linijos, jis nefiksuoja gatvės linkio, neturi
šlaitinio stogo, o fasadų apdaila švyti tiesiogi-

Ir tai visiškai kitoks situacijos vertinimas nei diletantiškas Trakų istorinio nacionalinio par-

ne (poliruotas akmuo) ir perkeltine (prabanga)

ko direkcijos požiūris, beje, būdingas visai Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, kurios visiškas

prasme, tarsi demonstruodama atsainų požiūrį

architektūrinis neišprusimas pasireiškia vien tik „tradicinės architektūros elementų“ kičinio pritai-

į aplinką. Tačiau čia ir prasideda G. Natkevi-

kymo reikalavimais, dar pridedant „patriotines“ pastabas apie galimybę „sudarant sąlygas toliau

čiaus magija.

gyvuoti sovietiniam palikimui“ (citata iš Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atsiliepimo).
Išvešėjęs reguliuojančių organizacijų diletantizmas vis dažniau priverčia kūrėjus trypčioti
provincializmo liūne, todėl apgailestautina, kad Lietuvos architektų sąjungos Ekspertų taryba, vienbalsiai pritarusi šiam projektui ir galimam pastato įtraukimui į saugomų objektų sąrašą, „atsiriboja
nuo šio objekto projektavimo aplinkybių teisinio vertinimo“ (iš Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus
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skyriaus Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 2012-03-22 protokolo).
Be abejo, tai ne Ekspertų tarybos kompetencija, bet tuo privalo užsiimti Architektų sąjunga,
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Architektų rūmai su teisininkų komanda. Jie privalo daryti nuolatinį spaudimą, kad būtų pasiekta
esminių personalijų pokyčių architektūrą ir kraštovaizdį reglamentuojančiose institucijose. Reikia
nedelsiant tuo užsiimti po rinkimų! O šiandien – pagiriamasis žodis kolegai Tomui Eimuliui.

VI. 37
Fasadas

altitudėje. Tai leidžia racionaliai įrengti garažą – išoriniam žiūrovui matyti tik įvažiavimo vartai,

Sveikatingumo parkas, Sausoji g. 1, Druskininkai
Arch.: A. Syrusas, V. Gricius, K. Pempė, D. Kisielius,
I. Lukauskas, G. Kličienė, K. Radiūnas

apgaubti velėnuotais šlaitais. Namas tvirtai „sėdi“ sklype. Ir ne tik dėl meistriškai išnaudotų reljefo
teikiamų galimybių.
Aukštesnioji sklypo dalis atsiduria „priešparkinėje“ miesto dalyje, o pastatas supamas gausių
želdynų. Želdynai, suaugę ir išties vertingi medžiai, tarsi apglėbia įsiterpusį naujadarą. Ir nepaisant
visiškai skirtingo medžiagiškumo, galima įžvelgti kažką subtiliai bendro: gal tai švelniai modeliuo-

archiforma

Pastatas, patrauktas nuo gatvės linkio, atsiduria beveik 3 m aukštumoje, nes gatvė tereno
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tų fasadų įlinkiai susisieja su medžių kamienų pasvirimais, gal milžiniškas kelmas, liudijantis didžią karališko Birštono praeitį, o gal tai išdidinta skulptūra, kiek toliau atitrūkusi nuo naujojo parko.
O tie aplankstyti fasadai ir pati planinė struktūra nebeatrodo tokia formali – slystantys fasadų
paviršiai padeda „sugaudyti“ šviesą į pagrindines pastato erdves. Tokiu būdu į šiaurės rytus orientuota didžioji svetainės ir virtuvės erdvė, logiškai atsukta į malonią gamtinę aplinką, gauna papildomos natūralios šviesos.
Vidinė pastato struktūra – įprasta, paprastai ir logiškai sudėliota funkcija, nuo kvadrato besiskirianti tik nusklembtais kampais. Tradicinis ir funkcinis paskirstymas pagal aukštus. Pirmajame

Karolio Dineikos parko atgaivinimas

aukšte bendros gyvenamosios erdvės, antrajame – trys miegamieji su atskirais sanitariniais mazgais.
Žinia, tai ne kiekvienam piliečiui priimtina, tačiau G. Natkevičius, kaip jau pastebėjau anksčiau,

Reta ir gerbtina, kai Lietuvos inteligento vardu pavadinamas vienas ar kitas objektas. Dar labiau

turi Dievo dovaną surasti ne stereotipinius užsakovus.

reta, kai tas vardas nėra kaitaliojamas užėjus politiniams brizams ar trumpalaikiams konjunktūri-

Labai jauki yra viršutinė iš dalies dengta terasa. Tai absoliučiai vizualiai izoliuota nuo aplin-

niams nuprotėjimams.

kos erdvė, kurioje medituoti gali tapti vienu iš didžiausių šio namo gyventojo malonumų. Juo la-

To neabejotinai vertas Karolis Dineika (1898–1980), pirmosios Nepriklausomybės inteli-

biau tokia privati erdvė reikalinga norint bent iš dalies apsisaugoti nuo galimos urbanistinės plėtros

gentas, 1918 m. grįžęs į Lietuvą ir buvęs ten, kur tuo metu labiausiai reikėjo: kariavo su bermon-

gretimose teritorijose.

tininkais, vėliau dirbo Kašto apsaugos ministerijoje ir palaipsniui savo veiklą kreipė harmoningos

Gandai, kad artimiausioje aplinkoje gali atsirasti apartamentinių namų kvartalas, analogiš-

asmenybės vystymo keliu.

kas Druskininkų „inkstų“ kvartalui, neramina.
Negi akivaizdžiai gresia šio kvartalo socialinis fiasko – kas gi iš didžiųjų miestų gyventojų norės antrojo buto didžiulį rekreacinį potencialą turinčiuose Druskininkuose, kai tavo buto langai bus
„vis-a-vis“ su kaimynų, žymiai arčiau nei tarybinio palikimo gyvenamųjų namų kvartaluose. Keisti
ir tokių kvartalų užsakovai, lipantys ant to paties grėblio, o ką mano juos aptarnaujantys architektai?
Visais atvejais, intensyvus papildomas užstatymas artimiausioje aptariamojo pastato aplinkoje gerokai devalvuotų jo vertę.
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VI. 38
Kaskadų pavilijono
vizualizacija

Bet kuriuo atveju, iracionalaus dekoro panaudojimas, nors, suprantama, autoriui ir keltų

riapusis išsilavinimas (studijavo Kauno universiteto Teologijos ir filosofijos fakultete pedagogiką,

papildomų sunkumų, bet tai suteiktų rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams unikalių

psichologiją, lietuvių literatūrą ir geografiją), o kartu ir permanentiškai trūkčiojanti Lietuvos gyva-

bruožų, šiek tiek romantiškesnių nei tvarkinga kasdienybės estetika. Beje, toks stilistinis laisvumas

vimo raida atvedė Karolį Dineiką į politiškai neutralią gydomosios fizinės kultūros sritį. 1952 m. jis

charakteringas ir Karlovy Varams, ir Baden Badenui, ir galiausiai Zakopanei, tai gal ne veltui jis at-

ėmė vadovauti Druskininkų kurorto gydomosios fizinės kultūros ir klimato terapijos parkui, kur jo

keliavo ir į Lietuvos rekreacines vietoves.

gydymo metodai buvo visuotinai pripažinti, o pats Karolis Dineika tapo legenda.
Tiesos dėlei reikia paminėti, kad fizinės kultūros parkas buvo įsteigtas 1924–1935 metais
vadovaujant gydytojai E. Levickai. Tačiau tik K. Dineikai tapus parko vadovu, jis buvo praplėstas,
įrengti gydomosios terapijos paviljonai, tarp jų – ir unikalus aerohidrojonoterapijos su kaskadinėmis maudyklėmis.
Šis parkas yra neatsiejama miesto urbanistinės struktūros ir kraštovaizdžio dalis, ir šiandien
pristatomas jo atgaivinimo projektas – pagarbaus požiūrio į istoriškai susiklosčiusią padėtį ir naujos
šiuolaikinės kokybės sintezė.
Svarbiausia, kad iš esmės nekinta parko koncepcija – „jis skiriamas tiek pasyviam, tiek aktyviam poilsiui bei sveikatos stiprinimui pasinaudojant esamais ir papildomais gamtiniais resursais
bei fizinės kultūros įranga“ (iš projekto aiškinamojo rašto).
Parko teritorija 16,2 ha.
Projekto autorių dėmesio sulaukė platus spektras pačių sau iškeltų uždavinių – nuo mašinų
stovėjimo aikštelės, lauko inžinerinių tinklų ir kelių likusių paviljonų rekonstrukcijos iki Ratnyčėlės
krantų tvarkymo, vaizdingų vietų fokusavimo, dekoratyvinio teritorijos apželdinimo ir apšvietimo.
Taip pat išsaugomas, kad ir nuolat neeksploatuojamas, grakštus gelžbetoninis vandentiekio
bokštas ir arch. A. Mačiulio suprojektuotas pagrindinis įėjimas.
Buvusi parko funkcija išlieka tokia pat, tačiau autoriai ją praplečia tokiais atributais, kurių
anksčiau tiesiog nebuvo. Taip šalia istorinių teniso, tinklinio, gimnastikos ir kitų aikštelių atsiranda
didelė ir šiuolaikiškai įrengta vaikų žaidimų zona, atviras lauko maudymosi baseinas, sporto treniruoklių takas ir mechaninių treniruoklių aikštelės.
Parko kompozicinė ašis – centrinis takas – išsaugomas ir baigiasi ovaline centrine aikšte.
Parko lankytojai, turintys skirtingus lankymosi tikslus, sėkmingai išskirstomi ilsėtis aktyviai ir pasyviai. Atstumai tarp skirtingo funkcinio pobūdžio erdvių maksimaliai padidinami, vizualiai atskiriami želdiniais.
Daug dėmesio skiriama želdynams ir gėlynams, numatomas net fitoterapinis takas, leidžiantis tiek susipažinti su augalijos įvairove, tiek mėgautis ja, net ir „japonišku“ sodu, kuris, tiesą sakant,
savo stilistika ženkliai skirsis nuo lietuviškos aplinkos. Tačiau parko gamtiniai sprendimai yra gana
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„minkšta“ komponavimo medžiaga, todėl ryškesnės disharmonijos nesukels.
Žymiai svarbiau – pastatų ir pastatėlių (kioskų, pavėsinių, suolų) architektūrinė stilistika. Iš
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pateiktos medžiagos, atrodo, linkstama į neutralią estetiką, naudojant „šiltas“, kurortui charakteringas medžiagas.
Tuo tarpu čia, man atrodo, slypi unikali galimybė atsigręžti į medinį Druskininkų paveldą,
pagal prigimtį galbūt ir slavišką ar „zakopanišką“, ar šveicarišką, tačiau jau keliolikai kartų tapusią
savita druskininkietiška architektūra. Galima būtų pamėginti paimprovizuoti ir dzūkiškomis temomis.

Ar mano pastebėjimai atitiks autorių siekius, nežinia. Juo labiau, kad siūlomas kelias žymiai sudėtingesnis, bet neabejotinai įdomesnis – tikiuosi, ne tik parko lankytojams, bet ir jo
kūrėjams.

archiforma

Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, klasikinių ir liaudies sporto šakų skatinimas, įvai-
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knygą įdomiai skaitomą ir, prisipažinsiu, erzinančią. Erzina, matyt, tai, kad viskas, kas joje aprašoma, yra taip arti ir kankinamai artima, ypač fragmentai, kuriuose teko pačiam dalyvauti.
Atrodo, kalbėti apie dvidešimtmetį kaip apie istorijos, kad ir išgyvenusios radikalius pokyčius, objektą lyg ir ankstoka, tačiau jau knygos struktūroje užkoduoti trijų kartų „apskritieji stalai“

Laisvės architektūra
„Schematizuota istorija, aiškiai piešianti mums herojus ir priešus, visada yra tik dalis kolektyvinio ir,
juo labiau, individualaus praeities suvokimo. ...dar mažiau pastebima dalis istorijos yra toks praeities suvokimas, kuris grįstas didesnėse ir mažesnėse bendruomenėse cirkuliuojančiais gyvų atminčių pasakojimais ir perpasakojimais...“ (Dr. Jurga Janutytė).
Rankose laikau T. Grunskio ir J. Reklaitės knygą su kontroversišku (ar Architektūra
apskritai gali būti laisva?), tačiau labai gražiu pavadinimu „Laisvės architektūra“*. Solidžiai atrodantis, gerai sukomponuotas, gausus
apmaudžiai prastų iliustracijų leidinys iš tiesų
gana reprezentatyviai atspindi Lietuvos architektūros situaciją. Įdomiai sugalvota knygos
struktūra: „apskritieji stalai“, interviu su atskirais architektais, kolegų nuomonės ir teoriniai
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* Grunskis T., Reklaitė J. Laisvės architektūra. Vilnius, Baltos lankos, 2012.

rodo, kad tos trys kartos jau yra, ir jų istorinės atminties lygiai gana skirtingi.
Taigi vienas šios knygos aspektas – „gyvosios“ istorijos liudijimai – neabejotinai vertingas.
Apgailestautina, kad ta šnekamoji „apskritųjų stalų“ istorija (gal dėl paties žanro pobūdžio) parodo
dalyvavusiųjų patirties stoką tokio žanro diskusijoje ar atsipalaidavimą ir paviršutiniškumą, kuris,
deja, toks būdingas mūsų cechui – nuo vyriausiųjų metrų iki iniciatyvaus jaunimo.
Štai vienas pavyzdžių, kuriuos Tadas Balčiūnas pavadino pajuokavimu, – EXPO 2000 Hanoveryje paviljono konkursas. Konkursinių darbų parodoje apsilankiusiam premjerui G. Vagnoriui
pristatydamas darbus aš atkreipiau dėmesį į tai, kad viešieji pirkimai, kaip juos supranta valdžia,
architektūrinei kūrybai netaikytini. Į tai gavau atsakymą, kad privalu labiau įsigilinti į įstatymą ir atskleisti sau visai palankias nuostatas architektūrai. Ką jis turėjo omenyje, nesuprantu iki šiol.
O tai, kad Ozarinsko, Bučo ir Kuginio kompanija nei „juokavo“, nei „rezistavo“ įrašydama
nulinę projektavimo darbų vertę, paaiškėjo gana greitai, kai „altruistai“ pasiėmė per 300 000 litų
honorarą per statybos darbus atlikusią įmonę.
Man visada buvęs moraliniu autoritetu šviesaus atminimo Gytis Ramunis tada pasakė: „rezistuoti“ reikia prieš, o jeigu dalyvauji, vadinasi, pripažįsti žaidimo taisykles, kad ir kokios netobulos jos būtų, ir korektiškai elgiesi kitų kolegų atžvilgiu.
Visas peripetijas ir šlykštų žiniasklaidos bei politikų darytą spaudimą, kurį inspiravo minėtieji architektai, aš aprašysiu kada nors vėliau. Nes tada dar nesuvokiau, kad žurnalistai gali būti
perkami, o politikams visiškai nesvarbu „apie ką“, svarbu „padėti“ kitam politikui, nes greitai gali
tekti prašyti pačiam. Tai patvirtino ir aplinkos ministro A. Čapliko frazė: „Ką padarysi, kai partijos
bičiulis prašo...“ Ir taip penkiolikos asmenų vertinimo komisija, vieningai nubalsavusi prieš vieną –
funkcionierių, už profesionaliai atrinktus laimėtojus, buvo paneigta.
Architektų bendrijos pralaimėjimas valdžiai buvo ne mūšio už architekto profesijos autoritetą pralaimėjimas, bet karo pralaimėjimas. Valdžia pirmą kartą suprato, kad galima nesiskaityti su
profesionalų nuomone.
Visa kita – 100 000 litų neišmokėtų premijų tikriesiems konkurso laimėtojams, vienos iš pagrindinių konkurso sąlygų, kad paviljonas turi būti surenkamas ir demontuotas grįžti į Lietuvą, neįvykdymas tikrai gali būti traktuojama kaip pajuokavimas.
O man neišdyla iš atminties kultūros viceministro, nesustingusios muzikos kūrėjo Širvinsko
prasitarimas: „Tie architektai per daug sau leidžia, galima pagalvoti, kad nuo jų viskas priklauso.“
Grįžtant prie apskritųjų stalų, paminėtini tiktai Klaipėdos jaunieji, sugebėję susikoncentruoti ties viena, iš tiesų archisudėtinga, tapatybės tema. Ką gi, ne užstalės pokalbiai vėlgi rodo, kokie
mes esame.
Visiškai kito lygmens pasirodo kiti mūsų „gyvosios“ istorijos liudytojai: Vytautas Dičius, Aud
rius Ambrasas, Rolandas Palekas, Darius Čiuta, Gediminas Jurevičius. Jų tekstai solidūs, profesionaliai argumentuoti, parašyti suprantama kalba. Yra ir kontroversiškų teiginių, kai kur jie nesuseka
prieštaringų savo pačių teiginių, tačiau visur juntamas pakankamas ir pagrįstas pasitikėjimas savo
kad ir skirtinga, bet mums visiems vertinga patirtimi.
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Tačiau mes privalome susimąstyti, kodėl šis objektas, besąlygiškai triumfavęs visose profesio
nalų parengtose anketose („Archiformos“ prizas už geriausią metų kūrinį), sukelia tokią neigiamą
išprususio visuomenės nario reakciją rašinyje.
Gal iš tiesų čia „kalta“ ne architektūra, o teisėsauga, ir jeigu ji būtų gerbiama ir mylima, tada
nervingai įstriži langai gal būtų vadinami švelniai pasvirusiais nuo viduje sėdinčiųjų rūpesčio tauta?
Profesionalams galėtų kelti rūpestį, kad langų įstrižumą kritikuoja ir toks teorijos meistras
kaip J. Minkevičius, teigiantis, kad pastato viduje dirbantiems žmonėms tai gali atsiliepti neigiamai.
Belieka pamąstyti, ar daug iš istorijos mes žinome namų su įstrižais langais, o jeigu mažai,
tai kodėl. Tikėti, kad tai pasaulinis K. Lupeikio atradimas, reiškia suprasti, kad tai pirmas lietuvio
novatoriškas įnašas į architektūros istoriją?
Toliau V. Rubavičius išaukština Valdovų rūmų atstatymą, kurį didžioji dauguma (tai rodo ir
+; – schemos) vertina labai blogai. Čia vėlgi verta susimąstyti. Grynosios architektūrinės minties požiūriu, bet koks, o juo labiau nedaug pagrįstas „atkūrimas“ yra blogis. Tautinės tapatybės požiūriu,
prioritetai gali kisti, tai ir bando įrodyti V. Rubavičius.
Šiandieninėje europeizacijos epochoje tai tikriausiai svarbu.
Homoseksualiai nusiteikęs Audrys Karalius dar kartą patvirtina, kad yra puikus eseistas, sugebantis žaismingai ir ironiškai kalbėti apie pačius svarbiausius architektūrinio gyvenimo pjūvius
Lietuvoje.
Kodėl gi beprotiškai daugėjant „aukštamokslių“ architektų Lietuvoje nedidėja „architektūros sektantų“ skaičius? Tiesiog vienas kitas numiršta, vienas kitas atsiranda. Galgi iš tiesų jau seniai
viršytos tautos prigimtinio architektūrinio pajėgumo kiekybinės ribos?

VI. 39
Schema

Labai argumentuoti autorių pristatomieji tekstai. Parašyti paprasta, bet tikrai neprasta kalba,
be dirbtinių tarptautinių „figūralizmų“. Skaitydamas T. Grunskio įžangą dėl to net sumišau: ar nepaseno jis, pradėjęs kalbėti senekišku aiškumu? Ne! Jo „Miesto erdvės monopoliai“ įprastai (T. Grunskiui) žaižaruoja... „Niutoniškai abstrakti“, bet veikiau „leibniciškai proksimalinė“ ar net „einšteiniškai susikabinusi su laiku“ kalba verčia pasitempti net ir sektantus, juo labiau gerokai senstelėjusius.
Gelbsti supratimas, kad erudicija gali padėti išgelbėti nuo įgimto provincializmo. O jeigu ji
dar padėtų tapti savarankiškais!
Sugrįžkime prie to po dvidešimties metų. Ir taip kartokime: 20, 40, 60, 80... Tikrai bus įdomu, kaip ir dabar, skaitant šią knygą.
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Šioje knygos dalyje išskirčiau dvi pavardes – tai Artūrą Zuoką ir Eugenijų Miliūną. Vilniaus
merą todėl, kad, nors nuoširdžiai gerbiu ir netgi žaviuosi jo kryptinga energija, negaliu nutylėti to,
jog nuo architektūros vertinimo ne „profui“ derėtų susilaikyti, o vienos iš pastarųjų urbanistinių nelaimių –„Vilniaus vartų“ – priskirti prie teigiamų pavyzdžių jokiu būdu negalima.
Visai dėl kitos priežasties išskyriau Eugenijaus Miliūno interviu. Ir pasakysiu tiesiai, kad, nepaisant mano intelektualinių pastangų (sutinku, kad jos gal jau apsilpusios), skaitydamas jį vis prarasdavau prasminį turinį. Taip man atsitikdavo skaitant ankstyvąsias filosofo Šliogerio knygas. Bet
nuo to jo statusas tarp profesionalų filosofų nei kiek nesumenkėjo. Tas pats atsitiks ir su E. Miliūnu.
Galėtum jį įtarti „žaidžiant“ filosofiją, pagrįstą nemenku, tačiau turinio visuma neapimančiu filosofinės minties lobynu, jeigu ne praktinė jo kūryba. Kažkodėl dabartinėje „dėžutinėje“ Lietuvos architektūroje jo „dėžutės“ iš tiesų dvelkia magija.
Belieka pripažinti – kiekvienam savo, ir džiaugtis, kad bent tai supranti.
Kitas „laiptelis“ knygos struktūroje yra užsakomieji tekstai „Refleksijos ir matymai“ – stipriausi leidinyje, bet tai ir nestebina, nes jų autoriai didžiąja dalimi iš to duoną valgo.
Šiame knygos skyriuje vėlgi „iškrinta“ rašytojo ir filosofo, nuoširdaus architektūros mylėtojo
Vytauto Rubavičiaus mintys. Jo negatyvus Prokuratūrų pastato vertinimas, suvedant kritikos strėles į
„įstrižus“ langus ir „atstumiantį“ uždarumą, manau, emociškai kyla iš pačios teisėsaugos situacijos
Lietuvoje, kuri daugelio pripažįstama kaip apgailėtina.
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Leidėjo žodis
Šiame numeryje didžiausias dėmesys skiriamas pajūrio rekreacinei architektūrai, jos mediniam pa-

Mes turime pakankamai daug profesijos eruditų, turinčių nemenkos patirties – ne tik tiesio-

likimui, neužmirštant bene svarbiausios šiandien temos ne tik žurnalui, bet galbūt ir visos valstybės

ginės architektūrinės kūrybos, bet ir architektūros mokslo bei teorijos patirties. Todėl būtina atsa-

garbingam egzistavimui – tapatybės įtvirtinimo.

kingai parinkti vertinimo komisijos narius, vengti formuoti komisiją iš vienos kartos žmonių, bū-

Pajūryje problemų daugiau. Palangoje – dėl vis dar vyraujančio „treninginio“ poilsiautojų
stiliaus, sunkiai suderinamo su nebloga, kai kur kontroversiška architektūra.
Neringoje – būtų keista, jeigu problemų nebūtų. Čia erdvė, kurioje 2 x 2 tik atsitiktinai gali
būti keturi ir kur iš tiesų laisvi yra tik kormoranai.
VSTT, KVAD ir jų padalinių užmegztas mazgas vis dar neatsilaisvina. Žinoma, jis ir neturi
atsilaisvinti tiek, kiek kitose, ne tiek vertingose teritorijose. Aktyvūs užsakovai, ypač iš naujai susiformavusių turtingųjų arba politikų, kurie dar nespėjo atsikąsti sau kąsnelio, maloniai aptarnaujami gerus „burbulo“ metus primiršusių architektų, kartais nepaiso padoraus profesionalo etiketo.
Tai rimta mūsų cecho bėda, nes „pramušti“ rezultatai dažnai nėra optimalūs, ir tai leidžia
neprofesionalams – derinančioms instancijoms – pateisinti savo draudimus.
Objektyviai kalbėti apie draudimus su tokiu draudėjų sąstatu nėra prasmės. Būdami nepajėgūs analizuoti ir vertinti kiekvieną atskirą atvejį (o architektūroje visi atvejai atskiri), jie visą saugomą teritoriją uždengia „normatyviniu“ skydu, po kuriuo patys priiminėja keistus sprendimus, direktyviškai primetamus profesionalams, o kai kurių objektų derinimai neretai iškelia klausimą – už
ką? Ar – už kiek?
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Ką gi, kad ir bergždžios kūrybinės treniruotės, bet jos leidžia palaikyti „gerą sportinę formą“.
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Tai paliudijo labai įdomiais darbais pasižymėjęs informacinio centro „Agila“ rekonstrukcijos konkursas. Čia vėl negaliu susilaikyti nuo priekaištų konkurso organizatoriams, šiuo atveju LAS Klaipėdos skyriui, nors ši bėda tapo charakteringa daugumai vykusių architektūrinių konkursų. Bėda
yra ta, kad gerai, atsakingai paruošti konkursiniai projektai yra analizuojami visiškai neatsakingai
ir paviršutiniškai.

tina stenografuoti vertinimo komisijos narių kalbas, kai jie pagrindžia savo sprendimus. Žinoma,
viso to galima būtų neprašyti, bet pareikalauti, jeigu konkursų organizavimo išlaidų sąmatoje būtų
numatyta 25 proc. lėšų skirti vertinimo komisijos ir recenzentų darbui, kaip yra įprasta Europoje.
Apskritai tenka pastebėti, kad ruošiant medžiagą eiliniam žurnalo numeriui susiduriama su
jos stoka. Tai vėl primena paradoksalią situaciją Lietuvoje, kur kasmet aukštąjį mokslą baigia 160
architektų.
Bet apie tai – kitų metų numeriuose.

sąjungos, šiuo metu ypač sunkiai besiverčiančios dėl remonto. Šie darbai būtų atliekami pačių autorių lėšomis. Manau, kad bent taip jau galėtume parodyti savo solidarumą.
Dar man atrodo itin svarbu, kad paroda galėtų ir privalėtų veikti iki kitos, kol pakabotų mūsų
naujuose sporto rūmuose, savivaldybėse, universitetuose, ligoninėse (Vilniaus greitosios pagalbos
ligoninės pirmojo aukšto 4 metrų pločio koridorius yra 150 metrų ilgio). Įsivaizduojate visuomeninį rezonansą?
Apie katalogą jau minėjau: jo estetinis vaizdas iš tiesų geras. Ko jame trūksta man? Visų pirma, brangūs kolegos, man trūksta pažinties su Jumis. Mūsų jau tiek daug, ir mes taip išsibarstę, kad
toks katalogas galėtų suteikti daugiau informacijos apie mus pačius. Norėčiau autorių pavardžių
visur (ko nėra kai kuriuose objektuose, „pasislepiant“ už įmonės vardo). Žinau esant tokią praktiką
ir užsienyje: keletas asmeninių nuotraukėlių, gimimo metai, mokslo baigimo metai...
Kodėl? Ogi todėl, kad man smalsu, man norisi atpažinti Jus kasdienybėje, gal kam užleisti

Žvilgsnis į save 2010–2012 m.

Noriu turėti savo cecho bendravimo jausmą.
Kataloge pristatyti 226 objektai – realizacijos, projektai, konkursai. Jų pristatyme pasigedau
vienodų eksponavimo taisyklių. Manau, profesionalams skirtame leidinyje kiekvienas objektas ša-

Tik spėjau pirmajame šių metų numeryje pasidžiaugti, kad, bendru su LAS sutarimu, darbų katalo-

lia santūrių nuotraukų privalo eksponuoti bent pagrindinio plano schemą. O objekto pavadinime

gas „Žvilgsnis į save“, subendrinus lėšas, taps specialiu „Archiformos“ numeriu, – ir tas nepavyko.

privalomas adresas.

Tačiau nepavyko tik dėl to, kad bendradarbiavimo idėja gimė per vėlai. Parodos laikas buvo fiksuo-
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tas ir, suprantama, laiku turėjo pasirodyti ir jos katalogas.

Šiuose 226-iuose objektuose – 238-ios nepasikartojančios autorių pavardės. Įdomu, tai daug
ar mažai? Iš bendro mokslus baigusiųjų skaičiaus – apie 5000 – atrodytų, mažai. Ką gi veikia didžioji

Katalogo vaizdas – didelis žingsnis į priekį. Tuo pasakyta, mano požiūriu, esminis įvertinimas.

dauguma kolegų? Svarbiausia, žinoma, šiame renginyje yra objektai ir jų vertinimas. Suprantama,

O dabar kelios pastabos apie jo sudarymą ir parodą. Paroda, sutelkta viename dideliame

bet koks profesionalus vertinimas yra svarbus, tačiau reikia suvokti, kad tai tik žaidimas. Todėl ne-

ekrane, „non stop“ ritmu sukanti pristatomus objektus, nėra vykęs sprendimas. Pirmiausia, kiekvieną objektą pristato tik vienas kadras. Daugeliui objektų to per mažai esminei architektūrinei koncepcijai atskleisti.
Antra, atrodytų, vienam kadrui skirta pakankamai laiko, bet iš tiesų taip nėra, nes žiūrovas
nesuspėja „suvirškinti“ net elementarios informacijos apie objektą: pavadinimas, adresas, autoriai...

įvertintieji nėra blogesni savo užsakovams, aplinkai, galų gale – sau patiems.
Šių metų vertintojai, ypač turintis tokios patirties danas Svenas Feldingas, yra neabejotinai
puikūs profesionalai. Manau, kad derėtų kataloge spausdinti žiuri komisijos argumentus ir skirti joje
dalyvauti bent vieną tautietį savišvietos tikslais. Mano nuomone, silpniausia pastarųjų metų lietuviškų konkursų dalis – nekvalifikuotas ir neatsakingas žiuri darbas.

Trečia, visai neapgalvota ekrano vieta erdvėje (priešais vitriną). Dieną pamatyti bent kiek

Pristatomų darbų visuma man pasirodė pakilusi į ženkliai aukštesnį, konceptualiai drąsesnį

kokybiškesnio vaizdo paprasčiausiai neįmanoma. Tą galima padaryti per atidarymą ar tikslinę eks-

lygį. Džiugina, kad ryškiai sumažėjo (tačiau liko pakankamai) „dėžutinės“ architektūros, ypač tarp

kursiją, bet kasdienybėje apšvietimas veikia galerijos ritmu.

individualių gyvenamųjų namų projektų. Liūdina periferija, į kurią jau, atrodo, įsirašo Panevėžys ir

Gerai, kad ši paroda vyksta tokioje prestižinėje, aukščiausios architektūrinės prabos Nacionalinėje dailės galerijoje, juo labiau apmaudu, kad kaip reta daug įdomių objektų pristatoma taip
techniškai neefektingai.
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vietą visuomeniniame transporte ar pasiskolinti pinigų, jeigu staiga pritrūksta... Aš noriu jausti petį.

Šiauliai. Tik G. Vieversio ir a. a. L. Tumynienės kolektyvas lieka iškėlęs visiškai neprovincialią vėliavą, kas, beje, malonu ir nebestebina.
Pažymėtieji projektai, be abejonės, to verti. Sigito Kuncevičiaus firmos suprojektuota Balsių

Apibendrindamas parodos efektyvumą linkėčiau grįžti prie „planšetinio“ varianto ir jo pa-

mokykla, po prieš tris dešimtis metų Č. Mazuro suprojektuotos laiką pralenkusios Lazdynų mokyk

rengimo pačių autorių rankomis pagal tam tikrą reikiamą kompozicinę schemą. Tai jokia naujiena,

los, gali tapti parodomąja. Linkėčiau, kad taip ir būtų. Puikiai nušlifuota funkcija, netikėtos griež-

taip jau buvo, kai paroda su dideliu pasisekimu buvo eksponuojama Vilniaus požeminėje automo-

to ekonominio režimo sąlygomis sukurtos vidinės erdvės galėtų iš tiesų tapti „raktiniu“ mokyklos

bilių stovėjimo aikštelėje.

įvaizdžiu, bent jau vieno miesto teritorijoje.

Parodos organizatoriams parengti tokią ekspoziciją neabejotinai sudėtingiau (pagarba Rū-

Andrės Baldišiūtės ir „Aketuri architektai“ ambicijos atrodo pagrįstos ir skatinamos, pasižy-

tos Leitanaitės kantrybei), tačiau pačių autorių parengtos planšetės visuomet atrodo gyvybingesnės,

mėtinas puikus stiliaus jausmas, – nors jų Svencelė man jau kažkur matyta: gal Olandijoje, o gal

rodo tam tikrą asmeninį estetinį skonį. Kita vertus, tai nuimtų dalį finansinės naštos nuo Architektų

Šiaurės Amerikoje. O kaip būtų Lietuvoje?
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Gintas Natkevičius su visu savo biūriu jau „pradeda nusibosti“ – nes nuolat pasiglemžia
visų rangų premijas. Prislopinus natūralų pavydo jausmą tenka stebėtis jo įtaka visai banaliose situacijose ar, dar svarbiau: atrodo, jo požiūris į individualių gyvenamųjų namų projektavimą duoda
vaisių bendram šios srities projektuotojų lygiui.

Kaune, T. Balčiūno architektūros biuro ir R. Paleko „ARCH studijos“ „Skaiteks“ konversija, UAB
„Arches“ pramoninės teritorijos Užupyje konversija.
Konkursų skyriuje stebina „Vilniaus architektūros studijos“ jaunimo drąsa „Medžių lajų tako
kompleksas Anykščiuose“, visų „Tegra“ biuro konkurso dalyvių panašus problemos vertinimas ir ar-

Šarūno Kiaunės projektavimo studija įrodo savo kvalifikaciją šiuokart iš „Zarasų ežero ap

tima architektūrinė išraiška. Dar vienas „Vilniaus architektūros studijos“ konkursinis darbas – „Lietu-

žvalgos rato“. Elegancija ir geras detalės jutimas ten, kur tai įmanoma – puikus, ten, kur dar ne mūsų

vos kelių muziejus“ – savo drąsa ir sugebėjimu menine išraiška išryškinti funkcinę idėją yra aiškiai

nosiai (lenktų laikančiųjų metalo profilių nebuvimas), – atidėkime ateičiai.

tarptautinio lygio. Įdomu, kaip atrodo šio konkurso laimėtojo darbas? Smagus ir „dizaineriškai“ mąs-

Puiki Rolando Paleko „ARCH studijos“ suprojektuota Vilniaus universiteto biblioteka su švariais ir plastiškai sukomponuotais tūriais, puikiai prigijusi kraštovaizdyje (reikia siekti, kad prie jos

tantis V. Balsys su savo iliuziniais objektais. Gražiai ir meistriškai temperamentingas Kazachstano
istorijos muziejaus konkursas, kurį pristato G. Klimavičius, G. Čaikauskas, V. Pliadis.

artėjantis galimas užstatymas vis dėlto išlaikytų pakankamai pagarbų atstumą arba bent jau plastiš-

Su tokiais niekur nebus gėda!

kai su ja koresponduotų), pasąmoningai primena skandinaviškus grandus.

Ačiū Rūtai Leitanaitei.

Gaila, kad nemačiau čia pristatomo jo komandos konkursinio Jungtinio gyvybės mokslų
mokslų“ temą.
Gaila todėl, kad dalyvavau tik antrųjų variantų žiūri komisijos darbe, kur R. Paleko, išklausiusio užsakovo pageidavimus dėl stiklo paviršių sumažinimo, sprendimas buvo tiesiog nevykęs.
Tiesą sakant, ne ką geresnis buvo taip pat čia pristatomas Gintaro Čaikausko pasiūlymas.
Įprasta šešiasdešimtųjų amerikietiška architektūra tikrai neatspindi inovatyvios mokslo šakos iššūkių.

P. S. Reikėtų pasistengti, kad ši reta proga taptų pagrindine tradicine Lietuvos architektų kūrybos vertinimo viršūne – lietuviškąja Pritzkerio premija. Kadangi atitinkamo dydžio premijos mes
tikrai dar greitai nesusirinksime, tai nors teatralizuokime patį renginį ir nugalėtojų pagerbimą – raudonu kilimu, fakelais, fejerverkais, džiazu...
O šiemet net vyno pritrūko... Netvarka.

archiforma

centro pirmojo varianto. Konceptualus ir mistinis fasadas tiksliai atspindėjo sudėtingą „gyvybės

Kad neatrodyčiau tendencingas ir proteguojantis buvusį savo firmos kolegą R. Paleką, pasakysiu, jog kategoriškai nesutinku su čia pateikta Lukiškių aikštės koncepcija. Man iš principo ne-
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priimtini sprendimai, nerodantys pagarbos per amžius puoselėtiems sprendimams, kurių įvairių

VI skyrius

okupantų tampytame mūsų mieste apskritai retenybė. Lukiškių aikštė su Muravjovo kartuvėmis,
Sukilėlių kalneliu, Leninu toje pačioje ašyje ir su ribojančiu ją perimetru, prasiskyrusiu būtent toje
pačioje ašyje, su žinoma galimybe, vėlgi toje pačioje ašyje, kada nors ant Tauro kalno turėti Tautos
namus – visa tai ignoruojama. Sukuriama uždara akmenimis grįsta aikštė su paradoksaliu devizu
„Ramybė“, labiau pritaikyta smagiai kaukšėti rikiuotės ritmu. O dar šioje medžiais apribotoje aikštėje numatyti trys plastiniai akcentai, niekaip nesusieti jos plane.
Šiuo požiūriu G. Čaikausko kompanijos pasiūlytas „Rėdos ratas“ pagarbiai vertina susiklosčiusią situaciją ir iš tiesų meistriškai sujungia 1863 metų sukilimo pažymėjimo vietą, „Rėdos ratu“
pasislenka į anksčiau minėtą urbanistinę ašį, įliedamas į šią ašinę kompoziciją ir Aukų gatvės paminklinius objektus. Toks sprendimas pakankamai aiškiai apibrėžia skulptoriams keliamus uždavinius. „Ramybės“ atveju, dėl aiškių vertinimo kriterijų nebuvimo, tiksliau, dėl neįmanomumo juos
pakankamai tiksliai apibrėžti, bus daug „NeRamybės“. Manau, kad atsiprašiau abiejų, būdamas tik
ras, jog jų inteligencija nepakeis puikių ligšiolinių tarpusavio santykių.
Čia vėl iškyla vertinimo komisijos darbo kokybės problema. Tiksliau, neatsakingumo ir gebėjimo vertinti problema. Kaip apskritai galima aukščiausius įvertinimus duoti dviem diametraliai
priešingoms koncepcijoms?
Nuklydęs nuo temos, trumpai grįžtu į kataloge pristatomų projektų skyrių, kuris neabejotinai džiugina: T. Grunskio, L. Miceikos, R. Šimatonytės, I. Cicėnaitės „Gyvenamųjų namų rajonu“
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tinėje išlaikė pirminį pobūdį – didžioji dalis pastatų buvo orientuojami išilgai upės.
Pietinėje molo dalyje palei marias buvęs užstatymas, plečiant sausumą, chaotiškai plėtėsi,
tankėjo, keitė kryptį.
Žinant, kad ši teritorija dar ribojasi ir su, tikėtina, visiškai atkurta piliaviete, klausimų tiek architektams, tiek galimiems vystytojams pakanka.
Kaip neduoti kelio galimam vandens griovio atgaivinimui aplink visą piliavietę, kaip nenutraukti vizualinio ryšio, beje, taip sunkiai pradėto atkovoti, su mariomis? Kaip suderinti iš esmės

archiforma

Nuo Pietų rago atsiradimo 1749 m. iki pat Antrojo pasaulinio karo užstatymas Danės kran-
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naujo vakarinio kvartalėlio impozantišką metalinį karkasą ir kelis istoriškai gal ir vertingus, tačiau
architektūriniu požiūriu indiferentiškus išlikusius pastatus, kaip įprasminti „sukultūrintą“ erdvę pietinėje dalyje?
Turbūt teisinga, kad formuojant naują užstatymą Pietų rage nesiūloma atkurti nei vieno istorinio užstatymo etapo, rekomenduojama remtis XIX a. pirmosios pusės miesto istoriniuose planuo-

Daugiafunkcis pastatų kompleksas.
„Danės galerija“ Klaipėdoje
Klaipėdiečiai sunkiai, bet su žemaitišku atkaklumu braunasi prie vandens su kitokia, labiau humanistine, funkcija ir su atitinkama architektūra.
Nesenai pristatėme „Memelio miesto“ viziją – su viltimi, kad ji bus įgyvendinta... Sprendžiant iš pastarųjų dienų spaudos – nelabai greitai. Kaip čia kooperuosi lėšas iš idėjos, kaip čia pasitenkinsi minimaliu pelnu, realizuojant tokius projektus, kurie ryškiai iškelia vietovės vertę, įamžina ne tiek juos kūrusių architektų, kiek investuotojų ar politikų, prisidėjusių prie jų įgyvendinimo,
vardus? Įsivaizduokite tai pagaliau! Prie tokio rango pasiūlymų neabejotinai priskirčiau ir „Danės
galerijos“ kompleksą.
Tai sudėtingo likimo teritorija: užstatymas šioje vietoje ėmė formuotis 1749 m. pastačius Danės upės kairiosios pusės molą, kuris buvo pavadintas Pietų ragu. 1800 m., 1809 m. miesto planuose pažymėtas aiškios ir paprastos struktūros užstatymas, kurį sąlygojo siauras žemės ruožas. Pastatai
šiuose planuose ilgaisiais šoniniais fasadais orientuoti palei upės ir marių (pietų pusėje) krantines.
Tarpai tarp jų – pravažiavimo pločio. 1856–1857 m., 1870 m. planuose Pietų rago teritorijos plotas
padidėjęs. Užstatymas nuo Danės upės išlikęs toks pat, o pietinėje pusėje, suformavus naujas marių krantines medienos verslui plėtoti, užstatymas plečiasi chaotiškai pagal poreikį. Atsiranda kelių
eilių, kelių krypčių pastatai. XIX a. 8 dešimtmetyje čia kūrėsi laivininkystės, prekybos bei laivų re-
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monto ir statybos bendrovės. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, Pauliui Lindenau plečiant laivų statyklą
Pietų rage, palei Danės upę išaugo įspūdingų matmenų gamybinis pastatas, bet per karą jis buvo

VI skyrius

sunaikintas. Sovietiniais metais Pietų ragas priklausė uždarai laivų remonto įmonei, ir užstatymas
čia kito pagal šios įmonės poreikius: pastatai Žvejų g. 24 ir 24A buvo sujungti priestatu, išilgai palei upę pastatytas sandėlis.

VI. 40
Vizualizacija.
Arch. S. Stripinienė,
A. Stripinis

se pažymėta užstatymo struktūra, juo labiau kad, nutiesus kelią į kruizinių laivų terminalą, užstatyti

archiforma

tinkamos teritorijos plotis susiaurėjo.
Siekiant palikti platesnį vizualinį ryšį nuo upės į buvusią P. Lindenau teritoriją, užstatymas
skaidomas į du kompleksus: rytinį, kuriame įkomponuojamas atstatytas, iš dalies restauruotas dviejų aukštų pastatas palei Danės upę, ir visiškai naują vakarinį. Šių kompleksų pirmuose aukštuose
numatomas ištisinis užstatymas. Išilgai jo, per vidurį, rytų–vakarų kryptimi projektuojamas pėsčiųjų pasažas.
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Su pėsčiųjų takais nuo upės ir gatvės pasažas bus jungiamas skersinėmis jungtimis, pagal galimybę istorinėse vietose. Ant pirmojo aukšto stogo numatoma viešoji erdvė. Užstatymas nuo antrojo aukšto skaidomas į atskirus tūrius, siekiant išlaikyti būtinus vizualinius ryšius tarp šiaurinio upės
kranto ir elingo. Kad būtų išsaugotas istorinis užstatymo pobūdis, numatomi dviejų eilių, šoniniais
fasadais į upę ir gatvę orientuotų pastatų tūriai. Taip suformuojamas gan elegantiškas vakarų fasadas nuo kruizinių laivų terminalo ir marių.
Numatomas pastatų medžiagiškumas: tinkas, medis ar medį imituojanti apdaila, klinkeris,
stiklas. Pietų rage ir vakarinėje marių pakrantėje buvo įvairios paskirties pastatų. Didžioji dalis pri-

Palangos ženklai

klausė medienos apdirbimo įmonėms ir laivų statyklai. Remiantis istorine pastatų raida, ypatingas
dėmesys skiriamas medžio apdailai, išorėje matomoms metalo konstrukcijoms ar detalėms.

Palanga yra vienas iš mūsų kurortų, kurio architektūroje bene daugiausia judesio, o tai reiškia – ir

Tačiau žvelgiant į pateiktas vizualizacijas šiek tiek nerimo kelia mažosios plastikos formų

pokyčių. Tie pokyčiai iš esmės yra permanentiniai, visa tai nutaikyta į laisvesnę, demokratiškesnę

gausa ir pernelyg azartiška spalvinė gama. Bet iki to, deja, dar ilgas kelias… Įtikina ir elingo kons-

išraišką. Ypač šitai buvo svarbu sovietmečiu, kai gyvenome ekonominių galimybių apriboti skurdžių

trukcijos panaudojimas, sukuriant naują struktūrą „patalpintų” esamoje. Gal naująja elingo funk-

kvartaluose, apdovanotuose SSRS valstybinėmis ar Lenino premijomis. Todėl kurortinė dvasia, kai

cija galėtų tapti ir Klaipėdai reikalinga konferencijų erdvė su įvairaus dydžio transformuojamomis

leisdavome sau „prašpaciruoti“ Basanavičiaus alėja su šortais, giliai prasegtais marškiniais (o jeigu

dėžutėmis – konferencijų salėmis.

dar skarelė ant kaklo!), Palangoje buvo gyva bent tuos kelis vasaros mėnesius.

O kaip gi transportas!? Galbūt reikia vieną kartą pasiryžti ir lįsti į vandenį. Brangu? Norintiems gyventi čia kitaip ir negali būti.

Susiklostė tendencija, kad čia buvo galima statyti namus pagal individualius projektus, ir kai
kurie iš jų laimingai išliko iki šių dienų ir tapo Palangos architektūros ženklais, kuriuos jau atpažįsta kelios kartos. O kai kurie vargsta apleisti, tarsi nerasdami savo atgimimo idėjos. Dar kitų jau,
deja, nebeliko...
Prisiminimus apie to meto architektūrinį palikimą derėtų pradėti nuo
buvusio miesto vyriausiojo architekto
Albino Čepio dviejų kūrinių. Pirmasis – jau senai tapęs raktiniu Palangos
ženklu, yra biblioteka Vytauto gatvėje, – atitraukta nuo gatvės, su švelniai
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banguojančiu stogu ir „opartišku“ fasadu – paprasta, šilta ir delikati.

VI. 41
Viešoji biblioteka.
Arch. A. Čepys

Netoliese ir V. Dičiaus ir L. Ziberko projektuota Mokslų akademijos poilsinė – itin charak-

čiau jo biografiją ir turiu pripažinti, kad nei bažnyčia Pampuljoje, nei paties metro namas Kanoa

teringas to meto rekreacinės architektūros pavyzdys. Plastiška tūrinė kompozicija su aktyviai vei-

negali būti laikomi citavimo objektais. Gal tik laisvės pojūtis, tarsi lengvas kreivų linijų štrichas,

kiančiais šlaitiniais stogais, gilios lodžijos, tam laikui neįprastai daug stiklo, natūralios apdailos me-

gali būti panašus.

džiagos sudarė prielaidas atsirasti architektūrai, kurios stilistika, matyt, buvo suvokiama ir priimtina

Dar vienas Čepio kūrinys – parodų salė su kavinės patalpomis S. Dariaus ir S. Girėno bei
S. Daukanto gatvių sankirtoje, vienaaukštis medinis statinys, vėlgi su „džiazuotais“ fasadais, deja,

daugeliui Lietuvos architektų. Stilistiškai panašių gerai sukomponuotų pavyzdžių dar liko, ir juos
derėtų saugoti ir atidžiai renovuoti, kaip, beje, ir vargingai šiandien atrodantį aprašomąjį pastatą.

labiau mechanistiniais. Šiuo metu apleistas. Prieš kurį laiką buvo organizuotas šios vietos užstaty-

Šiek tiek į priešingą S. Daukanto gatvės pusę stovi A. ir R. Šilinskų projektuoto pastato griuvė-

mo konkursas, kurio laimėtojas R. Palekas sėkmingai inkorporavo esamą pastatą į galutinę kompo-

siai. Nestandartiniai šios architektų poros sprendiniai – unikalus reiškinys Lietuvos architektūroje. Juos

ziciją. Puiku, jeigu taip ir atsitiktų realybėje. Bet ji kol kas nešviečia?

privalu gelbėti – o mes juos naikiname, kaip jau sunaikinome greta stovėjusį panašios „šilinskiškos“ ar-

Šiaip jau S. Dariaus ir S. Girėno gatvė yra bene sėkmingiausia Palangoje, įvertinant jos siekį

chitektūros statinį, arba nevykusiai renovuojame, kaip atsitiko su šių autorių „Gintaro“ poilsio namais.

būti parku mieste. Čia A. Gumuliausko „Pušų paunksmė“, geriau žinoma A. Sabonio vardu, projek-

Čia vientisos geltonų apdailos plytų sienos sudarė nesmulkmeniškas, beveik monumentalias kom-

tuota labai rizikingu laiku – pačioje Nepriklausomybės pradžioje, kai naujos galimybės dar buvo

pozicijas, bet jos subyrėjo pritaikius tipinį sienų apšiltinimo apdailos metodą – modulinių skardelių

nelabai apčiuopiamos, o mūsų pasirengimas pasinaudoti jomis nebuvo tobulas. Tačiau rezultatas –

dangą. Šiaip jau šis

nemenkas tūris, išskaidytas į dvi dalis su vartais į vidinę erdvę, kurioje fragmentiškai jaučiama gilu-

pats primityviausias

minė intriga, – sėkmingas urbanistinis sprendimas. Santykinė natūralių medžiagų gama ir sėkmin-

metodas atliekant

gas jų komponavimas sukuria harmoningą ir prie gamtinės aplinkos pritampantį architektūros kūri-

renovacijas įsigalė-

nį, šia prasme – Palangos rekreacinės architektūros kamertoną.

jo visoje Lietuvoje, ir

Netoliese ir Z. Dargio ir V. Budvyčio projektuotas vieš-

tai dažniausiai labai

butis „Prie parko“, sėkmingai atlaikęs neišvengiamą renovaciją,

suprastina ankstesnį

kuri, mano akimis, neiškreipė pirminės autorių idėjos. Atskiri,

objektų vaizdą.

pe esančias pušis, atskleidžia daug įdomių plastinių rakursų. Tai
taip pat pavyzdinis kultūringo elgesio gamtoje atvejis.
VI. 42
„Pušų paunksmė“.
Arch. A. Gumuliauskas

VI. 45
Kultūros namai.
Arch. A. ir R. Šilinskai
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VI. 44
Mokslų akademijos
poilsinė.
Arch. V. Dičius,
L. Ziberkas

kad ir nemenko tūrio, viešbučio korpusai puikiai reaguoja į skly-

VI. 43
Viešbutis „Prie parko“.
Arch. Z. Dargis ir V. Budvytis

archiforma

Kažkodėl man vis vaidenosi, kad tai citata iš O. Nimejerio kūrybos, tad neapsikentęs perver-

VI. 46
Poilsio namai
„Žilvinas“.
Arch. A. Lėckas

tinės“) G. Likšos kūrinių. Sodri „giluminė“ plastika, sugebėjimas tradiciniuose elementuose atrasti

architektams tai tapo vienu iš nedaugelio maldos objektų. Pakibęs virš žemės, su neregėto dydžio

netikėtų rakursų, rafinuotas planinis sprendimas ir išradinga tereno jungtis su pastatu – visa tai įeina

konsolėmis ir atstumais tarp atramų, brutalių, mūsuose dar neįprastų betoninių paviršių fasadų, at-

į Palangos architektūros elitinį fondą.

rodo, turinčių savo mase prislėgti, plevena erdvėje, atskirais fragmentais atidengdamas vis kitokias

Apmaudus A. Eigirdo projektuoto restorano „Vasara“ likimas. Tarsi ir nenugriautas stiklinis

gamtos ir pastato sąveikos kompozicijas. Manau, kad ir jam gresia renovacijos išbandymas. Esu įsi-

ritinys Basanavičiaus gatvėje, bet apstatytas kad ir geros architektūros apartamentiniais blokais be-

tikinęs, kad šiandien tikrai galima surasti tokių apdailos (apšiltinimo) būdų, kurie nesunaikintų retos

viltiškai prarado savo esminį architektūrinį bruožą – skaidrumą, o per jį ir originalios laikančiosios

laikmečio vertybės. Po „Žilvino“ sėkmės vėlesni panašios stilistikos objektai – taip pat nepriekaištin-

konstrukcijos eksponavimą. Žinia, šis architektūrinis sprendimas to meto europinėje erdvėje jau

gai sukomponuoti „Žilvinėlis“, „Voveraitė“ – jau irgi tapo reikšmingais įvykiais, artimais „Žilvinui“,

buvo gerokai eksponuotas, tačiau sėkmingas jo realizavimas pakankamai erdvioje aplinkoje kartu

tačiau labiau formaliai nei dvasiškai.

su plastiška, vienaukšte valgyklos „uodegėle“ buvo tapęs savu ir savitu.

Miesto centre, Vytauto ir Maironio gatvėje, sėkmingai laikmečio architektūrinį įvaizdį palaiko

Ir galiausiai – daug šurmulio sukėlusi nelaimingo likimo „Banga“ kampinėje Vytauto ir Ba-

Irenos ir Ginto Likšų kūryba. I. Likšienės Meno mokykla – sėkmingas miesto centro perimetrinio už-

sanavičiaus gatvių situacijoje šalia Danės upelio. Šis mano bičiulio, amžinai įsimintino Gintauto

statymo kampinis sprendimas. Santūrus stilobato ritmas ir konstruktyvi fasadų plastika kartu su aiškiai

Telksnio kūrinys visada buvo kontroversiškas. Nuo pat to laiko, kai A. Čepys, tuometinis miesto vy-

pabrėžta planine struktūra – esminiai sėkmės

riausiasis architektas, šiaip jau gana kaprizingai derinantis projektus, tąkart tik pažvelgęs į meistriškai

kriterijai. Realizuotas šis objektas buvo pagar-

nupieštą (rankomis) aksonometriją be komentarų padėjo savo parašą. Po to dar buvo charakteringų

biai vertinamas profesionalios visuomenės ir

paveldosaugininkų purkštavimų, tačiau tada į juos būdavo reaguojama žymiai šaltakraujiškiau. Kad

sulaukė įvairių apdovanojimų ir paminėjimų.

ir kaip ten būtų, „Banga“, kad ir vargiai, bet vis dar egzistuoja. Ir dera suprasti, kad niekas nieka-

G. Likšos „Tauro“ viešbutis – taip pat

da nebenupieš tokios architektūros, kokią sugebėjo „daryti“ tik Gintautas Telksnys. Išgelbėkime ją.

perimetrinio užstatymo kampinėje situacijo-

Ateis laikas, kai tarp daugybės europietiškai preciziškų dėžučių bus pastebėti ir įvertinti originalios

je pavyzdys, vienas geriausių (šalia „Šachma-

architektūros inkliuzai kaip išskirtinės vertės lietuviškos architektūros fragmentai.
Šiaip jau Palangoje yra ką veikti. Liūdna Vytauto gatvės architektūra nuo Basanavičiaus gatvės

VI. 47
Viešbutis „Tauras“.
Arch. G. Likša

Vanagupės link. Trūksta Basanavičiaus gatvės galingos kaštonų lajos, sėkmingai slėpusios įvairialypius statinius. O labiausiai „per daug“ yra gatvės prekybos, ir dar iš pasibaisėtino „dizaino“ (atsipašau, šis žodis čia netaikytinas) prekybos vietų. Šis „second hand‘o“ jovalas galbūt vis dar palaiko ir
„firminių“ treningų poilsiavimo stilių. Ar dar ilgai?

VI. 49
Restoranas „Banga“.
Arch. G. Telksnys
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VI. 48
Restoranas „Vasara“.
Arch. A. Eigirdas

archiforma

Šiame Palangos krašte visu ryškumu sublizgėjo A. Lėckas su savuoju „Žilvinu“. Mano kartos
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Abejotina, nes kai kurie dėstytojai ramiai dalyvauja naikinant, „pataisant“ kolegų darbus ar
net „patobulinant“ jų pačių kūrinius pagal verslo padiktuotus argumentus.
Į visus šiuos klausimus bandysime atsakyti per kuo reprezentatyvesnę apklausą, ir atsakymus suskirstysime pagal amžiaus kategorijas. Bandysime atsakyti ir pristatydami dėstytojų bei studentų kūrybą.
Kaip ir anksčiau, pristatome ir savo „Architektūros riterio“ kavalierius, tikdėdamiesi kada
nors išleisti reprezentatyvų leidinį apie žymiausius dabarties architektus. Šiame numeryje svečiuojasi intelektualusis ir įvairiapusiškasis Alfredas Jakučiūnas.
Žemaičiai švenčia savo krikšto 600 metų jubiliejų. Žinodama, kad renginys teturi tik apgailėtiną finansavimą, o Žemaitijos bažnyčios nuostabios, nuo autentiškiausių medinukių iki išlakių
katedrų, „Archiforma“, remiama Kultūros rėmimo fondo, bando šį reikšmingą jubiliejų apžvelgti
architektūriniu žvilgsniu.
Tema, kaip jau įprasta, „Archiformoje“ apauga filosofiniais pamąstymais apie krikščionybę,
apie pastatų sakralumą.

Leidėjo žodis
Temą, kuriai mes numatėme skirti daugiausia dėmesio šiais metais – „Architektų rengimas Lietuvoje: istorija, dabartis, perspektyva“, pasirodė lengviau suformuluoti, nei ją išanalizuoti. Atrodo, visi
suprantame, kad atsidūrėme kontroversiškoje situacijoje: mūsų daug, konkurencija didžiulė, dempingas didžiulis, iš to kylančios tarpusavio etikos problemos – didžiulės.
Pripažįstant, kad studijuojantiesiems architektūros specialybę suteikiamas išsilavinimas, matyt, yra neblogas, užtikrinantis darbą bent jau baldų, šviestuvų, kilimų ar santechnikos pardavėjais
(tiesa, vadinamais konsultantais), kyla klausimas, ar valstybės leidžiami pinigai tokio lygio profesijai įgyti apsimoka.
Mūsų studentų vis daugėja užsienyje. Vėlgi, ar tai mūsų valstybės pareiga ir finansinė našta
ruošti profesionalus egziliui?
Palyginti su įprastu Europos standartu, mes turime tris kartus daugiau profesionalių architektų. Ką daryti?
Ar paaiškės tai, nuodugniai gvildenant šią problemą 2013 metų numeriuose? Be abejo, mes
stengsimės pažvelgti ir plačiau, ir giliau.
Kodėl keturiose aukštosiose mokyklose, rengiančiose architektus, dėstomos skirtingos disciplinos? Gal tai gerai, kad baigę skirtingas mokyklas architektai įgauna savitumo? Jeigu įgauna.
Ar dėstytojai, kurių dauguma žymūs, aktyviai dirbantys projektavimo srityje ir paknopstom
lekiantys perteikti savo patirties studentams, dar neatitrūkę nuo savo kūrybinių minčių, yra optima-
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lus pedagoginis variantas?
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Ar atsiradusi galimybė, sovietiniais metais nė nesapnuota, dalį laiko studijuoti užsienyje,
duoda įsivaizduojamos naudos?
Ar ten bent kalbama apie profesinės etikos dalykus, ar prisimenama didžioji A. ir M. Bučų,
G. Kuginio ir V. Ozarinsko Hanoverio paviljono kiaulystė visam architektūriniam cechui?

Kaip teigia prancūzų filosofė, istorikė, rašytoja Chantal Delsol, „reikia kalbėti ne tik apie
krikščionybę kaip religiją, bet ir apie krikščionybę kaip bendrosios kultūros, kurioje dominuoja
krikščioniško pobūdžio moralė, įstatymai atitinka krikščioniškus principus, o politika, ekonomika
ir moralė yra paženklintos krikščioniškos tradicijos antspaudu, įkvėpėją. Mūsų kultūra yra išaugusi
krikščionybės viduje, tad atskirti vieną nuo kitos būtų labai sudėtinga. Pašalinti krikščionybę, vadinasi, sunaikinti jos suformuotą kultūrą. Krikščioniškajam pasauliui būdingos krikščioniškos kilmės
vertybės, kurias pripažįsta ir tikintieji, ir ateistai, nes būtent per jas suvokiamas žmogiškasis orumas,
grindžiamas žmogaus teisėmis, šiuolaikine demokratija, tolerancija, laisvu verslu ir panašiais dalykais. Krikščionybės priešininkai mano, kad Dievas neleidžia eiti į priekį pažangos keliu, bet juk
būtent krikščioniškoji kultūra sumanė pažangą kaip sekuliarų išsigelbėjimo viariantą.“
Gal išgelbėjo ir žemaičius?
Įvairenybėse – jau 25 metų SIKON’o istorija. Spontaniškai gimusi didžia dalimi studentų lyderių sumanyta organizacija neabejotinai prisidėjo prie profesinio augimo, pateikdama netikėtų,
paradoksalių uždavinių, organizuodama abstrakčias kompozicijas ir imdamasi veiksmų.
Šiame numeryje apžvelgiama ir 2012 metų visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bakalaurų bei
magistrų darbų paroda. Atitrūkusiam nuo pedagoginės praktikos žmogui sunku vertinti pateiktų
darbų lygį, bet daugeliu atvejų jis kelia tam tikrų abejonių dėl ryškiai dominuojančio architektūros
meninio įvaizdžio ir silpniau valdomo funkcinio sprendimo.
Pristatomas ir tradicinis „Archiformos“ renginys, skelbiantis geriausią 2012 metų kūrinį, kurį
pagal nustatytas taisykles rinko 2011 metų laureatas G. Natkevičius su savo komanda.
Malonu buvo matyti daug jaunų kolegų, bet nerimauju dėl to, kad nesimato vidurinės ir vyresniosios kartos architektų.
Ir dar „Archiformoje“ – knygos. Gražios, rimtos ir prasmingos.

archiforma

„Archiforma“, 2013, Nr. 1–2
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dėžučių, taip puikiai tikusių praplečiant M. K. Čiurlionio muziejų, kur sąmoningai išplėstuose stiklo
ekranuose kadruojami V. Dubeneckio kurti fragmentai – nuostabi vienas kitą praturtinanti simbiozė...
V. Putvinskio gatvėje teks formuoti konkrečią gatvės atkarpą, ir čia pasirodys, ar Janulytė bus
pajėgi groti kitokį, aplinkos architektūros padiktuotą džiazą. Ar to norės?
Neabejotina, šiame sklype turėjo atsirasti pastatas, nes dabartinė situacija, kai vertingas užstatymas tėra sklypo gilumoje, neformavo perimetro, vieno iš vertingiausių miesto centro urbanistinių darinių.
Tačiau sklypo gilumoje yra iš tiesų vertingas tarpukario namas, kelių medžių skverelis ir jaut
rūs kaimynai, besijaudinantys dėl neabejotinai suintensyvėsiančio gyvenimo pulso.
Todėl pirmasis pastebėjimas – dėl iš abiejų naujojo pastato pusių organizuojamo įvažiavimo
į sklypo gilumą: numatyti įvažiavimai į požeminę automobilių aikštelę sudaro „patogią“ galimybę
turėti „tranzitą ratu“, tačiau tai neabejotinai pablogins santykius su kaimynais.
Galima susitaikyti su mintimi, kad gyvenant miesto centre tokie sprendimai neišvengiami.

Mąstanti

Bet ar tikrai neišvengiami? Turint 50 metrų ilgio atkarpą V. Putvinskio gatvės išklotinėje, tikriausiai,
galimas ir labiau humaniškas sprendimas.

„Archiforma“ prieš septyniolika metų buvo sumanyta kaip Lietuvos architektūros apžvalga – tai yra,

Paties pastato kompozicinė struktūra, pakankamai aiškiai deklaruojanti funkcionalumą, yra

leidinys, pristatantis naujus objektus, įvykius ir t. t., bet nesiimantis jų kritiškai vertinti. Tačiau lai-

paprasta ir aiški. Trijų segmentų pagrindinio fasado mastelis, kultūringai koresponduojantis su ryti-

kas parodė, kad būtent kritinis vertinimas yra tas pozityvas, kuris leidžia palaikyti kolegų dėmesį ir

niais kaimynais, ryškiai agresyvėja vakariniame segmente – beveik iki „degutiško-varnaitiško“ „fo-

galbūt daro tam tikrą teigiamą (teoriškai) įtaką architektams – bent jau tiems, kurie girdi ir mąsto.

ninio?!“ aukščio.

Tokią ilgą įžanginę tiradą parašiau tarsi teisindamas galimą kritiką pristatomam naujam Vytau-

Esu tikras, kad trečiajame, vakariniame, segmente sumažėjus bent vienu aukštu, bendra išklo-

to Didžiojo universiteto pastatui itin vertingoje architektūriniu požiūriu V. Putvinskio gatvėje Kaune.

tinės kompozicija tikrai pagerėtų. O bendrą aukštingumą reikėtų pasitikrinti iš tų Kauno Žaliakalnio

Tai laimėto konkurso rezultatas, o jo autorė – neabejotina mūsų architektūros žvaigždė Gra-

šlaitų, nuo kurių hipertrofuotas aukštis gali disonuoti. Kad neatsitiktų kaip su griuvėsiais, erzinan-

žina Janulytė-Bernotienė. Jos darbai – M. K. Čiurlionio muziejaus priestatas, nauji Kauno medicinos

čiais sudarkytu siluetu Kęstučio ir Gedimino gatvių kampe – prieš „iškišant“ juos kokiam vystytojui

universiteto, Kauno kliniVI. 50
Vaizdas iš kiemo pusės
(vizualizacija)

kų pastatai – brandūs sub-

Ir atvirkščiai, įsitikinus, kad naujasis VDU korpusas nedisonuoja, nėra matomas, o gal kaip

tilios menininkės darbai.

tik pataiso erdvinę kompoziciją, jo vakarinio segmento, atitraukto nuo V. Putvinskio gatvės, peri-

Tai leidžia tikėtis, kad ir

metro aukštis gali viršyti jau minėtąjį „išmąstytą“ foninį.

naujoje tiek urbanistiškai,
stilistiškai, tiek funkcionaliai atsakingoje situacijoje
sulauksime tokių pat gerų,
o, linkėtina, dar geresnių
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būtų neblogai bent porą aukštų nugriauti.

rezultatų.

Anksti kalbėti apie pastato architektūrinę išraišką, bet labai norėčiau šiuolaikiškai perfrazuotos moderniojo Kauno tarpukario stilistikos.
Pavojingas kelias, kuris, nepasiekus optimalaus rezultato, gali rimtai susiaurinti plastinę architektūros sprendinių paletę. Bet meistrei – Gražinai Janulytei-Bernotienei?..
Ambicingas ir pastato pietinio fasado žaliasis sprendimas. Tai, reikia tikėtis, nebus tik konkursinė deklaracija. Siekiant ją įgyvendinti turės būti numatytas realus šių fasadų apželdinimas ir
atitinkami inžineriniai bei aptarnavimo sprendimai.

VI skyrius

Tokiose Kauno vietose turi gimti tiktai aukščiausio mūsų pajėgiamo sukurti lygio architektūra. Šiandien šis objektas tarsi nepriekaištingose, rūpestingose, pedantiškose, reikliose rankose.
Vienas, kitas, trečias – žiūrėk, jau ir mokykla.

archiforma

Tai neabejotinas iššūkis ir pačiai architektei. Čia nebepakaks elegantiškai sustyguotų stiklo
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Visi trys darbai iš esmės skirtingi, visi meistriški.
Lietuvaičiai teisingai įvertino situaciją ir pasirinko koncepciją: „Nuolat kintantis ir dinamiškas, tačiau tuo pat metu homogeniškas ir griežtų apribojimų nesukuriantis vandenyno peizažas nulėmė lakoniško ir geometriškai visomis kryptimis lygiaverčio tūrio atsiradimą“ (iš aiškinamojo rašto).
Tada konkurso rengėjų proteguota naftos platformos idėja, kaip konstrukcinė, tampa sėkmingai „apžaidžiama“ iš tiesų lygiaverčiai visomis kryptimis, pasitelkus konstruktyvinį žiedą su aiškiu
ir pagal poreikius kintančiu patalpų rasteriu.
Patalpų funkcinio sprendimo komentuoti negaliu, nes nesu susipažinęs su tokio pobūdžio
objektais – ir tikiuosi to išvengti iki pat pat...
Tačiau patalpų-blokų, tarpusavyje susietų gatvėmis-koridoriais, vertikalus ryšys laikančiosios
konstruktyvinės kolonos vidumi nuo sraigtasparnių platformos iki pat vandens atrodo įtikinamai logiškas, o visu skritulio perimetru vertikaliai einantys standūs strypai sukuria ne tik švarios estetikos

Plūduras–kalėjimas. Lietuvaičių laimėjimas
paradoksalios idėjos konkurse
Iš tiesų šis konkursas, o būtent sėkmingas mūsiškių pasirodymas jame, priminė gal prieš trisdešimtmetį radikaliai nuskambėjusius japonų stiklo gamintojų globojamus idėjinius konkursus abstrakčioms situacijoms, pavyzdžiui: namas superžvaigždei, kur konkurso dalyviai galėjo patys pasirinkti
žvaigždę nuo, kiek pamenu, Bendžamino Spoko iki Al Kaponės...
Šiame plūduro-kalėjimo konkurse dalyviams rinktis nebuvo iš ko, nebent kokią ištaigingesnę kamerėlę ateičiai... Tokio pobūdžio konkursai maksimaliai lavina mintį ir drąsą nebijoti minties
paradoksalumo. Tai su niekuo nepalyginama patirtis, radikaliai besiskirianti nuo realaus, dažnai
įvairiapusiškai apriboto gyvenimo galimybių.

vaizdą, bet ir tam tikrą „atskirtumo“ neaprėpiamoje erdvėje jausmą.
Smagu, kad ir techninis ar, veikiau, energetinis objekto aprūpinimas paprastam žmogui skamba
kaip iš Tarkovskio „Soliario“: „Naudojama vandens paviršiuje esančių plūdurų sistema, per
standžius strypus perduodanti energiją į stogo
konstrukcijoje įrengtus generatorius“... Bravo!
P. S. Sėkmingas jaunųjų architektų dalyvavimas šiame konkurse vėlgi primena šių
metų „Archiformoje“ gvildenamą temą apie
architektų rengimą. Ir ar taip jau blogai, kad
mūsų, logiškai mąstant, yra per daug?

Žinia, konkursų rezultatai neretai priklauso nuo sėkmės, tai yra, nuo sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių sumos, ir patys savaime ne visada deklaruoja optimaliausius rezultatus.
Todėl galima vertinti lietuvaičių darbą ir atsietai nuo garbingo konkurso rezultato, ir su pasitenkinimu konstatuoti, kad, konceptualios fantazijos požiūriu, turim įdomų, drąsų, techniškai ir
technologiškai estetišką sprendimą.
Konkurso organizatorius – išmoningas ir permanentinis abstrakčių architektūrinių konkursų organizatorius [AC-CA] – šį kartą pasirinko kalėjimo Ramiojo vandenyno platybėse, nutolusio
20 km nuo kranto, temą. Ką gi, tema gal ir ne tokia jau abstrakti, nes ir atstumas nuo kranto pasi-
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rinktas gerokai didesnis, matyt, įvertinus grafo Montekristo plaukimą iš Ifo salos į Prancūzijos krantą.
Konkurse dalyvavo 150 architektūrinių grupių. Tai gana įprastas tarptautinių tokio pobū-
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džio konkursų dalyvių skaičius, bet, reikia pastebėti, jis didelis. Todėl, atmetant bet kokias galimas
„sėkmės“ spekuliacijas, dera pripažinti, kad Kristijono Skirmanto, Povilo Žukausko ir Tomo Vaičiulio užimta antroji vieta yra ne didelis, bet milžiniškas laimėjimas – pirmasis [AC-CA] konkursuose.
Mūsiškiai įsiterpė tarp pirmąją vietą laimėjusių ispanų Ramono Martinezo ir Jorge Sobejano

VI. 51
Statinio struktūrinė schema

archiforma

bei trečioje vietoje likusių argentiniečių Arielio Hakelio, Tomaso Sanchezo ir Miguelio Minondo.
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Mano namukas gal ir gali padėti kitiems įgyjant reikalingos patirties su sąlyga, kad jie yra
pagyvenę žmonės, kad gyvena dviese ir gana uždarą gyvenimą. Viskas prasidėjo nuo tipinio 6 arų
ploto sklypo analizės. Uždavinį palengvino tai, kad jau turėjau vieną kaimyną, kuris, pasistatęs savo
namą sklypo gilumoje, uždengė konkrečią mano sklypo dalį nuo vakarinės saulės. Akivaizdu, kad
į tą šešėlio plotą aš įgrūdau savo namelį su aklina siena į kaimyną. Tai įgalino abipusiu susitarimu
pasivadinti namų pora ir išvengti įprastų priešgaisrinių atstumų tarp namų. Tokiu būdu kiek tik įma-

archiforma

„Archiformos“ svetainė

noma atitraukęs namą į sklypo gilumą aš gavau optiškai didelį vejos plotą priešais su ryškiu pietų
ir vakarų apšvietimu.
Santūrus geometriškas spygliuočių apželdinimas, 6 × 3 m baseinas ir tokio pat dydžio medinė terasa su tokio pat dydžio alpinariumu (kraštovaizdžio arch. A. Lozuraitienė) yra vienintelis
akcentas ramiame fone. Baseinas ir terasa yra dengta skaidriu mėlynu plastiku, palaikomu trimis
klijuoto medžio arkomis. Manau, kad būtent ši kompozicija „sušildo“ iš esmės asketišką pastato architektūrą, o beveik aklina 1,8 m aukščio tvora tenkina mano privatumą. Darant tokios nedidelės
apimties gyvenamosios paskirties pastatą su ekonomiškumo siekiu tenka susitaikyti su mintimi, kad

Mano namas
„Žinoma, yra ir „modernių“ namukų: būtinai vienšlaitis stogas (lauko WC tipo). Fasaduose truputis medžio, truputis klinkerio, vienas langas būtinai iki žemės, kitas būtinai žemas ir ilgas, ir galop
„privalomas“ kampinis. Taip kolega R. Palys „Archiformoje“ Nr. 2 (2007) apibūdino „modernių“
namukų architektūrą. Tarsi prieš akis manąjį turėtų.
Ką tai reiškia? Ką reiškia toks stereotipinis mąstymas, kuris ryškus ir kasmetinėse LAS ir „Doletos“
rengiamose individualių namų parodose.
Pirmiausia tai mada, kuri, kaip žinoma, goes around. Tokiu atveju reikėtų tikėtis, kad kai mada
per kelis dešimtmečius vėl atsisuks į tavo kūrinį, atsisuks ne su neslepiama ironija, o su pagarba?

vidinės erdvės nebus pernelyg išradingos.
Pirmame aukšte, įėję į prieškambarį su per visą sienos ilgį įrengta drabužių spinta, mes patenkame į didžiąją namo virtuvės-svetainės erdvę, į svečių sanitarinį mazgą bei garažą, skirtą dviem
automobiliams. Garažas suprojektuotas taip, kad automobiliai stovi vienas už kito (taupant teritoriją). Tai nėra patogu, tačiau kentėtina.
Pagrindinė namo erdvė – dviejų lygių. Įėjimo lygyje yra atvira virtuvė, svetainė – 60 cm žemiau. Tai padaryta todėl, kad svetainės aukštis būtų didesnis, o iš aukštesnio – virtuvės lygio – būtų
įmanoma įrengti vieno maršo laiptus į antrąjį aukštą ir kad po laiptais, kurių dalis įeina į garažo erdvę, palįstų automobiliai.
Atkreipiu dėmesį, kad, esant galimybei, verta pagalvoti apie virtuvės ir svetainės atskyrimą
lanksčia pertvara, nes kvapai, kad ir esant nedidelėms valgio gaminimo apimtims, gan juntami. Iš
virtuvės šaltu koridoriumi pasiekiama kuklios pirtelės zona su dujiniu katilu ir vieninteliu 4 m2 rūsiu, kuriame yra įvadai ir baseino filtrai. Vėlgi, taupant teritoriją pirtelė išėjo per trumpa, kad gali-

VI. 52
Pagrindinis fasadas

ma būtų išsitiesti ant gultų. Tai blogai. Gerai tai, kad krosnis kūrenama malkomis, o stiklinės durys
į lauką leidžia gėrėtis aplinka ir už 3 m esančiu baseinu.
Svetainėje dvi zonos: prie didžiojo lango iki grindų – valgomasis stalas 6 asmenims, kurį išplėtus telpa 10 žmonių; kitoje pusėje – minkštasuolis dviem žmonėms televizoriui žiūrėti. Šias dvi
zonas skiria pakankamai didelis židinys. Vėlgi atkreipiu dėmesį, kad reikėtų rimtai svarstyti, ar židinys tikrai reikalingas. Tai brangu, jis užima nemažai vietos ir užkuriamas, bent jau pas mane, du
kartus per metus. Jeigu jis atliktų šildomąją funkciją ir jūs turėtumėte pakankamai malkų ir sveikatos, tada – pirmyn.
Ką galėčiau drąsiai visiems rekomenduoti iš smulkiosios buities reikalų – tai centrinis siur-
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blys, kai visos dulkės vakuuminiais kanalais susiurbiamos į talpyklą, įmontuotą kur nors atkampioje vietoje (mano garaže). Siurblys dirba be garso, smulkiosios dalelės nepapuola atgal į erdvę, kaip
yra įprastuose siurbliuose.
Antrajame aukšte yra biblioteka su darbo vieta, miegamoji sofa ir 8 m2 svečių kambarėlis,
tokio pat dydžio vonios kambarys ir miegamasis su išėjimu į terasą virš pirties. Vonios kambaryje
yra siauras langas, orientuotas taip, kad būtų nepasiekiamas svetimiems žvilgsniams. Gyvenimas
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parodė, kad svečių kambarėlis nėra būtinas, kadangi svečiai, nepajėgūs savo kojomis pasiekti namų,

archiforma

yra labai reti, o taip nutikus jie sutelpa didesnėje bibliotekoje.
Visas pastatas, kaip jau minėjau, neturi rūsio, neturi jokio pasidėjimo – mano amžiuje nėra ko
kolekcionuoti chlamo. Tačiau jauniems žmonėms tai gali būti problema – slidės, dviračiai, tenisas...
Pastato konstrukcija – gręžtiniai pamatai, sienos iš „Durisol“ blokelių, vienšlaitis (atseit WC)
stogas, dengtas rulonine danga. Nuoširdžiai rekomenduoju „Durisol“ blokelius kaip ekologiškus,
lengvai montuojamus, lengvai „priimančius“ vinis, kas itin svarbu žmonėms, turintiems ką kabinti
ant sienų. Blokelyje – 95 proc. medžio. Fasadų apdaila – kaip ir „rekomenduoja“ R. Palys, – medis
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ir klinkerio plytelės. Naudojant medį fasade, kuris gauna daug saulės, reikia susitaikyti su tuo, kad
kas porą metų neišvengiamai medieną teks atnaujinti.
Štai ir viskas apie mano „modernų“ namelį. Ar aš patenkintas? Labiausiai – vieta prie miško ir sklypo gerbūvio sprendimu. MaVI. 53
D. ir R. Kisielių
gyvenamasis
namas
Zujūnuose.
Arch. L. Vaitys

žiausiai – bjauria kaimyne. Neužmirškite tvorų!
P. S.

Triušio svajonės. I dalis

Nemoku būti toks įtaigus užsakovams
kaip kolega G. Natkevičius, todėl seku
paskui užsakovą. Jie skirtingi, kaip ir
namai...

Pirmas jausmas – gerai: Valentinas Mazuronis – naujasis aplinkos ministras – architektas. Ir architektas ne karjeros valdininkas, pats 30 metų sėdėjęs prie braižomosios lentos, mūsų mylimo „kulmano“.
Tiesa, kaupiant projektavimo patirtį jam kurį laiką teko būti ir administratoriumi – „Komprojekto“
Šiaulių skyriaus vyriausiuoju architektu. Bet tada mes dar gebėdavom ir projektuoti. Visa tai garantuoja, kad būsi suprastas iš pusės žodžio. Tačiau negarantuoja, kad būsi išgirstas.

VI. 54
E. Armoškos
gyvenamasis namas
Pavilnyje. Arch. L. Vaitys

Neįtikėtina „briuselinė“ biurokratija sukūrė tokią popierinę, dažnai beprasmę, laviną, kad
mūsų ministerijų darbuotojai iš tiesų nesėdi be darbo. Prasmingas tas darbas ar ne – tai jau ne jų
pasirinkimas. Todėl man šypsnį sukelia mūsų valdžios pažadai mažinti biurokratiją. Tai neįmanoma. Briuselio „baltosios apykaklės“ neturi ką veikti. Ten ir kitose sėkmingose Europos šalyse visus
darbus atlieka musulmonai ir lietuviai su lenkais. Kad pateisintų savo egzistavimą, „baltiesiems“
reikia prigalvoti kokios nors „nedulkinos“ veiklos. Čia jų fantazija – beribė.
Mes su tuo jau susitaikėm. Negana to, atsirado kategorija architektų, biurokratinio slalomo
meistrų, turinčių kantrybės ir nuolankumo (iš to, pasirodo, įmanoma pragyventi), bet visiškai praradusių tiesioginį santykį su ARCHITEKTŪRA.
Kadangi man trūksta kompetencijos kvestionuoti mūsų buvimo Europos Sąjungoje prasmę,
giliau nesiknisiu.
Taigi, kaip bendrauti su ministru-kolega tais klausimais, kurie gali būti suprantami tik archi-
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tektams? Ypač dabar, kai reikia prikelti naujam gyvenimui milžinišką gyvenamųjų rajonų palikimą.
Ir ne vien šilumos ekonomijos, bet ir naujesnės estetikos linkme. Gal bent dažais ir detalėmis ga-

VI skyrius

lėtume padėti atskirti vieną rajoną nuo kito, kad nereiktų gidui žiopčioti, kaip man kadaise, bandant atsakyti svečiams, kodėl aš juos atvežiau į reikšmingai premijuotą, jų akimis, – negrų kvartalą.
Atrodo, paradoksalu, bet kai aplinkos ministrais tapdavo architektai, o taip buvo du kartus
(A. Nasvytis, A. Žukauskas), ministerijoje atsirasdavo architektas viceministras.

cionalinio parko direkcijos atsiliepimo). Tuo tarpu Lietuvos architektų sąjungos ekspertų taryba yra

strategiją, pagal galimybes dalyvauti architektūrinėje veikloje, kuri, daugeliu atvejų, nukreipta į ar-

vieningai pritarusi ne tik šiam projektui, bet ir galimam pastato įtraukimui į saugomų objektų sąra-

timesnę ar tolimesnę perspektyvą, ir sekti kasdienybę, kurioje minėtoji biurokratija tapo ne tik ne-

šą. Esminis požiūrių skirtumas! Tai kuo gi pasikliauti vertinant architektūrą – geografu, miškininku,

išvengiama, bet, bent jau Lietuvoje, dar ir nekompetentinga.

istoriku, teisininku ar architektu?

Aš esu įsitikinęs, kad V. Mazuronis asmeniškai dalyvaus Lietuvos architektūriniame gyvenime, bent tiek, kiek fiziškai pajėgs. Architektai ir ligi šiol jautė jo supratimą ir palaikymą.
Bet sunku įsivaizduoti ministrą, Seimo narį ir partijos vicepirmininką viename asmenyje. Žinau, kad tokia situacija neprieštarauja įstatymams, tačiau valdžių atskyrimo principas, iš esmės, –
teisingas sugalvojimas.

Atsitinka taip, kad architektūros sritį ima valdyti ne profesionalios erudicijos žmonės. Jie, susiklosčius aplinkybėms, atsiduria „vietose“, kur architektūrą reikia ne tik žinoti (kas teoriškai įmanoma kiekvienam), bet ir suprasti. Tai kaip esminį skirtumą fiksuoja Le Corbusier.
Šiuo atveju tokio supratimo nėra, o „vietose“ sėdima tiek ilgai, kad imama gvieštis svetimų
informacinio centro konkurso rezultatus jau leidžiama sau pareikšti: „Jūs, architektai, negalvokit,

kad kuo toliau, tuo mažiau girdimas profesionalo balsas – valdininkai girdi tik vienas kitą. Vieni iš

kad esate išskirtiniai.“ Ir proteguojamas vienas iš tų konkursinių darbų, kurie demonstruoja diletan-

jų visiškai nesupranta architektūros, kiti, architektūros valdininkai, tiek įsisėdėję savo postuose, kad

tišką derintojų šiuolaikinės nacionalinės architektūros supratimą.

galimų „pažeidimų“, kurie gali kainuoti įprastą per dešimtmečius vietą.

Atsiranda direktyvinis lygis, kuris „nuleidžiamas“ jau ne tik pavaldžioms tarnyboms, bet ir
architektams, kraštovaizdininkams, šiuo konkrečiu atveju – Neringos bendrojo plano rengėjams.

Todėl tai, kad ministras yra architektas, jau savaime tampa vertybe. Žinai, kad, kraštutiniu

Atrodytų, šiai tarnybai būtų privalu rūpintis, kad užstatymo plotas gamtiškai vertingose saugomo-

atveju, prasibrovęs būsi suprastas teisingai, nepaisant to, ar bus pritarta, ar atmesta, – tačiau su-

se teritorijose nedidėtų, tačiau protokoliškai priimtas sprendimas, leidžiantis beveik padvigubinti

prastas teisingai!

ankstesniame generaliniame plane numatytą galimo užstatymo tankį. Protokolas pasirašytas visų

O to aukšto rango žmogaus supratimo dažnai prireikia. Nežinau, ar šiandien egzistuoja mi-
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kompetencijų, kaip antai nutiko Nidoje įvykusiame bendrame su architektais renginyje. Svarstant

Pastaruoju metu dalyvaudamas pasitarimuose su gana įtakingais valdininkais pastebėjau,

jau seniai praradę bet kokį kūrybinį potencialą nuolat baimindamiesi dėl pačių sukurtų reglamentų

archiforma

Iš tiesų, ministrai architektai suprato jų laukiančias darbo apimtis: įgyvendinti valstybinę

„saugotojų“: VSTT ir KVAD hierarchų.

nisterijų kolegijos. Kadaise man, Architektų sąjungos pirmininkui, teko tokiai priklausyti, ir noriu

Blogiausia tai, kad pavargę nuo dešimtmečius trunkančių begalinių derinimų, kaprizų, ne-

pasakyti, kad šalia man gana nuobodžių klausimų buvo ir tokių, kuriais ir aš galėjau pareikšti archi-

kompetencijos detaliojo plano autoriai jau, atrodo, sutinka su viskuo, kad tik kaip nors užbaigtų

tekto nuomonę, o ir pačiam buvo visai įdomu susigaudyti plačioje Aplinkos ministerijos uždavinių

nepabaigiamą.

skalėje. Jeigu tokia kolegija egzistuoja, būtų privalu į ją įtraukti ir Architektų sąjungos pirmininką

Žinoma, gaila, kad taip elgiasi žymūs Lietuvos specialistai – emeritai daktarai, profesoriai,

kaip laisvą nuo tarnybinio poveikio žmogų. Žinia, toks žmogus nebus patogus, bet jis garantuotai

tarptautiniai ekspertai. Tačiau tai dar kartą parodo, kokio lygio šiandien yra profesionalaus dar-

užtikrintų, kad departamentų siūlymai būtų drąsiai ir nepriklausomai komentuojami žmogaus, ats-

bo vertinimas. Iš kitos pusės, neprincipinga architektūrinės bendruomenės pozicija, kai, atrodo,

tovaujančio realiai dirbantiems šioje sferoje architektams.
O tų siūlymų... Dieve, Dieve...
Ko vertas vien Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos rengtas leistinų langų parametrų,
„šprosavimo“ ir durų dydžių katalogas, privalomas naudoti saugomose teritorijose! Visoje Lietuvoje?! Gerai, kad tuometinė viceministrė buvo architektė ir nuramino „blūdą“. Ar taip būtų atsitikę
vadovaujant ministrui G. Kazlauskui ir architektus kuruojančiam viceministrui, gatvių klojimo specialistui S. Šriūbėnui? Kažin?
Sukeliamas Neringos skandalas, sugebama savo pačių suderintus objektus įvardyti kaip nelegalius. Iliuzionizmas! Nesugebama atskirti, kurie iš kvestionuojamų objektų (suderintų!) yra iš
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tiesų ydingi ir būtini nugriauti, kurie indiferentiški, todėl toleruotini, o kurie pagerino esamą situaciją – juk yra ir tokių.

VI skyrius

O Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius nederina buvusios „Žalgirio“ irklavimo bazės, pastatytos bene prieš keturis dešimtmečius (kuri tada buvo pažymėta kaip puikus moderniosios
architektūros pavyzdys (arch. N. Milčiūnienė)), labai elegantiškos rekonstrukcijos (arch. T. Eimulis)
dėl to, kad „sudaromos sąlygos toliau gyventi sovietiniam palikimui“ (citata iš Trakų istorinio na

VI. 55
„Žalgirio“ irklavimo
bazės rekonstrukcija.
Arch. T. Eimulis

į provinciją.

Beje, apie tarptautinius ekspertus, kuriais dažnai dangstomasi Neringoje. Gerbiamas naujasis
ministre, radęs progą paveskite Architektų sąjungai atvežti ekspertus su tomis pačiomis regalijomis

Tuo tarpu prižiūrimose ežerų pakrantėse dygsta leistinos pirtelės, o iš tikrųjų – gyvenamieji
namai su pirtimis.

ir atestatais. Tačiau tai nebus ekspertai karjeros klerkai, bet ekspertai – žymūs pasaulio architektai.
Jeigu norime daryti pažangą, reikia klausytis protingų žmonių ir su jais draugauti. Bent jau aš taip

Siaubinga „Tvirtovė“ prie Didžiulio ežero, šalia pagrindinės šalies magistralės, baisuokliško
„kabakėlio“ išvaizdos „Seklyčia“ ant Škėvonių
atodangos prie Birštono, su nuostabiais gamtos

darau. Gal todėl turiu tiek mažai draugų.
Taigi ar VSTT vykdoma architektūrinės priežiūros politika yra prasminga, ar ji netempia mūsų
į kūrybinio provincializmo liūną? Žinoma, tempia.

vaizdais ir pritrenkiantis, sukeliantis abejonių

Objektyvumo dėlei reikia pripažinti, kad VSTT vadovybei kartais netrūksta drąsos, kai reikia

ne dėl sveiko proto, bet dėl psichinės būklės

pakovoti su įžūliais norais. Paradoksalu, kai tuos norus reiškia arba naujieji nuvorišai, arba valdžios

restoranas prie Verkšionių. Pastarąjį, kaip ir

žmonės, dažnai priklausomi nuo jų, užsinorėję pramoninės kaimo turizmo sodybos Labanore ar

Neringos garažus, paverstus poilsinėmis, reikia

žvelgdami, kaip ožys į vartus, į šešis iš vakaro numestus akmenis ir mėgindami įteigti, kad tai bu-

nedelsiant įtraukti į saugotinų objektų registrą.

vusios senos sodybos pamatai. Gerai, kad ne Valdovų rūmų.

Priešingu atveju minėtųjų objektų autorius ir

Taigi, su tais valdžios žmonėmis tikra bėda, ir čia iš tiesų reikia turėti pakankamai politinės

derintojus tektų pasmerkti myriop pakariant...

drąsos, nes susitarę tarp savęs jie gali atimti „kėdę“ kur kas operatyviau, nei profesionalų kritika.

Užtat ten, kur yra kad ir kontroversiš-

Manau, jog meilę „kėdei“ reikia išgyvendin ti, kad visą likusį laiką nekankintų nostalgiški jos teiktų

kos, tačiau aukščiausios architektūrinės klasės

patogumų prisiminimai, kad įgytoji profesija nebūtų visiškai pamiršta ir garantuotų orų pasitrauki-

kūrinys – G. Natkevičiaus suprojektuotas gyve-

mą laiku. Taip, kaip, matyt, pasitrauks ir dabartinis ministras po aiškiai apibrėžtos kadencijos. Ka-

namasis namas Belmonte – keliamos diletantiš-

dencija – neblogas dalykas visiems mums.

ko pasipiktinimo bangos. Tuo tarpu europietiški

O per tą laiką, gerbiamas ministre, mūsų kolega, vien nuoširdus rūpestis architektais (ar bent

svečiai, iš tiesų – žymūs profesionalai praktikai,

jo imitacija) gali palengvinti jų sumanymų įgyvendinimą. Galiu tai paliudyti iš asmeninės patirties.

puikiai vertina tokią konceptualią architektūrą.

Užteko ministrui A. Nasvyčiui draugiškai apkabinti architektą statybvietėje, visai statybininkų

VI. 56
„Tvirtovė“ prie Didžiulio ežero

valdžiai matant, ir, jam išvykus, „prarabinėjė“
statybos vadovai konstatavo: „Dabar darykite, kaip architektai reikalauja, kitaip nebus!“

VI. 57-58
Restoranas prie
Verkšionių atodangos

Tebūnie tai kelrodė žvaigždė!

VI skyrius
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VI. 60-61
Gyvenamasis namas
Pavilnių regioniniame parke.
Arch. E. Natkevičius

archiforma

jau nėra vilčių, kad būtų profesionaliai girdima, veda į depresiją, o architektūros sprendimus –
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Kai neapsikentęs kreipiausi į ministrą, jis (beveik pažodžiui) taip pasakė: „Matai, nelabai aš
jam galiu nurodyti, aš konservatorius, o jis (KVAD’o pavaduotojas) – liberalas (atsiprašau, dėl pastarojo galiu klysti, seniai buvo). Partijos ir Lietuvos kultūra!
Juk ir dabartinis ministras – konkrečios partijos narys. Kaipgi gali nesusimąstyti apie valdžių
atskyrimą ir profesionalų Vyriausybę.
Tiek to. Niekas nedraudžia pasirodyti šviesiu ir protingu žmogumi...
Neseniai buvo surengtas pasitarimas pas Vyriausybės kanclerį dėl vyskupo Valančiaus pamink
lo artimosios aplinkos sutvarkymo. Didžiausi reikalo žinovai, be kanclerio, buvo Kauno vicemeras
ir vėliau prisijungęs meras. Jie girdėjo tik vienas kitą ir minėtąjį KVAD’istą – autoritetingą specialistą.
Posėdyje debiutavo naujasis Kauno paveldosaugos skyriaus vadovas – teisininkas. Prieš tai dirbę šio
padalinio vadovai buvo atleisti dėl V. Juozaičio „nelaimės“ Laisvės alėjoje. Kelių naujojo vadovo ištartų frazių užteko suprasti, kad apie architektūros paveldą jis žino tiek, kiek rodo TV.

Triušio svajonės. II dalis

partijos ar giminystės ryšių išmestas į šias pareigas yra labai patogus aukštesniajai valdžiai. Natūralu, kad jis, kaip, beje, ir jo vadovai, nepajėgūs pagrįstai nuspręsti, kad vienoje vietoje tai leistina ir
reikalinga, o kitoje – jokiu būdu ne! Todėl geriau visur – ne!
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Kito mums svarbaus ministro – kultūros ministro Š. Biručio – visiškai nepažįsta Lietuvos kultūrinin-

Tiesą sakant, labai nusivyliau tokiu paskyrimu, ir ypač į Kauną, kur dar rusena „teisingos“ ar-

kai. Savaime tai ne bėda. Iš tam tikros nežinios iškilo ir buvusysis, A. Gelūnas, tačiau puikus akade-

chitektūros paveldosauginėje aplinkoje ugnelė. Ko vertas vien Kauno pilies bokšto atstatymo spren-

minis bagažas, plati kultūrinė erudicija leido jam praktiškai iš karto pasijusti savo rogėse, laisvai ir

dimas, kuris Vilniuje, kur gerokai daugiau „priekultūrinių“ klerkų ir visuomeninių judėjimų, spren-

elegantiškai improvizuoti visomis kultūrinėmis temomis.

dimas „ką nors grąžinti“ jokiu būdu nebūtų suderintas.

O šios ministerijos rogės be galo sunkios. Realus finansavimo trūkumas, nemažai žmonių su

VI skyrius

nepagrįstais ar neišsipildžiusiais norais, toli gražu ne baltu tarpusavio pavydu...
Čia yra ir tam tikrų architektų atstovų, turinčių taip pat ne vien tik idėjinių interesų.

Tačiau. Bendravau su dviem kauniečiais, be išlygų žymiais, daug dirbančiais Lietuvos architektais, ir jie nustebino palankiais atsiliepimais apie naująjį Kauno paveldo saugotoją. Aktyviai besidomintį, mandagų ir disciplinuotą, tarsi nebijantį atsakomybės žmogų.

Taigi, naujajam ministrui, beje, kaip ir visiems buvusiesiems, bus nelengva. Žinoma, jeigu

Žinoma, sunku tikėtis, kad neprofesionalas neatsidurs kontroversiškoje situacijoje, kur tik

valdžios žmonės nutars, kad ministras tinkamas, jeigu nesugrius koalicija, tada galima ir nieko ne-

profesionali argumentacija gali išgelbėti ar pasmerkti konkretų sprendimą. Vėl teks slėptis už kokio

veikti, svarbu tik nepapulti į dviprasmiškas ar kriminalines situacijas. Meno žmonės nieko nepakeis,

nors „foninio pastatų aukščio“. Ar girdėjote, kad Kauno žemutinėje terasoje, tai yra miesto centre,

dėl to ramu, nes pirmiausia visi trauks antklodę į save net nesusimąstydami, kodėl ji tokia maža ir

jis yra 26 m?! Basta!
Kelias, kuriuo reikėtų eiti žmogui, užimančiam tokias pareigas, kad būtų naudingas – tai

kas dėl to kaltas.
Šiaip jau Š. Birutis – elegantiškai atrodantis, ne Zanzibaro, bet Briuselio džiunglėse apsitrynęs

sukurti aplink save autoritetingų, supratingų, geranoriškai nusiteikusių profesionalų grupę, išmok-

pilietis... Tokiems ypač svarbu komanda. Ir ne ta komanda, kuri sukuriama politinių derybų pagrin-

ti įsiklausyti į jų argumentacijas ir daryti teisingas išvadas. Tai nelengva, nes kai išmoksi jas daryti iš

du. Tikėtis, kad joje bus žinomų profesionalų – nerealu. Tokie dirba savo darbą.

tiesų teisingas, imsi nesutarti su tarnybos sugalvotais „talmudais“, o kartu ir juos sugalvojusiaisiais,

Žinia, architektams daugiausia tenka susidurti su Kultūros ministerijoje įsitaisiusiu Kultūros
vertybių paveldo departamentu. Su nepamainoma vadovybe, kuri visada pasirodo TV ekranuose po
eilinių saugomų objektų gaisrų ar, kai tų gaisrų padariniai likviduoti, po kruopštaus architektų, restauratorių, statybininkų darbo – pasipuikuoti „savo“ darbo rezultatais.

gebančiais iš jų ištraukti tik tokias sentencijas, kurios tendencingai neigiamos moderniosios architektūros sprendimams.
Pirmas žingsnis – suprasti, kad nieko nesupranti. Tai apmaudu, bet garbinga. Kitas: draugauk
su protingesniais už save. Jeigu nuoširdžiai tai darysi, pamatysi, kad ilgainiui draugų sumažės. Bet

Kadaise teko šiek tiek padėti (projekto derinimo klausimais) Austrijos ambasadą Vilniuje pro-

niekada neįsimylėk – apgaus! Visi menininkai egocentrikai, architektai – taip pat. Juo labiau kad pas-

jektavusiems architektams E. Vagneriui ir S. Sparnaičiui. Tuo metu kultūros ministras buvo S. Šaltenis.

tarieji turi bene didžiausią gundymo objektą – pinigus. Iš tiesų, architekto kūryba tampa neišvengia-

KVAD’as niekaip nenorėjo derinti garažo pastatėlio ambasados kieme (pagal tarptautinius

ma tik skiriant atitinkamų lėšų jo darbo rezultatams įgyvendinti. Bėda ta, kad daugelis iš mūsų, deja,

standartus – Austrijos teritorijoje). Mažai kas gali jį pamatyti, tą puikių proporcijų, elegantišką, šiltų

pasiryžę išspausti užsakovų taip mėgstamus metrus nepaisydami nieko, netgi profesinės sąžinės. Tai-

apdailos medžiagų 30 m ploto, 3 metų aukščio statinį.

gi, iš principo tokie linkėjimai, tik gerokai platesnės skalės, tinka ir ministrui.

2

archiforma

Akivaizdu, toks žmogus nekaltas, kad yra šios gyvenimo srities diletantas, bet galbūt teisingos
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Tarybų valdžios metais nemylima Laisvės alėja, kad ir pavadinta Stalino, Lenino vardais, ačiū

tatas Laisvės alėjoje. Kaip ir Neringoje, kur visų institucijų suderinti realizuoti pastatai vadinami ne-

Dievui, nesusilaukė didelės architektūrinės invazijos. Žinoma, galima pirštus nusigraužti dėl unika-

teisėtais, taip ir šiuo atveju lengvai paleistas apibūdinimas „stiklainis“ dar ilgai žeis mūsų savimeilę.

laus Zoologijos muziejaus praradimo, dėl indiferentiškos 1-osios berniukų gimnazijos rekonstrukci-

Keli pastebėjimai V. Juozaičio naudai. Suprantamas siekis pritaikyti tamsaus stiklo, laužyto
perimetro sprendimą kaip „Kauno“ viešbučio plastinį ženklą, kuris jau prigijo kitame šio pavadinimo viešbutyje, kitoje Laisvės alėjos išklotinėje.

jos, dėl akiplėšiškai nepagarbaus „Merkurijaus“ nugriovimo jau pastarosiomis dienomis.
Taigi, brangi visoms kartoms Laisvės alėja iš tiesų yra labiau dvasinė dimensija, nei architektūriškai vertinga. Žinoma, nuo pirmosios Nepriklausomybės prabėgę metai pakeitė, sušvelnino mūsų

Vėlgi, nepaisant tautosakos priesakų („kvailiams pusės darbo nerodyk“) buvo atskleistas fa-

požiūrį į carinį paveldą. Meistriškumas įgalina mus puikiai įkomponuoti įvairias architektūros vertes

sadas, kai jo pirmieji – tinkuoti – aukštai dar nebuvo projekte numatytos tamsios spalvos, o buvo

į bendrą kūrinį, kurio meninė reikšmė nuo dviejų epochų, požiūrių, stilistikos jungties tik padidėja.

praktiškai balti, ir virš šios dalies nebuvo sumontuota tvorelė. Vėliau atlikti šie darbai akivaizdžiai

Todėl tikrai būtina „kelti“ pastatų aukštingumą, suteikiant pagrindinei, idėjinei miesto gatvei

švelniau sujungė pirmuosius aukštus su antstatu, o tvorelė bent kiek pakeitė fasado proporcijas pa-

atitinkamą urbanistinį statusą. Laisvės alėjos statusą. Ar pagaliau KVAD’istai išprus tiek, kad galėtume

naikindama kompoziciškai ydingą apatinės ir viršutinės pastato dalių lygybę.

žengti koja kojon su tendencijomis, ar vėl teks kentėti žiūrint, kaip nuosekliai mes ritamės į kitos im-

Nors žinome metro A. Nasvyčio sentenciją, kad prie architektūros priprantama (kas yra vi-

perijos rytinės provincijos lygį? O tai gali atsitikti, dargi labiau netikėtai, nuo siekio pripažinti Kauno

siška tiesa), aš vis dėlto linkėčiau autoriui su, atrodo, supratingais užsakovais grįžti prie šio pastato

tarpukario architektūrą UNESCO saugomu objektu. Čia tai pelė į aruodą! KVAD‘as tuojau apibrėš

fasadų. Susitikę Kaune su E. Miliūnu mes abu vieningai įžvelgėme galimą iš tiesų nesudėtingą ažū-

saugomas teritorijas, kurios, patikėkit manimi, bus tokios plačios, kad apie reikšmingus ir reikalingus

rinio antrojo fasado įrengimą pirmųjų aukštų, kurie yra platesni už antstatą, plokštumoje. Nuomo-

ne tik Laisvės alėjos, bet ir visos Kauno žemutinės terasos papildymus beliks tik „triušiškai“ svajoti –

nės išsiskyrė tik ten, kad mano redakcijoje jis būtų postmodernistinis, o Simo, be abejo, modernus.

ar donkichotiškai kovoti. Ar tikrai Jums to reikia, kauniečiai?

Bet šaukštai jau buvo po pietų. KVAD’o vadovybė reagavo greitai. Staiga Laisvės alėjoje esantys pastatai tapo labai vertingi ir saugotini.
Pastatai, užsilikę Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų provincijos miestelyje. Pastatai, kuriuos be
gailesčio šlavė didieji Lietuvos tarpukario architektai ir būtų nušlavę visiškai, tačiau pritrūko laiko.

O dabar – vėl smūgis, jau ne žemiau juostos, bet tiesiai į paširdžius. Netgi sovietmečiu daryti Vilniaus 28-ojo kvartalo pasiūlymai vienareikšmiškai globojo esamą gynybinę sieną ir netikėtą,
intriguojantį pėsčiųjų ryšį šalia jos nuo Trakų iki Klaipėdos gatvių. Dabar gi užlipom ant Vilniaus(!)
gynybinės(!) sienos su architektūra, kuriai labiausiai tinka apibrėžimas – jokia!
Gal, vis dėlto, tam tikrame etape reikia keisti arklius, ne perkėloje juk esame. Gerai, kad tie
arkliai pasirodytų esą veisliniai žirgai – architektai. Mane stebina, kad visiems geriems darbams api-

VI. 62
Viešbučio „Kaunas“
rekonstrukcija.
Laisvės al.
Arch. V. Juozaitis

būdinti vartojamas architekto, kaip kažko tikrai reikšmingo, apibrėžimas: taikaus sambūvio Architektas, monetarinės politikos Architektas, kompiuterinių sistemų Architektas, o srityje, kurioje architektų (mokslo, technikos ir meno sintezės) profesijos žinios gali būti tiesiogiai
panaudojamos, jiems lieka antraeiliai
vaidmenys.
Aš žinau kodėl: valdžia nemėgsta protingų ir gabių žmonių. Jie sunkiau
valdomi. Tai kokia tada valdžia?

VI skyrius
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VI. 63
Prekybos centras „Merkurijus“
(sunaikintas), Laisvės al.
Arch. A. Sprindys

archiforma

Tuo tarpu Kaune paveldosaugininkų Pyro pergalė – nesėkmingas V. Juozaičio viešbučio ants-
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pavaduotoju, rodos, teisininku, kuris visus architektus gąsdindavo savo išskirtiniu primityvumu (kai
kurie kolegos mano, kad tai buvo juodasis N. Puteikio genijus), Lietuvos senamiesčiuose viskas sustojo, o šiuolaikinė architektūra, nepaisant visų tarptautinių chartijų, iš senamiesčių buvo išgrūsta.
Manau, visiems laikams.
Tai, žinoma, svarbiausia išvada, tačiau naujuosius patalpų savininkus ėmė jaudinti tai, kad
bet kokios rekonstrukcijos ar remontai su „išėjimu“ į fasadų architektūrą tapo negalimi.
Dabar kurioziškai atrodo draudimas savo lėšomis susiremontuoti stogą, įsirengti palėpėje gyvenamąsias patalpas, stoge draudžiant įrengti „Velux“ tipo langus, kurie daugeliu atvejų žmogaus
akių lygyje iš viso nebuvo matomi.
Tai buvo laikas, kai prie Sąjūdžio prisišlieję žmonės, kai kurie, padarę politinę karjerą – ilgalaikę ir profesinę – trumpalaikę, paskelbė Senamiesčio nusikaltėlių sąrašą, kuriame kartu su Lietuvos šiuolaikinės architektūros grandais buvo paminėta ir mano pavardė – dėl pastato Totorių g. 3

Triušio svajonės. III dalis

rekonstrukcijos.
Iš tiesų, aš ilgą laiką didžiavausi, kad pavyko išsaugoti 1893 metų vieno aukšto su mansarda
pastato fasadą, ant atskirų pamatų suprojektavau (ir suderinau su J. Stasiulaičiu!) dviejų aukštų ant-

Taigi be jau apkalbėtųjų pirmosiose „svajonių“ dalyse architektūra besirūpinančių VSTT ir KPD, dar

statą. Maniau, kad pataikiau į tuo metu klestėjusio postmodernizmo bangą Europoje. Ir dabar taip

turime dvi „viršinstancines“ organizacijas, sakralines vien savo pavadinimais: Valstybinė paveldo-

galvočiau, jeigu po eilinės rekonstrukcijos savavališkai nebūtų 1,5 metro paaukštintas mansardinis

saugos komisija ir UNESCO Lietuvos komisija.

aukštas, panaikintas jo stogo nuolydis. Tai vyko dabar, tikrai žinant visoms priežiūros instancijoms.

Paveldosaugos komisijos atsiradimas bent kiek anekdotiškas ir inspiruotas personalijų. Gal

Bet grįžkime į pirmųjų Nepriklausomybės metų paveldosauginę situaciją. Privačių, pakan-

jau nedaugelis beprisimena apie 1993 metus Vilniuje, Vienuolio gatvėje, įsikūrusią Paveldosaugos

kamai nekaltų, palyginti su dabartiniu, poreikių tenkinimas ėmė nervinti valdžią, kuri, tiesą sakant,

inspekciją. Jos vadovu buvo paskirtas jaunas istorikas, paveldosaugoje kelerius metus apšilęs žymio-

nebuvo įpratusi prie nepaklusnumo, be to, aiškiai deklaruojamo.

jo Vilniaus senamiesčio saugotojo šviesios atminties Juozo Stasiulaičio kontoroje, Naglis Puteikis.
Prisiminus J. Stasiulaitį, kurio bijojo visi, nuo eilinio architekto iki Vykdomojo komiteto vadovų, ir kuris, pagarsėjęs savo reiklumu, praktiškai vienas bandė ir daugmaž sugebėjo suvaldyti visus

Sugalvoti nedaug tetruko. Paveldosaugos „reorganizacija“ panaikino Paveldo inspekciją, nukreipdama šias funkcijas KPD‘ui . Vietoj to buvo įkurta Valstybinė paveldosaugos komisija – paveldosaugos politikos strategas.

savavališkus bandymus iki smulkiausių detalių. Su juo reikėjo derinti viską: keičiamas duris, langus,

Stratego sudėtis jau nuo pat pra-

rankenas... Ir kai pamatydavai pradedant nerviškai virpėti Juozo Stasiulaičio smakrą – žinok, blogai.

džių buvo, beje, ir iki šiol formuojama,

Aršus ir nesutaikomas, jis buvo nuoširdžiai gerbiamas. Bet netgi ir jo Vilniaus senamiesčio

ydingai: po kelis narius iš Prezidentū-

„valdymo“ laikotarpiu buvo toleruojama šiuolaikinė architektūra kaip normalus nenutrūkstančios

ros, iš Seimo, iš Vyriausybės – pakan-

kaitos, papildymų, perdarymų partneris renesanso, baroko, klasicizmo ar eklektikos aplinkoje.

kamai žinomus, lojalius piliečius. Rei-

Tada atsistojo ir didysis modernios architektūros flagmanas Vilniaus senamiestyje – V. Čekanausko parodų rūmai. O dar G. Baravyko „Maskvos“ kino teatras, A. ir V. Nasvyčių rekonstruoti
Centrinis paštas ir Dramos teatras, J. Šeiboko – Ryšių ministerija...
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Žinia, nutiko ir visai prastų dalykų, daugiausiai kompleksiškai regeneruojant atskirus Senamiesčio kvartalus, bandant jiems taikyti naujai statybai keliamus sanitarinius ir higieninius reika-

VI skyrius

lavimus. Dėl to buvo sanuojami menkesni pastatai kvartalų viduje, prarasta posesijinė struktūra.
Ačiū Dievui, tokie darbai, reikalaujantys didelių investicijų, nebuvo gausūs, bet kvartalų
kompleksinės regeneracijos projektinių pasiūlymų buvo atlikta nemažai, ir tai buvo puiki treniruotė protui, o jau susivokus – ir sielai.

VI. 64
Pastato Totorių g. 3
rekonstrukcija. Arch. L. Vaitys

archiforma

Susikūrus Paveldosaugos inspekcijai su jau minėtuoju N. Puteikiu ir ypatingai nervingu jo
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kia pripažinti, kad daugeliu atveju komisijos nariais tampa iš tiesų žinomi ir kompetentingi atskirų

bei atrinkti prioritetų. Nesugebama pasakyti, kad nevalia nė svajoti apie naujas statybas saugomose

meno sričių paveldosaugos specialistai, tačiau ar jie pajėgūs formuoti paveldosaugos politiką, atsa-

teritorijose, nesugebama užkirsti „namelių-pirtelių“, tvorelių statybos, paežerėse apsiginti nuo pasi-

kyti neįmanoma, nes tai paprasčiausiai nedaroma.

bjaurėtinos architektūros egzempliorių, jau paminėtų ankstesnėse dalyse.

Komisijos nariai – kartą per mėnesį geranoriškai susirenkantys žmonės, aptarnaujami ilga-

O ten, kur jau yra iš tiesų architektūriniai klausimai, – visiškas fiasko. Gali sukelti didžiau-

metės nesikeičiančių nominalių architektų ir šiaip prijaučiančių „specialistų“ komandos. Šioji, at-

sią triukšmą dėl neišvengiamo laiptų pakeitimo į Aušros Vartus ir visiškai pražiopsoti nusikaltimą –

likdama etatines pareigas, suformuoja ir pateikia komisijos nuomonę visuomenei, tai pačiai komi-

Vilniaus gynybinės sienos neišsaugojimą 28-ajame Vilniaus senamiesčio kvartale, kur ji apstatoma

sijai jau nebesekant, ar ta nuomonė perteikta pakankamai preciziškai.

„jokios architektūros“ stilistikos pastatais.

Matyt, komisijos veiklos formatą, jos sudarymo principus reiktų keisti.

Mes grimztame į provinciją....

Pripažįstant, kad komisija, bent dabartinė jos sudėtis (tiesa, iki galo nesuformuota) vis dėlto
tai dar vienos reikšmingos – UNESCO komisijos sąstatas – stagnacijos paradas.

„Šiandien nerimą kelią Saugomų teritorijų tarnybų vykdoma užstatymo ir architektūros re-

lietį, šioje komisijoje vėl vieni valdininkai. O architektūrai atstovauja jau ne kartą minėti specialis-

guliavimo politika saugomose teritorijose, tai yra pačiose gražiausiose vietose. Dažnai Saugomų

tai R. Baškytė ir A. Degutis.

teritorijų tarnybų darbuotojų reikalavimas yra tik vienas – vienareikšmiškai išlaikyti etnografinės ar-

Komisijos pirmininkas, žinomas mokslininkas biologas R. Pakalnis tais atvejais, kai bendrauja

chitektūros bruožus, tradicinės regiono architektūros ypatumus, t. y. architektūros, susiformavusios

architektūriniais klausimais, architektūrinėje aplinkoje, atrodo, gerai suvokia šiuolaikines tendenci-

iki profesionalios architektūros atsiradimo... Ir dar – langai ne didesni kaip 1,5 m2 ploto, suskirstyti

jas, sugeba lyginti prioritetus. Gal čia atvirkštinis genetinis sindromas: R. Pakalnio sūnus – žymus

į tris ar keturias dalis, pastato planas – stačiakampis, spalva – pilka, mėlyna, žalia. Tik šių atributų

mūsų kolega, urbanistas Mindaugas. Tačiau dabartinės R. Pakalnio pareigos – VSTT direktorės pa-

laikymasis – trumparegiškas požiūris, kurio pasekmė gali būti labai bloga – neproporcingi statiniai,

Komisijos pavadinimas – UNESCO, suponuojantis bendravimą su Europa, mano galva, įpa-

VI skyrius

susibūrimo mintis:

Išskyrus E. Aleksandravičių, įvairiapusišką eruditą, filosofiškai mąstantį, iš esmės laisvą pi-

vaduotojas – akivaizdžiai verčia jį būti „rėmuose“.
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P. S. Galvojate, kad aš vienas toks protingas? Pacituosiu ne Vilniaus ir ne Kauno architektų

reigoja joje sujungti intelektualiausius mūsų visuomenės žmones.

nederantys gamtinėje ar urbanistinėje aplinkoje, neprofesionalumas... Toks neprofesionalus požiūris greitai gali virsti grėsme aplinkos kokybei, padaryti nepataisomą žalą tai teritorijai, kuri privalo
būti labiausiai saugoma.

Ir kai ten šalia E. Aleksandravičiaus bus dar ir A. Andrijauskas, A. Andriuškevičius, L. Dons-

Susidaro įspūdis, kad pasisekė toms nesaugomoms teritorijoms, kuriose architektas rūpinasi

kis, R. Ozolas, V. Rubavičius, A. Samalavičius, ačiū Dievui, jau atsirado M. Drėmaitė, tada aš galiu

statinio architektūra, kad jis derėtų prie aplinkos, kad atitiktų higienos, sveikatos, saugaus naudo-

įsivaizduoti šią komisiją ir be profesionalių architektų – žinau, kad tokio erudicijos lygio, intelek-

jimo reikalavimus, kad būtų projektuojamas pagal rajono vyriausiojo architekto išduotas sąlygas,

tualinio pasirengimo piliečiai bus pajėgūs samprotauti tokiame registre, kuris nedarys mums gėdos

architektūrinius reikalavimus. Statybos įstatymas sako, kad statinio projekto vadovas turi atitikti nu-

nei briuseliuose, nei paryžiuose. Dabar gi europiniai klerkai teisėtai jaučiasi viršesni už mūsiškius,

statytus kvalifikacinius reikalavimus, kad statinio architektūrai turi vadovauti atestuotas architek-

nes mato pastarųjų baudžiauninkišką mentalitetą.

tas. Tačiau kaip suderinti kvalifikuotų specialistų supratimą apie tradicinę, etnografinę architektūrą

Baigiant derėtų pasvarstyti, ką gi veikia pakankamai išplėtotas „aplinkarchitektūrinės“ veik
los tinklas.

su Saugomų teritorijų tarnybų specialistų, dažnai neturinčių atitinkamos kvalifikacijos, supratimu?
Paradoksas – saugomose teritorijose nebeegzistuoja vyriausiųjų architektų pozicija, neberei-

Seime protingi ir gudrūs, visiški profesiniai diletantai rūpinasi Saugomų teritorijų įstatymo

kalingos sąlygos architektūrai, nebereikalingas atestuotas architektas... Reikalavimas išlaikyti etno-

pataisomis, siekdami palikti triušį visiškai be žolės, o jei rimtai – ženkliai devalvuoti absoliučiai

grafinės architektūros bruožus, tradicinės regiono architektūros ypatumus yra tinkamas, geras. Ta-

prioritetinį aplinkos vertės bruožą – pačią aplinką!

čiau baisu, kai jis taikomas labai bukai, neprofesionaliai įvertinus.“

Ką gali pasakyti, VSTT ar KPD klerkai seimūnams ar Vyriausybės nariams? Pasakyti gali, ir
tikriausiai kartais, iš baimės prakaituodami, pasako, bet gi jų balselio nesigirdi. Gal gi girdėtų iš tų
žmonių, kurių autoritetas visuomenėje yra suformuotas ne partiniais principais, o intelektu, erudicija, kurie yra nei dvasiškai, nei materialiai nepriklausomi? Skirtingai nuo dabartinių klerkų, kurie
sau sėkmingai atsidūrė laiku ir vietoje, ir jau kelis dešimtmečius saugo savo...
Tai bene pagrindinis jų rūpestis, o kaipgi kitaip. Ką reikėtų veikti praradus vietą ir senai praradus profesijos įgūdžius? Todėl mane ir, manau, daugelį kolegų gąsdina, kai tokio lygio piliečiai
imasi „spręsti“ profesionalų pateiktus sprendimus ir nesugeba suvokti konkrečios situacijos visumos

archiforma

sudaryta iš profesionalių asmenų, nesusijusių su aplinka tarnybiniais ar politiniais įsipareigojimais,
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įtarimus. Bet į šituos triukšmelius reikėtų žiūrėti šaltakraujiškai ir profesionaliai, nes priešingu atveju
diskredituojami patys patikros organizatoriai. Pažiūrėkim, kas atsitiko su garbingos komisijos agresyviu apsilankymu Valdovų rūmų statyboje. Ogi buvo metams sustabdyta statyba, po to atnaujinta – su tuo pačiu generaliniu rangovu ir tais pačiais pinigais! Didelis nuopelnas, ar ne? O čia kam
jau kam, bet Jums, tikėtina, nepraradusiems ryšio su kolegomis, galima iš pirmųjų šaltinių žinoti ne
tik faktus, bet ir potekstes.
O jos, kalbant, pavyzdžiui, apie Valdovų rūmų epopėją, pakankamai aiškios ir suprantamos.
Įžvalgus politikas šviesaus atminimo Prezidentas A. Brazauskas puikiai suprato, kad ryžtingos, iš
esmės kontroversiškos idėjos atstatyti (atkurti, pastatyti) Valdovų rūmus yra puikus šansas suminkštinti savo tarybinio laikotarpio biografiją lietuviškojo egzilio bendruomenėje, kurioje Lietuvos praeities didybė eskaluojama su didžiausiu pietetu. Taip ir įvyko. Pokalbiuose su išeivijos atstovais aš
asmeniškai tuo įsitikinau.

Triušio svajonės. IV dalis

statomos tiktai sienos – viduje būtų tik ekspozicinė įranga. Numatomos statybos sąmata sudarė
114 mln. litų.
Prasidėję darbai nepastebimai įtraukė į azartišką naujų archeologinių istorinių atradimų sū-
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Tokioje aplinkoje nori nenori turi ieškoti draugų, kurie galgi supras, kad triušis iš tiesų gerokai pagy-

kurį. Besistojančios erdvės žadino siekius imtis interjerų atkūrimo. Nenuostabu, kad kartu su Pre-

venęs, sielojasi tikrai ne dėl savęs, kad įsitrynę į valdžiukes galės bendrauti kaip lygiaverčiai part

zidentu šia totalaus atkūrimo idėja įtikėjo nemaža dalis Lietuvos šviesuomenės. Žinia su tokiu pa-

neriai su mūsų išrinktaisiais.

laikymu, kai „pinigų kiek reiks ir bus“, buvo žengiama tolyn ir gilyn tiesiogine to žodžio prasme.

Taigi kokių draugų mes dar turime. Ministro pirmininko patarėja tapo architektė Jūratė Juo-

Medinio Vilniaus liekanos buvo randamos keliolikos metrų gylyje – tam jokios lėšos negalėjo būti

zaitienė – patyrusi, protinga. Nebe pirmą kartą. Kad ji supras bet kurią architektūrinę mintį ar prob

numatytos. Tekdavo stabdyti statybas, bet mokėti atlyginimus – o jie buvo ne tokie jau menki. Kai

lemą, abejonių nėra. Ten pat ir Henrikas Žukauskas, buvęs vienas potencialiausių jaunų architek-

kurie darbai vyko „statybinio-finansinio“ burbulo metais.

tų – nepaprastai kūrybiškas ir plastiškas. Kas jį nešė į tas valdžios galeras? Matyt, ten yra kažin ko-

Man, buvusiam iš principo tokio pobūdžio „atkūrimo“ skeptikui, šiandien daug kas atrodo ki-

kia neįveikiama bacila. Tiesa, šį kartą jis bando patarėjo darbą derinti su kūryba. Reikia tikėtis, kad

taip, ir tiesą sakant, kai kuriose Valdovų rūmų erdvėse apima nacionalistinis pasididžiavimo jausmas.

parako dar liko. Visais atvejais architektams jo dabartinis statusas į naudą.

Kyla klausimas, ar mes tuo užsiėmėme tinkamu laiku? Atsakysiu – tinkamo laiko nebūna!

Seime mes turime du arti prie architektūros buvusius žmones. Tai nominali architektė A. Stan-

Vietoj sugalvoto skaidrumo patikrinimo Jums derėtų paaiškinti savo seimiškiems kolegoms, kad dar

cikienė ir nominalus istorikas N. Puteikis. Kas juose žavi? Drąsa! Man atrodo, kad šie du piliečiai

prireiks ne mažiau nei šimto milijonų litų kol rūmai bus galutinai užbaigti, o tai reiškia, kad neiš-

atsidūrė labiausiai jiems tinkamoje vietoje. Kaip jie čia atsidūrė, ne taip svarbu, tačiau aišku, kad

vengiamai artėsime prie 0,5 mlrd. – ir kelių dešimtmečių iki galutinės realizacijos.

energingas paveldosauginių, kraštovaizdžio ir kai kurių, neretai dirbtinai sureikšmintų, problemų
viešinimas atkreipė į juos rimtų partijų ir visuomenės dėmesį.

O stadionas Šeškinėje. Vienas Vilniaus valdžios keitimas kita neturėtų garantuotai nutraukti
didžiųjų statybų. Ir čia rūpestis dėl „skaidrumo“ yra apsimestinis ar iš tikrųjų neskaidrus.

Neabejotina, kad politiko interesų laukas be galo platus ir neišvengiamai atima daug laiko

Kas supranta, tas žino, kad tokio dydžio statyboms reikalaujami tarptautiniai konkursai, ku-

vykdant tradicines savo prievoles. Sekant jų pakankamai aktyvią veiklą, įgytą televizinį populiaru-

rių optimistinė trukmė gali siekti metus, o su skundais – nežinia kiek. O norėjom to stadiono 2009

mą, matyti tarsi sąžiningas siekis drąsiai eiti savo pareigas.

metų šventei.

Tačiau, ten, kur Seime ar kitose valdžios struktūrose imama svarstyti tiesiogiai su architek-

Tuometinė Savivaldybė, norėdama atnaujinti nuo tarybinių laikų užšaldytą statybą, priė-

tūra susijusius klausimus, norėtųsi, kad minėtieji Seimo nariai, prisiminę savo profesijas ir įgytą

mė išties saliamonišką sprendimą: pratęsti anksčiau galiojusią sutartį su tuo pačiu rangovu ir taip

nemenką patirtį, nepasiduotų populistiniams šūkiams. Žinia, jie iš savo patirties puikiai žino, kad

išvengti naujo konkurso. Laikas buvo neprarastas, rangovas buvo susipažinęs su objektu. Darbai

triukšmo sukėlimas, ne taip, svarbu ar pagrįstas, duoda ryškų impulsą reitingams pagerinti. Bet jis

ženkliai pajudėjo pirmyn.

yra visiškai nenaudingas reikalo esmei. Žinoma, ne visada. Tačiau triukšmą tegul kelia tie, kuriems

Nauja miesto valdžia, sunerimusi dėl skaidrumo, sustabdė statybą. Stadiono nėra. Čia kaip

architektūra tėra tiktai viena iš gyvenimo sričių, kurioje objektyviai sukasi dideli pinigai, todėl ir

toj patarlėj: „Nei pats, nei kitam...“ Visais atvejais, stadioną, kurio architektūrinis-konstrukcinis

galimi, o mums jau tarsi neabejotini, „atkatai“, kyšiai ir kitokie nesąžiningumai kelia maksimalius

sprendimas vis dar tebėra gero europietiško lygio, reikia užbaigti. Gaila, kad jo realizacijos nesu-

archiforma

Valstybinis palaikymas pačiu aukščiausiu lygiu buvo gautas. Buvo nuspręsta, kad bus at-
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pasiruošusi operatyviai atlikti galimai gyvenimo padiktuotas korektūras, tebėra.
Pagaliau stadiono realizavimas būtų puiki padėka už ištikimybę ir nuopelnus profesijai jo
autoriui – metrui Algimantui Nasvyčiui.
Sunku ką nors gero pasakyti apie Europos kultūros sostinės renginius. Tokio beprasmio finansinio pasitaškymo tikrai nesitikėjau. Čia vėlgi kaip patarlė sako: „Visas garas per švilpuką išėjo.“ O galėjom. Galėjom pastatyti monumentus Geležinkelio stoties ir Oro uosto aikštėse – gal kokį
Šv. Kristoforą ant 20 metrų kolonos. Galėjome realizuoti brolių Vileišių paminklą...

Todėl aš suprantu žymių Lietuvos menininkų, muzikų, atlikėjų apmaudą, kai jie už savo kūrybą gauna iš tiesų nepalyginamai mažiau, kai tuo tarpu organizatorius, dirbantis su europinėmis
žvaigždėmis, gauna žymiai daugiau.
Betgi ir Lietuvos žemdirbiai gauna pusę to, ką gauna senieji europiečiai. O ką jau ką, bet
Lietuvos žemdirbius be jokios baimės paleisčiau į bet kokią pasaulinę Olimpiadą. Medalių tikrai
būtų daugiau, nei sėkmingam Londone.
O iš mūsų meno meistrų, kuriais ne be pagrindo didžiuojamės, visgi ne kiekvienas veikia La
Scaloj, Metropolitene ar kitose triumfo scenose. Vis daugiau Alytaus, Utenos ar Kėdainių dydžio,

Šiaip jau mūsų supratimas apie iš tiesų europietiško lygio produktų kainas yra natūraliai pro-

lyginant Europą su Lietuva, miesteliuose. Ir turi nedidelę „šale“ Luaros slėnyje, butelį kur nors Pary-

vincialus. Ar kas prisimena bandytą išpūsti skandalėlį dėl Jaunimo teatro kėdžių, supirktų, atrodo,

žiuje ar Londone... Gyvena kitais standartais, kitaip nei mes? Tai reikia suprasti ir džiaugtis kiekvie-

po 600 litų už vieną?

nu Lietuvos praturtėliu. Mums tai – potencialus užsakovas.

Pasidalysiu asmenine patirtimi. Garsus danų architektas Arne Jacobsenas 1955 metais supro-

Taigi, mielieji aukštai iškilę kolegos, kova už tiesą ir padorumą privalo tapti objektyvi toje

jektavo kėdę iš metalinės plonos apvalios armatūros ir dviejų klijuotės paviršių – viena atsisėsti, kita

sferoje, kurioje Jūs žinote daugiau ir suprantate teisingau. Jūsų patirtis, išmintis ir stebinanti drąsa

atsiremti. Iš pirmo žvilgsnio, labai panašios buvo populiarios tarybinių laikų savitarnos valgyklose.

telydi Jus.

1955 metais A. Jacobseno kėdė gavo europinį dizaino aukso medalį. 2005 metais, kėdės
sukūrimo 50-ties metų proga, danai pagamino limituotą 5000 vienetų šios kėdės partiją. Tuo metu
Vilniaus oro uosto naujojo terminalo statyba ėjo į pabaigą. Danų atstovai pasiūlė įsigyti šių kėdžių,
kurių oro uostui reikėjo gal 100 vienetų. Kėdės kaina buvo 1500 Lt. Įvertindami objekto prestižiš-

archiforma

laukė šio projekto vadovas šviesios atminties inžinierius Vladas Segalis, bet visa komanda, puikiai

kumą jie pasiūlė išimtinę 800 litų kainą.
Žinoma, kad aš buvau išvytas su tokiu pasiūlymu, kai, diletanto požiūriu, „tokios pačios“
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kainuoja gal 30–50 litų. Bet ne tokios pačios. Absoliučiai subtili proporcija, metalo konstrukcijos ir

VI skyrius

klijuotės lankstumas, ergonomiškai priimantis bet kokios kompleksijos piliečio kūną. Nematyti jokių
jungčių, kurias sėdint laukiamojo salėse būtų galima atsukinėti. Ne tokios pačios...
Taigi kritikuojant reikalingas ne tik siekis sukelti susidomėjimą savo asmeniu, bet ir profesio
nalumas. Architektūroje jis ne visur turi būti pragmatiškas. Ką jau tada kalbėti apie XVI–XVIII amžiaus baldų, komplektuojamų Valdovų rūmams, kainą. Čia reikia dar didesnių žinių.
Kaip gali suprasti Operos ir baleto scenos rekonstrukcijos kainą, jeigu nei vienas kritikas
nepateikė jokio europinio analogo. Ją sąžiningai reiktų padidinti 20 proc. dėl rekonstrukcijos – sudėtingesnio nei nauja statyba proceso, tai įprasta praktika. Maskvos „Bolšoj“ teatro rekonstrukcija
kainavo 800 mln. eurų. Galima tikėtis, kad scenos rekonstrukcija sudarė 5–10 proc. visos rekonstrukcijos vertės. Štai ir sulyginkime kainas.
Gal visgi neretai pavydu dėl žmonių, prieinančių prie europinių pinigų, prabangaus gyvenimo.
Kolega architektas, dirbęs iš dalies Europos fondų finansuojame objekte, gavo nurodymą atskirti projektinę dokumentaciją, už kurią moka „europiečiai“.
Darbas grynai techniškas, porai žmonių, poros mėnesių trukmės. Kolega apskaičiavo, po to
„surizikavo“ numatytą sumą padauginti iš dviejų ir virpčiodamas visu kūnu nuėjo į organizaciją,
administruojančią šias lėšas. Organizacijoje – korporatyvinis vakarėlis, yra pažįstamų. Kelių ugninio vandens injekcijų suartinti piliečiai lengvai pasiduoda kolegos žavesiui, ir išaiškėja šiam darbui
skirta Europos fondų numatyta suma. Ji buvo 13 kartų didesnė, nei kolega Lietuvos architektas gavo
savo mintyse jau padauginęs iš dviejų. Bingo!
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kur akivaizdžiai matyti, kad gamtinėje aplinkoje, kaip ir urbanizuotoje, nėra identiškų situacijų, o
tai padiktuoja ir skirtingus sprendimus, maksimaliai susietus su gamtine aplinka. Pakartosiu: su gamtine aplinka, kurios prioritetas saugomose teritorijose nekvestionuojamas.
Ten, kur saugomos teritorijos ar gamtinė aplinka persipina su urbanizuotomis, atsiranda įdomių ir rezultatyvių mėginimų perteikti aplinkos architektūros charakterį, bet ne pakartojimą. Taigi,

archiforma

Štai keli pavyzdžiai, kurių dauguma architektų bendrijos buvo pažymėti kaip vertingiausi,

problema ta, kad VSTT nepripažįsta, jog tai yra teigiami, sveikos architektūros pavyzdžiai.
Ką gi, galėtų sau ir nepripažinti, bet kažkaip jau taip nutiko, kad palaipsniui VSTT uzurpavo
architektūros derinimą. Kadangi VSTT darbuotojai nėra profesionalūs atestuoti architektai, neabejotinai, jų kriterijai yra „gražu“ ar „negražu“. Vėlgi, tai kiekvieno piliečio teisė – bet gi ne derintojo!
Štai ir pastarojo posėdžio Neringoje architektų ekspertų tarybos
nuomonė dėl Rašytojų sąjungos poilsio namų rekonstrukcijos – kategoriškai teigiama, kaip Trakų Žalgirio bazės

V dalis. Dėl VSTT leidinių apie kaimo architektūrą

atveju, bet nėra graži VSTT. Citata: „Aš
žinau daug žmonių, kuriems tokia ar-

Viliuosi, kad dėl amžiaus, patirties, nepriklausymo jokiai partijai, jokiam klanui – aš nesu LAS

chitektūra nepatinka. Gali būti. Tikrai

Tarybos narys, nesu Ekspertų tarybos narys, žodžiu, visiškai laisvas, kiek tai įmanoma, žmogus –

žinau, kad E. Miliūno „Žalgirio“ arena

aš galiu daiktus įvardyti tikraisiais vardais; juk ir tada diferencijuotai vertinant asmenybes galima
būti atlaidiems ir supratingiems.
Tačiau atvykęs į MA, kur pristatomi Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) parengti
leidiniai apie kaimo architektūrą, aš pamačiau penkis tikrai gražiai išleistus leidinius, džiugios nuo-

VI. 63
Vila Druskininkuose.
Arch. A. Reviakina

taikos leidėjus, ir man pasirodė nemandagu tą nuotaiką sutrikdyti. Juo labiau, kad renginyje nedalyvavo nei vienas iš Aplinkos ministerijos vadovų, kurie galėtų administraciškai daryti įtaką architektų norimiems pokyčiams.
Taigi, apie leidinius reikia pasakyti bent viena: tokio pobūdžio veikalai, kurie pretenduoja į
metodinę pagalbą projektuojant, negali būti spausdinami be išsamios, ir ne vienos, recenzijos. Tipinių sprendinių pasiūla ir Smetonos laikais, ir sovietmečiu buvo formuojama pasitelkus žymiausius
to laikotarpio architektus. Deja, to negali pasakyti apie architektus, kurie dalyvavo pateikiant šiuos
į perspektyvą nukreiptus pasiūlymus. Tikriausiai tarp jų netgi nėra nei vieno atestuoto specialisto.
Bandymas tiesiogiai adaptuoti liaudies kūrybą pavojingas tuo, kad taip prarandamas pats
liaudiškumas. Kai išlyginami kampai, kai ištiesinamos sienos, kai stogo šlaitai „privedami“ prie 30
ar 45 laipsnių, prapuola ta neprofesionalių rankų šiluma ar netikėtas dvasinis polėkis padaryti kitaip. Padaryti taip, kaip joks profesionalus kūrėjas nepajėgtų to pakartoti dėl akademinio mokymo
įteigtų minties suvaržymų.

426

Per pastaruosius keletą metų buvau apsistojęs keliose dešimtyse kaimo turizmo sodybų. Ten

VI skyrius

įdomu, nes dažniausiai susiduri su savininko architektūra, ir tas išsikerojęs formų ir medžiagų daugiaspalviškumas, sukurtas pasiaukojamu darbu ir meile, kurį griežti vertintojai įvardytų kiču, manęs
nepiktina – tai šiandieninis liaudies menas, ir nereikia jo institucionalizuoti.
Profesionalus kūrėjas visai kitaip naudojasi liaudies architektūros palikimu. Pradžioje bent
masteliu ir medžiagiškumu, vėliau pritaikydamas ir perfrazuotą dekorą. Štai čia ir kyla didysis profesionalių architektų ir VSTT konfliktas.

VI. 64
Vila Juodkrantėje.
Arch. A. G. Prikockiai.
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susiklosčiusi situacija, kai nuolat dirbančius, tobulėjančius, atestuotus profesionalus vertina ne pro-

archiforma

fesionalai ar neturintys kūrybinės patirties architektai valdininkai, iškreipia visuomeninio gyvenimo
logiką, ir mes dirbtinai provincialėjame.
Tai ar verta imtis tų darbų, kuriems atlikti nėra pakankamos kompetencijos? Šiuo metu egzistuoja racionali galimybė užsakyti norimą vystyti projektą iš to duoną valgantiems profams, priešingu atveju, anksčiau ar vėliau išryškėja, kad lėšos buvo panaudotos beprasmiškai: mažo mastelio,
kalbant apie pristatomus leidinius, ir nesulyginamai didesnio (ir ne tik finansiniu, bet ir moraliniu
požiūriu), nemaža dalimi išprovokuoto VSTT Neringos „neteisėtų“ statybų istorijoje.

429

Atnešiau keletą jau 17-tus metus skaičiuojančios „Archiformos“ numerių. „Archiforma“ lei-

VI. 65
Poilsio namai
„Plunksna“ Nidoje.
Rekonstrukcija.
Arch. R. Mikulionis,
D. Treinytė

džiama privačia iniciatyva ir ligi šiol niekada nėra gavusi Aplinkos ministerijos palaikymo. Yra ir
daugiau tokių leidinių ir tam paruoštų žmonių.
Manau, kad darbo VSTT yra pakankamai, jau vien inventorizuoti mūsų paežerėse pridygusioms „pirtelėms“ su keliais apartamentais mansardoje reikia laiko.
O kur dar atsitiktiniai šedevrai nuostabiausiuose kraštovaizdžiuose? Štai Neries regioninis
parkas, gal dešimt kilometrų nuo Sudervės, Kernavės link, posūkis į Vievį. Kraštovaizdis, kurį Č. Kunepatinka daugiau žmonių, nei patinka, tačiau mes ją iškeliame į Nacionalinės premijos lygį, kaip

daba įvertino taip: „Ties Rykantais išraičiusi pačias gražiausias visoje savo tekmėje kilpas, Neris

inovatyvios mąstysenos pavyzdį.“ (R. Baškytė) Neretai mums prikišama, kad architektai patys pri-

penkiems kilometrams nusitaiko šiaurės vakarų kryptimi, tarsi pasiruošdama didžiausioms Velnia-

darę klaidų, dažniausiai badoma pirštais į už LAS iškilusį pastatą. Gerbiamieji, deja, mes žinome ir

kampio kilpoms.“

daugiau nesėkmių, ir baisiausia, kad jos totalitarinės, pastatų nepastumsi į kitą vietą, nenugriausi.

Čia įsikūręs „Pušynėlio“ kompleksas. Jis tikrai įrodo, kad, na, ne viską ir ne visur galima pa-

Tikrai tokių dalykų yra, bet tai – konkretaus kolegos klaida, tai jo

tikėti liaudžiai. Kadaise apie stalininį Kijevo Kreščiatiką buvo toks kalambūras: tai „košmariškas iš-

kolegų, ekspertų neatsakingumas. Taip. Bet tai nesėkmės, kurias

protėjusio konditerio sapnas“. Kad „Pušynėlio“ savininkas gali turėti panašių problemų, akivaizdu.

mes sukandę dantis profesionaliai kritikuojame. Gaila, pavėluotai.

Tačiau kur derintojai ir prižiūrėtojai? Gal irgi?

Tačiau leidiniuose siūloma ydinga metodika yra kur kas
blogiau. Žinia, kūrybiškas architektas kurs taip, kaip reikalauja

Taigi, jei visi dirbtų savo kompetencijas atitinkantį darbą, jo pakaktų visiems, o psichologiškai apsipratus su naujomis, apibrėžtomis veiklos ribomis ir kokybė pagerėtų.

užsakovas ir diktuoja kraštovaizdis, tačiau profesionalaus pasi-

Ir visi pagarbiai šių ribų laikytųsi. Nes architektai stengiasi, akivaizdžiai kyla jų meistrystė.

rengimo vertinti nėra. Jei pripažįstame, kad profesionalumo pa-

Štai jaunoji karta, sunkiai rasdama pripažinimą Neringoje ar Trakuose, laimi tarptautinį konkursą

grindus suteikia išsimokslinimas, tada turime pripažinti ir tai, kad

Japonijoje – beje, kalėjimo vandenyne konkursą. Geras objektas pasirodymo pabaigai, primenantis
apie vietą, kurioje gali baigtis mūsų veikla.
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VI. 66-67
„Pušynėlio“ kompleksas
Neries regioniniame parke

VI. 68
Vizualizacija

Pabaiga
„Būti atlaidiems, supratingiems, diferencijuotai vertinti
asmenybes galima ir tada, kai visi dalykai vadinami
tikraisiais vardais.“
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Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė
„Dar kartą dėl pirmojo sutarties su valstybe paragrafo“
„Kultūros barai“, 2011 m. spalis

Ar sugebėjau toks būti, ar sugebėjo tai suprasti ir atleisti mano vertinami žmonės? Tiksliau,

„Širdies gelmėse visi jaučiamės netobuli. Dauguma

vertinami buvo ne žmonės, o jų su architektūra susijusi veikla. Tikrai nerašiau apie žmogų

mūsų taip niekada ir nesužinome, ko mums trūksta, ir

apskritai – tai jau būtų psichologo knyga.

tik dalis tų, kurie vis dėlto sužino, išdrįsta eiti to ieškoti...“

Pasirodo, prirašiau ir „prikalbėjau žymiai daugiau, ir svarbiausia, tada, kai reikėjo patylėti“,
bet, skirtingai nuo pesimistiško savo bičiulio A. Šliogerio, kurio laisvai interpretuotą mintį čia
pacitavau, nesijaučiu pralaimėjęs.
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Prisimenat pradžią: „Kai vėjas pučia į mano bures... plaukiu, tačiau nuolatos stebiu krantą.
Mėgstu vienatvę. Ir nuolat stebiu krantą...“
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Elif Shafak
„Keturiasdešimt meilės taisyklių“
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Senatvė puikus metas pasipiktinimą
keliantiems dalykams.
J. Chittister, „Metų Dovana“

Žinau, kad tylint visada atrodysi protingiau, būsi malonesnis,
lengviau eisi gyvenimo paviršiumi, beveik kaip Kristus... Bet
niekada nebuvau toks, o juo labiau dabar, kai virš manęs tik
dangus ir anksčiau paminėtas žmogus. Nebeliko nei partijų, nei
viršininkų, nei baimės būti nesuprastam.
Tačiau tekstas rašytas ne siekiant sąmoningai sukelti
pasipiktinimą, greičiau pasitikrinti savo drąsą viską vadinant
tikraisiais vardais. Prisipažįstu, kad jos užteko ne viskam.
Leonardas Vaitys

Pati didžiausia išmintis neturėti
baimės.
F. Nietzsche

Išmintingas žmogus prisitaiko prie
pasaulio, o neprotingas užsispyręs
mėgina jį pritaikyti prie savęs. Todėl
pažanga visuomet priklauso nuo
neprotingųjų.
B. Shaw

Niekada negalvojau, kad neprotingieji yra patys svarbiausi,
todėl džiaugiuosi būdamas vienas iš jų... nors...
Leonardas Vaitys

Jeigu turėčiau jėgų nieko neveikti,
nieko ir neveikčiau.
M. Duras
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„N

ašlaitis Guga“. Taip visada telefonu prisistatydavo architektas Gediminas Baravykas, charizmatiškas, intelektualus, kūrybiškas, aistringas gyvenimo „epikurietis“ tikrasis mūsų kartos lyderis.

Pažinties pradžioje, maniau, kad tai labiau tam tikras „frondizmas“, žymintis atsainumą aplinkai, ypatingai reglamentuojamai. Tačiau maždaug XX a. septintojo dešimtmečio pabaigoje mano bute susiėję su Gediminu Baravyku ir Kęstučiu Pempe „dasibaigt“ po ilgos darbo dienos, svečiai atkreipė dėmesį į ant sienos kabantį paveikslą. Kai į Gedimino
klausimą, kieno tai, atsakiau, jog mano tėvo, kolegos, inteligentiški žmonės, neabejotinai žinoję socializmo laikų Jono
Vaičio kūrybą, buvo ne nustebinti – jie buvo šokiruoti. Tada Gediminas pasakė frazę, kuri man atskleidė tikrąją „našlaičių“ apibrėžimo prasmę: „Velniai griebtų, ką ta chebra padarė su jais?
Ir iš tiesų, kaip kitaip galima apibūdinti menininką, kurį pagaliau santūriai pagiria pats didysis mokytojas Justinas Vienožinskis: „Jonas Vaitys, atsisakęs svetimų įtakų, gali tapti įdomiu tapytoju“. Ir viskas brutaliausiu būdu nutraukiama,
nurodant, ką ir kaip vaizduoti – tai menininko „našlaičio“ tragedija.
Žinoma, mano karta, atsiradusi pasaulyje karo ar pokario metais, kai tėvai mus reprodukavo neviltingos meilės minutę, gal ir nesitikėdami, kad visų mūsų laukia tokie laikai... O jie nebuvo tokie jau paprasti: nuo elementarios buities,
padabintos išeiginiais drabužėliais, pasiūtais iš versto tėvo švarko, su spalvingai dryžuotomis kišenėmis iš mamos
sijono, fantastiško skonio juodos duonos riekės su užteptu „kombinžiru“, apibarstytu druska (tokią pačią babos nurodymu paduodavau keliems vokiečių belaisviams, kasryt varomiems mano gatve į darbus) iki pirmųjų pamokų prie
žibalinių lempų...
Bet karas kažkaip prasprūdo pro mano sąmonę. Vėlesni laikai taip pat buvo suvokti tik jau subrendus (apie tai – toliau
šioje knygoje), bet liekamieji reiškiniai mūsų, menininkų, tapsme išliko su tam tikru kartėliu. Juk, nepaisant beatodairiško atsidavimo profesijai, absurdiška ideologinė aplinka, suponavusi atitinkamas finansines ir technines galimybes,
tarsi pasmerkė mus autsaiderių likimui.
Taigi „našlaičiai“ nėra kažin kokio sambūrio, išpažįstančio bendrus ar artimus kūrybos principus, panašiai vertinančių
bendrą architektūros procesą, pavadinimas. Nereikia jo sieti su tiesiogine šio žodžio prasme.
Mes buvome visokie – vieni ilgiau ir geriau, kiti trumpiau ir menkiau globoti savo šeimų, dar kiti nesulaukę savo tėvų
iš tolimų rytinių Rusijos teritorijų ar po dešimtmečių sulaukę siuntinių iš Vakarų.
„Našlaičiai“ – tai gabių žmonių kartos pavadinimas. Kartos, kuri turėjo laimę ar nelaimę gimti tokiu laiku, kai prigimtiniai spermatozoidai privalėjo įrodinėti savo gyvybingumą ir išskirtinumą pačioje kūrybinio brendimo stadijoje
nepalankioje aplinkoje.
Neįmanoma išvardinyti visų Jūsų, net nežinau, ar apskritai save siejate su šiuo pavadinimu, todėl tikrai nesugebėsiu
ir nesistengsiu to daryti. Žinokite, Jūs visi, mano kartos kolegos, čia, šioje mano gyvenimo išėjimo knygoje, kur daug
visko – jaunatviško džiaugsmo, praradimų skausmo ir prakeikto konformizmo. Tai duoklė Jums, Jūsų kūrybai, kurioje
dar daug gimtinės tikrumo, atsinešto iš tylios disidentinės sąmonės, iš skurdžių, bet kūrybingumą skatinančių galimybių ir jau erdvėje tvyrančio globalizacijos monstro, kuriam ši karta dar sugebėjo nepasiduoti.
L e onardas

V ait y s
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Jonas Vaitys. „Dvasios skurdžiai“. 1938 m.

PAT I R T I S

10

L E O N A R DA S VA I T YS

|

PAT I R T I S

Norėjau ganyti...

K

ažkas pasakė, kad mokslas – šviesa? Galbūt, bet užmiršo paminėti, kad tai dvidešimties gražiausių metų ka
torga.
Aš tą greitai pajutau ir supratau, todėl kai švelnioji mama vedė mane į pirmąją klasę, ne juokais įsikibau į mokyklos
tvoros štankietą. Ne blioviau, bet inkščiau, suprasdamas, kad darau gėdą, kai pro mus vargingai išsipuošę į Kauno
31-ąją pradinę mokyklą ėjo būsimieji mano bendraklasiai.
Suvokiau, kad baigiasi mano nuostabios, pokarinės laisvės laikas su visais slypinčiais pavojais, su prieš žmogaus
prigimtį nustatytomis taisyklėmis.
Aš turėjau patirtį. Bene trejų metų mane pirmą kartą nuvedė į vaikų darželį, gražų smetonišką mūrinuką, kokių
gimtajame Gėlių rate viso labo buvo du ir 11 medinukų.
Laimingas atsitiktinumas! Tą pačią dieną darželyje pasirodė dvi baltais chalatais pasidabinusios moterys su keistais
lagaminėliais. Auklėtojos visus mus mikliai sustatė į eilę ir po vieną įleisdavo į kambarį, kuriame buvo užsidariusios atvykėlės. Kai iš už tų durų po kiekvieno mano kolegos darželinuko apsilankymo pasigirsdavo skausminga
aimana, supratau, kad gyvenimo prievartavimas prasideda... Pasiprašęs „ant sysio“ moviau per duris, pralindau pro
užrakintų vartų apačią ir visu greičiu parbėgau namo. Dar tą pačią dieną supratau, koks buvau teisus, kai išgirdau
namiškius kalbantis, kad tos atvykėlės vaikus skiepijo.
Buvau isteriškai kategoriškas ir tai buvo mano paskutinė diena ikimokyklinėje įstaigoje.
Taigi kybodamas ant pradinės mokyklos tvoros supratau – geriau nebus. Tąsėmės ilgokai, kol pagaliau nuskambėjo skambutis, ir nusiminusi mama paleido mane sakydama: „Na, ką gi, eisi kiaulių ganyti.“ Nežinau kodėl, bet šis
argumentas suveikė, ir aš ilgiems vienuolikai metų išėjau ieškoti šviesos mokslo katorgoje.
Viskas taip ir buvo, mokytis nuobodu, o su gyvulių ganymu nepasisekė ir antrą kartą gyvenime. Tiesa, dabar jau
visai kitame kontekste – norėjau ganyti.
Būdamas penkto kurso architektūros studentas, jau ženotas, vasaras leisdavau uošvijoje, Kulautuvoje, kur miestelio centrinę Akacijų alėją ir Nemuną skyrė plati ir lygi pieva. Joje aš palaimingai leidau savo dvejų mėnesių atostogas žaisdamas futbolą, orasvaidį, paskaitydamas knygą ir maudydamasis Nemune. Šioje pievoje ganėsi visos
Kulautuvos karvės, kurias rytais atvesdavo kažkoks seniokas, o vakare parvesdavo iki Akacijų alėjos, kur jos savarankiškai išsiskirstydavo į savo kiemus. Viskas vykdavo labai ramiai, kad to kerdžiaus net nepastebėdavai.
Neatsimenu, kur dingo kerdžius, bet jo vieta tapo laisva. Naujo reikėjo verkiant. Dvidešimt karvių po 5 rublius už
vienetą mėnesiui – fantastiška 100 rub. suma, kurios negaudavau net porą metų po instituto baigimo.
Tačiau čia emocinė krizė ištiko uošvę, paprastą sanatorijos darbuotoją – kaip toks išlakus inžinierius ganys karves,
gėda prieš visą Kulautuvą, ką ten prieš Kulautuvą, prieš visą pasaulį.
Vėl mokslas pakišo koją. O jeigu kadaise būčiau ėjęs kiaulių ganyti, kokią jau patirtį būčiau turėjęs...
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Buvęs vaikų darželis Gėlių rato g., Kaunas

31-oji pradinė mokykla. Minties rato g. 44, Kaunas. Andriaus Surgailio nuotr.
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Istorijos verpetai...

I

lgainiui supratau, kad niekur nuo to mokslo nesidėsi, juo labiau kad ir gatvės chebra buvo priversta daryti tą patį.
Pradinėje mokykloje, kurioje buvo tik dvi paralelinės klasės, sunku nebuvo. Vėliau supratau, kad garsioji Kauno
pedagogė K. Kersnauskienė bent kiek atsižvelgdavo į tėvų padėtį visuomenėje. O mano tėvas tuo metu buvo žinomas – Kauno valstybinio taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius, dailininkas Jonas Vaitys. Taip
bendromis pastangomis pradinę baigiau pirmūnas. Tai buvo paskutinis „pirmavimo“ kartas.
Beje, ketvirtoje klasėje, o tai buvo 1953 metai, įvyko visaliaudinė „nelaimė“ – mirė Stalinas. Prie manęs namuose
nebuvo politikuojama. Tik kai į svečius užeidavo tėvo kolegos dailininkai ar kiti inteligentai, tėvo kambario-dirbtuvės durys užsiverdavo. Kartais už jų pasigirsdavo aukštesni tonai ir traškantis radijas. Tik daug vėliau supratau,
kad visi laukė...

Leonardo senelis – pulkininkas Jurgis

Močiutė (baba) Vera Damm-Petrova. Kaunas,

(Georgijus) Petrovas. Kaunas, apie 1920 m.

apie 1920 m.
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Vladas Nagius-Nagevičius – generolas, politinis ir
visuomenės veikėjas. 1919 m.

Viliaus Kavaliausko archyvas

Mokymosi diena prasidėdavo giliai tragišku mokytojos klausimu, ar kas girdėjo viltį teikiančių naujienų apie vado
sveikatą. Žymiai vėliau sužinojome, kad jis jau savaitę miręs, bet dar nepersidalyti portfeliai. Tik niekada nesupratau, kodėl Stalino laidotuvių dieną, kai visi 12 val. privalėjo sustingti stovėdami 3 ar 5 minutes, aš, kaip visada
siautėdamas lauke, buvau griežtai sustabdytas ašarojančios savo babos. Pavolgės vokiečių palikuonė, Peterburgo
mergaičių mokyklos absolventė, ten pat ištekėjusi už caro armijos pulkininko, Šiauliuose gimusio karininkų dinastijos atstovo Jurgio (Georgijaus) Petrovo, verkė Stalino?
O juk Spalio perversmas jos šeimai su trimis dukromis atnešė tiek bėdų.
Pulkininkas Petrovas, baigęs Peterburgo karo akademiją, dirbo štabe ir įpusėjus karui buvo numatytas siųsti į frontą, suteikiant jam generolo laipsnį. Bet tada prisiminta jo astma ir kad tarnyba lauko sąlygomis – pražūtinga. Iš čia
babos pasakojimas, kuriuo aš tik iš dalies tikiu – ji gavo audienciją pas carą Nikolajų II ir paprašė jo nesiųsti vyro į
frontą dėl ligos, su kuria tais laikais iš tiesų buvo galima gyventi tik namų sąlygomis: „Jis pažiūrėjo į mane tokiomis
žydromis akimis ir pasakė, kad Petrovas lieka štabe, tačiau turėdamas pulkininko laipsnį.“
1918 metais jau niekas nesiteiravo apie pulkininko sveikatą, bet įsisodinę į, matyt, rekvizuotą karietą, nuvežė į
raudonosios armijos dalinį, kuriam turėjo vadovauti, nes buvo vertinamas kaip demokratiškas karininkas. Keliasdešimties varstų kelionė beveik uždusino pulkininką, ir naujoji valdžia suprato, kad iš jo naudos nebus. Paleido, kur
atvežė. Po kelių parų, gerokai nugeibęs, jis grįžo namo ir kiek įmanoma greičiau, be jokios mantos, su visa šeima
pabėgo į gimtuosius Šiaulius. Tai buvo 1918 metai.
Pasiekę Lietuvą, Obeliuose pakliuvo į karantiną jau nebeturėdami ką apsirengti ir gerokai išbadėję. Maždaug po
savaitės Petrovas išdrįso parašyti savo akademijos bendramoksliui generolui Vladui Nagiui-Nagevičiui. Jau kitą
dieną stovykloje pasirodė didžiulis juodas amerikietiškas „biuikas“, į kurį sulipo mano seneliai ir basos devynerių
metų mano mama bei jos dvynukės šešerių metų seserys. Lietuvoje, matyt, ne be generolo pagalbos, nemokėdamas lietuviškai, pradėjo tarnauti kažkuriame Kauno forte, eiti neapibrėžtas „karininko“ pareigas. Ten 1936 metais
ir pasimirė, o dvynės mano tetos karo pabaigoje išvyko – viena į Niujorką, kita į Paryžių, kur nugyveno skirtingą
gyvenimą.
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Vilniaus universiteto lituanistai. Viduryje sėdi rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas. 1953 m.

Taigi išgyvenimas dėl maniako, išardžiusio šviesų ir perspektyvų gyvenimą, man taip ir liko nesuprantamas...
Bet ką gi čia mūsų baba, kai absoliutus lietuvis inteligentas, rašytojas, didis eruditas, profesorius Vincas Mykolaitis-Putinas, tą dieną, įėjęs į Vilniaus universiteto lituanistų auditoriją, kurioje kartu su žymiąja didžių Lietuvos
poetų Algimanto Baltakio, Justino Marcinkevičiaus ir Alfonso Maldonio trijule studijavo ir mano sesuo Laimutė
Vaitytė, vėliau ištikimai dėsčiusi lietuvių kalbą Kauno meno mokykloje, kurią dabar su pagarba prisimena nemažai
žymių Lietuvos menininkų, visokių premijų laureatų, paprašė studentus atsistoti ir pagerbti: „Tai buvo iš tiesų didis
žmogus!“.
O vežę į Lietuvą Stalino saulę? Galiu suprasti Smetonos laikų idėjinius komunistus, bet ten gi buvo tikrų, iškilių inteligentų, daug davusių Lietuvos kultūrai žmonių. Kas tai – tikėjimas socializmo teorija, kuri iš tiesų pasibaisėtinai
kirtosi su stalinine praktika?
Atėjusi sovietinė santvarka ir man pakišo kiaulę. Mat mano senelio brolis 1888 m. gegužės 20 d. įsigijo sklypą, kurio dabartinė situacija būtų aikštė nuo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos iki Gedimino prospekto. Jeigu
jis dabar atitektų man, padovanočiau Vilniui su sąlyga, kad nukeltų katastrofiško meninio lygio K. Patamsio skulptūrą „Žinia“ (2011). Suprantu, kad viena iš meninių skulptūros komponavimo priemonių gali būti vaizduojamo
objekto transformacija, kol tai nevirsta karikatūra. Dar blogiau, kai karikatūra turi įkūnyti brangios idėjos prasmę.
Taip būna, kai „menas“ atsiranda politinių veikėjų valia ir jų „supratimu“.

15

Petrovų šeimos žemės sklypo, įsigyto
Vilniuje, Georgijaus prospekte (dabar
Gedimino pr.) planas. 1888 m.

Kęstutis Patamsis.
„Žinia“. 2011 m.
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Nuo mokslo nepabėgsi...

Š

iaip ar taip, baigėsi pirmasis, kaip vėliau paaiškėjo, sėkmingiausias etapas siekiant mokslo aukštumų. Atėjus į
penktąją Salomėjos Nėries vardo vidurinės mokyklos klasę, išimtys baigėsi. Atsivėrė mano „gabumai“ fiziniam
lavinimui, piešimui, istorijai, literatūrai, bet ne rašybai, ir negabumai visoms kitoms disciplinoms. O kad gaučiau
chemijos trejetą baigiamajame atestate, turėjau pakėlęs ranką prisiekti mūsų mokytojai, pravarde Benzinuvkė,
kad nestosiu į jokią aukštąją mokyklą, kur būtinas chemijos egzaminas. Beje, vienintelį ketvertą per visą mokymosi laiką iš chemijos gavau, kai, padarius kažkokius mišinius mėgintuvėlyje, mokytojai patarus patyrinėti uosle ir
pasakyti, kuo tai kvepia, man pirmam pavyko atsakyti – šnapsu. Mokytoja pasakė: jeigu būčiau atsakęs ne aš, kitas
būtų gavęs penketą.
Mano brandos atestatas stropiai ir giliai saugomas nuo anūkų. Matyt, derėtų jį sudeginti, dar suras, kai manęs
nebebus...
Vidurinė mokykla davė vieną tikrai gerą dalyką – meilę krepšiniui. Fizinio lavinimo mokytojas buvo žinomas krepšinio treneris Juozas Žitkevičius (Žiogas), o užklasinėse treniruotėse teko ragauti Vilimo, Gelažiaus, Petkevičiaus,
Butauto, Butautienės ir, žinoma, savo didžiojo trenerio Vinco Sercevičiaus (Rozos) – talentingiausio Sovietų Sąjungoje centro puolėjo, kuris buvo nevyjezdnoj (neišleidžiamas į užsienį) dėl buvimo tremtyje, mokymų.
Krepšinis sekėsi neblogai, mūsų mokykla 1960 metais tapo Sovietų Sąjungos krepšinio vicečempione tarp visų
tos šalies mokyklų. Vėliau dar buvo Lietuvos jaunimo rinktinė, dvejus metus paeiliui Pabaltijo čempionė, Lietuvos
pirmenybių finaliniai ketvertai ir pagaliau veteranų krepšinis, jau vienoje komandoje su žymiausiais Lietuvos krepšininkais R. Ancevičiumi, J. Rimkumi, R. Endrijaičiu, M. Karnyšovu, V. Butkumi, H. Petrausku. Taip iki šešiasdešimties

Garsusis Vinco Sercevičiaus kablys.
Apie 1950 m.
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Iš kairės architektas
Gintautas Telksnys,
inžinieriai Vitolis
Devoinis, Zenonas
Ročys, architektas
Leonardas Vaitys,
inžinierius Romualdas
Ramanauskas.
Apie 1978 m.

metų, kol per trumpą laiką treniruotėse ir varžybose mirė net trys mano draugai veteranai. Buvau azartiškas žaidėjas, nelabai mokėjau tausoti sveikatą, todėl ryžtingai pakabinau sportbačius...
1961 metais atėjo neišvengiamas profesijos pasirinkimo klausimas, kuris pagal mano sugebėjimus ir norus atrodė
pakankamai aiškus – Kūno kultūros institutas. Juo labiau kad gavau patikinimą, jog esu ten laukiamas. Kada tai įsisąmonino mano tėvas, nuolat paskendęs savo tapyboje, kol pakakdavo natūralios dienos šviesos, o vakarai buvo
skiriami įvairioms – laikraščių iškarpų apie meną, arbatos, kavos, saldainių, etikečių, filumenistikos kolekcijoms
tvarkyti, ne per daug sekęs mano auklėjimą (tai lepinančiai atliko mama ir baba), staiga pareiškė, kad iš sporto
duonos nevalgysiu, ir tai tuo metu buvo tiesa. Bet keisčiausia – aš tuo iškart patikėjau, kaip kadaise apie kiaulių
ganymą.
Tėvas tada jau buvo Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto Grafinių darbų ir piešimo katedros docentas, 1951 metais atleistas iš Taikomosios dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pareigų dėl „nepakankamo
socialistinio realizmo mokymo lygio“. Kelerius metus blaškėsi be darbo ir mūsų šeimoje pakibo tremties nuojauta.
Atleistas su tokia formuluote – tai išmestas su galimomis „pasekmėmis“.
2003 m. ruošdamas tėvo monografiją maniau paskelbti šio, atleidusio mano tėvą, kultūros valdininko pavardę, juo
labiau kad yra patvirtinantis dokumentas. Kažin kaip apie tai prasitariau legendiniam muziejininkui Romualdui
Budriui. Ačiū jam, gavau pamoką visam gyvenimui: „Jis padarė labai daug gero Lietuvos kultūrai ir menui, tegul
ilsisi ramybėje“. Ir aš supratau: galbūt, už jo paties nugaros stovėjo režimo žmonės ir kito kelio nebuvo. Ne taip
kilniai pasielgė solidaus katalogo, skirto didžiojo Liudo Truikio kūrybai, leidėjai: įvadiniame puslapyje tarp įvairių
signatūrų aiškiai matyti tėvo – direktoriaus pasirašytas įsakymas atleisti L. Truikį iš Kauno valstybinio taikomosios
ir dekoratyvinės dailės instituto Scenografijos katedros vedėjo pareigų. Žinau, kaip tėvas gerbė L. Truikį, nepaisant
jo, iš tiesų, atžaraus charakterio, todėl akivaizdu, kad tai tebuvo aukštesnio įsakymo vykdymas.
Galima teigti, kad buvo galima nepasirašyti abiem atvejais, tik kas iš to? Vietoj nepasirašiusiųjų būtų atėję dar
lankstesni. O tokio dokumento paviešinimas žmogui, kuris matys aną knygą, bet nematys šios ar kitų knygų apie
mano tėvą, bus pagrindas padaryti nemalonias išvadas...
Todėl ir šioje knygoje neparašysiu visos, galbūt, neigiamos tiesos, kurią žinau, nes žmonės turėjo būti daugiaveidžiai, yra jų palikuonių, o svarbiausia – tokioje situacijoje nelinkėčiau atsidurti nė vienam. Bet tai, kas gal turi
neigiamų aspektų, bet, mano nuomone, ir humoro atspalvį, joje bus. Jeigu kurie dėl to įsižeis, tai jau jų problema.
Atsiprašau.
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Atsitiktinumų galia

Č

ia turiu grįžti gerokai į praeitį ir susieti visiškai atsitiktinius įvykius į keistą grandinę, kuri turėjo didelę, o gal ir
lemiamą, įtaką 1951-ųjų įvykiams mūsų šeimoje.
Remsiuosi savo sesers pasakojimu apie Panevėžio laikotarpį, kai mūsų tėvas gavo pirmą darbą, 1928 metais baigęs
žymiuosius Justino Vienožinskio meno kursus Kaune. O dirbti teko daug, nes tuo metu Panevėžyje jis buvo bene
vienintelis profesionalus dailininkas, turintis teisę dėstyti dailės dalykus. Todėl dirbo Mokytojų seminarijoje, Lenkų
ir Lietuvių mergaičių gimnazijose piešimo, braižybos, meno istorijos ir estetikos mokytoju. Į Panevėžį atsivežta
žmona ir netrukus atsiradusi dukra gyveno ramų provincijos inteligentų gyvenimą. Mama, paauglystėje ragavusi
sunkaus gyvenimo, buvo paslaugi ir drauginga kaimynams. Vienas iš tokių kaimynų pasirodė esąs Panevėžio karo
komendantas, pulkininkas Jonas Andrašiūnas, vėliau tapęs mano sesers krikštatėviu.
Matyt, ramioje, provincialioje aplinkoje karo komendantui nebuvo per daug tarnybinių reikalų, todėl dažnokai
pas jį rinkdavosi kolegos karininkai ar šiaip negausios inteligentijos atstovai, „pùlkai surašyti“. Kartais tekdavo, apsirengus išeiginį pulkininko kitelį ir pasiėmus daug litų, eiti tą „pùlką surašyti“, privalomai pralošiant į Panevėžį
atvykusiai poniai Sofijai Smetonienei su jos ištikima jaunų karininkų svita. Šią pareigą pulkininkas apibūdindavo
neinteligentiškai...
Kartais į pulkininko namus „pùlkos“ partneriai vėluodavo, kartais apskritai neateidavo, ir pastarasis prisikalbino
savo kaimynę, mūsų mamą, kurią išmokė žaisti kortomis. Jis net neįtarė, kokią talentingą mokinę gavo. Mama
turėjo fenomenalų gebėjimą mintinai skaičiuoti, kažkodėl lankstydama pirštus, nors buvo operuojama triženkliais
skaičiais, ir dar vizualiai įsiminti. Ilgainiui mama tapo vertinamu partneriu rimtų kortuotojų kompanijose ne tik

Piešimo mokytojas Jonas Vaitys (stovi) Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1932 m.
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Panevėžyje, bet ir Kaune, į kurį 1940 metais persikėlė mūsų šeima, nes tėvas gavo darbą Kauno 6-oje gimnazijoje
Šančiuose.
Čia vėl reikia persikelti į 1951-uosius, kai, tėvą atleidus, nerimastingai laukėme logiškos darbo išmetimo tąsos – į
Sibirą. Aš, žinoma, nieko nesupratau, bet atsimenu vienam kambary stovinčius kelis pilnus lagaminus...
Maždaug tais metais mūsų kaimynystėje šalia Gėlių rato gatvės Kudirkos g. 6 įsikūrė sovietų paskirtas Kauno karo
komendantas – irgi pulkininkas, su kurio dviem sūnumis Ženka ir Borka mūsų gatvės chebra greitai susidraugavo,
nes jų kišenėse visada būdavo pakankamai šovinių, labai reikalingų įvairiems sprogdinimų eksperimentams. O jie
po pusmečio puikiausiai šparino lietuviškai ir prigijo aplinkoje.
Svarbiausia mūsų šeimos galimam likimui buvo tai, kad pulkininkas buvo preferansininkas ir, matyt, gavęs informaciją apie kaimynystėje esančią profę, ėmė kviestis ant „pùlkos“. Tai buvo kaip tik tie slogūs 1951-ųjų vakarai.
Šeimos legenda byloja, kad mama mus išlošė... Niekada negali žinoti, ko reikia mokytis.
Kiek laiko pulkininkas buvo mūsų kaimynu, nežinia: kaip nepastebėtas apsigyveno tame elegantiškame vieno
aukšto mediniame name, stovinčiame sodo gilumoje, taip ir dingo nežinion.

Leonardo tėvai Larisa ir Jonas Vaičiai su dukra Laimute

Panevėžio karo komendantas pulkininkas Jonas

(dešinėje) Panevėžyje. 1931 m.

Andrašiūnas. Apie 1930 m.
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Šis Žaliakalnio rajonas buvo gana prestižinis, o jo perspektyvos pagal 1923 metų Kauno centrinės dalies ir Žaliakalnio detalizacijos projektą, parengtą architektų P. M. Frandsseno ir A. Jokimo, galėjo tapti kur kas svarbesniu Laikinajai sostinei, nes gretimai stūksančiam Ąžuolyne buvo numatyta vieta naujajam universitetui, o J. Basanavičiaus,
V. Kudirkos ir Vydūno gatvių sankirtoje – naujų valstybės valdžios kontorų statyba. Nors iki Vilniaus atgavimo dar
buvo likęs beveik dvidešimtmetis, bet, matyt, viltis buvo nemirtinga, o atgimusi valstybė turėjo ribotas galimybes.
Taigi tėvas, gavęs mokytojo vietą Šančių 6-oje vidurinėje, pirmaisiais metais prisiglaudė pas iš Panevėžio laikų
pažįstamą Lietuvos lauko teniso pradininką Juozą Purelį (atsiprašau, vėl pulkininką). Kadangi tenisą tiems keliems
inteligentams Panevėžyje buvo privalu žaisti, tėvas buvo net pakilęs iki antros ar trečios Panevėžio raketės. Savo
ruožtu Pureliai nuomojosi trijų kambarių butą dviejų aukštų name, kuriame buvo keturi beveik identiški butai.
Viename gyveno namo savininkas pulkininkas Pranas Kaunas (dar kartą atsiprašau, bet pulkininkų šiame gyvenimo etape buvo aiškiai daugoka). Stojus sovietų valdžiai, pulkininkas Purelis buvo perkeltas į Pabradę ir neoficialiai
paliko visą butą mano tėvams, o namo savininkas P. Kaunas, matyt, turėjo savo nuomonę apie naująją valdžią ir
neatsisveikinęs dingo. Namą nacionalizavo, tad įteisino ir tėvų, kaip nuomininkų, jau iš valstybės, statusą.
Akivaizdu, kad pasiturintys šios Žaliakalnio dalies gyventojai, išsistatę namus dažniausiai su keliais butais nuomai,
dingo įvairiomis kryptimis ir, matyt, su visam, nes net iki pastarųjų dienų niekas iš jų pretenzijų nekėlė. Natūralu,
kad visų mažytės Gėlių rato gatvės (sovietų pervadintos A. Čechovo) gyventojus pažinojau. Paslaptingiausias taip
ir liko elegantiškas namas Kudirkos g. 6, kuriame vyko lemtingi mano šeimai įvykiai.

Kauno išplanavimo projektas. Archit. – Peter Marius Frandssen ir Antanas Jokimas. 1923 m.

Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvas
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asanavičiaus

1

g.

GĖLIŲ RATAS

J. B

udirkos
V. K

2

g.

MINTIES RATAS

4
3
Vydūno alėja
Ąžuolynas
Kauno išplanavimo projekto fragmentas, Žaliakalnis. Leonardo Vaičio piešinys
situacijos shema iki 1958 metų:
1. Namas, kuriame gyveno Leonardas Vaitys
2. Valdo Adamkaus gyvenamasis namas
3. Vaikų darželis, kurį lankė Leonardas Vaitys
4. 31-oji pradinė mokykla kurią lankė Leonardas Vaitys
Schemoje aiškiai matosi kas čia svarbiausias
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Ėmiau nuodugniau domėtis juo, ir ne be reikalo, pasirodo, šį namą pasistatė Adamkevičiai, paprasčiau sakant,
prezidento Vlado Adamkaus tėvai. Norėdamas patikslinti šią žinią, išdrįsau ieškoti tiesioginio kontakto su Prezidentu. Tiesą sakant, kelis kartus buvau jo pasveikintas ir rankos paspaudimu, kai Prezidentūroje vyko Lietuvos
vardo 1000-mečio minėjimo komisijos bei jos tarybos posėdžiai, kurių nariu man teko būti šešerius metus. Tačiau
puikiai supratau, kad tokio rango valstybės veikėjas turi tiek susitikimų ir rankų paspaudimų, kad fiziškai negali
visų įsiminti.
Todėl ėjau eiliniam Lietuvos piliečiui leistinu būdu – surinkau informacinį telefoną 118 ir paklausiau, ar apskritai
yra galimybė susisiekti su Prezidentu. Tai buvo maždaug 2014 metais V. Adamkui jau baigus antrąją savo kadenciją.
Operatorė labai paprastai davė man jo referentės numerį, kuriuo aš ir paskambinau. Maloniai atsiliepusi moteris,
man prisistačius, paklausė, kokiu klausimu norėčiau kalbėtis. Atsakiau, kad dėl galimos kaimynystės Žaliakalnyje.
Paprašė paskambinti po 20-ies minučių, tačiau jau po penkių minučių ragelyje išgirdau: „Čia Adamkus“.
Pokalbis, tiksliau, Prezidento monologas, buvo netikėtai šiltas, matyt, sukėlė nostalgiškus jausmus. Papasakojo,
kaip 1972 metais jis, gulėdamas ant užpakalinės „Volgos“ sėdynės, su Vilniaus universiteto rektoriaus J. Kubiliaus
vairuotoju atvyko į uždarą užsieniečiams Kauną. Aplankė ir savo gimtąjį namą, kur pasibaisėjo aliejiniais dažais
uždažytomis ąžuolo parketo grindimis, šios vėl sukėlė jaunystės prisiminimus, kai tėvams išvykus organizavo robaksą – nuostabus žodis, kurį aš jau buvau girdėjęs, bet dabar jis iškritęs iš vartosenos, o toks žavus, reiškiantis
vakarėlį. Taigi po to vakarėlio gavo barti nuo mamos, nes ten dalyvavusios merginos savo aukštakulniais paliko
neišdildomų žymių parkete.
Dar kažkaip, tarsi teisindamasis, pakalbėjo, kad norėjo Lietuvai atverti demokratiškesnio, vakarietiškesnio bendravimo patirtį. Aš, žinoma, patikinau, kad taip ir buvo, ir tai daugumai suvokiama ir vertintina. Tačiau kai papasakojau apie ten apsigyvenusį sovietinį pulkininką, įtariu, kad jis ir bus nudažęs parketą, „kad būtų gražu“, supratau:
Prezidentui tai nemalonu.
Baigdamas bandžiau pajuokauti, bet gal nelabai sėkmingai, kai prisipažinau, kad Gėlių rato gatvės chebra eida-

Lietuvos tūkstantmečio koordinacinės tarybos posėdyje su Prezidentu Valdu Adamkumi (šeštas iš dešinės).
Leonardas Vaitys stovi trečias iš dešinės. 2003 m. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.
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vo vogti obuolių ir į jų sodą. Sekė ilgoka pauzė, bet tada aš pridūriau: „Bet kokie žmonės! Lietuvos vyriausiasis
psichiatras, profesorius, habilituotas daktaras Algimantas Dembinskas (chebros atamanas), vienas Lietuvos Konstitucijos kūrėjų, profesorius, habilituotas daktaras, advokatas Algirdas Dziegoraitis, „Volvo-Sostena“ generalinis
direktorius Kęstutis Lazdauskas, Vilniaus modelių namų vyriausiasis inžinierius Vytautas Vasiliauskas ir architektas
Leonardas Vaitys...“. Vėl pauzė ir nuostabūs Prezidento žodžiai: „Atsakomingi žmonės...“.
Maža ta Lietuvėlė, galėtume ir nuoširdžiau bendrauti, kaip aš pajutau kalbėdamas su Ekscelencija.
O ką padarėme mes, mano brangūs kauniečiai? Mes, „šmikiai“, nugriovėme Lietuvos Prezidento namą ir netgi
nuotraukų jo neturime. Vietoj jo dabar stovi architekto Alvydo Šeiboko gerai suprojektuotas, bet gal tris kartus
didesnis.
Ne tokia turtinga moderniosios Lietuvos istorija, kad galėtume taip lengvai barstyti prasmingus visai valstybei
reliktus. Ir nors nebuvau didelis šio Prezidento fanas, jo atvesti vakariečiai nebuvo labai teisingi Lietuvai su savo
patarimais, vis dėlto atsiprašau, Prezidente.

Namas, pastatytas vietoj Adamkevičių
šeimos namo. Kudirkos g. 6 Kaune.
Archit. – Alvydas Šeibokas

Namas Gėlių g. 17, kuriame
gyveno Vaičių šeima. Kaunas
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Studijų paraštės

N

ori nenori, vėl turiu grįžti į lemiamą profesijos pasirinkimą,
tiksliau sakant, parinkimą.
Po aiškaus tėvo nurodymo, kad teks studijuoti architektūrą, kitą
dieną namie atsirado gipsinė Platono galva, kurią man reikėjo išmokti nupiešti, nes ji bus piešiama ir per stojamuosius.
Tėvo patartas, pasirinkęs „trijų ketvirčių“ poziciją, per kelias valandas galvą nupiešiau, pats nustebęs, kad ją įmanoma atpažinti.
Vakare grįžęs tėvas taip pat atrodė patenkintas. Taip dar keturis
kartus iš tos pačios vietos nupiešęs Platoną, dar palankęs piešimo
konsultacijas, kurias vedė profesoriai Antanas Žmuidzinavičius,
Stasys Ušinskas, katedros vedėjas Alfonsas Janulis, apsidairęs pamačiau, kad aplink – ne stebuklai, o kai kurie pretendentai piešė
blakstienas gipsinei Dovydo galvai...
Pagal egzaminų pažymius buvau 18-as iš 25-ių priimamų ir dar
5-ių kandidatų, o konkursas buvo šeši į vieną vietą. Taigi ramiai
laukiau būryje kandidatų į architektus prie mandatinės komisijos
kabineto durų. Čia pirmą kartą pastebėjau jaunuolį, kuris gavo visus aukščiausius balus ir įėjo į komisijos kabinetą pirmasis. Išėjo

Leonardas su tėvu. 1958 m.

Studijos. Iš kairės Algis Koira, Leonardas Vaitys, Rasa Vinickaitė, Jūratė Prėkšaitė, Ona Jūratė Stirbytė,
Juozas Zinkevičius. Apie 1965 m.
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kiek sutrikęs ir nepriimtas. Sutrikti iš tiesų buvo ko, nes, paklaustas apie tėvą, atsakė tai, ką žinojo – miręs. Bet į
klausimą, ar dažnai aplankąs tėvo kapą, atsakė – nežinau, kur jis yra. Jam buvo liepta eiti ir sužinoti...
Tai buvo talentingasis architektas Gintautas Telksnys, pas kurį, sužinojęs apie įvykius, iš Vilniaus atlėkė vyriausiasis
brolis, pirmosios lietuviškos skaičiavimo mašinos kūrėjas, vėliau profesorius, habilituotas daktaras, akademikas
Laimutis Telksnys. Jis Gintui pasakė, kas buvo slepiama nuo jaunėlio – tėvas gyvas, Sibire. Sunku įsivaizduoti Ginto
savijautą.
Man pasirodžius komisijoje po trumpo tarpusavio pasišnibždėjimo buvau informuotas, kad mano – kaip ir Gintauto – likimą spręs centrinė mandatinė komisija. Po kelių dienų su Gintu sėdėjome nemažoje patalpoje, centrinėje
mandatinėje komisijoje, kuriai vadovavo pats legendinis Kauno politechnikos instituto rektorius Kazimieras Baršauskas.
Pirmas buvo apklausiamas Gintas. Kalba buvo be galo trumpa ir tiesiog geniali. Rektorius: „Telksnys, Telksnys...
Laimis brolis? Vyga brolis?“. Gintui tik linktelėjus galvą, pareiškė: „Eik, priimtas, iš talentingų giminės.“
Tada dar sužinojau, kad jau pagarsėjęs kompozitorius Vygandas Telksnys buvo sėkmingai baigęs tris kursus Elektrotechnikos fakultete, kol jį suviliojo kompozitorius Juozas Tiškus, visam gyvenimui sugundęs estrada.
Nors vyresnieji broliai dažnai Gintą traukdavo per dantį, kad gyveno trys broliai – du protingi, trečias architektas,
bet iš tikrųjų Gintas, deja, jau 15 metų kaip miręs, buvo pats savičiausias šiuolaikinės Lietuvos architektas, kurio
kūrybą debiliškai naikina valdininkai ir kolegos.
Vėliau dar ne kartą teko bendrauti su vyresniaisiais Ginto broliais. L. Telksnys paprašė Ginto surasti architektą, kuris
galėtų parengti LSSR MA Matematikos ir kibernetikos instituto bendrųjų erdvių – holų, koridorių, salių interjerų
projektus. Jau tada, nors buvo neprivalu viešieji pirkimai, inteligentiški žmonės suprato, kad samdyti savo brolį už
valdiškus pinigus yra nepadoru.

Broliai Telksniai –
Laimutis, Gintautas
(viduryje), Vygandas.
Apie 1975 m.
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Taip aš gavau šį užsakymą, kurio finansinė išraiška, buvo sutarta, bus nustatyta tada, kai paaiškės, kiek patalpų
interjerų reikės suprojektuoti. Baigęs projekto eskizus, nunešiau instituto ūkio dalies viršininkui, kuris, pamatęs
sąmatą, nusprendė, kad ši per didelė, ir jis neturįs teisės tokios pasirašyti. Kas galintis? Direktoriaus pavaduotojas.
Pabarbenęs į direktoriaus pavaduotojo kabineto duris ūkvedys įėjo, įsitempdamas ir mane.
Vaizdas, kurį aš pamačiau, neužmirštamas ligi šiol. Jame su L. Telksniu stovėjo gal penki jauni vyrukai, visi įraudę ir
įsikarščiavę. Normalioje, mokyklinėje lentoje buvo krūva visai nemokyklinių formulių, iš kurių aš supratau tik: „x=“.
Mes įsibrovėme į šventą kūrybinį procesą. „Ko reikia?“ – piktokai paklausė L. Telksnys, ir ūkvedys atsakė, kad architektas nori daugiau pinigų, negu jis įsivaizdavęs. L. Telksnys: „O tu gali pigiau?“ – „Tai kad aš nemoku“, – atsiliepė
ūkvedys. – „Tai mokėk, jeigu nemoki.“
Klausimas buvo išspręstas, bet nemalonus kartėlis ir, tiesą sakant, nuostaba pamačius unikalią kūrybinę minutę ir
nutraukus ją, mane nervina iki šiolei.
O tai, kad aš nieko nesupratau, kas surašyta ant lentos ir dėl ko taip įsikarščiavę ginčijosi mokslininkai, visai nereiškia, kad buvau visiškas kvailys. Ponai, tai (galimai) buvo atsitiktinių ūžesių atpažinimo teorijos kūrimas! Kartą
paklausiau Laimučio, kam tai gali būti naudinga socialistiniame liaudies ūkyje, ir kas tai finansuoja? Išgirdęs atsakymą, kad Gynybos ministerija, visiškai nustebau. O be reikalo. Plaukia sau laivelis, povandeninis, ir girdi bangelių
ošimą, o jeigu koks atsitiktinis ūžesėlis – gal tai kitas laivelis, povandeninis ir gal nedraugiškas? Reikia atpažinti...
Kartą per savaitgalį mums su Gintu reikėjo padaryti kažin kokį projektėlį, kaip mes vadindavom chaltūrą. Buvo
kažkokios visaliaudinės šventės dienos, „Komprojektas“ uždarytas. L. Telksnys, sužinojęs iš brolio problemą, pasiūlė savo buto raktus, kadangi pats su šeima išvyksta.
Čia vėl mūsų laukė naujas atradimas. Dirbome kiaurą parą, ėmėme ieškoti kavos ir, o Dieve, sieninėje spintoje aptikome gal 20 alkoholio butelių, kurie visi buvo daugiau ar mažiau nuragauti. Pirmą kartą suvokėme, kad atkimštą
butelį nebūtina išgerti iki dugno. Gaila, šis atradimas netapo prioritetiniu mūsų vartojimo principu. O tada atsargiai nuo kiekvieno butelio nupildami po keliasdešimt gramų sėkmingai baigėme chaltūrą.
Chaltūra kitam broliui kompozitoriui Vygandui buvo paprastesnė – nupiešiau viršelį jo operetės „Girnų muziejus“
partitūrai. Ir atsiskaitymas buvo paprastas ir aiškus – „Vilnelėje“, žvelgiant į veidrodinę sieną. O ta „Vilnelė“ – demokratiška prašmatnaus restorano „Vilnius“ atskira patalpa, abiejų – puikūs architekto J. Mozolevskio interjerai. Kiek
ten buvo susitikimų, kiek išvaizdžių ir garsių žmonių...
Kartą girdžiu prie gretimo staliuko garsiais bosais kalbančius kelis vyrus ir nepakartojamą režisierių Vytautą Žalakevičių. Bosai iš operos teatro ginčijosi, ką reikia rinkti teatro pirminės partinės organizacijos pirmininku. „Pizdiec,
vyrai, – išgirdau Vytautą Žalakevičių. – Jūs vieną dieną karaliai, kitą – princai, koks jums reikalas apie partorgą?...“
Tik daug vėliau iš puikios Laimono Tapino knygos apie režisierių sužinojau, kad tai buvo mėgstamas jo priežodis.
Čia išgirdau ir įpykusį Petrą Repšį, kuris sėdėjo su Sigitu Geda ir pasakojo apie savo pokalbį su kažkokios leidyklos
direktoriumi. Petras buvo pasišovęs visą ką tik sukurtą Gedos poemą „Strazdas“ parašyti ranka. Leidyklos vadovas
jam atsakė, kad „mes net Eduardui Mieželaičiui nerašome ranka!“ Repšys atšovė: kai Geda rašys taip, kaip Mieželaitis, jis irgi nerašys ranka. Tikriausiai Petras Repšys kiek perdėjo. Man E. Mieželaitis savo moderniomis abstrakcijomis
atrodė didis poetas, kaip kad vėliau paaiškėjo, ir Sigitas Geda...
Taigi ne tik įstabioji „Neringa“ buvo mūsų numylėta. Buvo ir „Vilnius“, ir „Vilnelė“, ir „Rūta“, ir „Mėta“, ir „Dainava“,
ir „Tauras“, ir „Literatai“ su įžymiąja įžymiojo A. Šabaniausko žmona barmene, vesdavusią skolininkų apskaitą su
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kreida ant lentelės, ir „Bizonų slėnis“, kur studentai sunkiai skaičiuodavo kapeikas keliems dar bokalams, kur mano
gerbiami profesoriai Algimantas Mačiulis bei Vytautas Dičius su ritualiniu bokalėliu alaus pradėdavo „Žalgirio“ futbolo rungtynių stebėjimą.
Neliko ne tik šių kavinių, bet ir jaunystės su jos pajėgumu gyventi aktyvų „kūrybinį“ talentingą gyvenimą... Tik
laimingoji „Neringa“ išvengė mūsų skubėjimo keisti.
Dar prisimenant stojamuosius. Mane tame pačiame posėdyje taip pat priėmė, kai rektoriui Baršauskui tapo aišku,
kad aš esu Jono Vaičio sūnus. Jis tik priekaištingai pažiūrėjo į pirmosios mandatinės komisijos pirmininką, prorektorių Martinaitį. Pastarojo mintis priimti mane ne tikruoju studentu, o kandidatu, nes man nebūtina stipendija, iš
tiesų, verta pagarbos. Bet blatas yra blatas...
Taigi 1961 metais patekau į būrį jaunų žmonių, kurie akivaizdžiai norėjo studijuoti architektūrą. Gerai, kad tarp jų
buvau ne vienintelis, nebaigęs dailės mokyklos, ne taip, kaip dabar, kai ateina jau „užtampyti“ piešėjai, toli gražu
ne visada sėkmingai toliau plėtojantys profesinę veiklą. Grupės kolektyvas labai greitai sluoksniavosi ir man padėjo tai, jog buvau kaunietis, Laisvės alėjoje su manimi sveikindavosi gana dažnai – tai buvo krepšinio palikimas.
Taip pat aš žinojau, už kiek galima pasėdėti „Tulpėje“, „Metropolyje“, o dažniausiai „Jaunimo kavinėje“, buvusiame
„Versalyje“ , kur maždaug aštuonių bernų kompanija, susidėjusi po rublį, įpirkdavo du butelius šampano, o užkanda – baltos kvadratinės duonos riekės ir garstyčios – tais laikais visada buvo ant stalų. Iš šių ingredientų padaryti
sumuštiniai tiko prie bet kurių skysčių.
Tad kaimo vaikams atrodantis kaip playbojus tapau patrauklus kompanijai. O man tai buvo pirminės pastangos
pradėti gyventi architektūriniais prioritetais. Bet sieloje dar buvo krepšinis...
Greitai suvokėme, kad studijos – tai ne mokslas vidurinėje mokykloje. Tam tikra laisvė pasirinkti, ką mokytis, o ką
nusišperinti, kada ateiti, kada ne. Taip susiformavo nedidelė grupelė sąžiningų pirmūnų, vidutiniokų, kurie nuoširdžiai stengėsi, ir kelių studentautojų būrelis, kurie įsivaizdavo, kad yra gabesni už kitus. Tapo nerašyta taisykle,
kad rimtai turime mokytis piešimo, braižomosios geometrijos ir, žinoma, architektūrinio projektavimo. Čia reikėjo gauti penketus. Visos kitos disciplinos – matematika, medžiagų atsparumas, statybinės medžiagos, pastatų
konstrukcijos ir t. t. – buvo vertinamos: 2 – labai blogai, 3 – labai gerai. Stipendijas mokėjo visiems pažangiems,
o trejetas buvo laikomas pažangiu, bet jos buvo tokios menkos, kad rūkantys „Prima“ – tai aukščiausia klasė, nes
dar buvo „Pamir“ ar „Krasnaja zvezda“, kurias gamindavo iš dulkių, nusėdusių ant grindų elitinės „Primos“ gamybos
metu, cigarečių galiukus, kai jau nei pirštai, nei lūpos negalėjo pakęsti kaitros, sumesdavo nuorūkas – kancarus,
kiti juos vadindavo bikais – į tuščią butelį ir atėjus nikotininiam ir finansiniam badui, būdavo sutraiškomos ir sukamos į laikraščio skiautes – palaima...
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Sąžinė...
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et čia gavome ir pirmąsias bjaurasties pamokas. Mūsų grupelės narys, gražuolis iš Siesikų, Ksaveras Vaičiūnas,
marksizmo filosofijos dėstytojai, nepamenu pavardės – žydei, paskaitoje pasakojusiai apie „miškinių“ žudynes,
atkirto, kad „liaudies gynėjai“ žudė ne mažiau. Absoliučioje tyloje dėstytoja apsiverkė, pareiškusi: „miškiniai“ žudė
„mūsiškius“, Ksaveras atrėžė – tai „jos mūsiškiai“.
Po kelių dienų docentas Stasys Abramauskas pašnibždėjo, kad nuo Ksavero reikia laikytis toliau. Kodėl – buvo
aišku net mums, nepatyrusiems. Bet nuo to karto pats Ksaveras kategoriškai nutraukė visus ryšius su mumis. Nebendravo, nors mes atjautėme jį. Po kelių dienų užėjau į „Orbitą“, neseniai atidarytą Vytauto Dičiaus ir Algimanto
Mikėno projektuotą restoraną, dievaži, grynai iš smalsumo. Pastebėjau prie staliuko vienatvėje sėdintį Ksaverą,
kuris tyliai verkė, patikėkit, tai prastas reginys. Paklausus, kas atsitiko, jis staigiai iš kišenės išsitraukė pasą, kuriuo
kadaise taip didžiavosi V. Majakovskis, ir perplėšęs jį pusiau šveitė per petį. Supratau, kad bus dar blogiau, ir surinkau draiskanas. Kitą dieną atidaviau jam paso dalis, prašydamas nusiraminti. Bet vos ne kitą dieną gražus ir, galbūt,
talentingas Lietuvos jaunikaitis metė institutą, įsidarbino baldų gruščiku (kroviku) ir prasigėręs mirė, nesulaukęs
nė trisdešimties. Bet nieko neįskundė! Garbė jam, tragiška garbė.
Nežinau, ar jį mušė, ar kankino, bet supratau ir dabar suprantu – būti didvyriu duota ne kiekvienam. Todėl man
nejauku, kai dabartiniai intelektiniai trejetukininkai smerkia žmones, kurie iš romantinio naivumo ar po kankinimų
padarydavo tai, dėl ko gailėjosi visą gyvenimą. Kaip poetas Kostas Kubilinskas, pradėdavęs raudoti po pirmos alkoholio taurelės, 1952 metais užrašė mano grupės draugei Gražinai Rauduvaitei į jos renkamų autografų sąsiuvinį:
„Mano mažoji, mieloji sese! Gyvenimas labai žiaurus. Kai tu užaugsi, viską suprasi. Ir nepakliūsi į jo nasrus“ (1958.
VI. 20, Vilnius).
Atleisti sudėtinga, bet neduok tu Dieve, kad, gaudami šlapia lenta per šikną ar prijungus elektrą prie kitos vietos,
neišduotumėm... Todėl ir buvo Lietuvoje vos keletas tikrų disidentų, kurių dabar priviso tiek daug, kad didvyrių
žemė tapo per maža.

Leonardas ir Ksaveras
Vaičiūnas (dešinėje).
1962 m.
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Gediminas Jokūbonis. „Pirčiupių motina“. Archit. – Vytautas Gabriūnas. 1960 m.

Nenustebino kunigo Juliaus Sasnausko laiškai savo „fiureriui“ Antanui Terleckui. Girdžiu jį Bernardinuose visada
vienodoje pamokslo dramaturgijoje, kai jo pradžioje pasėjamas nerimas dėl Atpirkėjo egzistavimo, su laiminga
pabaiga, kad jis vis dėlto ateis... Dėl jo viskas aišku.
Nustebino Antano Terlecko laiškai jam iš katorgos. Žmogus skaitė pasaulinę, rusų klasiką, konspektavo! Rašydavo
laiško juodraštį, kurį vėliau perrašydavo. Nebijojo! Nieko nebijojo. Kur jis dabar, ant kokio postamento? Tarp apsišaukėlių nykštukų.
Prisimenu, kaip susinervinau išvydęs „Katalikų kroniką“ – ir vėl be manęs! Buvau labai jaunas. Vėliau pagalvojau: o
jeigu ta mušama šikna būtų mano? Ar neišduočiau?
Mokslus pirmame kurse turėjome derinti su darbu statybose – toks buvo tuometinio SSSR vyriausiojo vadovo
N. Chruščiovo eksperimentas, turėjęs studentiją „pririšti“ prie gamybos. Dalis mūsų grupės buvome paskirti mokytis tinkavimo, kiti – dailidžiavimo. Patekau pas „tinkorius“ į brigadą, kuri rimtai arė visas aštuonias valandas, o
mes šešias, tada eidavome studijuoti dar apie 4 val. Brigadininkas mokėjo išnaudoti žalią, bet fiziškai stiprią jėgą, todėl
nešiojome, krovėme į maišyklę skiedinį. Po truputį gaudavome su tarka užtrinti-išlyginti apdailinį tinko sluoksnį. Labai
zanūdnas darbas. Tačiau už šį darbą gaudavome nedidelius pinigus ir daugeliui tai buvo pirmieji uždirbti.
Tvarkingai, du kartus per mėnesį, per avansą ir algos mokėjimus, brigada griežtai rinko po rublį ir susidarydavo
beveik 10 rublių, o tai reiškė keturis butelius „Skaidriosios“ po 2,10 rub. Namo pareidavau akivaizdžiai pagėręs, į ką
labai neigiamai reaguodavo mama: po kelių reguliarių avansų ir algų pareikalavo, kad tėvas nueitų pas rektorių ir
uždraustų girdyti vaikus. Atsimenu, tėvas atsakė: „Tai gyvenimo mokykla.“
Turiu pripažinti, kad šią gyvenimo mokyklą aš įsisavinau neblogai. Vėliau išgirdau akademiko V. Čekanausko kalambūrą, lig šiol gyvą amžininkų atmintyje visoje buvusios SSSR teritorijoje: „Architektai būna talentingi ir negeriantys“. Neabejotinai daugelis norėjome būti talentingi. Taigi gal N. Chruščiovas nebuvo neteisus, „pririšdamas“
mus prie gyvenimo.
Atėjo pirmoji studentiška 1962-ųjų vasara. Pamažu besiklijuojanti trijulė Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys,
neabejotini gabuoliai, ir aš nusprendėme tuo metu atsiradusiu autostopu nusibelsti į Pirčiupius ir pamatyti Gedimino Jokūbonio „Motiną“.
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Susėdę ant šalikelės borto ėmėme piešti paminklą. Aš atsisėdau an fas (iš priekio), Algis su Gintu – iš trijų ketvirčių
pozicijos. Mums piešiant privažiavo juoda, dar 21-ojo modelio, „Volga“, iš kurios išlipo tuometinis LKP CK pirmasis
sekretorius A. Sniečkus, kurį iš matymo pažinojo, turbūt, visi Lietuvos gyventojai, ir kažkoks įtartinai inteligentiškas vyras bei moteris. Priėjo prie manęs ir pasakė: „Oh, artists“ (O, menininkai). Manau, kad mano atsakymu būtų
susižavėjusi mokyklos mokytoja, visada man rašiusi trejetus: „No, no, we are second year achitect students“ (Ne,
ne, mes antro kurso architektūros studentai) – atsakiau. „Nice, nice“ (Puiku, puiku), – pagyrė užsienietis, matyt,
kokios broliškos komunistų partijos atstovas ir visa trijulė nuėjo į muziejų. Grįžtant vis dar piešėme ir praeidamas
A. Sniečkus patapšnojo man per petį – supratau, kad gerai pasirodžiau...
Prisiminiau tai visai neseniai, kai su savo jau augiais anūkais žiūrėjome lietuvišką televizijos filmą „Laisvės kaina.
Partizanai“ (rež. S. Balandis). Ne V. Žalakevičius, bet man visai patiko. Buvo serija, kurioje A. Sniečkus baudėsi viršyti
Stalino nurodytą išvežti skaičių lietuvių Sibiran. Anūkai jau buvo girdėję mano nuotykį Pirčiupiuose su Sniečkumi.
Vienas anūkėlis pasakė: „Seneli, gal tu nerašyk, kad jis tau per petį tapšnojo.“
Greičiausiai taip ir būčiau padaręs, tačiau pokalbis su žinomu JAV „laisvai samdomu“ fotografu Jonu Dovydėnu,
kuris atvyko į Lietuvą pamatyti išleistos savo remtos knygos – monografijos „Giedrė ir Tautvydas Miknevičiai. Architektai“ – per vakaronę, deja, jau vienos Giedrės namuose, netikėtai filmo kontekste pasuko A. Sniečkaus link. Jonas
Dovydėnas – tai garsiojo Liudo Dovydėno sūnus, kurio nuostatos, atrodo, turėjo būti labai kategoriškai smerkiančios A. Sniečkų. Tačiau išgirdau netikėtą frazę apie Sniečkų: „Jam buvo nesvetimas Tėvynės jausmas“. Ji sujudino
primirštus, tiesiogiai nesiejamus su šiuo veikėju įvykius, kurie buvo labai svarbūs, o gal netgi lemtingi Lietuvai.
1964 metais buvo baigtas mano garsiojo profesoriaus – urbanisto Kazimiero Šešelgio mokslinis darbas, kurį užsakė tuometinė LSSR valdžia – „Vieninga Lietuvos apgyvendinimo schema“. Trumpa ir supaprastinta jo esmė buvo
didžiųjų penkių Lietuvos miestų augimo sustabdymas vystant naujus penkis rajonų centrus iki maždaug 80 tūkst.
gyventojų. Tokiais turėjo tapti Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena. Be kitų šio projekto privalumų – humaniško dydžio „didieji“ miestai, proporcingai teritorijos atžvilgiu išdėstyti ir vystomi, taptų naujais aukštesnės
kultūros ir šiuolaikiškesnės pramonės centrais.

Regionų centrų pasiskirstymas pagal Lietuvos teritorijos bendrąją apgyvendinimo
koncepciją. Archit. – Kazys Šešelgis. 1964 m.
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Ir tas projektas veikė labai griežtai, tai patyriau ir aš, kai buvo nutraukti keli projektai Vilniuje, plečiantys ūkinę,
visuomeninę, kultūrinę veiklą.
Nežinau, ar profesorius, ar LSSR valdžia, be kurios palaikymo tokios apimties projektai neįmanomi, suvokė, kad
šiuo projektu Lietuvos teritorija buvo apsaugota nuo imigracijos, kuri tuo metu buvo tik iš Rytų. Iš tiesų SSSR gyventojams imponavo galimybė gyventi „beveik Amerikoje“, bet buvo tik žinomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio miestai. O Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena – kažkokie negirdėti miesteliai, visiškai nepatrauklūs imigrantams.
Kas įvyko pas mūsų kaimynus latvius ir estus, kurie ir toliau vystė savo sostines, žinote visi.
Gal kada nors, kai į Lietuvą sugrįš lietuviai, mes pastatysime visuose penkiuose numatytuose vystyti miestuose
paminklus didžiajam Kazimierui Šešelgiui.
Betgi kas tuo metu buvo LSSR valdžioje? Taip, A. Sniečkus, vadintas „šeimininku“. Ar jis suprato, kad šį kartą gelbėjo
Lietuvą? Manau, kad, galvojant apie tokius prolietuviškus tikslus, nuslėpti tai nuo internacionalinės Maskvos buvo
nepaprastai sunkus uždavinys. Bet jis pavyko. Ar pavyks dabar, kai homo sovieticus keičia homo europeanus, skatinamas mūsų oligarchėlių gobšumo?
Taigi iš tiesų beatodairiškai tarnaudamas paranojiškai sovietų valdžiai A. Sniečkus vėliau padarė Lietuvai šį tą gero,
o jeigu ne jis, tai taip pat ištikimai būtų tarnavęs kitas.
Išvada? Jokios. Tiesiog gyvenimo mėsmalė, kurioje dori išlieka tik didvyriai. Kiek jų, tikrųjų, ne tų, kurie „prisirašė“?
O dabar – atgal į Pirčiupius, kurie man dar duos istorinį architektūros šansą, bet jau po 20-ies metų.
Baigus piešti, dar buvo pusiaudienis, nusprendėme stabdyti mašinas ir važiuoti ten, kur veš, koks skirtumas –
vasara tik prasidėjo. Bet kad taip nuskils, nesitikėjome: baltarusis su firminiu rusišku sunkvežimiu ZIS sustojo ir
įdėmiai išklausęs autostopo – vežti už dyka – esmės, kad beveik garantuotai laimės loterijoje „Moskvič“ už duotus
jam talonėlius (iš tiesų tokia buvo autostopo propaganda), mus įsimetė į kėbulą ir pasileido į Klaipėdą per Alytų,
Jurbarką, Šilutę.
Ritinėdamiesi kėbule ir studijuodami žemėlapį, pamatėme, kad pasitaikė reta galimybė aplankyti Tilžę, kurioje nė
vienas nebuvome buvę. Kadangi kelionė nevyko kosminiu greičiu, artėjo tamsa, kai mes atsidūrėme Mikytuose,
kur, atsisveikinę su vairuotoju, gavome nakvynę daržinėje ir dar pieno, labai tikusio prie dar iš namų mamos duotų
sumuštinių.
Iš ryto žvitriai nukulniavome kelis kilometrus ir per karalienės Luizos tiltą pasiekėme neįtikėtinai apleistą miestą su
daug kur stūksančiais griuvėsiais, su barbariškais vokiško palikimo remontais ir duobėtais keliais.
Ką gi, apėjome centrinę miesto dalį ir radome visai patrauklių piešti raudonų plytų statinių griuvėsių. Tuo ir užsiėmėme. Kažkaip nepagalvojome apie nakvynę, o eiti atgal į Mikytus nebuvo jėgų. Susiradome vienintelį mieste
viešbutį, gavome kambarį su keturiomis metalinėmis lovomis ir visur privalomu radijo tašku. Įjungėme, bet jis
tylėjo, nepamenu, kuris gerokai trinktelėjome per jį. Reakcija buvo pritrenkianti: „Želaju į vam takoj že samoj smerti“ (Linkiu ir jums tokios pat mirties). Matyt, įsiterpėme į radijo pjesę. Bet buvo nemalonu. žinoma, ne dėl to ryte
pasukome namo: viešbutis surijo visus mūsų pinigus.
Mikytuose pagavome kolūkio sunkvežimį, jis mus pamėtėjo keliasdešimt kilometrų reikiama kryptimi ir buvo naudingas tuo, kad kėbule, be mūsų, ritinėjosi keliolika kručkų (ropių), kurios ir buvo visas mūsų dienos valgis, su
trimis ar keturiais persėdimais pasiekiant Kauną.
Ir antrieji studijų metai praėjo „šlifuojant“ Laisvę, kartais nueinant į institutą, kai buvo skaitomos „reikalingos paskaitos“, gaunami reikalingi pažymiai mažiausiam pažangumui užtikrinti. Sieloje vis dar kirbėjo krepšinis...
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Brandos lik

G

yvenime viskas pakito staiga, kai 1963 m. rugpjūčio 21 d. savo dirbtuvėje nuo ūminio širdies raumenų nepakankamumo mirė tėvas, su kuriuo pastaruosius metus dažnai praleisdavome kalbėdamiesi apie viską. Iš jo,
šiaip vengiančio kritikuoti sistemą, pirmą kartą išgirdau, kad socializmas yra gerai, kai reikia visiems garantuoti
orų pragyvenimą, tačiau priaugančių socialistinių gėrybių dalybos neturėtų būti visiems tolygios. Jas sukuriantys
galimai turėtų gauti daugiau. Man, buvusiam pionieriui, komjaunuoliui, ši mintis atrodė kapitalistiška, netikėtai
išgirsta iš tėčio, kurio proletarinė kilmė sovietų laikais iškėlė į aukštą postą, ne kartą jį gelbėjusį vėliau. Mano seneliai iš tėvo pusės jau buvo apleidę šį pasaulį, kai aš į jį tik įžengiau. Senelis dirbo geležinkelio depe Kaune, močiutė,
pagimdžiusi devynis vaikus, turėjo pakankamai veiklos. Tėvas buvo vienintelis, pasiekęs mokslo, beje, pats tam
užsidirbdamas knygrišiu. Tėvo šeima buvo tragiškai išbarstyta, taigi pažinojau tik dvi jo seseris. Viena netikėtai pasirodė šeštojo dešimtmečio pabaigoje grįžusi iš Sibiro. Įdomu, kuo galėjo būti pavojinga sistemai beraštė moteris?
Gaila, kad šios senelių poros neliko jokiu nuotraukų, tik tėvo nutapytas „Mašinistas. Tėvo portretas“ (1936).
1944 metais Taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius profesorius Liudvikas Strolis pedantiškąjį
tėvą pakvietė pavaduotoju. (Vėliau tą patį prof. L. Strolį už nepakankamą socialistinio meno puoselėjimą atleido
iš pareigų.) Du instituto pilkieji kardinolai profesoriai Juozas Mikėnas ir Liudvikas Strolis pasikvietė tėvą ir įtikino
tapti direktoriumi: „Eik, tu – proletarų kilmės, kitaip kokį nors rusą atsiųs.“ Tėvas sutiko, bet gavo pavaduotoją avantiūristą, rusą Denisovą, nuo kurio tiesiogiai išgelbėjo nemažai talentingiausių būsimų Lietuvos dailininkų. Įsiminė
Gedimino Jokūbonio, to laikotarpio studento, žodžiai, kai prieš kelerius metus (2003) ruošiau tėvo monografiją:
„Pagal gyvenimo logiką turėjome tapti dailininkais, bet jeigu ne Vaitys, tai galėjo ir neįvykti.“ O žinote, kas galėjo

Jonas Vaitys. „Mašinistas.
Tėvo portretas“. 1936 m.
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„neįvykti“: Gediminas Jokūbonis, Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė, Leonas Žuklys ir Marija Straigytė, Sofija Veiverytė, Vytautas Ciplijauskas. Neįvykti kaip menininkai, o gal buvo išgelbėta ir jų gyvybė.
O po metų,1964-aisiais, sugebėjau padaryti avariją su tėvo paliktu „Moskvičiumi“, ačiū Dievui, be aukų, bet, matyt,
su liekamosiomis deformacijomis, kurios pusmečiui mane paguldė į Kauno klinikas, o dar pusmečiui – į Kulautuvos sanatoriją, kurioje į sriubas pildavo miltelių, mažinančių sekso potraukį. Manęs tai neapnuodijo, susiradau
„vietinę“ žmoną, su kuria taip ir gyvenu jau 52 metus. Gal gerai, kad miltelių buvo nepakankamai?
Grįžau į institutą. Jau į kitą grupę, nes manoji nuėjo pirmyn. Su naujais grupiokais greitai susidraugavau, bet ir su
ankstesniais likau artimas. Baigus trečią kursą mane „prisivijo“ Gintas, kurį su šperomis per egzaminą pagavo tada
dar jaunas, bet jau kietas „gelžbetonininkas“ Gediminas Marčiukaitis.
Man nebuvo kur dėtis, teko surimtėti ir kuo greičiau baigti studijas be klystkelių, nes namie, kai duoną uždirbdavo
tėvas, tapo ne pyragai. Nutarėme su Gintu pasitempti ir ėmėme mokytis, ką galėjome išmokti, „pavyzdingai“ ir
pakelti nusirašinėjimo lygį į aukštesnį, laikant tas disciplinas, kurių išmokti neįmanoma ir, tiesą sakant, kurios buvo
nelabai ir reikalingos. Į tokių sąrašą pateko medžiagų atsparumas, gelžbetonio, metalo, medžio konstrukcijos ir
kažin kas dar – jų pagrindą sudarė formulės, formulės...
Tiesą sakant, manau, kad architektams, mokantis tų disciplinų, reikėjo suprasti, kaip veikia įvairios konstrukcinės
schemos, bet išmokti jas apskaičiuoti projektuojant didesnį nei individualų gyvenamąjį namą – ne architektų, o
kitų specialistų duona. Tačiau mūsų nuomonė niekaip nepaveikė mokymo programos.
Teko racionalizuoti pagalbines priemones, kad jos būtų ne tiek pavojingos, kaip įprastos šperos. Kartais pirmaisiais
į egzaminus praleisdavome „etatinius“ pirmūnus, tarp kurių buvo bent vienas gana miklus. Jam ir būdavo uždavinys traukiant bilietą ištraukti du. Pirmas atsakęs išnešdavo nepanaudotą bilietą, pagal kurį būdavo gana greitai
pasiruošiama. Atėjęs jau „pasiruošęs“ studentas traukdavo bilietą, bet dėstytojui sakydavo atsineštojo numerį, ir
ratas užsisukdavo...
Užlūždavome pas tuos dėstytojus, kurie ištrauktą bilietą prašydavo parodyti. Taip atsitikdavo retai, bet garsas apie
mūsų grupės fokusus greitai pasiekė fakulteto vadovybę, ir „kromelis“ užsidarė.
Alternatyvos nebuvo. Reikėjo kažką daryti. Nejaugi kalsi tai, ko tau nereikia ir be galo sunku.
Gyvenimas, kaip kartais būna, pats pakiša sprendimą, tik reikia pastebėti. Kartą auditorijos stale radau kažkieno
paliktą paprastą pieštuką, ant kurio briaunų, matyt, adata buvo išgraviruotos formulės. Ne, tai dar nebuvo sprendimas – galite įsivaizduoti, koks tai pragariškas darbas. Nušvitimas įvyko, kai supratau, kad tą pieštuką galima
apklijuoti rašomuoju popieriumi ir nudažyti geltonai. Štai taip ant paruošto pieštuko, kuris vizualiai visai nesiskyrė
nuo originalo, kietu 4H grafitu ant kiekvienos briaunos surašydavome atsakymus į bilieto klausimus. Pieštukas,
kaip žinoma, turi šešias briaunas, taigi egzaminui tekdavo paruošti apie 10 pieštukų.
Kadangi egzaminui buvo galima ruoštis rašant pieštuku, tai atskaičiavę, kuriame pieštuke yra konkretaus bilieto
klausimas, jį išsitraukdavome iš vidinės švarko kišenės, kuri būdavo suštabnuota kaip gruzinų tautiniuose drabužiuose kišenės šoviniams, kad nebūtų pažeistas eiliškumas. Ir tada gerbiamų profesorių panosėje pildavome kaip
iš pypkės tais pačiais tinkamai paruoštais pieštukais.
Beje, vyresniuose kursuose jau atsirasdavo chaltūrėlių, kai nabagai kitų specialybių studentai, kuriems architektūra buvo tarsi šuniui penkta koja, prašydavo nubraižyti kokį namą, sandėlį ar ką nors sudėtingesnio. Paprastai tokį
darbą atlikdavau per vakarą, bet sakydavau, kad atsiimti ateitų po 3 dienų. Taip pakildavo „daug darbo“ reikalaudavusios užduoties kaina. Atsirado savų pinigėlių, ir mes su Gintu nutarėme, kad savo egzaminų pieštukus galime
ruošti kur kas malonesnėje aplinkoje.
Kaune K. Petrausko ir Aukštaičių gatvės kampe ką tik duris atvėrė nauja kavinė „Tartu“, kurios interjerus projektavo
mūsų dėstytojas Anicetas Vaivada, o menus darė jo žmona Tiju Enė. Taigi mudu kiekvieną vakarą po paskaitų
sėsdavome prie staliuko. Užsisakydavome butelį estiško likerio „Kianu kook“ (atrodo, „Gaidžio koja“), kuris kainavo
3 rub. ir kavinuką kavos, kuriame tilpdavo šeši puodeliai kavos po 6 kapeikas. Vakaro sąmatą sudarė 3 rubliai 36
kapeikos. Atsiskaitydami kilniaširdiškai palikdavome keturis rublius be grąžos. Ir gaminome pieštukus. Per vieną
sesiją „Tartu“ praleidome keturiolika vakarų iš eilės.
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Ramius vaikinus pamilo jaunos padavėjos, sveikinosi džiazmenai, niekas netrukdė rimtai dirbti.
Be to, jau pirmosiomis darbo dienomis pastebėjome, kad kai kurių artimesnių staliukų klientai išeidavo anksčiau,
nei išvarydavo, artėjant 24 val. Apie tai prieš pusvalandį būdavo signalizuojama tris kartus trumpai išjungiant
šviesą. Tie „ankstyvieji“ palikdavo gabalą kokio karbonado ar šnicelio, tai mes per šviesų mirksėjimą parsinešdavome ant savo stalelio. Pavargusios padavėjos nepastebėdavo ar joms tai buvo nesvarbu. Mes visada išeidavome
paskutiniai...
Rezultatų ilgai laukti neteko. Pasipylė penketai, kurie buvo aiškiai netikėti dėstytojams, bet pagaliau nusprendė,
kad atėjome į protą. O ką, gal ne? Vienu žodžiu, jeigu ne pirmųjų dvejų metų pažymiai, institutą būčiau baigęs
raudonu diplomu...
Architektūrinis projektavimas, žinoma, buvo svarbiausia disciplina per visas studijas ir čia aš, jausdamas atsilikimą
nuo lyderių, ariau atsakančiai.
Jau antrame kurse docentas Vytautas Bujauskas, visada švariai nusiskutęs, maloniai kvepiantis inteligentas ėmė
ir viešai pagyrė mano kažin kokį visuomeninį objektą, kurį projektavau ant Žaliakalnio kalvų. Pats nežinau, kodėl
vieną pastato korpusą pakreipiau 30 laipsnių kampu, o tai dėstytojui pasirodė esąs privalumas, nes jį atsukau į
žemutinėje terasoje stūksantį Kauną... Tai labai pakėlė ūpą, o dar labiau – Algio Aleknos prasitarimas, kad Gintas jį
perspėjo: „Žiūrėk, jis mus vejasi...“. Bet iki tikro pasivijimo dar buvo toli kaip iki mėnulio. Tik viltis įsižiebė.
Tada, o ir vėliau, kai darydavome konkursus ir ištinusiomis kojomis, prisipliumpę kavos ir prisirūkę „Primos“ stovėdavome prie braižomųjų stalų savaitėmis, pamiegodami po kelias valandas, su dėkingumu prisiminiau krepšinį: jis
išmokė ištvermės, kentėti, kad ir kiek būtum pervargęs.
Pirmas konkursinis vargas prasidėjo dar mokantis. Katedrai leidus, mudu su Gintu nutarėme dalyvauti sąjunginiame konkurse „Bendrabutis – darbo jaunimui“. Tada, jau susižavėję Georges’o Candilis’o Tulūzos universiteto projektu, pabandėme ir mes padaryti mažaaukščių gyvenamųjų blokų, sujungtų galerijomis, laiptinėmis, sistemą. Dirbti,
kad niekas netrukdytų, projektuojant reikėjo patalpos.
Gintas tuo metu nuomojo kambarį pas ponią Juozėnienę, pirmąją Juozo Baltušio žmoną Panemunėje, tipiniame
stalininiame pastate. Nors šeimininkė buvo piktoka, bet, turėdama dukrą architektę Violetą, susitaikė su mūsų 2
 4-ių
valandų nonstopu. Kadangi kambaryje tilpo tik vienas braižomasis stalas ir viengulė lova, dirbome pamainomis: aš –
rytinis, Gintas – naktinis (toks pasiskirstymas ir liko visą gyvenimą, nes priversti Gintą dirbti rytais – misija neįmanoma
net Tomui Kruzui). Braižydavome – aš nuo septynių ryto iki septynių vakaro, Gintas – naktį.
Jo kėlimosi ritualas vertas geresnės plunksnos nei mano. Apie trečią valandą dienos Ginto ranka, jam dar neatmerkus
akių, gracingai ir tiksliai nusileisdavo ant grindų, kur įprastoje vietoje gulėjo „Prima“. Pirmoji cigaretė būdavo surūkoma lovoje. Nežmoniškomis valios pastangomis išsiritęs, „priimdavo tualetą“ ir pradėdavo virti kavą nuostabiame
metaliniame kavinuke, kuri buvome nugvelbę iš „Tulpės“. Gintas virė gerą – „atominę“ kavą. Taigi maždaug po pusvalandžio jau su kava ir antra cigarete atsistodavo man už nugaros ir ilgai dūsaudavo –„šūdas“. Tada eidavo gaminti
pusryčių-pietų-vakarienės. Ji būdavo visada vienodai gurmaniška.
Kartą per mėnesį Gintas aplankydavo savo mamą, Krakių vidurinės mokyklos mokytoją; ją – jautrią ir teisingą – vėliau teko pažinti. Vidutinio dydžio kaustytame lagaminėlyje iš mamos atsiveždavo vištos kiaušinių ir keptų kotletų.
Ir tų, ir tų būdavo po keliasdešimt. Gintas meistriškai pakepdavo supjaustytus kotletus, ant jų „užleisdavo“ kelis
kiaušinius – karalių maistas. Jį sukapodavome apie penktą, ir Gintas pamažu įsitaisydavo prie braižymo lentos.
Naktį kartais nubusdamas girdėdavau specifinį reisfederio (braižiklis) garsą ir tyliai tyliai grojančią Liuksemburgo
radijo stotį. Ačiū tetai, iš Amerikos atsiuntusiai dar nematytą tranzistorinį stebuklą.
Katedroje mus „užgyrė“ pats Adolfas Lukošaitis, bet nieko nelaimėjome.
Taip ėjo metai. Atrodo, pamažu tapau gerbiamas architektų dėstytojų. O jų buvo įvairių, bet didžioji dauguma
niekada nebuvo projektavę patys arba projektavę labai seniai.
Katedroje autoritetu ryškiai išsiskyrė jos vedėjas profesorius A. Lukošaitis, žymus tarpukario architektas, projektavęs išskirtinius Kauno objektus. Darbo rūmai („Profkė“), Taupomųjų kasų rūmai, dabar – savivaldybė, kultūros,
švietimo, medicinos objektai įvairiose Lietuvos vietose, kuriose jie ir liko žymiausiais architektūros kūriniais. Aiš-
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kios funkcinės schemos, santūrios, „kaunietiškos“ plastikos pastatai su estetiškais interjerais – tai buvo būdingi
A. Lukošaičio ir viso negausaus būrelio tarpukario architektų bruožai, dabar pagrįstai vertinami kaip lietuviškos
architektūros aukso fondas.
Greta jo ir inteligentiškojo Vytauto Bujausko išsiskyrė savotiškai charizmatiškas docentas Jokūbas Peras, nemažai
suprojektavęs, bet patį gražiausią namą Vytauto prospekte – sklido legendos – „nusirašė“ iš pastatyto Italijoje, dėl
to sumokėjo didelę kompensaciją, bet, matyt, pinigų turėjo.
Kartą, atnešus kursinį savo daugiabučio namo projektą, J. Peras, kaip visada paprašęs taburetės, ant kurios užsikeldavo vieną koją, rankos mostu parodydavo, kada vieną brėžinį reikia pakeisti kitu, atidžiausiai tikrindamas
sanmazgų sprendimus. Taigi, pažvelgęs į ilguosius mano gyvenamojo namo fasadus, nustebo, kodėl juos patrumpinau – „subjaurojau“ proporcijas, kurias docentas prisiminė matęs ankstesniuose eskizuose. Teko prisipažinti, kad
gavau tiktai tokių matmenų planšetus, kuriuos ir taip sunkiai gaudavome iš spaustuvės darbininkų už kelis rublius.
Tuomet ir supratau, kad nepriklausomoje Lietuvoje Perui pinigų pakakdavo: „Klausyk, kai man prie Smetonos padovanojo du gražius šlipsus, kurie netiko nei prie vieno iš mano devynių kostiumų, juos nunešiau savo siuvėjui
ir liepiau pasiūti naujus kostiumus, kurie tiktų. O tu negalėjai prie savo projekto nusipirkti didesnių planšetų?“.
Docentas aiškiai nebuvo girdėjęs apie turtinę nelygybę.
Visi su pasimėgavimu stebėjome, kaip atidžiai J. Peras tikrindavo sanmazgus, nes dar viena legenda bylojo, jog
nuolat vėluojantis į katedros posėdžius docentas Juozas Vitkauskas susilaukė šio pastabos: „Vitkauskas kaip visados...“. Pastarasis atsikirto, kad prieš posėdį lankęsis svečiuose daugiabučiame gyvenamajame name Pergalės
krantinėje, kurį projektavo J. Peras ir, pasinaudojęs tualetu, įstrigo jame, nes neteisinga kryptimi atsidarančios
durys paliko per mažą tarpą ir atsimušė į unitazą. Katedros vedėjas šį kartą vėlavimo priežastį pateisino. Nuo to
laiko docentas J. Peras tapo didžiuoju sanmazgų mokytoju. Ačiū jam už tai. Tai viena svarbiausių gyvenamojo
būsto patalpų.
Įsivaizduoju, kiek A. Lukošaičiui kartu su K. Šešelgiu ir J. Kumpiu teko kankintis, projektuojant Lietuvos paviljoną
Sąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje 1953 metais. Iš šios trijulės tik A. Lukošaitis turėjo profesionalaus architekto tūrininko statusą. K. Šešelgis buvo žymus makroerdvių urbanistas, o J. Kumpis, iš esmės suformuotas Rusijoje, ne itin gausios praktikos ragavęs architektas, atsiųstas į Lietuvą mokyti socialistinio realizmo.
Lietuvos paviljonas, kaip ir visi kiti, buvo „gaminys“, primenantis stalininę Kijevo Kreščatiko gatvę, kurios architektūrą vienas kolega apibūdino: „Košmariškas išprotėjusio konditerio sapnas“. Žinoma, Lietuvos paviljonas buvo
bent kiek santūresnis, netgi su lietuviška ornamentika, bet vis tiek iš esmės mums svetimas.
Su šiuo pastatu man netikėtai teko susipažinti artimiau. Architektūros katedrai buvo duotas užsakymas Lietuvos
paviljone parengti teminę parodą „Švietimas SSSR“. Į Maskvą buvo komandiruoti dėstytojai interjero specialistai
B. Janavičius, A. Keturka, A. Vaivada. Po kurio laiko katedros vadovybė, matyt, pastebėjo, kad komandiruotiesiems
reikia „fizinės“ pagalbos, atliekant iš tiesų didelės apimties brėžinius. Taip aš su Gintu atsidūrėme Maskvoje – abu
pirmą kartą. Apsistojome „žymiame“ viešbutyje „Auksinė varpa“, esančiame netoliese parodos komplekso, tada
atvykome į Lietuvos paviljoną, kuriame buvo sustatyti braižomieji stalai. Beje, tai buvo oranžerijos patalpa, joje
augo mažytės ir labai rūgščios citrinos. Bet arbatai pagardinti visai tiko, kol mane medyje pagavo būsimos parodos kuratorius. Beje, su pastaruoju ginčydamasis B. Janavičius tada pasakė iki dabar įsiminusią frazę: „Atleiskite,
bet jūs nesugebate įsivaizduoti šių brėžinių erdviškai, tai gali tik profesionalai“. Kuratoriui tai nepatiko, bet viskas
tuo kartu stojo į savo vietas.
Le Corbusier yra pasakęs: „Žinoti architektūrą ir ją suprasti yra du skirtingi dalykai“. Kai jau dirbdamas architektu tai
pacituodavau, užsakovai, valdžios klerkai ar vadovai visada likdavo nepatenkinti.
Nors dirbdavome Maskvos pakraštyje ir daug, vis dėlto vakarop mudu su Gintu išslysdavome į centrą, pasinaudodami metro, kurių architektūra mus gąsdino savo „žiauriu“ realizmu. Jau daug vėliau tokia estetika „apsivilko“
paveldo rūbą ir iš atvirai komiškos virto konkretaus laikotarpio profesinio meistriškumo pavyzdžiu. Tai suvokiau
jau gerokai vėliau, bet artimesnė ji netapo...
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Lietuvos paviljonas Sąjunginėje
liaudies ūkio pasiekimų parodoje
Maskvoje 1953 m.
Maskva apskritai man nepatiko. Pernelyg plačios gatvės, daugybė žmonių, kažkodėl vis lipančių tau ant kulnų,
masyvios ir indeferentiškos architektūros aplinka. Tikros architektūros joje buvo, tik reikėjo žinoti, kur ji yra. Mes
buvome tam nepasiruošę, todėl, kad atsigautume architektūriškai, kelis kartus aplankėme Raudonąją aikštę, kuri
su Aleksejaus Ščiusevo projektuotu Lenino mauzoliejumi darė įspūdį. Šio mauzoliejaus architektūros santykį su
Kremliumi žymusis mūsų teoretikas Vytautas Jurkštas apibūdino kaip skirtingų architektūrų sąveikos šedevrą.
Vėliau mūsų akademikas, stovėdamas „Rosijos“ viešbučio kambaryje, atgręžtame į Kremlių, tarė: „Gražu, bet Azija“.
Ir raiškiai nusispjovė. Tuo viskas buvo pasakyta – iš tiesų meistriška, bet mums svetima architektūra. Tačiau Rusijos
požiūriu – sava, ir tai teisinga. Visada nacionalinė tapatybė visame kame man buvo svarbi, o pastaruoju laiku, kai
esame pinigais įvilioti į globalinę erdvę, dar labiau...
Taip prabėgo pora savaičių numeryje su keturiomis metalinėmis lovomis viešbutyje be žvaigždučių, kur periodiškai keisdavosi gyventojai. Vienas paliko „neišdildomą“ įspūdį. Tvirtas, vidutinio amžiaus žmogus su tipišku pilku
lietpalčiu ir kaustytu čemodanu, atsirado vėlai vakare ir „prisirašymui“ ištraukė du butelius „Stoličnajos“. O mes?
Studentai – tik duok. Prabudę iš ryto radome naująjį gyventoją sėdintį prie stalo ir įdėmiai žiūrintį į mus. Ėmė raginti greičiau keltis. Ant stalo stovėjo nepradėtas butelis. Degtinė iš ryto – buvo nauja patirtis. Ilgai neužtrukome:
išgėrėme po 200 g iš genialiosios skulptorės Veros Muchinos granionų (briaunuotų) stiklinių ir – pirmyn gaminti
parodos „Švietimas SSSR“.
Padarėme klaidą, prasitardami kaimynui, kad pietaujame viešbučio kambaryje – kiaušinienė, sosiskos (dešrelės) ar
pelmeniai (virtiniai su mėsa) buvo pigiau, nes, grįžę pietų, paprastai rasdavome jį, laukiantį su nauju buteliu... Ačiū
Dievui, po darbo grįždavome vėlai, kai jis jau miegodavo, bet kvapas kambaryje tvyrojo nedviprasmiškas.
Tai tęsėsi gal penkias dienas. Ar jis buvo išėjęs į Maskvą, negaliu pasakyti, bet penktą dieną rytinio butelio ant stalo
nebuvo, o kaimynas, atsidaręs lagaminą (o Dieve, jis buvo pilnas pinigų!) įsimetė pakaitinius marškinius ir pareiškė,
kad Maskva jam nusibodo – „pasiduos“ į Odesą – ir išvyko. Tiesa, jau žinojome, kad šis iš tiesų mielas rusas – tolimojo plaukiojimo kapitonas iš Vladivostoko, vienišas ir užsitarnavęs atostogas už trejus metus, o tai – ištisi šeši
mėnesiai. Pagalvojome su Gintu apie jo sveikatą...
Pirmoji viešnagė SSSR sostinėje, mane „praturtinusi“ įvairialype gyvenimo patirtimi, baigėsi. Maskvoje mus pakeitė du grupiokai – Donatas Gricius ir Juozapas Šipalis. „Švietimo SSSR“ terminai spaudė.
Jau ir šeštas kursas – paskutinis. Diplominis. Jeigu būtų registruojami didžiausios grafinės apimties darbai, tai maniškis neabejotinai būtų tarp lyderių, o gal ir pats pirmasis. Pateikiau 28-ias lentas po 130 × 70 cm. Patikėkite, tai
daug. Negravo (talkino) nemažai jaunesniųjų kursų studentų, o lemiamą savaitę iš Vilniaus atlėkė A. Alekna, į kurio
paskutinę minutę pastele nuteptą interjero porėmį, gindamas diplominį, išsipaišiau išeiginio kostiumo kelnes...
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Leonardo Vaičio
diplominio darbo
fragmentas. 1968 m.

Nuovargis buvo toks, kad prieš pat gynimą, nubėgęs į kirpyklą nusiskusti studentiškos barzdelės, užmigau kėdėje.
Pakirdęs nuskustas, pastebėjau pagarbų nustebusio kirpėjo žvilgsnį.
Čia prisiminiau bent kiek su papasakota situacija susijusį įvykį Maskvoje, kur tame pačiame Lietuvos paviljone
broliai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, baigę Dailės institutą, dirbo jo dailininkais. Broliai keisdavo vienas kitą
sutartu laiku. Inteligentiški gražuoliai darbe pasirodydavo pasitempę, nusiskutę. Nenuostabu, kad, tik atvykęs į
Maskvą, Vytautas nuėjo į kirpyklą ir atsisėdo į tą pačią kėdę, iš kurios prieš penkias minutes buvo pakilęs Algimantas. Kirpėją teko gaivinti...
O diplominių gynimo nuovargį didinome dar patys visai sąmoningai. Negana to, kad krėsdavome kiaulystes sulankstomojoje lovoje miegantiems paeiliui. Kai atėjo mano eilė ilsėtis, atsiguliau su akiniais, kad ant jų niekas
neužliptų. Pažadintas paklaikau: akyse mirgėjo baisūs juodi vorai – tai rupūžės draugai išpaišė tušu akinius! O dar
reikėjo sužaisti paskutinę pùlką!..
Pasitvirtino Ludwigo Mies van der Rohe kalambūras Less is more (mažiau yra daugiau) – jis buvo perfrazuotas į
Heavy is better (sunkiau yra geriau).
Gerai įvertintas, baigiau gražų, iš esmės sėkmingą, bet apkartintą praradimais gyvenimo etapą. Diplominio laistymas buvo labai vangus...

Studijų pabaiga...
Iš kairės Leonardas Vaitys, Viktotras
Skokauskas, Gintautas Telksnys.
Apie 1968 m.
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Savarankiško darbo pradžia

R

eikėjo rinktis, kur dirbti. Šeimos statusas ir vis dar kankinantis nepasitikėjimas savo architektūriniu pasirengimu mane kreipė į Vilkaviškį, miestą, kuriame niekada nesilankiau, bet jis buvo vienintelė vieta, siūlanti rajono
vyriausiojo architekto postą. Galvojau: ten be duonos neliksiu...
Kadangi mokslus buvau baigęs gerai (kaip tai pavyko, jau žinote), turėjau galimybę rinktis, kai į auditoriją, kurioje
laukėme skirstymo komisijos darbo pradžios, įėjo docentas Stasys Abramauskas su nepažįstamu žmogumi, kuris
man tapo „raktinis“ – Algimantu Mačiuliu, Vilniaus Komunalinio ūkio projektavimo instituto vyriausiuoju architektu. Ar galėjau tada pagalvoti, kad beveik po 30-ies metų toje kėdėje sėdėsiu aš?
Įsivaizduoju, kaip fenomenalus gražbylys, architektūros istorijos žinovas ir „kūrėjas“, docentas S. Abramauskas (sklido legendos, kad jo dėstyme atsirasdavo nemenka dozė asmeninių improvizacijų, pateikiamų su tokia aktorine
įtaiga, kad visi klausėsi išsižioję ir sužavėti) mane pristatė A. Mačiuliui jo šlovės valandą. Jis buvo ką tik pastatęs
Vilniaus statybininkų rūmus, išgarsėjusius savo modernumu visoje Sovietų Sąjungoje.
Abu šie žmonės gerai pažinojo mano tėvą. Docentas būdavo kartkartėmis užeinantis svečias ir labai mėgstamas,
nes visada turėdavo „tikrų istorijų“ ir jas virtuoziškai pasakodavo. A. Mačiulis, pasirodo, savo darbinę architekto karjerą pradėjo Druskininkuose, o jų dailininkai pagal įsigalėjusią tradiciją bendravo su Kauno dailininkais; pastarųjų
kūrybinės sąjungos pirmininkas buvo mano tėvas.
Pavardė padarė savo, ir aš, ne per daug ilgai kalbintas, pasukau ienas į Vilnių, juo labiau kad ten pas patį metrą
Vytautą Čekanauską jau dirbo Algis Alekna ir metais anksčiau už jį baigę instituto lyderiai Česlovas Mazūras ir Aleksandras Lukšas. Į Vilnių, į Eksperimentinį baldų projektavimo biurą, paskyrimą gavo ir G. Telksnys, puikus piešėjas,
talentingas skulptorius, detalės meistras. Taip pat metais anksčiau ten atsidūrė dar viena studijų draugų pora –
Giedrė ir Tautvydas Miknevičiai.

Algimantas Mačiulis
(kairėje) ir Leonardas
Vaitys. Apie 1970 m.
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Aš, ištikimas Laisvės alėjos „šlifuotojas“, jau buvau prisilietęs prie Vilniaus, nors tikro jo žavesio dar ir nesuvokiau.
Vilniuje atlikau ilgą, kelių mėnesių, trukmės priešdiplominę praktiką. Tai vyko Miestų statybos projektavimo instituto Nijolės Bučiūtės vadovaujamoje grupėje. Čia gavau ir pirmą skaudžią profesinę pamoką, kurią prisimenu ligi
šiol.
Tuo metu architektė projektavo net tris administracinius pastatus: Plano komitetą, Žemės ūkio ministeriją ir Vilniaus rajono vykdomąjį komitetą. Pastarieji du gerokai panašūs, tad, „švariai“ atbraižydamas jų fasadus, kartais
susipainiodavau. Nelaimė įvyko, kai instituto vadovybei staiga prireikė kažkurio iš minėtų pastatų plotų rodiklių.
Po kojomis pasipainiojau aš ir, raginamas nustatyto šiam darbui laiko, suskaičiavau plotus „tarp ašių“, iš gauto
skaičiaus neišimdamas nė vienos vidinės sienos ploto. Galite įsivaizduoti, kad per šešis aukštus ploto „padidėjimas“ sudarė kelis šimtus kvadratinių metrų! Skandalas kilo didžiulis: nuo leistinų ploto normatyvų buvo nukrypta
gerokai; laimė, susivokė, kaip aš skaičiavau...
Prisimenu tą smerkiamą, niekinamą žvilgsnį, kuriuo į mane pažiūrėjo N. Bučiūtė. Šaltumą jutau ilgai, kol galutinai
išpirkau savo kaltę, „statydamas“ interjerų perspektyvas projektuojamam Operos ir baleto teatrui. O tų interjerų
žiūrovų salėje, įvairių aukštų fojė buvo daug, labai daug. Dauguma erdvių – sudėtingos konfigūracijos, ir tie, kas
„statė“ perspektyvas, žino: nors tai – ne stebuklai, bet mokėti reikia. Gerai, kad institute braižomoji geometrija
buvo mūsų reikalingų mokslų sąraše, o puikusis pedagogas Kondrotas gerai išmankštino.
Mačiau, kaip N. Bučiūtė, su nepasitikėjimu davusi šią užduotį, nustebo, kad gal aš nevisiškas... Jai patiko, ką ji pati
suprojektavo, bet dabar tai buvo trijų dimensijų brėžiniai, erdviškai atskleidę jos sumanymus. Supratęs, kad N. Bučiūtei patinka, ėmiau statyti perspektyvas ne tik iš tų taškų, kuriuos buvo nurodžiusi, bet ir mano pasirinktų, gana
įspūdingų. Gavau indulgenciją, pamačiau virtuvę, susipažinau su didžiaisiais Algimantu ir Vytautu Nasvyčiais, Vytautu Čekanausku, Vytautu Brėdikiu, kurie pasirodė esantys gana demokratiški, suprato, kad šitie piemenys iš tiesų
serga architektūra, maloniai priimdavo mus savo vykdomose statybose, kur pirmą kartą supratome prarabinės
darbo (darbų vykdytojo kontorėlės) magiją.
Taigi, 1968 metų rugsėjo mėnesį mano jau trijų asmenų šeima persikėlė į Vilnių. Persikėlė, žinoma, iš dalies. Dukra
buvo palikta pas mano mamą Kaune, aš pradėjau tarnauti, o žmona Elena ieškojo, kur gyventi. Pagelbėjo žmonių
gobšumas. Apsigyvenome puikiame lenkų statybos daugiabutyje Tilto gatvėje. Tai buvo dviejų kambarių 150 m2
butas. Viename kambaryje gyveno šeimininkų dukra ir sūnus su išnuomota lova svetimai merginai. Kitame – šeimininkų ir mūsų miegamosios vietos su vaikiška lovyte tarp jų. Kambariai didžiuliai, bet komfortas šiaip sau. Tas
malonumas kainavo 30 rublių per mėnesį, taigi iš mano 83 rublių į rankas gaunamos algos sudarė nemenką dalį.
Kaip gyvenome? Bulviniai blynai, makaronai, karštas vanduo vietoj arbatos. Kartą per mėnesį, algos dieną, į svečius atvykdavo Algis ir Gintas „ant“ raugintų kopūstų sriubos ir cepelinų. Jų atsineštas šampanas ir plytelė šokolado labai tiko tokiam meniu. Gyvenome? Gerai, jaunai gyvenome...
Komunalinio ūkio projektavimo institute, kur „apsistojau“ ilgiems metams, vyriausiasis architektas A. Mačiulis leido
pasirinkti, pas kokį „šefą“ norėčiau dirbti. Pasirinkau man negirdėtą Juozą Jurkšų, kadangi pas jį jau dirbo Henrikas
Šilgalis, buvęs mano grupiokas, visiško tarnavimo architektūrai ortodoksas, ir žavi bei elegantiška Dalia Drėmienė,
kurios vyras Žvaigždras įsitaisė gretimoje grupėje. Drėmos pavardė, matyt, turi kažin kokią magiją, ją supa gražūs
ir talentingi žmonės.
Su H. Šilgaliu pradėjome kartu studijuoti, ir aš, žinodamas, kad jis gerai žaidžia krepšinį (buvo respublikos ir SSSR
moksleivių, vėliau – jaunių čempionas), bandžiau susidraugauti šiuo, man atrodė, bendru aspektu. Nustebau, kai
supratau, jog jis ryžtingai „padėjo kryžių“ galimai sportinei karjerai dėl architektūros, ištikimybės kuriai galėjo pavydėti visos pasaulio moterys.
Darbe greit susiėjome, juo labiau kad Henriko domėjimasis architektūra įpareigojo ir mane vis labiau ir ilgiau gyventi ja. Nors jo architektūrinis spaudimas buvo begalinis ir dažnokai įkyrus, manau, man pasisekė.
A. Mačiulis tuomet buvo „ant bangos“, pastatęs Vilniaus statybininkų rūmus, pralenkusius laiką; suprojektavęs
„Draugo“ kolūkio kontorą su kultūros namais Radviliškio rajone, tapo paklausus visoje Sovietų Sąjungoje. Pradėjęs
karjerą Druskininkų vyriausiuoju architektu, ten užtruko neilgai, nes buvo pernelyg savarankiškas – nors miestelis
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pradėjo „humanizuotis“, naujos idėjos sunkiai, tačiau pastebimai skynėsi kelią. Tada įvyko parodomasis incidentas,
kurį aš daug kartų perpasakoju, remdamasis paties Algimanto žodžiais. Draugystės vedami, į Druskininkus atvyko
baltarusiai su savo sanatorijos projektu tiesiai pas vykdomojo komiteto pirmininką. Šis susizgribo, kad projektas
vis dėlto privalo būti suderintas su miesto vyriausiuoju architektu. A. Mačiulis buvo pakviestas, nurodyta „tuoj pat“
projektą suderinti. „Genplane“ pastebėjęs, kad numatomi statyti sanatorijos korpusai „lipa“ ant keliasdešimties suaugusių, išlakių pušų, atsisakė. Verdiktas taip pat buvo paskelbtas „tuoj pat“: „Rytoj gali neateiti į darbą“.
Tuo metu miestų ir rajonų architektai buvo dvigubo pavaldumo: vykdomajam komitetui ir Valstybiniam statybos
reikalų komitetui. Beveik neturėdamas ko prarasti, Algimantas paskambino pastarojo komiteto pirmininkui Stasiui
Vabalevičiui, dar smetoniško „užmaišymo“ žmogui, 1936-aisiais baigusiam mokslus Prahoje, ir paaiškino situaciją. Atsakymas vėl buvo gautas „tuoj pat“: „O tu eik į darbą“. Suprantama, santykiai su vietiniu vadovu tapo gana
įtempti, ir tai paskatino ieškoti galimybių Vilniuje. A. Mačiuliui pasisekė...
Šį druskininkietišką epizodą išplėtojau todėl, kad esu įsitikinęs, jog ir šiandien, siekiant architektūros kokybės,
reikėtų grįžti prie dvigubos atskaitomybės – savivaldybės ir Aplinkos ministerijos – schemos.
Na, pažiūrėkime į dabartinius Druskininkus. Juose jau dešimtmetį karaliauja meras Ričardas Malinauskas – drąsus
(ne kiekvienas sugebėtų dešimtmetį dirbti dalnaboiščiku (tolimųjų reisų vairuotojas) Rusijoje), gabus, iniciatyvus,
reiklus, bet ne visada girdintis profesionalą, nes jau įtikėjęs savo neklystamumu. Todėl didesnę dalį sėkmingų
projektų apmaudžiai sumenkino daugiaaukštė statyba senamiestyje ar „Vijūnėlė“, kuri jokiu būdu be spaudimo
negalėjo būti suderinta su miesto vyriausiuoju architektu.
O ką daryti jaunam simpatiškam Viliui Margeliui, kai taip „reikia“ valdžiai? Baigęs mokslus atvažiavo, įsidarbino, pamažu įsigyveno, vaikai darželiuose ar mokyklose. Ką jam daryti? Klausiau. Sako, viskas tvarkoje. Pavojinga taktika.
Kaltas visada lieka iešmininkas.
O Palangos meras Šarūnas Vaitkus – taip pat energingas, gerai pinigus miestui „išmušinėjantis“ vadovas, parodė
kraštutinį cinizmą, kai, neatsižvelgdamas į Lietuvos nacionalinės premijos laureatų architektų kreipimąsi, į atvirą
Architektų sąjungos pirmininko laišką, nugriovė G. Telksnio suprojektuotą „Bangą“, kurią žymūs Lietuvos archi-

Birštonas, sveikatingumo kompleksas „Vytautas Mineral SPA“.
1983 m. archit. Aušros ir Romualdo Šilinskų suprojektuotos gydyklos rekonstrukcija. Archit. Audronė Miniotaitė,
Viktoroja Puodžiūtė, Robertas Gasionis, Donatas Bručas, Darius Osteika. 2016 m.
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tektūros teoretikai pavadino unikalia (žr. str. „Nedamušto inteligento sindromas“, Archiforma, 2015, nr. 1/2). Ir ką
galėjo padaryti tuometinis vyriausiasis architektas Vidmantas Danta, priglaustas sulaukti pensijos?
Geriau sekasi Birštonui, kur ramus ir taktiškas vyriausiasis architektas Mantas Michaliunjo kažin kokiu būdu pritraukia ne tik žymius Lietuvos architektus, bet ir randa jaunų, talentingų. Matyt, jo kontaktas su inteligentiška
mere Nijole Dirginčiene yra grindžiamas pagarba profesionalizmui. O jeigu ne?
Čia ir gelbėtų dvigubas pavaldumas, kai tave gintų nuo nekvalifikuotų, voliuntaristinių sprendimų. Visada buvau,
o ir dabar esu įsitikinęs tokių tarnybų kadencinio principo privalumais. Tai padėtų ir patiems architektams neužmiršti projektuotojo duonos, neprarasti kūrybinės formos, nes per ilgą sėdėjimą derintojo, gerai „suprantančio“
vadovo norus, kėdė tampa vienintele patogia vieta ir gyvenimo atrama, kurios tenka laikytis įsikandus dantimis ir
dar nuolankiai lankstantis. O kiek tokių mūsų šalelėje? Kaip ir dviejose organizacijose su „amžinais“ vadovais Kultūros paveldo departamente ir Saugomų teritorijų tarnyboje. Įaugusių į kėdes derintojų veikla Lietuvai pragaištinga.
Kaip kitaip paaiškinti, kad tikrai gera architektūra vis dar reta provincijoje, nors mūsų – architektų – prigimdyta
triskart daugiau nei įprasta Europoje?

Restoranas „Banga“
Palangoje. Archit. – Gintautas
Telksnys. 1979 m.

Griaunama „Banga“.
Palangoje 2015 m.
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Išimtis

I

š tiesų, viena išimtis, prieštaraujanti mano kadenciniam nusistatymui, yra. Tiksliau, buvo. Kada ir ilgai, ir gerai.
Tai – 31 metus Telšių architektu dirbęs Algirdas Žebrauskas, iš nusmurgusio, apleisto, su užterštu ežeru ir todėl
urbanistikai nusisukusio nuo jo miesto, sukūręs tikrą Žemaitijos sostinę, kurią vis daugiau atranda pasaulis.
Gerai, kad ir miestiečiai suvokia Algirdo nuveiktus darbus ir suteikė jam Telšių miesto garbės piliečio vardą, ta proga aš ir parašiau šią „Odę žemaičiui“. Tai, kad Lietuvos architektai gerai vertina Algirdo kūrybą, niekam nenuostabu
ir neginčytina. Kaip galima suspėti padaryti tiek, kiek Algirdas padarė Telšiams, tai jau klausimas, į kurį, galbūt,
atsako dr. Juozas Grinius savo veikale „Tauta ir tautinė ištikimybė“: „Būdamas laisvas, laisvoje valstybėje, žmogus
privalo pats realizuoti savo esmines galimybes ir šia prasme pats save sukurti. Todėl, kaip atskiram žmogui, taip
ir tautai kyla uždavinys vertingai egzistuoti, o ne tik laike trukti. Vertingai egzistuoti, tai išplėtoti savo galimybes
kūrybiniais laimėjimais ir tuo būdu savo trukmę gyvenime pakelti į istorijos rangą.“
Man, kaip tikram lietuviui, nesmagu pripažinti, kad tai, Algirdai, Tau pavyko. Tai dar vienas to patvirtinimas.

Lietuvos žemių susijungimo žemėlapis. Visuotinė Lietuvos enciklopedija, t. 12, p. 22
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Telšių miesto garbės pilietis architektas Algirdas Žebrauskas. 2016 m.

Ar pavyko tautai? O jeigu Telšiai būtų ne tik Žemaitijos, bet visos Lietuvos sostinė, ar sugalvotume varyti savo žirgus
gerti šlykščiai sūraus Juodosios jūros vandens, ar, laimėję Žalgirio mūšį, nebūtume sugebėję pribaigti kryžiuočių ir
atgaivinti brolių prūsų? Tada Jūsų – Žemaičiai – pergalė Durbėje ir 200 metų kova tarp dviejų ordinų, išsaugojusi
juostą prie Baltijos, kuri galėjo būti dvigubai ilgesnė.
O ar Žemaičiai nebūtų atsiėmę Vilniaus, kai tą siūlė abu kaimyniniai monstrai, ar daėjo kam nors, kad Vilniaus sąvoka tada apėmė ir Gardiną, ir Lydą, ir Astravą... O kas būtų sutrukdęs atsiimti tai, kas mums priklauso netgi pagal
pakoreguotą Kerzono liniją iš lenkų? Verkti norisi žvelgiant į šį žemėlapį. Beje, pastebėkite, kas atrėžė Lietuvai didžiausią gabalą ir įtvirtino sutartimi – Rusija! Ar būtų išsilakstę A. Smetonos generolai, turėdami 130 tūkst. reguliariąją kariuomenę, 150 tūkst. rezervą ir 12 tūkst. internuotų lenkų karininkų su visa ginkluote, kai reikėjo kautis
su dar neparengta ir neaprengta raudonąja armija? Buvau įsitikinęs, kad tarp generolų nebuvo žemaičių, tačiau
žvitrus ir ordinais apsikaišęs karo ministras Stasys Raštikis – žemaitis, pasileidęs paskui vyriausiąjį tautos vadą...
Giminystės trauka...
Pasirodo, ne vien tik sovietinė diktatūra yra pražūtinga: tautinė ir inteligentiškesnė yra tokia pati. Diktatūra visada
suformuoja apie save prisitaikėlių klaną, kuris kadaise buvusį perspektyvų paverčia bevaliu ir neryžtingu. Vadinasi,
negalima ilgam atsitraukti nuo žemaitiškų šaknų.
Žemaitijos istorija tai įrodo.
Žemaitijos sostinės istorijoje tai patvirtina A. Žebrauskas, gimęs Žemaitijoje ir po mokslų grįžęs į ją. 31-ius metus
su didžiausia meile puoselėjo ją, „išvedęs“ Telšius į europinio lygio miestą su atskleistu savu genius loci. Šiais globalizacijos vėtrų siautėjimo laikais tai labai nelengva. Kai Lietuvos architektai, bijodami pasirodyti provincialiais,
kepa stiklines dėžutes à la Europa, nesusimąstydami, kad europinės dėžutės prifarširuotos naujausių technologinių
įrenginių ir naujos generacijos medžiagų.
Čia prigimtis ir vienos dvasios supratimas europietiškai intelektualiam A. Žebrauskui padėjo išlaikyti ir praturtinti
Telšių savitumą. Vardyti Algirdo projektuotus Telšiams objektus? Ką gi, mes – Lietuvos architektai juos žinome,
puikiai vertiname. Visi Telšiai, visi per tuos 30 metų pastatyti objektai, kurių autoriai yra ir kiti architektai, daugiau
ar mažiau yra paliesti Algirdo rankos ir širdies.
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Gal todėl Telšiuose nėra akivaizdžių urbanistinių klaidų, nėra silueto disonansų, į miesto centrą vis labiau
atsiveria gamta, atkuriamos charakteringos erdvinės
struktūros, atsiranda plastinių menų, jie akivaizdžiai
mėgstami, nes meškutės nosis nublizginta kaip
nuostabios mergaitės krūtis Veronoje.
Tendencingai sukoncentruotos architektūrinės meninės pastangos miesto centre, kad ir esant varganam
finansavimui, greičiau davė pastebimus rezultatus.
Dabar kryptis į periferiją. O ar pastebėjote, žemaičiai,
kad Jūs visi tapote geresni ir jautresni, kai rėmėte
gražias ir patriotines Algirdo idėjas? Ne vieną kartą
yra tekę organizuoti paramos ir labdaros akcijas, kaip
sako amerikonai, „sukelti pinigams“, todėl žinau, kaip
tai sunku. Tačiau Jūs parodėte nuostabų dosnumą ir
prasmingai investavote. Ar tai būtų be Algirdo idėjų?
Ar skambėtų Telšiai kaip naujausias jo kūrinys – karilionas?
O darbų Telšiuose dar tiek ir tiek...
Ir kaipgi čia bus dabar be dirigento, kuris savo batuta
„mosavo“ ne tik melodiją, bet ir jos idėją? Galgi užteks „vadams“ proto suprasti, ką jie turi Telšiuose – ne
tik talentingą, profesijos eruditą, teisingą profesionalų architektą, bet ir išskirtinių gebėjimų organizatorių – ir vertinti tai. Nesumaišyti spaudžiamo akceleratoriaus su
stabdžiu. Galbūt, aplinkai turės įtakos ir užtarnautos Tavo, Algirdai, regalijos nuo pirmojo nepriklausomos Lietuvos
nacionalinės premijos laureato architekto iki Lietuvos architektų sąjungos „Garbės ženklo“ ir iki šios dienos pagerbimo.
Bet ne apdovanojimai, ne pareigos svarbiausia. Svarbiausia – Tavo kūrybinis palikimas. Manykime, kad visi antikos
forumai ir amfiteatrai jau gana nukentėjo per istoriją, todėl tikėkime, kad Tavo Telšių amfiteatras bus amžiams, primindamas, kad „savo versmių vanduo gaivesnis už svetimų šalių vyną, ne pasaulinė istorija ir ne visuotinė kultūra
išlaikys mūsų tautą gyvą, o tik mūsų pačių tautinė kultūra.“ (J. Grinius)
O Tu tarnauk. Prisimeni Niną Zarečnają iš Antono Čechovo žuvėdros: „Dabar aš suprantu, kas mūsų darbe – svarbu,
vaidiname mes scenoje ar rašome – svarbiausia ne šlovė, ne spindesys, ne tai, apie ką aš svajojau, o gebėjimas
kentėti... Nešk savo kryžių ir kentėk“.
Žinau, kad ir Tu tai supranti, nes ištikimai neši savąjį, apsuptas nuoširdžių draugų, sekėjų – mokinių, kurie, prisimenant dar senesnę istoriją, kartais išduoda net gaidžiams nesugiedojus. Tačiau jeigu visuomenė norės mus girdėti,
tai mūsų patirtis ir žinios gali tapti pavyzdžiu žmonėms, kurie šiandien likimo valia yra valdžioje.
O jeigu ne?
P. S. Ponai, likę be Algirdo Žebrausko, vyriausiojo architekto, neskubėkite, nenumuškite jo pakeltos kartelės lygio,
jis juk niekur neišvažiavo iš Telšių ir aišku, neišvažiuos. Girdėkite jį ir išsivežkite be jo pastatytą girtą jūrininką ir
suabejokite atsakingų už tai kompetencija. Nejaugi būtina laukti naujų savivaldybės rinkimų, kad tokių nebeliktų?!
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23-jų kariliono varpų
kompozicija Telšiuose.
Archit. – Algirdas Žebrauskas.
2017 m.

Amfiteatras Masčio ežero
pakrantėje Telšiuose.
Archit. – Algirdas
Žebrauskas. 2013 m.
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Paminklas Durbės mūšiui
atsirado populistiniame
karpinių fone.
Paminklo autorius – skulptorius
Algirdas Bosas, archit. Algirdas
Žebrauskas. Telšiai, 2016 m.

Paminklas pirmajam
nepriklausomos Lietuvos jūrų
uosto vadovui ir
kapitonui Liudvikui Stulpinui.
Skulptorius – Saulius
Juchnevičius. Telšiai, 2018 m.
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Gimtajame „Komprojekte“

K

omunalinio ūkio projektavimo institute gyvenimas „mušė raktu“. Įdomus darbas, nes „šefas“ J. Jurkšus greit
atleido nuo negravimo savo projektams, ir atsirado galimybių savarankiškai projektuoti labai mažus, bet savo
objektus.
J. Jurkšui likau dėkingas už įskiepytą atsakingą požiūrį į kiekvieną centimetrą darbo brėžiniuose, kai jis, pasiėmęs
savo „arfą“ taip vadindavo medinius buhalterinius skaitytuvus – tikrindavo matmenų „grandinėles“. Tikrindavo iki
pirmos klaidos...
Sunkoka buitis ir įkyrus savo reiklumu vadovas įskėlė nemalonią kibirkštį. Kartą kolektyviai užsisėdėjus darbe prie buteliuko pradėjau tiesiai prašyti šefo, kad man pakeltų atlyginimą, bet Juozas atsakė, kad reikia įrodyti, jog esu jo vertas.
Aš nemandagiai atrėžiau: įdomu, kiek laiko reikia suprasti, kiek pats vertas.
Juozas pagrįstai įsižeidė ir kitą dieną buvau pakviestas pas instituto direktorių Sigizmundą Pipynę, kur Juozas mane
išvadino „genijumi iš kanapių“ ir pareikalavo pasirinkti – arba aš, arba jis. Ačiū Dievui, į kabinetą įėjo instituto vyriausiasis inžinierius Alfonsas Stikleris, ramus, kietas konstruktorius, girdėjęs Juozo žodžius. Išmintingasis A
 . Stikleris pasakė:
„Juozai, o kada jam save laikyti genijumi? Gal kai sulauks tavo amžiaus? Tada jis jau bus protingas“. Konfliktas tarsi
savaime išblėso, o su Juozu „apsitrynėme“ gal per pusmetį, nes abudu viską supratome teisingai.
Buvo 1968-ieji, kai, įbėgęs į mūsų kabinetą, Ž. Drėma sušuko: „Anšliusas, anšliusas!“ – prasidėjo Čekoslovakijos
okupacija. Neužmiršiu rusų radijo iš Prahos: „Uže lomajet dver, nad nami navisajet dolgaja, tiomnaja noč“ (Jau
laužia duris, virš mūsų nusileidžia ilga tamsi naktis). Tai buvo ypatingo tragizmo tekstas – tarsi paskutinės vilties lietuviams būti kada nors laisviems praradimas. Jeigu jau su santykiškai nepriklausoma šalimi, kokia buvo
laikoma Čekoslovakija, galima taip pasielgti, tai ką kalbėti apie „brolišką respubliką“ Lietuvą.
Buvo sunku atsigauti. Gelbėjo neseniai pasirodęs raudonasis alžyrietiškas vynas, pigus ir aiškiai gaminamas iš
miltelių, nes jį pavartojus taurėse, kaip tikriausiai ir kepenyse, atsirasdavo nuosėdų. Pamažu rimome, nei aršiai
protestuodami, nei kaip kitaip parodydami savo simpatijas Čekoslovakijai. Baudžiauninko sindromas lindėjo giliai
ir tvirtai...
O H. Šilgalis išvyko dirbti į Latvijos kolūkį „Nakotne“, kur turėjo tęsti A. Mačiulio pradėto komplekso projektavimo
darbus, bet, kaip pasirodė vėliau būdinga, Henrikas sunkiai „davesdavo“ idėjas iki pabaigos – pats jų atsisakydavo
ir paneigdavo. Visi matė, kad jis talentingas, dirba lyg apsėstas, ir į jį žiūrėjo tolerantiškai. Iki tam tikros ribos.
Tuo metu buvo paskelbtas architektūros konkursas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto administraciniam
pastatui Lenino aikštėje. Konkursas buvo užsakomasis, ir „Komprojektas“, kaip antras didžiausias projektavimo institutas, gavo vieną apmokamą vietą dalyvauti konkurse. Kadangi mūsų instituto žvaigždė Jaunius Makariūnas,
pasikvietęs jaunąjį talentą Žvaigždrą Drėmą, nusprendė, kad 1000 rublių honoraras už tokį darbą yra kategoriškai
per mažas ir atsisakė dalyvauti, ryžausi nueiti pas direktorių S. Pipynę ir pasisiūlyti atstovauti institutui. Matyt,
prisiminęs mano įžūlumą su J. Jurkšumi ir gal jau pastebėtą mano visuomenišką charakterį, jis netikėtai sutiko...
Pasikviečiau savo draugus Algį ir Gintą, tačiau Algis kažkodėl atsisakė, nors paskutinėmis konkurso paromis negravo mums kartu su Arūnu Paslaičiu, gamindami medinį maketą. Į juos buvo baisu žiūrėti: abu medžio pjuvenose,
basi, nes ištinusios kojos netilpo į batus, bet, ačiū Dievui, su visais pirštais ir apskritai gyvi.
Likome dviese su Gintu. Dirbome įprastiniame savo darbo kabinete ir tik po darbo. Sekėsi sunkiai. Ėmė baimė, kad
nesugebėsime, o vėliau, kai tarsi iš niekur atsirado idėja – kad nespėsime. Gintas gyveno netoliese, o aš – savo jau
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gautame kambarėlio bute Lazdynuose, į kuriuos iš centro paskutinis autobusas išvykdavo prieš dvyliktą, o keltis
reikėjo septintą ir, kabant ant bendrapiliečių nugarų, neužsidarančiais „ikarusais“ pasiekti Lenino aikštę, kurioje
tada buvo „Komprojektas“.
Nusprendžiau miegoti darbe. Sustūmęs tris fotelius, persirengęs treningais eidavau miegoti trečią ketvirtą paryčiais. Mane meiliai pažadindavo budėtoja „Džiuljeta“, bendradarbių juokelių objektas, gyvenanti instituto kambarėlyje iš geros direktoriaus širdies. Pusę aštuntos ryto „Džiuljeta“ įslinkdavo dar su naktiniais marškiniais, su
skudurėliais sufrizuotoje galvoje ir tyliai pasakydavo: „Kelkis, vaikeli!“.
Bet miego trūko vis labiau. Kartais nejučia užmigdavai ant valdiško darbo stalo. Taip atsitiko ir tada, kai prabudęs
pamačiau po savo galva lėkštę, į kurią palaimingai tekėjo seilės – tai grupės vadovė inteligentiška ponia Liuda
Vanagienė gelbėjo mano brėžinį nuo neišvengiamos žūties...
Beje, L. Vanagienė – vieno žymiausių Lietuvos architektūros teoretikų Jurgio Vanago žmona. O su Jurgiu, tada
jaunu dėstytoju, teko susipažinti studijuojant architektūrą, tame vieninteliame semestre, kai „tūrininkams“ buvo
lemta susipažinti su šiuolaikinio urbanizmo pagrindais. Savo urbanistinį išsilavinimą turėjome pademonstruo-

Demonstuojant „urbanistinį
išsilavinimą“. 1963 m.

Kolegos Leonardas Vaitys ir prof. Jurgis
Vanagas Vilniaus rotušėje. 2008 m.
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ti suprojektuodami menamo miesto kvartalą. Suprantama, su Gintu nusprendėme parodyti išskirtinį išprusimą
šiuolaikinėje urbanistikoje ir, prisižiūrėję neseniai įvykusios Monrealio pasaulinės parodos vaizdų iš mano tetos
siunčiamų žurnalai, smagiai juos painterpretavome. Kai dėstytojai suprato, kad du durniai nesuvokia, kas jie tokie, į peržiūrą atsivedė J. Vanagą, kuris iš karto atpažino Moshe Safdie suprojektuotą Habitato pastatų kompleksą
Monrealyje, ir gerokai sumenkino mūsų „išskirtinį urbanistinį genialumą“.
Jau vėliau, kai nustojau būti genialus, tam padėjo ir J. Vanago straipsniai, ir pasisakymai Architektų sąjungoje. Supratau šio žmogaus išskirtinumą – profesinę erudiciją, sąžiningumą cituojant, mokslininko ištvermę ir – man tai visada buvo svarbu – ištikimybę profesijai. O dabar jis – dar ir konkurentas rašytojas. Gerai, kad nors žanrai skirtingi...
Ir ką gi, laimėjome antrą vietą (tada aplenkti didžiuosius grandus – brolius Nasvyčius – nebuvo leidžiama). Džiaugsmas buvo beribis. Kolegos reagavo santūriai. Viskas kaip turėjo būti. Svarbiausia – atsirado patirtis, pasitikėjimas
savimi ir pinigų. Beprotiški, beveik penki algų lygio pinigai! Malonu prisiminti...
Tapome šiek tiek žinomi, o vyresnieji kolegos ėmė žvelgti atidžiau.

Leonardas Vaitys kartu su Gintautu Telksniu. Respublikinis architektūrinių projektų konkursas.
LKP CK administracinis pastatas, Vilnius, Lenino a. II premija. 1970 m.

Leonardas Vaitys
1980–1986 m.
žurnalo„Statyba ir
architektūra“ redakcinės
kolegijos narys.
Nuotraukoje: I eilėje
centre Jonas Vėlyvis;
II eilėje centre –
Gediminas Marčiukaitis
ir Anatolijus Rasteika;
III eilėje kairėje
Leonardas Vaitys, antras
iš dešinės
Jurgis Vanagas.
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Didysis „našlaitis“

T

uo metu kiek vyresnis Gediminas Baravykas, telefonu prisistatydamas „Našlaičiu Guga“ – ėmė organizuoti jaunuosius į būrelį prie Architektų sąjungos. Pradėjome rinktis vos ne kartą per savaitę, ir man tai buvo gana
įdomu. Atėjo laikas būrelį formalizuoti, ir mes tapome Lietuvos architektų sąjungos Jaunųjų architektų sekcija.
Žinoma, pirmininkas – Gediminas, o Rimantą Buivydą ir mane pasirinko pavaduotojais. Taip prasidėjo netrumpas
ir visai aktyvios mano visuomeninės veiklos laikotarpis. Patikslinu – tik tos visuomeninės veiklos, kuri buvo susieta
su architektūra.
Pamažu santykiai su Gediminu tapo vis nuoširdesni, susitikimai dažnesni, užsimezgė iš tiesų draugiški santykiai,
kurie truko visą jo gyvenimą, nepaisant to, kad kartkartėmis gyvenimas mus pastumdavo į konkurentų pozicijas.
Guga buvo labai talentingas, vulkaniškos energijos, fenomenalios atminties, didžiausias profesijos eruditas, puikus
„sugėrovas“ ir karjeristas gerąja žodžio prasme. Žinoma, jo karjeros siekis buvo susietas išimtinai su galimu architektūros valdymu. Savo administracinės veiklos postų, kurie jam davėsi nelengvai, jis nesiekė kam nors kenkdamas, ir galiu atsakingai patvirtinti, kad jis jų buvo vertas kaip niekas kitas.
Pirmas bandymas tapti reikšmingu valdininku, kai Romualdas Sakalauskas apie 1980-uosius grįžo iš Maskvos, pabuvęs SSSR statybos ministro pavaduotoju. Bandžiau patikslinti datas visuotinėje lietuvių enciklopedijoje „Kas yra
kas Lietuvoje“ – R. Sakalausko neradau. Taip praeina pasaulio garbė. O buvo kietas profesionalas ir vadybininkas
ir – šiandieną vargiai kas suprastų – iš tiesų kuklus žmogus.
Ar vertėjo stengtis, Gediminai? Gerai, kad Tu palikai 9-ojo forto muziejų, Revoliucijos muziejų (dabar Nacionalinė
dailės galerija), Santuokų rūmus...
Dėl to Tavęs neužmirš.
O tada grįžęs R. Sakalauskas buvo paskirtas LSSR statybos reikalų komiteto pirmininku. Jam reikėjo pavaduotojų,
vienas iš kurių, pagal tradiciją, turėjo būti architektas.
„Komprojekto“ direktorius Rimantas Dičius buvo pirmasis jo pasirinkimas. Tačiau tai jokiu būdu neįėjo į R. Dičiaus
planus, ir šis pasitraukė „į pogrindį“. Vėliau, jau artimiau bendraudamas, aš perkandau jo taktiką pralaukti nekeliant
telefono ragelio, išvykstant į komandiruotę. Tai padėjo išsisukti nuo pasiūlymo tapti pavaduotoju.
Tada pasirinkimas „krito“ ant Gedimino, jau žinomo architekto, Lietuvos architektų sąjungos pirmininko pavaduotojo. R. Sakalauskas liko patenkintas pokalbiais su intelektualiu Gediminu, ir jau rodėsi, kad galima siūdintis naują
kostiumą. Tačiau Lietuvos komunistų partijos centro komitete pasigirdo „beldimas“ – paaiškėjo Gugos dėdė vokiečių okupacijos metais Ukmergėje dirbo vertėju, ir NKVD dokumentuose paliktas prierašas: „Stengėsi padėti vietos
gyventojams.“.
Na, atrodo, visai nebloga „rekomendacija“. Tačiau pirmasis sekretorius Petras Griškevičius, pasikvietęs Architektų
sąjungos pirmininką Anatolijų Rasteiką, pareiškė: „Nejaugi mes negalime rasti žmonių, kurių giminėse nebūtų visiškai nesusietų su antisovietine praeitimi.“ Tai mums abiem, savo pavaduotojams, papasakojo be galo padorus
A. Rasteika.
Guga tuo metu dirbo Miestų statybos projektavimo institute, kurio direktorius buvo žinomas ir įtakingas administratorius V. Staškus. Nežinau, kas jį siejo su instituto vyriausiuoju architektu V. Parčiausku, jaunystėje perspektyviu
architektu, bet tingoku ir paviršutinišku, tačiau turėjusiu puikią iškalbą žmogumi, bet šis tandemas buvo tvirtas.
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R. Sakalauskui buvo pateikta V. Parčiausko kandidatūra, kadangi atrankos procesas ilgokai užtruko, ir niekas „nepabeldė“ – jis tapo pirmininko pavaduotoju. Nors vėliau buvo sužinota, kad jo žmona – tremtinė, o tais laikais tai
buvo sunki nuodėmė.
Nors nujautėme, kieno tai darbas, viešai spėlioti, kas buvo Gugos „beldikas“, būtų rizikinga ir neetiška, o mes gavome didelę politinio žaidimo pamoką.
Į atsilaisvinusią instituto vyriausiojo architekto kėdę jau natūraliai atsisėdo G. Baravykas, kurį „nuramino“ V. Staškus,
pareikšdamas, kad „reikia laikytis eilės“. Manau, kad Gugai taip buvo net geriau, jis nenutolo nuo projektavimo.
Tą sykį mes nebuvome konkurentai. Tai atsitiko vėliau. Vilniaus miestelyje pasklido gandas, kad aš numatomas
kandidatu į Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto direktorius. Nežinau, iš kur sklido šie gandai, gal prie
to prisidėjo mano visuomeninis aktyvumas, gal straipsniai, tarp jų – ir apie senamiestį, kurių parašiau tikrai nemažai. Širdyje gal ir norėjau, bet bijojau – niekada nemėgau ūkio, ekonominio planavimo, žmonių valdymo reikalų.
Tąkart mane gatvėje einantį darbo link susitiko direktorius R. Dičius ir tiesiai paklausė, ar aš eisiu į PRPI. Prisipažinau: girdžiu tik gandus, nesijaučiu gerai žinantis senamiestį, galų gale niekada nenorėčiau būti pirmuoju stambios
organizacijos asmeniu. Kalba tapo labai atvira, nes turėti „savo“ žmogų giminiškame institute būtų neblogai. Taip
kalba pakrypo apie „Komprojekto“ vyriausiąjį architektą, anksčiau dirbusį instituto senamiesčio projektavimo skyriuje, Aleksandrą Lukšą. Direktorius sutiko, kad A. Lukšas iš tiesų geriau pasiruošęs toms pareigoms. „Ką gi, reikia jį
pastumti“, – turėdamas mintyje rekomenduoti atitinkamose instancijose. Taip Aleksandras tapo PRPI direktoriumi.
O aš gavau vyriausiojo architekto vietą „Komprojekte“, kurios, prisipažinsiu, labai norėjau. Atsiprašau, Aleksandrai,
bet Tu pats sutikai.

Gediminas Baravykas
(kairėje) ir Leonardas
Vaitys – paskutinė taurė
drauge... 1995 m.
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Taip A. Lukšas, vienas talentingiausių savo kartos architektų, suspėjęs palikti vos kelis meistriškumu alsuojančius
darbus, „sugadino“ savo gyvenimą administracine veikla: dirbęs direktoriumi, vėliau, jau Nepriklausomybės laikais,
Architektūros ir statybos ministerijoje, taip tada vadinosi dabartinė Aplinkos ministerija, ministro pavaduotoju,
pasitraukus ministrui Algimantui Nasvyčiui, kartu išėjęs, Aleksandras tapo Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu.
O tada ir susidūrė mūsų su Gediminu „interesai“. Atėjo Michailo Gorbačiovo pertvarka, artėjo Sąjūdis su vienu iš
judėjimo lyderių – „Talkos“ klubu. Ilgus, labai ilgus metus dirbęs Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu Gediminas
Valiuškis privalėjo trauktis...
Vėl pasklido gandai apie mano kandidatūrą į šį postą. Tai pajutau iš pasikeitusio, pataikūniško galimų – būsimų
bendradarbių elgesio. Šį kartą kitas tolygus gandas pasiekė ir Gugą.
Nors tarpusavyje ir toliau bendravome, šiokia tokia įtampėlė slėgė.
Po savaitės Guga su LKP sekretoriumi Algirdu Brazausku išskrido į Miuncheną dalyvauti kažkokioje konferencijoje
apie urbanistiką. Supratau, kad pasirinkimas padarytas.
Guga gražiai nupasakojo jųdviejų grįžimą verslo klase po iš tiesų įtempto darbo beveik neturėjus galimybės pamatyti miesto – kapitalistinio miesto: „Miegojau po tris valandas, vaikščiojau naktimis“. Jo domėjimąsi ir unikalų,
pagal sovietines galimybes pasaulinės architektūros žinojimą, pastebėjo ir sekretorius.
Taigi lėktuve A. Brazauskas, pagyręs Gugą, pasiūlė atsipalaiduoti ir išgerti „po taurę baltojo vyno“. Žinojau, kad
Guga nekenčia to „bizalo“, taigi išdrįso paprašyti degtinėlės. Jo žodžiais tariant, „iki Vilniaus dozė buvo pakartota
keturis kartus. Jaučiau, kaip jis viena akimi mane seka“, – vėliau pasakojo Gediminas.
Vilniaus miesto vyriausiasis architektas buvo patvirtintas. Dievaži, pelnytai. Bet patikėkite – tai perlaužė mane.
Supratau, kokią naštą tokių pokyčių metu ant savo pečių užsivertė Guga.
Prasidėjusi senamiesčio mylėtojų klubo „Talka“ daugeliu atveju diletantiška veikla, kaip kad būna revoliucijos metais, iškėlė daug šiukšlių, kurių didžioji dauguma natūraliai dingo laike, o kai kas pasiekė net Seimą. Nušlavė Gediminą Baravyką, kuriam iki mirties buvo likę vos ketveri metai, sugrįžus į kūrybą.
„Talkos“ judėjimas vis aktyvėjo ir kelių iškilių piliečių dalyvavimas jam suteikė akivaizdų politinį svorį. Reikšmingiausias, be abejonės, buvo Romualdas Ozolas, pamatęs čia galimybę spausti valdžią. Nuversti Gediminą neturėjo
būti taip paprasta, nes jis buvo garsiojo SSSR suvažiavimo delegatas iš Lietuvos, kai visi lietuviai demonstratyviai
apleido salę. „Baisoka buvo“, – vėliau pripažino.
O mes jo dalyvavimą suvažiavime, kur jis, tikriausiai pagal abėcėlę, sėdėjo pirmoje eilėje, tiesiai priešais M. Gorbačiovą, todėl dažnai rodomas televizijos ekrane, perduodamas jam į rankas raštu užduodamus klausimus, kurie
buvo siunčiami iš salės, papuošėme anekdotu: „Ar tu nežinai, kas tas pliktelėjęs vyras su raudona dėme ant galvos,
kuriam Gediminas Baravykas duoda nurodymus?“.
Gediminas nesilaikė įsikibęs kėdės, juo labiau kad buvo labai paklausus architektas ir, sudaręs duetą su žvitriu ir
maloniu, deja, taip pat jau mirusiu inžinieriumi Vladu Segaliu, aktyviai projektavo.
Tačiau metai šioje kėdėje, be abejonės, buvo nervingiausi dėl dažniausiai nepagrįstos kritikos, kurią su malonumu
tiražavo žiniasklaida, o „skalikų“ patraukti tada dar nebuvo kam.
Vienas iš tiesų labai svarbus „Talkos“ kritikoje dalykas buvo tas, kad rekonstruojant senamiesčio kvartalus kategoriškai negalima laikytis sovietinių insoliacinių, priešgaisrinių, užstatymo tankio normatyvų, kuriais remdamiesi sovietmetyje stiprokai apgriovėme posesijinį, tankų, tačiau charakteringą užstatymą. Tai buvo tikra tiesa. Bėda, kad
projektuotojai, kurie dalyvavo šiame judėjime, patys nemokėjo projektuoti. Turėjo praeiti kiek laiko, kol drumzlės
nusėdo, o tie, kurie galėjo projektuoti, tai darė ir vėliau – būdami kūrybingi ir imlūs, gerai išgirdo teisėtus reikalavimus.
Taigi, toks nukrypęs opusas apie bičiulį, ramstį, didįjį „našlaitį“ Gugą, kuris tikriausiai dar „išplauks“ šiame mano tekste.
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Pirmieji objektai

„K

omprojekto“ buityje, kaip ir apskritai buityje, reikalai gerėjo. Bet suktis reikėjo ir greitai, ir sunkiai. A. Mačiulį
susirado būsimasis užsakovas iš Nikolajevo laivų statyklos su grandiozine užduotimi. Kultūros namai su 800
vietų žiūrovų sale, su tarptautinius standartus atitinkančiais sporto sale ir 50 metrų baseinu, parodų salėmis, šokių
sale ir kavinėmis. Tokios apimties kultūrinio objekto nebuvo niekur visoje SSSR. Pastatas turėjo stovėti aikštėje,
kurios dydis prilygo 11-ai futbolo aikščių. Planuodamas ją pasigailėjau, kad taip neatidžiai klausiausi dendrologijos
dėstytojos, smulkutės moterėlės, visiškai netinkama pravarde Pocūgė...
A. Mačiulis pasikvietė H. Šilgalį, o šis rekomendavo mane. Iš pradžių visi trys bandėme sugalvoti savus variantus,
bet kai Henrikas nupiešė savąjį, pripažinome, kad jis geriausias. Apskritai, Henrikas iš savo begalinės meilės architektūrai kartais pernelyg retai pakeldavo galvą nuo brėžinių. „Vienišas vilkas“ Henrikas arba pataikydavo (dažniausiai), arba nelabai. Ypač puikiai jis tvarkėsi su paminklais, daug prisidėjo, kad kuo greičiau būtų atstatyti Antano
Vivulskio „Trys Kryžiai“. Projektuodamas šį atstatymą išdrįso kiek pakeisti kryžių tarpusavio mastelį, dėl to, manau,
jam būtų buvęs dėkingas ir pats maestro. Taip pat puikiai, stilistiškai susiedamas skulptūrą su aplinka, „nuo žemės“
pakėlė Gedimino Karaliaus „Rytą“ Lazdynuose, iki tol žiauriai laužytą kaimynystėje buvusio naktinio baro lankytojų. „Rytas“ tapo temperamentingu jaunuoliu, iš tiesų pakilusiu veiksmui.
O jo suprojektuotą paminklą tremtiniams Bartkuškyje, manau esant geriausiu paminklu, skirtu šiems įvykiams
paminėti, Lietuvoje. Nežinau kaip, bet šį kartą provincija sugebėjo priimti tokį šiuolaikinį, asociatyvų kūrinį.
Vienišiaus darbo nelaimė įvyko, kai pastatytoje Elektrėnų bažnyčioje, kurią suprojektavo Henrikas, nuvirto bokštas. Prisimenu jo desperatišką skambutį man, tuometiniam Lietuvos architektų sąjungos pirmininkui: „Man galas“.
Paklausiau, ar be aukų? Ačiū Dievui, be. Atrodo, bent kiek nuraminau. Kai pradėjo aiškintis priežastis, paaiškėjo,
kad konstruktorius buvo įspėjęs apie galimas turbulentines vėjo sroves. Ar jūs kas nors girdėjote apie turbulenciją
pažemėje, juk čia ne lėktuvas? Ir aš negirdėjau. Ir Henrikas. Štai čia ir slypi pavojus, kai dirbi vienas ir neišgirsti,
nenumatai, atrodo, visiškai neįmanomo įvykti atvejo. O jeigu dirbtum ne vienas? Gal kuriam suveiktų savisaugos
jausmas, juo labiau kad sprendimas pasirodė labai paprastas. Jį ir pasiūlė Henrikas, deja, kiek ne laiku. Gerai, kad
Henrikas „išlindo“ iš nemalonios dvasinės bėdos ir dirbo, dirbo iki pat...

Leonardas Vaitys su Algimantu Mačiuliu ir Henriku Šilgaliu prie kultūros namų Nikolajeve maketo. 1970 m.
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Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos
Kankinių Karalienės bažnyčios
fasadas. Archit. – Henrikas Šilgalis.
1990–1998 m.

Paminklas 1945–1953 m. Želvos apylinkėse
žuvusiems Didžiosios Kovos apygardos
partizanams atminti. Bartkuškis, Širvintų r.
Archit. – Henrikas Šilgalis. 1991 m.
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Leonardas Vaitys.
Valgyklos „Vilija“
rekonstrukcija.
Lenino pr. 10/
Totorių g.1, Vilniuje.
1971–1973 m.
A. Mačiulis, tada jau miesto vyriausiasis dailininkas, „sukombinavo“ mums dirbtuves Giedraičių gatvėje, kurios
tapo mudviejų su Henriku ilgų vakarojimų kartais su pernakvojimu vieta. Valdiškame darbe taip pat reikėjo ne
būti, bet dirbti. O objektai vis stambėjo.
Pradėjau projektuoti, o vėliau statyti didžiulį kompleksą Lenino pr. 10 ir Totorių g. 1 kampe, kuriame buvo numatyta savitarnos lietuviškų patiekalų valgykla, kavinė, bistro, pieno baras, kulinarijos ir konditerijos parduotuvės.
Viršutiniuose aukštuose įsikūrė gausybė įvairių administracinių veiklų įstaigos. Darbas iš tiesų didelis, autorinėje
priežiūroje viskas buvo įdomu, nes nauja. Šis statinys – lenkų laikų keturių aukštų su medinėmis supuvusiomis
perdangomis, nustekentas pokarinio sovietinio vargo ir atsitiktinių gyventojų.
Labai pravertė J. Jurkšaus pamokos vykdant rekonstrukciją. Viena jų – labai svarbi – išardžius perdangas, kurios,
kad ir nusilpusios, rišo išorines sienas, negalima griauti visų skersinių sienų, kad ir nereikalingų galutiniam sprendimui – jos užtikrina aukštų sienų stabilumą. Tokios sienos projekte būdavo pažymimos skirtingai statybininkams.
Ardymo darbai man, jaunam „kūrėjui“, nebuvo labai įdomūs, todėl statybose pasirodžiau gal po mėnesio ir nustėrau. Visos mano nurodytos kaip negriautinos sienos buvo išardytos. Ilga, gal 60 metrų, 15 metrų aukščio siena
stovėjo išilgai Totorių gatvės. Naktį pakirdau nuo sapne matyto vaizdo, kaip ši siena nugriuvo. Paryčiais nulėkiau,
siena stovėjo...
Po to ėmiau lankytis objekte, nes ir statybiniai darbai darėsi įvairesni, ir – tai būdinga rekonstrukcijoms – išlįsdavo
nenumatytų. Tačiau ne tik dėl to lankiausi taip intensyviai. Užsakovai paskyrė direktorės pavaduotoją bendraamžį
Gintą Vailionį „vesti“ užsakovo priežiūros. Radau artimą sielą, daug padėjusią tariantis su statybininkais, ieškant
medžiagų, kurių deficitą puikiai iliustravo anekdotas: „Darbų vykdytojas atneša architektui parodyti sausų dažų
pavyzdžius, pasirinkimas – pilkai melsvas ar pilkai rusvas. Architektas sako, gal galime juos sumaišyti. „Na tu, architekte, ir išsidirbinėji“, – atsako vykdytojas.“
Su nedideliu utriravimu panašiai ir buvo. O mes, dulkini ir pavargę nuo laipiojimo iš rūsio į pastogę ir atgal, vienodai supratome atsipalaidavimo reikšmę ir tą atlikdavome užsikąsdami „darbo virtuvėlėje“ verdamais cepelinais.
Kai viena komplekso dalis buvo baigta, poilsio minutes praleisdavome ventiliatorinėje, beveik pagal Arkadijų
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 aikiną – antisanitarinėmis sąlygomis, bet už tai saugioje nuo direktorės akies vietoje, o kai kartais pritrūkdavo,
R
G. Vailionis duodavo nurodymą čia pat dirbančiai konditerijos cecho vadovei Antaninai Lukauskaitei pristatyti
nuo tortų gamybos „sutaupytą“ konjaką. Gyvenimas parodė, kad Antanina buvo gudriausia ir išmintingiausia.
Privatizuojant jau tapusi Byčkova, sugebėjo tapti viso komplekso su filialais savininke... Bravo! Tik estetinis jos
skonis taip ir liko „konditerinis“.
G. Vailionis pasirodė esąs kovotojas ir puikus derybininkas, derybas paremdamas deficitiniais produktais. Pamenu,
pagrindinėje valgyklos salėje suprojektavau stiklinius apvalius šviestuvus, kuriuos gaminti atsisakė visi Lietuvos
stiklo fabrikai. G. Vailionis rado garsų visoje SSSR, Baltarusijoje, rodos, Lydoje, esantį „Nemano“ stiklo fabriką.
Direktorė davė 21-ąją „Volgą“ su vairuotoju, ir mes išvykome „pramušinėti“ užsakymo. Kad ir kaip atrodytų šiandien juokingi žodžiai „planinis ūkis“ – jis toks buvo – ir įsiterpti į jau patvirtintus planus buvo beveik neįmanoma.
Mus priėmė vienas iš svarbiausių gamyklos vadovų ir gana greitai, mandagiai parodė mums duris. Aš jau ir būčiau
išmovęs.
Bet tiktai ne G. Vailionis. Nepamenu, kaip prisikalbinome gamyklos vadovą, bet į pavakarę jis sutiko paragauti
„Palangos“ ir „Dainavos“ su rūkytomis lietuviškomis dešromis. Kiek suminkštėjęs ir tarsi supratęs, kaip tai išties
yra mums svarbu, leido kreiptis į eksperimentinį cechą, kuris neturėjo konkretaus plano, nes kūrė individualius
gaminius. Čia pasisekė – du žymūs baltarusių stiklo menininkai, vyras ir žmona, buvo lietuviškos tapybos gerbėjai.
Suprantama, aš čia buvau lyg žuvis vandenyje, juo labiau kad šį lietuviškos tapybos laikotarpį laikau herojiniu: Augustinas Savickas, Leopoldas Surgailis, Vytautas Ciplijauskas, Sofija Veiverytė, Jonas Švažas, Aloyzas Stasiulevičius,
Vincentas Gečas, Igoris Piekuras. Talentingiausi kūrėjai vaikščiojo ant tuo metu leistino meno ašmenų.
Pokalbis užtruko, bet buvo rezultatyvus. Ir kaip skyrėsi žmonių mentalitetas! Kalbėdami tik apie meną neišdrįsome
net pasiūlyti savo „suvenyrų“.
Dar vienas smagus nuotykis įvyko, kai gaisrininkai nesutiko su gobelenais dengtomis sienomis. Kategoriškai nesutiko. Tačiau vėl gelbėjo G. Vailionis, Operos ir baleto teatre radęs žmogų, kuris turėjo kažin kokį purškalą, impregnuojantį audinius nuo ugnies. To piliečio pavardė Šlyžius. G. Vailionis paskambino į teatrą, jam davė scenos
budėtojo numerį, o šis atsiliepė iš karto. G. Vailionis pasiteiravo „draugo Šlyžiaus“, buvo atsakyta, kad jis scenoje. Tai
atrodė savaime suprantama, todėl paprašė pakviesti prie telefono. Išgirdęs „Šlyžius klauso“, padavė man telefoną,
aš išbėriau visą savo pataikavimo meną, paaiškindamas, kad tik jis ir jo purškalas gali išgelbėti. „Atleiskite, aš tuo
neužsiimu, aš – LKP Klaipėdos miesto pirmasis sekretorius Šlyžius...“. Ir tikrąjį Šlyžių radome, jis padėjo.
Po trijų mėnesių dvigubo gyvenimo klubas Nikolajeve įgavo pasiūlymų formą, kurią reikėjo pristatyti užsakovui.
Tai buvo keliolika planšetų ir maketas, kurį vos priėmė į lėktuvą. Nuvykau su A. Mačiuliu, nes Henrikas negalėjo.
Kai pateikėme atsivežtą medžiagą maždaug 50-ies asmenų direkcijai, stojo nejauki tyla, kuri tęsėsi visą laiką,
kol A. Mačiulis projektą pristatė. Tik po to, kai pasipylė klausimai, o kur kolonados, kur portikai, kur bokšteliai,
supratome, kad čia viskas dar pusę amžiaus atsilikę...
Mačiau, kaip išraudo A. Mačiulis, aiškindamas apie šiuolaikinės architektūros tendencijas pasaulyje. Pagaliau direktorius leido direkcijai pasišalinti ir pasakė: „Atsiprašau už tą balastą, bet demokratiją turiu suvaidinti“.
Projektiniai siūlymai buvo suderinti, plačiai nuskambėjo Ukrainoje, ir tai atrodė viltingai, kadangi direktorius, kurio
pavardę įsiminiau – Andrianovas – buvo Ukrainos SSR ministrų tarybos pirmininko Andrianovo giminė.
Sudarėme sutartį ir puolėme daryti darbo brėžinius su geriausiais Lietuvos konstruktoriais – H. Karveliu ir A. Katiliumi. Stūmėmės greitai, bet dar greičiau buvo pašalintas minėtas Ukrainos ministras pirmininkas, tai pasiekė ir jo
bendrapavardį Nikolajeve.
Projektas baigėsi. O jo rimtai buvo gaila – tikrai būtume buvę pirmieji visoje SSSR.
Malonus šio projekto prisiminimas buvo netikėtas žmonos radinys virtuvės sieninėje spintoje tada, kai finansinė
šeimos padėtis vėl buvo pasiekusi dugną – tai 100 rublių, užsilikę ten nuo gero gyvenimo Nikolajave laikų.
Kasdienybė „Komprojekte“ darėsi vis įdomesnė. Gavau projektuoti kino teatrą Šalčininkuose tuo laiku, kai rajono
centras kėlėsi iš Eišiškių. Įdomi šio projekto priešistorė. Aktyvūs rajono vadovai pabandė, nelaukdami respubliki-
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Leonardas Vaitys.
Kino teatras „Šalčia“,
Šalčininkuose. 1973 m.

Nustekenta „Šalčia“...
2018 m.
nės valdžios paramos, organizuoti kino teatro projektavimą. Rajono kinofikacijos tarnybos vadas, taip pat labai
aktyvus, Višnevskis susirado G. Baravyką, kuris su mano grupioku Regimantu Plyčiuraičiu-Plyčiumi turėjo „neoficialiai“ parengti šį projektą, už kurį buvo nuspręsta atsiskaityti architektus įdarbinus sodininkais, turinčiais įveisti
vaismedžių sodą vietiniame kolūkyje.
Nežinau, ar eilinio patikrinimo metu, ar dėl „geranoriško“ skundo patikrinus pasirodė, kad sodo nėra... Buvo padarytos išvados, kurios, ačiū Dievui, nepaveikė architektų, jau padariusių eskizinį projektą. Taip šis objektas atsidūrė
„Komprojekte“ jau su oficialiu finansavimu. Iš principo nesinaudojau kolegų pasiūlytu sprendimu.
Rezultatas išėjo neblogas, o rajono vadovams atrodė „labai“, todėl per kassavaitinius autorinės priežiūros vizitus,
kurie visada baigdavosi tvarkingai paruoštais Višnevskio pietumis su būtinu rajono vadovų dalyvavimu, pastarieji
ėmė mane kalbinti rajono vyriausiojo architekto pareigoms.
Pirmasis rajono partijos sekretorius Smirnovas, be abejo, rusiškai, paklausė, kiek uždirbu „Komprojekte“. Pamelavau, kad 120 rublių, nors iš tikrųjų vis dar tuos pačius 90. Sekretorius: „200 naskrebu (sukrapštysiu). Partijos narys?“
– „Ne“, – atsakiau. – „Kad kitą kartą atvežtum pareiškimą – prabju (pramušiu)“.
Kažkaip tą kartą praslydau... ir pro Šalčininkus, ir pro partiją. Bet dirbti ten buvo įdomu. Visi mano reikalavimai
buvo vykdomi, nes statybininkai žinojo, kad vyriausiasis darbų vykdytojas yra sekretorius, kuris kažkodėl klausė
visiškai jauno architekto. Bet kas iš pastato liko dabar! Net du kartus pravažiavęs neatpažinau.
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Žinoma, tokio barbariško eksploatavimo, darytų pakeitimų akivaizdžiai be jokių architektų, aš nebuvau matęs,
tačiau „kuklesni“ pakeitimai, prisidengę remonto terminais, bet iš esmės pablogindami architektūrinę kokybę, laisvai tarpsta ir šiandieninėje praktikoje, nors reglamentuojančių klerkų – gausybė (pavyzdžiui, UAB „Auto Modus“
pastatas Vilniuje, Ukmergės g.).
Beveik lygiagrečiai projektavau bendrabutį jaunoms darbininkų šeimoms. Užsakovas buvo garsioji pusiau slapta
gamykla piatiorka. Sklypas – Kauno ir Algirdo gatvių kampe Vilniuje, apribotas tipiniais keturių aukštų gyvenamaisiais daugiabučiais. Pavyko užsakovą, patį garsųjį gamyklos direktorių Oktiabrį Burdenką įtikinti siūlomu užstatymu, kai pastatas, aukštingumu prisitaikęs prie išklotinių, sklypo gilumon laiptiškai kyla iki 9-ių aukštų. Tai nebuvo
paprasčiausias ir ekonomiškiausias sprendimas, viskas priklausė nuo užsakovo, nes architektūrinei miesto valdžiai
architektūros kokybės klausimai kažkur stoties rajone nelabai rūpėjo. Tačiau O. Burdenka suprato.
Lietuvoje visi projektuotojai ir statybininkai žino, kaip sudėtinga įrengti atviras terasas, o čia jų buvo bent dešimt.
Negana to, virš antro aukšto buvo numatyta terasa su želdiniais. Natūralu, kad su konstruktoriumi Antanu Milašiumi labai kruopščiai projektavome visų terasų mazgus, o su ypatinga, triguba izoliacija – didžiąją – apželdinamą. Kruopštus darbas atsipirko. Visos terasos nelaidžios, išskyrus tą, kuriai skyrėme daugiausiai dėmesio. Šiandien
pastatas „pavargęs“, tikiuosi, kad, sulaukęs renovacijos ir patekęs į protingo kolegos rankas, atsigaus gal ir su sodu
ant stogo.

UAB „Auto Modus“ pastatas
Vilniuje, Ukmergės g. Archit. –
Saulius Mikštas. 2002 m.

Išprievartauta architektūra –
„Auto Modus“ tampa „Topo
centru“. Ukmergės g. Vilniuje.
2010 m.
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Leonardas Vaitys. Bendrabutis jaunoms darbininkų šeimoms.
Vilnius, Kauno g. ir Algirdo g. sankryžoje Vilniuje. 1974 m.
Šį objektą statant supratau, kad planinis ūkis nėra labai planinis. Tuo metu visos statybos dirbo su įtampa, visur
stigo laiku pateikiamų medžiagų. Mūsų statyba dėl to truko ilgiau, nei buvo numatyta ir, matyt, įtakingo piatiorkos
direktoriaus pastangomis, planuotėms statybos aikštelėje ėmė vadovauti Vilniaus statybos tresto vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas A. Dominas – santūrus, bet, atrodo, valdingas žmogus. Reikalai iškart pasitaisė. „Skiedinys
baigiasi, kita mašina – tik poryt“, – raportuodavo darbų vykdytojas. A. Dominas pakeldavo ragelį: „Kitą mašiną čia“.
Paprastai su juo nesiginčydavo. Pagalvodavau: kažkas, kur nėra A. Domino, negavo „planuoto“ skiedinio...
Vis labiau pradėjau suktis „jaunųjų“ sekcijoje. Pabandžiau rašyti. Pirmasis opusas – „Kritika neprašo žodžio“ buvo
išspausdintas „Literatūroje ir mene“, savaitraštyje, kurį aš skaitydavau nuo pirmos iki paskutinės eilutės. Buvau
laimingas. Profesorius Vladislovas Mikučianis asmeniškai pakvietė į Architektų sąjungos Teorijos ir kritikos sekciją,
kurioje tuo metu buvo vieni „grandai“. Didžiavausi.
Bet tada net nepagalvojau, kad tekstų, kurių per gyvenimą susidarė keli šimtai, rašymas užims tiek daug vietos
mano gyvenime.
„Komprojekte“ gavau naują objektą – Socialinio aprūpinimo ministeriją tuo metu J. Pševalskio gatvėje. Tai buvo
nykaus, dviejų aukštų pastato su antstatu rekonstrukcija. Antstatas – trečias aukštas – įsiminė dėl pokalbio su
ministerijos vadovybe, kai aptarinėjome funkcinį patalpų išdėstymą. Tradiciškai pasiūliau vadovybei įsikurti
antrame aukšte. Užsakovų atsakymas nustebino atvirumu: „Ne, mes reziduosime trečiame aukšte, gal ne visi
pensininkai užlips...“.
Tuo pačiu metu J. Pševalskio gatvėje buvo tiesiama didelio diametro dujotiekio trasa. Kažin koks racionalizatorius
pasiūlė vamzdžius suvirinti žemės paviršiuje, o paskui įridenti į tranšėją. Buvo iš ko pasijuokti, kai suvirinus keletą
vamzdžių pastebėta, kad tarp jų ir tranšėjos augo ir tebeauga medžių eilė. Vamzdžius tyliai supjaustė...
Bet ne juokais išsigandau, kai darant valdžios kabinetų interjerų išklotines jauna, tik pradėjusi dirbti architektė
padarė klaidą, kuri žmogiškai pateisinama. Tai buvo metas, kai darbo brėžiniuose pradėta reikalauti matmenis
pateikti ne centimetrais, o milimetrais. Tada buvo madinga sienas dekoruoti faneruotais skydais. Taigi skydų
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 atmenys viena kryptimi buvo pateikti milimetrais, o kita – centimetrais ir vietoj faneruotos plokštės 80 × 200 cm
m
buvo pagaminta 80 cm × 200 mm. Nei daug, nei mažai – apie 100 m2.
Žinoma, kalčiausias aš, kad nesužiūrėjau. Buvau išsigandęs, kaip reikės padengti nuostolius. Nustebau, kad
niekas apie tai net neužsiminė, o aš, kad ir nieko nesuprasdamas, tylėjau. Gal po savaitės atsirado reikiamų
matmenų plokštės, ir viskas keistai sėkmingai baigėsi. Gal po kokio dešimtmečio atsitiktinai lankydamasis
vieno ministerijos darbuotojo sodo namelyje pamačiau vykusiai ir su meile panaudotas „apsiriktas“ plokštes.
Jos tikrai derėjo interjere...
Nuoširdžiai pasidžiaugėme su klaidą padariusią architekte, ilgainiui tapusia gerąja mūsų grupės fėja. Visi laukdavome jos gimtadienių, tradiciškai pažymimų darbo vietoje – jos užkanda visada buvo rafinuota ir skani.
Artėjo svarbiausi sovietinio laikotarpio mano kūrybiniai įvykiai.

Leonardas Vaitys. Socialinės apsaugos ministerijos administracinio pastato rekonstrukcija,
Vilnius J. Pševalskio g. (dabar A. Vivulskio g.). 1972–1973 m.
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Darbai ir uždarbiai

V

isų pirma su savo amžinaisiais bičiuliais Algiu ir Gintu laimėjome Kauno autobusų stoties konkursą. Jis „gavosi“
tiek modernus, kad dėl laimėtojų nekilo abejonių. Aš taip pat manau, kad tai buvo geriausias mūsų trijulės
darbas.
Į „Komprojektą“ ėmė vaikščioti Susisiekimo ministerijos atstovai. Pakvipo realizacija, bet tuoj ir išsikvėpė. Kodėl –
nežinau. Bet sąžiningai pasakysiu – tokios, kaip buvo užmanyta, mes dar ir šiandien visi nepastatytume... Neseniai
kitoje Vytauto prospekto pusėje tiesiai prieš mūsų suprojektuotą stotį iškilo Gintaro Balčyčio projektuota Kauno
autobusų stotis. Geras darbas.
Aktyvus kūrybinis darbas ne kažin kiek gerino ekonominį gyvenimą, todėl atsitiktinis susitikimas su dviem menininkais – simfoninio orkestro muzikantu ir televizijos žurnalistu atnešė neįtikėtiną, moraliai pošlykščią chaltū-

rą. Važinėdami po kolūkius, jie pafilmuodavo pirmininkus, kuriuos, tiesą sakant, ir parodydavo mūsų vienintelis
kanalas, ir apsimestinai nustebdavo dėl nepakankamo vaizdinės agitacijos lygio ir kiekio, pasiūlydami aukštos
kvalifikacijos specialistų pagalbą. Begaliniai norėdami pakliūti į TV ekranus, pastarieji sutikdavo pasinaudoti tokia
galimybe, juolab su aukštos kvalifikacijos specialistais, kuriais, suprantama, buvome mudu su Gintu.
Chaltūros esmė buvo „meniškai“ apdoroti metrinius porėmius, kuriuos siūlėme komponuoti ir horizontaliai, ir vertikaliai, kaip kas pageidavo. Per porą chaltūros metų su savo vis didėjančiomis kiaulėmis, pieno bidonais, temperamentingais grafikais, žvaigždėmis ir pjautuvais apdergėme nemenką dalį lietuviško peizažo.
Menas buvo gaminamas taip: ant vatmano lapo mudu su Gintu iš pradžių nupiešdavome labai idėjiškus kūrinius,
tada juos išpjaudavome. Taip gaudavome daugkartinio naudojimo trafaretus, per kuriuos mūsų žvitrusis kolega,
jaunasis architektas Albertas Petrauskas su kempine, pamirkyta į dažus, tamponavo rezultatą. Per savaitę „sukurdavome“ iki 30-ies porėmių. Tai buvo auksiniai laikai!
Deja, trafaretai nuo daugkartinio naudojimo tapdavo nekokybiški, todėl po kokių trijų keturių kartų juos reikėdavo keisti. Kartą jie buvo panaudoti akivaizdžiai per ilgai, ir užsakovas iš Plungės rajono mūsų organizatoriams
atsisakė sumokėti. Tačiau pastarieji pareiškė, kad „dailininkai“ yra aukštąjį mokslą baigę profesionalai. Pirmininkas
sutiko sumokėti tik pamatęs mūsų diplomus. Sukandę dantis iš gėdos, nuvežėme juos. Tik pasižiūrėjęs į juos ir į
mudu davė nurodymą buhalterijai išmokėti.
Iš Plungės nuvykome į Palangos „Birutės“ naktinį barą gėdos nuplauti. Tai pavyko ir tiesiai iš jo atsiradome Palangos oro uoste, kur pirmuoju reisu susiruošėme skristi į Vilnių. Tačiau budrūs milicininkai rusiškai paaiškino, kad
girtų į lėktuvą neleis. Paskelbė įlaipinimą, ir laukimo salė ištuštėjo. Atsirėmęs į koloną stebėjau mizansceną: mūsų
organizatorius priėjo prie milicijos stalo ir iš lėto, vieną po kito ėmė mesti penkrublines. Kai buvo numesta šeštoji
kupiūra, iš salės galo pasigirdo kito pareigūno klausimas: „Čto s nimi delajem?“ (Ką su jais darome?). Milicininkas,
prie stalo įgudusiu krupjė judesiu sušlavęs pinigus į stalčių, leido: „Propusti“ (Leisk). Psichologinė trauma buvo per
didelė, šią chaltūrą užraukėme.
Neseniai tuos laikus prisiminė Albertas, kai, vykdamas į kažkurį rajoną, sužinojo, kad netoliese turėjo būti mūsų
„ekspozicija“. Niekur neradęs, pasiteiravo kolūkyje. Kadangi laikai jau buvo pradėję keistis, tyliai parodė krūvą
mūsų „meno“, tvarkingai sandėliuoto kažkokiam tvarte, kurio taip ir neišvydo galimi socialistinio darbo pirmūnai...
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Kauno autobusų stoties konkurso projektas
(maketas).
Archit. – Algimantas
Alekna, Gintautas
Telksnys, Leonardas
Vaitys. I premija.
1978 m.

Politinio švietimo namų
konkurso projektas
(maketas).
Archit. – Algimantas
Alekna, Gintautas Telksnys,
Leonardas Vaitys,
Alfredas Žalys. 1980 m.

Žydrųjų ekranų magija...
Netrukus įvyko du konkursai. Vienas – pėsčiųjų zonos Vilniaus centre, kuriame dalyvavome kartu su Gintu ir drastiškai išbraukėme transportą nuo Aušros Vartų iki Aukščiausiosios Tarybos. Laimėjome trečią vietą, bet patys supratome, kad perlenkėme lazdą: tai patvirtina dabartis, kai pėstieji ir automobiliai pakenčiamai sugyvena toje
pačioje gatvėje.
Vėliau vyko Politinio švietimo namų konkursas suprojektuoti tą sklypą, kuriame dabar stovi Edmundo Stasiulio
Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro pastatas (Vilniaus kongresų rūmai).
Čia vėl trise padarėme tikrai įdomų projektą. Algis, su mumis nederinęs, į kolektyvą atsivedė visai dar jauną, bet iš
tiesų gabų, geras rankas turintį architektą Alfredą Žalį. Viskas buvo gerai, kaip visada: gerai sukomponuoti aukštų
planai, fasadai su reminiscencija į ten buvusią kavinę „ant stogo“. Maketą pavedėme padaryti Alfredui, kuris, pa-
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sikvietęs dar porą savo bendraamžių, puikiai jį sukonstravę, ėmė ir nudažė postmodernistinėmis spalvomis, nors
architektūra tuo nė nekvepėjo. O spalvos buvo rožinė greta esančių Vytauto Čekanausko suprojektuotų LKP CK
rūmų (dabar Vyriausybės rūmai) ir salotinė – mūsų suprojektuoto pastato.
Pirmiausia G. Baravykas pasakė, kad nepataikėme, o miesto vyriausiasis architektas G. Valiuškis buvo griežtesnis:
„Jie iš mūsų tyčiojasi?“. Pažymėjo skatinamąja premija, o buvome verti daugiau. Niekada nereikia stengtis atrodyti
protingesniam, nei esi. O gal ir ne? Kaipgi tada suprasi, koks esi?
„Komprojekte“ buvau paskirtas „greitąja pagalba“. Į Vilnių pirmą kartą Sovietų Lietuvos istorijoje atvyko Vakarų
Vokietijos firmos „Linde“ atstovai. Firma specializavosi žuvies produktų parduotuvių įranga ir vidaus apdaila. Buvo
žinoma Europoje ir bandė plėstis į Rytus.
Buvo pasirinktas vadinamame „Dzeržinskio turguje“ (turgavietė buvusioje F. Dzeržinskio g., dabar Kalvarijų g.)
esantis paviljonas, nutarė jį paruošti vokiečiams. Laiko projektuoti buvo duota trys mėnesiai, neįprastai mažai, bet
įmanoma. Tačiau įvyko nenumatytas dalykas. LKP CK pirmasis sekretorius P. Griškevičius, matyt, sumaišė terminus
ir pakvietė SSSR žuvininkystės ministrą į atidarymą taip pat po trijų mėnesių!
Čia jau buvo sujudimas. Pasikviečiau man talkinti L. Vanagienę, buvusią savo grupės vadovę, dabar, jau susikeitus
pareigybėmis, kaip labai patyrusią ir suvokiančią, kas mūsų laukia. Šiuo atveju padėjo Mies van der Rohe posakis
„Mažiau yra daugiau“. Tik architektūra ne ta.
Susirūpinusių miesto vadovų garbei turiu pripažinti, kad jau po savaitės institute pasirodė du „Linde“ firmos inžinieriai, kurie, susipažinę su mūsų eskizais, tyliai patarė atsisakyti antresolių, kuriose turėjo būti įvairūs žuvies
restoranai, žuvies kulinarija. Nors tai dar labiau menkino ir taip jau siaurus architektūros rėmus, supratau, kad bet
koks papildomas žingsnis – tai žingsnis į pražūtį. Terminai buvo nerealūs.
Padirbėjome tris dienas su vokiečiais, su kuriais iš karto sutarėme, anglų, vokiečių, rusų kalbomis, neatsižvelgdami
į perdėtą jiems valdžios rodomą dėmesį: pietūs „Neringoje“ – pora valandų (po jų kolegos vokiečiai grįždavo kiek
įkaušę), ankstyva vakarienė. Sprendžiant iš to, kad iš ryto į mūsų darbo kambarį buvo pristatoma dėžė čekiško (!)
alaus, čia nuskildavo ir mums, vakarienės nebuvo sausos. Tačiau valingi vokiečiai rytais iki „tradicinių“ pietų dar
sugebėdavo aptarti su manimi ir Liuda bei patarti, o mes mikliai perprasdavome ir pateikdavome jų pageidaujamus variantus.
Apdovanoti gintarais ir tautinėmis juostomis, aiškiai sumišę – už ką? – vokiečiai išvažiavo, prieš tai labai išgyrę
architektus už puikų bendradarbiavimą. Aš manau, per porą dienų sugebėjome daugmaž logiškai sudėlioti jų
tipinę įrangą. Rūsyje turėjo atsirasti surenkamosios šaldymo kameros, kurių matmenys, svarbiausia – aukštis 2,5 m,
tilpo į esamus gabaritus, tai aš asmeniškai patvirtinau, kai, nusileidęs į jį, perėjau plačiu koridoriumi, kurio aukštis
maždaug 2,7–2,8 m. O visos durys į dar veikiančius sandėlius buvo užrakintos, bet į tai aš fatališkai neatkreipiau
dėmesio.
Darbus buvo nutarta pradėti pirmame aukšte, paruošiant frontą vokiečių įrangos montavimui. Tam buvo likę du
su puse mėnesio. Iš pirmo aukšto pašalinę pertvaras ir pakloję naujas pačių paprasčiausių teracinių plytelių grindis, lengviau atsidusome: darbo frontas vokiečiams buvo paruoštas beveik laiku.
Dabar liko rūsys. O Dieve! Kai buvau patikrinti patalpų aukščio, neįėjau nė į vieną ten dar veikusį sandėlį. Dabar
pertvaros tarp koridoriaus ir sandėlių buvo išgriautos, ir aš su siaubu pamačiau, kad juose perdangas laiko atsikišusios sijos, kurių nėra koridoriaus konstrukcijoje. Žinojau, kad pakėlęs ranką pasiekiu 2,44 m (čia pasitarnavo Le
Corbusier modulioras – mes visi buvome išsimatavę pagal jo nustatytas schemas).
Pasiekiu laisvai, vadinasi, aukštis nuo grindų yra apie 2,3 m. Pradeda veikti jau įgyta „komprojektiška“ patirtis. Jeigu
kolonų pamatai yra bent pusę metro giliau nei grindų paviršius, aš išgelbėtas, jeigu ne?! Lekiu į instituto archyvą,
bet žinia už mane buvo greitesnė, prie instituto durų jau laukė komunalinio ūkio ministro pavaduotojas Morkus:
„Lėk pas Vileikį – Vilniaus vykdomojo komiteto pirmininką“. Sakau, duokite pirma nueiti į archyvą, pakeliui aiškindamas išeities galimybę. „Vėliau, jeigu galimybės nebus, visą gyvenimą dirbsi Molėtuose“. Ne taip ir blogai,
pagalvojau, skuosdamas per Lenino aikštę į vykdomąjį. A. Vileikio sekretorė be eilės įstūmė mane į pirmininko kabinetą. Pagal profesiją inžinierius, pirmininkas iš karto suprato galimybes ir pasakė: „Tai ko čia sėdi, mauk į archyvą,
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pranešk“.
Archyve jau viską žinojo, pats instituto direktorius S. Pipynė buvo davęs nurodymą paruošti man medžiagą. Pirmas
žvilgsnis – valio! Pamatai septyniasdešimt centimetrų žemiau grindų. Pirmiausia prisistatau direktoriui, kuris, būdamas architektas, viską akimirksniu supranta. Žinia nulekia kitiems vadovams.
Bet betonines grindis vis tiek reikia pažeminti. Jau ketvirtadienio popietė, nusprendėme su vibraciniais plaktukais
ardyti betoną, statyti transporterį ir kelti laužą į lauką. Pirmadienį atvažiuoja vokiečiai, jiems reikalinga švari aplinka. Kas dirbs savaitgalį? Nepamenu, kieno idėja, gavau gal 30 kareivių – štrafnikų (nusikaltusių). Jauni vyrukai, bet
ne patys pareigingiausi. Viršila susinervinęs, nes turi prižiūrėti, kad jie dirbtų. Aš kaip pavyzdys su plaktuku per 48
valandas stovėjau tikriausiai ne mažiau kaip 30. Tas prakeiktas transporteris nuolat gesdavo. Per savaitgalį „statybą“ aplankė labai daug valdininkų... Pastoviniavę kelias minutes, tyliai pasišalindavo. Pirmadienį 14 val. išvažiavo
paskutinė mašina su laužu. Vokiečiai vėlavo dvi dienas. Buvo laiko apsišluoti. Ir tada paviljone pasirodė visas LKP
CK biuras su P. Griškevičiumi priešakyje. Apžiūrėję švariai išplautas pirmo aukšto grindis į rūsį nelindo, rankos paspaudimu padėkojo išsirikiavusioms valytojoms ir išvyko toliau valdyti valstybės.
Vokiečiai atvyko, bet Vilnių pasiekė tik aštuoni vagonai įrangos vietoj išvykusių devynių. Čia jau nervintis reikėjo
ne man. Vokiečiai kategoriškai atsisakė pradėti darbus nesulaukę visos įrangos komplektacijos, nes jos išdėliojimas montavimo plote buvo detaliai apgalvotas.
Praėjo savaitė, kai aukštesnio rango miesto vadovai subėgo į Vilniaus geležinkelio stotį. Atvyko 9-asis vagonas.
Deja, atidarius jį, pasirodė, kad tai Vakarų Vokietijos gamybos įvairių dydžių žirklės.
Gal pirmą kartą pagalvojau, kad gerai, kai šalyje bardakas. Dar po dviejų savaičių kažkur nuo Baikalo į Vilnių
buvo atvarytas reikalingas vagonas...
Tapo aišku, kad nustatytu laiku atidarymas neįvyks. O mes išliejome naujas grindis rūsyje. Jos net ir išdžiūti
suspėjo.
Buvo sugalvotas naujas terminas – artėjo XXV SSKP suvažiavimas Maskvoje, kuriame LKP CK pirmasis sekretorius
referavo apie „neeilinio“ objekto įvedimą į eksploataciją. Pasirašydamas objekto priėmimo aktą išliejau visas nuoskaudas, kurias patyrėme su Liuda, ji netgi pradėjo vartoti raminamuosius vaistus prieš kiekvieną planuotę, kur mes
buvome patys blogiausi pasaulyje...
Žinodamos objekto „pridavimo“ dienos svarbą, visos organizacijos, kurios paprastai kabinėdavosi prie smulkmenų, pasirašė visos kaip viena. Išskyrus projekto vadovą L. Vaitį.
Negalėdamas tuo patikėti, Vilniaus miesto Statybos tresto valdytojas Kalinauskas, pasičiupęs protokolą, nusprendė nesiterlioti su tokiu „snargliu“ ir nuvyko tiesiai į „Komprojekto“ direkciją. Čia direktorius S. Pipynė pasakęs, kad
tai ne jo kompetencijoje, pakvietė instituto vyriausiąjį inžinierių A. Stiklerį. Šis pasirodė kietuolis: „Yra Vaitys – pasirašyti ar ne jis privalo pagal įstatymus“. Kalinauskui teko grįžti atgal, kur jis numetė protokolą ant stalo jau paskirtam direktoriui, genialiam deficito laikų prekybininkui Borisui Gutnovui, paaiškinęs, kad ši darbo vieta jam gali
būti negarantuota. Kitos dienos rytą Gutnovas parodė mano pasirašytą objekto priėmimo protokolą. Šio fakto aš
nei patvirtinti, nei paneigti negalėjau, nes neprisiminiau...
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„Įdomūs“ laikai...

L

aikai ir žmonės buvo įdomūs. Du stambūs visuomeninio maitinimo rykliai – „Dainavos“ ir „Neringos“ restoranų
bei „Vilniaus“ restorano direktoriai nuoširdžiai stengėsi padėti realizuoti architekto idėjas, o tais tikro deficito
laikais šitai buvo iš tiesų nelengva. Be to, jie buvo vieninteliai, paklausdavę, ar esi pavalgęs, o kai vaišindavo „Neringoje“, visada liepdavo sėstis paskutiniame bokse, ten nebuvo pasiklausymo įrangos.
Kalbant apie pasiklausymo įrangą įsiminė dar vienas epizodas, kai aš, ką tik tapęs skyriaus viršininku, privalėjau
lankytis viešbučio „Astorija“ rekonstrukcijos planuotėse, kad absorbuočiau įtampą tarp užsakovo, planuotes vedančio Vilniaus vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojo Pilkausko ir mūsų jauno ir aštraus architekto Algimanto Šarausko.
Algis buvo suprojektavęs labai įdomius, gal kiek per aktyvius, postmodernizmo estetikos interjerus. Jie atrodė tiesiai iš paskutinių „Interior“ žurnalo numerių su puikiais Jono Gerulaičio baldais. Deja, visa tai, kas aukštu meniniu
lygiu buvo realizuota ir galėjo likti puikiu ankstyvojo postmodernizmo pavyzdžiu, jau seniai sunaikinta.
O tada planuotėse iš tiesų tvyrojo įtampa, nes kaip visada planiniame ūkyje viskas vyko ne pagal planą. Vis
dėlto finišas artėjo, ir tada išgirdau tiesioginę pastabą, dėl kurios iš tiesų supykau ant Algio: „Draugai, – tarė Pilkauskas, – atstovai iš „komiteto“ (Saugumas) jau atliko visus darbus, o architektai dvi savaites nesugeba parinkti
sienų spalvos!“. Čia aš skubiai pažadėjau, kad kitoje planuotėje spalvos bus!
Buvau įsitikinęs, kad tai tikrai neatleistinas aplaidumas, jeigu net „komitetas“ jau atliko savo darbus. Pasirodo, ne
toks paprastas jaunasis architektas, kuris, kai jo paklausiau, ką, po velnių, išdarinėji, „dėl tavęs skundžia institutą“,
parodė man gerai žinomą „50 procentų“ ženklą, kai ant pusiau sulenktos kairės rankos uždedama dešinė ir kompozicija dar papurtoma: „Va aš jiems duosiu spalvas, tegul sienas pirma išdžiovina“. Apsidžiaugiau Algiu, ir, įjungus
demagoginę kalbos manierą apie socialistinę kokybės būtinybę, buvo pristatyti agregatai, kurie kiaurą parą pūtė

Buvusio „Astorijos“ viešbučio
restorano Vilniuje interjeras.
Archit. – Algimantas Šarauskas.
1982–1983 m.
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karštą orą ir pagreitintai džiovino sienas...
Reto išradingumo G. Telksnio „Mėtos“ interjeras su tada dar tokiu pat jaunu dailininku, iš tiesų architektu, pabėgusiu į dailę, Linu Katinu, kurio lubų ir sienų dekoras buvo toks netikėtas, toks šviežias ir, kaip įprasta Gintui, bent
kiek perkrautas intensyvumu. „Mėtos“ rūsys jo meno darymo metu keliems mėnesiams buvo tapęs architektų
bohemos susitikimų vieta. Visa tai buvo unikalu. Ir visa tai sunaikinta. Kur mes taip skubame, kad net neleidžiame
pačiam laikui patikrinti tikrųjų verčių, o kai kuriuos architektus išbraukiame iš istorijos?!
Algimantas Sprindys, Romualdas Šilinskas, Gintautas Telksnys – kokios pavardės, kokių meistriškų laiko ženklų
netekome, o kiek dar nuoskaudų yra patyrę žinomi mažiau! Ir viskas dėl nepagarbos profesionalui, kuriančiam
ir, natūralu, tam kišeniniam, kuris derina. Kad ir koks jis būtų, bet visada bus kvalifikuotesnis už vietinį „vaduką“
spręsti apie kokybę. Bet kai esi priklausomas nuo jo malonės, daugybę metų įsitrynęs kėdėje, bijai pasakyti: „Tu
nuogas“, tiksliau – durnas.
Taigi garbingai paminėtas paties LKP CK sekretoriaus nulėksiu lygiai dešimtį metų į priekį, kai P. Griškevičiaus pavardė visai netikėtai vėl iškilo mano gyvenime. Vieną sekmadienio rytą mėgavausi standartinės vonios standartinėje 4 m2 patalpoje malonumais. Suskambo laidinis telefonas, kitokių dar ir nebuvo, žmonai atsiliepus pasakė, kad
ieško manęs, aš garsiai pasakiau: „Paaiškink žmogui, kuris gal nesupranta, kad šiandien – sekmadienis“. Atrodo,
abonentas išgirdo mane, nes prisistatė: „Čia ministras Razumas“. Muilinas iššokau iš vonios: „Mirė pirmasis, reikia
būtinai surasti Rimantą Dičių, projektavusį Antakalnio kapines, o rasti nesiseka“, – išgirdau.
Dėl visa ko susiradau inžinierių A. Gražį, kuris ten projektavo inžinerinius tinklus, pasirodo, ne veltui. Nubėgau į
„Komprojektą“, kur direktorių, tada jau mirusi ilgametį, tikrai šviesios atminties S. Pipynę buvo pakeitęs architektas
R. Dičius, kartais užsidarydavęs ramiai padirbėti. Deja, nėra. Jeigu ne kolektyviniame sode, tada mano misija baigta! Gerai, kad jau turėjau „Žiguliukus“. Numoviau į „Komprojekto“ kolektyvinį sodą, kuriame aš taip pat bandžiau
sėkmę žemės ūkyje, bet po poros metų supratau, kad oligarchu netapsiu ir, kai patingėjęs apvynioti laikraščiais
žiemai jaunų medelių, radau pavasarį juos švariai nuskustus vietinės kiškių ir stirnų faunos, sklypelio atsisakiau,
bet apytiksliai žinojau, kur kieno sklypai. Radau direktorių su sūnumi besiruošiančius vidaus apdailos darbams,
buvo jau lapkritis. „Pasakyk, kad manęs neradai“, – pasiuntė mane į dvasinį nokdauną R. Dičius. Greitai pavyko
įrodyti, kad jo dalyvavimas būtinas, ir šiaip yra galimybė valdžiai parodyti savo reikšmingumą.
Atvykę į kapines pakeliui sutikome ir skubantį A. Gražį. R. Dičius man griežtai pasakė, kad nesikiščiau į laidojimo

Buvusios kavinė „Mėta“ Vilniuje interjeras.
Archit. – Gintautas Telksnys. 1976 m.
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Sporto salė Žemaitės g. Vilniuje. Archit. – Gintautas

Griaunama sporto salė. 1999 m.

Telksnys. 1977 m.

Prekybos centras „Merkurijus“ Kaune.

Griaunamas „Merkurijus“. 2009 m.

Archit. – Algimantas Sprindys, 1983 m.
vietos parinkimą: „Mums buvo paaiškinta, kad Sniečkus yra vienas, visi kiti – žemiau.“ Nors lijo stipriai, mūsų laukė
gražus valdžios būrelis: Algirdas Brazauskas, Lionginas Šepetys, Vytautas Sakalauskas, Ringaudas Songaila ir mano
bendramokslis – architektas Julius Jurginis, tada LKP Vilniaus miesto kažkurio skyriaus vedėjas.
Gerai pradėjęs kaip architektas, J. Jurginis turėjo gerą skonį, buvo išskirtinai inteligentiškas, matyt, tėvų genų dėka,
gal ne visai tiksliai pataikė į profesinę gyvenimo vagą, metėsi į administracinę karjerą ir būdamas socialdemokratinių įsitikinimų sėkmingai ją darė. Atėjus nepriklausomybei iškilo iki viceministro, bet man atrodė, kad Socialdemokratų partijos, kaip, beje, ir kitų, „bosai“ privengė protingų ir inteligentiškų žmonių – galimų savo konkurentų.
Taigi, stipriai lijo. Visi vadai – po lietsargiais, laikosi būreliu, tik vienas R. Songaila susirūpinusiu veidu blaškosi viršutinėje terasoje aplink A. Sniečkaus paminklą. Susižvalgėme. Dieve, nejaugi ir vėl neperkrautas intelektu veikėjas
bus pirmasis? Čia akivaizdžiai pamačiau, kas yra tikrasis LKP CK vadas. Kažkoks į „boloninę“ striukę sugrūdęs pilvą
pilietis rusiškai komandavo susirinkusiems. Pasirodo, tai buvo N. Mitkinas – antrasis sekretorius – „kaklas“, kaip tuo
metu buvo vadinami iš Maskvos atsiųsti vietininkai, kad lietuviškos galvos sukiotųsi pagal kaklo norus...
R. Dičius parodė vietą, kurioje turėtų būti laidojamas sekretorius ir kiti tokio rango piliečiai. Visai šalia numatomos laidojimo vietos buvo lietaus kanalizacijos šulinys. Kartu su A. Gražiu atkėlėme dangtį; nors tikrai stipriai lijo,
šulinys buvo sausas – tai gerai. Nors buvo dar kiek pasiginčyta dėl vietos, ypač R. Songailai norėjosi aukščiau, aš
kažkaip per garsiai leptelėjau: „Bus tų sekretorių!“ Tai išgirdęs A. Brazauskas tyliai pasakė: „Teisingai sakai, bus tų
sekretorių!“ – ir prisitraukė mane po skėčiu.
N. Mitkinas liepė L. Šepečiui vykti pas Griškevičienę suderinti laidojimo vietos. Šis išsisuko, teigdamas, kad turi
ruoštis kalbai LSSR rašytojų sąjungos suvažiavime. Pasisiūlė V. Sakalauskas – pajutau, kad N. Mitkinas jo nemėgsta,
ir neleido. Nežinia, kas būtų vykęs su šia misija, bet kapinėse pasirodė pati Griškevičienė su sūnumi. Taip baigėsi
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1987 metų lapkričio 14-oji, sekmadienis. Nors ir „nedasiprausęs“, pabuvau reikšmingas.

Prarastas kūrybos laikas...

V

ėl grįžtu dešimtmetį atgal, kai mudu su G. Baravyku tapome Lietuvos architektų sąjungos pirmininko A. Rasteikos pavaduotojais – SSSR architektų sąjungos valdybos nariais. Prasidėjo reguliarios kelionės Maskvon, o
man – dar dažniau, nes pagal pasiskirstymą buvau atsakingas už mūsų architektų turistines keliones, kurias organizavo Maskva.
Tapau baumkuchenų, rūkytų dešrų, „Palangos“ ir „Dainavos“ tiekėju SSSR Architektų sąjungos Užsienio skyriui.
Greitai užmezgiau draugiškus santykius su kolektyvu: tai pastebėjau, kai matydavau išvykstančiųjų sąrašus – juose
lietuvių visada būdavo vienu daugiau nei latvių ar estų. Tik kaukaziečių neaplenkdavau, nes kelis kartus susidūręs
su jais Užsienio skyriuje supratau, kad tos 10-ies litrų bačkelės ant jų pečių yra ne tik vynas, bet ir konjakas.
Tiesa, gal kokį kartą ir pavyko, kai netikėtai negavau įprastų gėrimų ir teko vežti „Žalgirį“. Tai baisus 75 laipsnių
stiprumo gėrimas, bet nebuvo kur dėtis. „Prezentavęs“ porą butelių pačiam Užsienio skyriaus vadovui Borisui Semionovičiui Černoleckiui, po kokio mėnesio sulaukiau jo skambučio. Borisas Semionovičius ateityje pageidavo
išimtinai „Žalgirio“. Pasigyrė, kad pas jį namo į svečius buvo atėjęs aukštas URM valdininkas, kuris po išgerto butelio degtinės buvo pavaišintas pora taurelių „Žalgirio“ ir po to kažin kodėl ilgai užtruko tualete. Susirūpinęs Borisas
Semionovičius rado svečią įkritusį į vonią ir nepajėgiantį iš jos išsiropšti... Abu nusprendė, kad „Žalgiris“ – puikus.
Gal jie jau nujautė „Žalgirio“ krepšininkų jėgą?
Maskvos, kaip miesto, taip ir nepamėgau, bet suvažiavimai būdavo „įspūdingi“ – vykdavo Kremliuje, vargšas
G. Baravykas kartą nebuvo įleistas, nes vietoj savo pasiėmė žmonos pasą. Žinoma, dalykine prasme tai buvo
tuščias laiko leidimas, bet bufetai! Bufetai buvo pritrenkiantys: visa tai, ką mes dabar galime nusipirkti, jei
pajėgiame įpirkti, ten buvo jau tada.
Maskva buvo įdomi tuo, kad mane su Gediminu, kuris dėl savo charizmos spindėjo kaip sąjunginė žvaigždė, kvietė
į privačius butus dažniausiai vietiniai architektai žydai, kur prisiklausydavome tokių disidentinių kalbų, kokių bent
aš nebuvau girdėjęs.
Vienas pasisėdėjimų baigėsi SSSR himno žodžių autoriaus Sergejaus Michalkovo namuose, atlydėjus vietiniam architektui – Michalkovo sūnaus draugui. Nors buvo jau po vidurnakčio, garbusis metras, įsisiautęs į atlasinį chalatą,
pasirodė tautai ir tuoj buvo pradėtas švelniai „traukti per dantį“ maskviečio architekto: „Gerbiamas metre, jums
turėtų būti nuobodu gyventi. Jūs – Stalino, Lenino premijų laureatas, socialistinio darbo didvyris, viskas. O kas
toliau?“. Garbusis metras pasirodė kaip aukščiausio humoro lygio meistras, kai, būdingai užsikirsdamas, atkirto:
„B-baik juokauti! O k-kremliaus siena?“, – primindamas, kad didžiausias įvertinimas SSSR – būti palaidotam joje.
Gyvendavome geriausiuose viešbučiuose. Neseniai pamatęs rusišką televizijos filmą „Viešbutis Nr. 1“ apie „Rosijos“
viešbutį, kuriame rodoma, kiek KGB valdininkų klausosi, atrodo, visur, kur tik kas jame vyksta. Suabejojau, ar tikrai
visur, ar klausytojų profesionalumas leido atskirti pakaušusių inteligentų giedojimą nuo tikrų užsienio „agentų“
kalbų.
Giedojome „Lietuva, Tėvyne mūsų“ apie 1980-uosius. Gražų A. Sprindžio bosą pasigavome ir mes su Gediminu, o
A. Nasvytis, slėpdamas rankose galvą, ėmė kūkčioti... Nieko, grįžome laisvi. Nors man asmeniškai galėjo baigtis ir
liūdniau, ir visai pagrįstai.
Kartu su Algimantu Sprindžiu grįžome iš Bulato Okudžavos koncerto, kuris vyko Architektų sąjungoje. Vėlokai.
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Leonardas Vaitys – Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas. 1998 m.
Kas žino kvadratinį „Rosijos“ planą, supras: jeigu nepataikei į „savo“ įėjimą, tai iki kito – keli šimtai metrų. Nepakeliamai gamtos prispaustas, pribėgau prie artimiausios šiukšlių dėžės ir apsidairęs – lyg ir nieko nėra – pabandžiau
nusilengvinti... Absoliučiai tuščioje erdvėje pajutau dvi rankas ant pečių – tai buvo iš kažkur atsiradę milicininkai.
Atrodė gerokai nustebę dėl mano elgesio, nes į bomžą dar nebuvau panašus. Pasiūlė man „eiti“.
A. Sprindys, nuėjęs į priekį, atsisukęs suvokė situaciją ir užuot nelindęs pasileido bėgti mūsų link mosuodamas
kažkokia knygele. Knygelė raudona, tai Kauno darbo žmonių deputatų tarybos nario pažymėjimas, kaip tais laikais įprasta, dvikalbis. Milicininkams tai padarė įspūdį ir, atsižvelgdami į mano apgailestavimą ir pasiteisinimą,
kad reikalus atlikau ne ant sienos, kaip nelaimingi škotai ant mūsų Prezidentūros, bet į šiukšlių dėžę, įsitikinę,
kad esame „Rosijos“ gyventojai, paleido. Amžinai likau dėkingas Algimantui, būčiau garantuotai 15 parų šlavęs
Raudonąją aikštę...
A. Sprindžiui buvo kiek lengviau iškęsti zanūdnus posėdžius, nes jis buvo puikus piešėjas ir visą posėdžių laiką kažką eskizavo. Tą kartą Kremliuje sėdėjome greta, ir mačiau, kaip jis vieną po kito eskizavo tuo metu Kauno Laisvės
alėjoje statomo „Merkurijaus“ reklamą. Iš kitos pusės sėdėjo žymus vieno miesto vyriausiasis architektas, matyt,
užgrūdintas biurokratas ir, tvirtai įrėmęs parkerį į tuščią popieriaus lapą, miegojo...
O su meile ir Laisvės alėjos kontekstui pieštas „Merkurijus“ neišlaikė ne tik „beraščių“ godumo testo, bet ir kolegų nepagarbos... Ir tai ne vieninteliai likimo smūgiai, beje, suduoti tomis pačiomis architektų rankomis, dar
laukė A. Sprindžio. Tai ir dvi Vienybės aikštę formavusių pastatų išklotinės, kur ne kas nors kitas, o patys kolegos
rodo ne tik nepagarbą palikimui, bet, deja, ir nesupranta jo reikšmės, neįžvelgia vertės. Taip ir išėjo Anapilin
įskaudintas, bet niekada to neparodęs žymus Lietuvos architektas Algimantas Sprindys. Beje, išėjo ne jis vienas,
bet ir architektas, kurio rankomis buvo padaryta skriauda Algimantui, ir ne tik jam... Tai ką nors reiškia?
Su Algimantu dar buvo nuoširdus bendravimas Minske, kur SSSR architektų suvažiavimo metu, kai gyvenome
viename viešbučio kambaryje, ir jis, matyt, davęs „dorybės“ įžadus, po vakarinio posėdžio iš karto guldavo į lovą ir
gerokai vėliau sugrįžusį kolegą „lovelasą“ gėdindavo garsiai skaitydamas ištraukas iš „Nibelungų žiedo“.
Dar buvo Tbilisis, viešbutis „Sakartvelo“. Tada ir sužinojau, kad tai autentiškas Gruzijos pavadinimas. Turėjome malonumą per posėdžių pertrauką aplankyti Kachetijos vynų didmenininką, kurio pusrūsis buvo kas rytą prikraunamas statinių vyno iš šio regiono, o sienos nuo grindų iki lubų buvo apklijuotos Stalino portretais. Mus labai
pagarbiai visada sutikdavęs šeimininkas pavaišindavo, tiesa, už pinigus, tik vienos rūšies vynu, mat buvo nusistatęs prieš degustavimo metodiką, kai ragaujama daug vynų, tiesa, po mažai. Aliumininio puodelio, iš kurio mudu
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degustavome, dugne buvo įspausta – 0,5 l...
Tbilisyje Algimantas dar turėjo atlikti vieną Kauno miesto vykdomojo komiteto pirmininko Razumo pavedimą – „pramušti“ Kaunui naują 24-ąją „Volgą“, mat tarp suvažiavimo delegatų buvo ir Gorkio miesto vyriausiasis architektas.
Na, ko reikia artimesniam susipažinimui su rusu? Nuėjome pirkti degtinės ir pasikvietėme kolegą į savo kambarį.
Gorkio architektas, maždaug Algimanto amžininkas, pasirodė esąs abstinentas, dėl to mes sutrikome ir gerokai jį
prajuokinome, kai sužinojo susitikimo priežastį.
Kolega buvo įdomus pašnekovas, turėjo didelę gyvenimo patirtį ir, atrodo, didelį autoritetą savo mieste. Palygindamas pagalvojau, kad Lietuvoje miestų vyriausieji architektai neturėjo tokios įtakos valdymo politikoje net ir
profesinėje terpėje. O dabar net to, buvusio, statuso apskritai nebeliko, jeigu ateina investuotojas, kuris supranta,
kad iš jo atėjimo visiems turi būti „gerai“, tik pačiam miestui nelabai.
Šiaip ar taip, nauja 24-oji „Volga“ po kelių mėnesių Kauną pasiekė. Kas žino apie to meto automobilių deficitą ir jų
skirstymo subtilybes, turėtų įvertinti Algimanto paslaugą savo miestui. Įdomu, ar padėkojo?
Dar buvo Leningradas (dabar Sankt Peterburgas), Jerevanas, Kijevas... Taip susidarė galimybė juos pamatyti ne
iš įprastos turistinės pusės – niekas iš jų neturėjo Vilniaus architektūrinio paveldo lobių, bet naujoji architektūra,
išbarstyta įvairiuose didžiulių miestų taškuose, būtų nepastebėta be specialiai tam skirtų ekskursijų.
Nors buvo totalinio deficito laikai dar su idiotiška Brežnevo „ekonomiška ekonomika“, vis dėlto intelektinis deficitas jau aižėjo, ir atskiri objektai liudijo, kad informaciniai, pasauliniai šaltiniai pamažu atsiveria, palikdami gana
įspūdingos architektūros pavyzdžių. Tai vertė susimąstyti, ar nepervertiname savęs, nors buvome bene daugiausia
apdovanoti įvairiomis SSSR premijomis už architektūrą.
Beje, visos tolesnės kelionės iš Vilniaus vykdavo per Maskvą, kur atsidūręs labiausiai pajusdavau „aplinkos marazmą“, perdėtą įvairių tikrintojų uolumą, dirbtinę savivertę, ir tai kartais komiškai sužlugdavo.
Kartą laipinant į lėktuvą (grįžome iš SSSR architektų suvažiavimo) Tbilisio oro uoste, jau susėdus trapas vėl buvo
pristumtas prie lėktuvo, ir įlipęs šaunus kaukazietis paklausė, ar lėktuve yra draugas Valiuškis? Jam čia pat buvo
įteikta dėžė raudonojo gruziniško vyno su nuoširdžiais paties Ceretelio linkėjimais. Skridome, suprantama, persėsdami Maskvoje.
Skridome su gruzinišku vynu, kurio stiuardesė bandė neleisti vartoti, nes mums gali pasidaryti bloga nuo per didelio kiekio. Tačiau G. Valiuškis, pasakė, kad skraidymo patirtis siekia paskutinius Antrojo pasaulinio karo metus, kai
jis, aštuoniolikmetis, buvo „numestas“ į pagalbą fašistų apsuptam Josifui Broz Titui; tai apstulbino ne tik stiuardesę,
bet ir mus.
Leidimas buvo gautas. Vynas liejosi laisvai, tik vienas V. Čekanauskas buvo paniręs į alkoholikų smerkimo nuotaiką.
Taip jam atsitikdavo, ypač grįžtant namo. Gal jam tas ir pakenkė Maskvoje. Vėl privalėjome pereiti metalo ieškiklių
arką. Visiems, švelniai atsipalaidavusiems, sekėsi neblogai, bet užkliuvo V. Čekanauskas. Tris kartus išvertęs kišenes
mūsų metras vis „skambėdavo“. O Čekanauskas, nepaisydamas savo aukšto sąjunginio statuso, nebuvo pasipūtęs,
labiau panikierius. Dabar jį tikrai buvo apėmusi panika, nes vietinis leitenantėlis vaikė jį vis primindamas, kad ne
juokai vykti į pasienio miestą Vilnių.
Užeidamas eilinį ratą V. Čekanauskas desperatiškai kyštelėjo du pirštus į viršutinę švarko kišenę ir apčiuopė savo
išsigelbėjimą. Metras ten, kai nebūtina, niekur neeksponavo savo auksinio Lenino premijos medalio, bet kad nepamestų, jį prisisegdavo vidinėje kišenės pusėje ir ištraukdamas, esant reprezentacinei būtinybei. Šį kartą būtinybė reikalavo.
Kareivėlis vos nenualpo, kai V. Čekanauskas išvertė jį į išorinę pusę: taip ir liko stovėti atiduodamas pagarbą, kol
Edis (malonybinis V. Čekanausko vardas), nenumaldomai skambėdamas, „perėjo“ metalo ieškiklį.
Atsigavęs nuo streso V. Čekanauskas prisiminė tuo laiku populiarios Danelijos komedijos herojaus žodžius: „Načalstvo nado znat v lico“ (valdžią reikia pažinti iš veido).
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ytautas Čekanauskas, architektų bendrijoje vadinamas Edžiu, dėl to jis kartą prisipažino esąs dėkingas jį krikštijusiam kunigui, kuris šalia tėvų parinkto Eduardo pridėjo Vytauto vardą. „Įsivaizduoji, kaip aš rusams atrodyčiau – Edikas, dabar bent palaužo liežuvį – Vytautas“.
Taigi „vytautinė“ karta, gimusi 1930 metais, pažymint 500-ąsias Didžiojo kunigaikščio metines, visa gaudavo Vytauto ar kito kunigaikščio vardus, gal dėl to tokia gabi ir ilgaamžė, nepaisant ne paties palankiausio gyvenimui
laikotarpio.
Čia ir gražuoliai broliai Nasvyčiai, Brėdikis, Sprindys, Šeibokas, Mačiulis, Dičius. Ir teoretikai J. Minkevičius, ir
A. Miškinis, tiesa, ne visi Vytautai, bet unikali karta.
Nepasipūtę, lengvai, kartais kategoriškai bendraudami, greitai prisileido mus matydami mūsų meilę ir atsidavimą
profesijai. Beje, ir mažai mūsų buvo, visi kaip ant delno. Ne taip, kaip dabar, kepant po beveik 200 absolventų per
metus. Ne veltui, laidojant puikų ir didelį architektą Gytį Ramunį, pagrindiniame Antakalnio kapinių take ištįsusi
kelių šimtų architektų vora darė įspūdį. Šalia žingsniavęs V. Dičius tarė: „Tu p-pažiūrėk, kiek m-mūsų. Sakiau, k-kas
trečią reikia š-šaudyti...“. Tai, žinoma, buvo tik kalambūras, bet prisidirbome su kolegų perprodukcija – visada atsiras, kas projektuos net už penktadalį normalios kainos. Čia rinka?
Jų kartai teko sunkūs laikai, tačiau pamažu gerėjant aplinkai atsivėrė didelės ir ambicingos galimybės. Deja, intelektualios architektų galimybės drastiškai lenkė technines, dar sąmoningai palaikomos statybos vadovų, iš kurių
taip pat nerealiai buvo reikalaujama planinių rodiklių.
Taip sukurti garsieji Lazdynai, pirmą kartą pagarbiai elgiantis su landšaftu, komponuojant atskiras gyvenamųjų
dėžučių kompozicijas. Jeigu tos dėžutės būtų buvusios bent tokio lygio, kurį pasiekėme jas dabar renovuodami,
Lazdynai būtų buvęs lygiavertis partneris suomių rajonui Tapiola, o ne graudi jos parodija.
Tais laikais, skaitydamas paskaitą Lietuvos gidams, dirbantiems „Inturisto“ ir „Sputniko“ organizacijose, sulaukiau
klausimo: „Ką mums atsakyti į vakariečių klausimą, kodėl mums rodomas nigerių kvartalas?“ – tai apie Lazdynus.
Taip ir knietėjo atsakyti, kad mes tokie ir esame. Bet jau buvau pakaustytas maksizmo „filosofijos“, kuri pasižymėjo
tuo, kad atsakymų buvo galima išvengti.
Ne veltui jau nepriklausomybės laikais pats V. Čekanauskas prašė išbraukti Lazdynus iš saugomo paveldo sąrašo.
Iš tiesų, kai „brandžiojo“, snaudulingojo L. Brežnevo, socializmo laikais pamatėme, kas yra statoma mažas pajamas turintiems žmonėms, kad tai projektuoja pasaulinio lygio žvaigždės, sakykim, Ricardo Bofill’as prie Paryžiaus,
pasirodė – toli kaip iki mėnulio. Bet pažiūrėkite į tuos rajonus šiandien, kurie apgyventi kitokios odos spalvos ir
tikėjimo piliečių!
Europa eina iš proto. Ten narkotikų, šiukšlynų ir kriminalo pasaulis. Mums kategoriškai reikia glaustis prie vengrų,
nes mūsų pirmųjų nepriklausomybės „politikų“ stuburai yra nepataisomai sulinkę. Iki šiol mus gelbėjo, kad esame
skurdžiai patys, bet kas atsitiks dabar, kai, begalinio godulio apimti, statybų „monstreliai“ išgujo iš Lietuvos statybininkus, nemokėdami jiems bent primenančių padorius atlyginimus, ir tūkstančiais veža baltaodžius negrus iš rytų.
Vektorius, prieš kurį reikia atsilaikyti Lietuvai, kardinaliai pasikeitė, dabar sienos ne tik atviros, bet dar ir nuožulniai
pagrįstos antihumaniškais „įstatymais“, kad tik greičiau iš čia. Apmaudu. Nejaugi geriausias Lietuvos gyvenimo

72

L E O N A R DA S VA I T YS

|

PAT I R T I S

Gyvenamieji namai Marne-la-Vallée,
Prancūzija. Archit. – Ricardo Bofill.
1978–1982 m.

Manolo Nunez suprojektuoti
gyvenamieji namai Marne-la-Vallée,
Prancūzija. 1978–1982 m.
laikas jau praeity?
O 1970–1980 metais šiuolaikinė lietuviška architektūra pamažu smaginosi, tiesa, kartais su apmaudžiomis net
didžiųjų kolegų klaidomis, kurios buvo ne tiek profesinės, bet nulemtos politinių „vienos teisingos“ partijos nurodymų, kuriuos dar buvome įpratę vykdyti besąlygiškai.
Taip vienas pastatė Vilniaus autobusų stotį, nukirsdamas istorinį Vilniaus–Trakų traktą ar neišsaugojęs puikaus apgriuvusio N. Čagino projektuoto namo Trakų gatvėje, kitas – bent kiek pompastiškus CK rūmus, nugriovus charakteringą senamiesčio kvartalą... Jaunesnei „žvaigždei“ vis „sekėsi“ ką nors pastatyti buvusiose kapinėse – Vilniuje ir
Anykščiuose po zagsą (santuokų rūmai).
Žinoma, šiomis dienomis tokio rango architektai būtų tikrai suradę sprendimus su didesne pagarba aplinkai, į
kurią atėjo. O gal būtų iš viso nėję? O kaip pasielgtumėte Jūs? Aš tai žinau... Šiuose žodžiuose nėra piktdžiugos,
tiesiog bandau rašyti, kaip buvo, kaip yra, o dar toliau ir kaip bus, jeigu pavyks. Šiandieną sužinojau, kad trečius
metus iš eilės Lietuvos kultūros taryba vėl neskyrė dalinio finansavimo „šiam mano opusui“. O ko gi tikėtis, jeigu
rašai taip, kaip yra, o „kultūros“ ministerija ir jos aplinka yra tragiškos.
Ką gi, laikas prisiminti R. Bacho knygą „Tiltas per amžinybę“: „Jeigu nori ką nors gauti, įsivaizduok, kad jau turi“, ir
prisiminti, kad „svajones žlugdo vienintelis dalykas – kompromisai“. Mano gyvenime kompromisų laikas jau praė-
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ano darbuose atėjo puikių galimybių metas: iš A. Lukšo perėmiau Pirčiupių memorialinio komplekso projektavimo darbus ir atradau visai dar jauną Eugenijų Gylį, plastiškos linijos meistrą, su kuriuo čia daugiausia ir
nudirbome. Tik prie naujojo muziejaus projektavimo neprileidau nieko.
Vėliau su Eugenijumi dar surėmėme pečius Vilniaus matematikų namų konkurse: padarėme du gražius variantus
ir abu kartus pralaimėjome Sauliaus Šarkino ir Leonido Merkino duetui.
Lygiagrečiai su Pirčiupiais projektavau 12 tūkstančių žiūrovų vietų Panevėžio stadioną su pirmąja, gal ir dabar
vienintele šildoma aikšte. Projektuojant didžiulį darbą, kad jis atsirastų, nuveikė Panevėžio miesto vykdomojo komiteto pirmininkas B. Kačkus, kurį miesto vyriausiasis architektas Jonas Nebilevičius vadindavo Corbusier, kadangi
viską reikėjo derinti su juo.
Pamenate minėtą prof. K. Šešelgio „Vieningos Lietuvos apgyvendinimo schemą“? Taigi joje penktas pagal dydį
Lietuvos miestas taip pat neturėjo teisės augti ar auginti gyventojų skaičių. Stadionas buvo pasmerktas, bet
ne B. Kačkui. Įkyrėjęs Ministrų tarybos pirmininkui V. Sakalauskui, gavo ilgai lauktą atsakymą: „Duok projektą“.
Projektą davėme.
Tačiau SSSR prasidėjo „PPP“, rusiškai tai skambėjo taip: piatiletka pyšnych pochoron (prabangių laidotuvių penkmetis). Išėjo vos suvaldantis savo dantų implantus, keturis kartus didvyris, Lenino premijos laureatas už literatūrą
Leonidas Iljičius Brežnevas. Naujuoju senu tapo prie dializės aparato prijungtas buvęs KGB vadas Jurijus Vladimi-

Leonardas Vaitys. Pirčiupių memorialinio muziejaus projektas (maketas). 1981 m.
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Matematikų namų Vilniuje
konkurso projektas
(maketai). Archit. –
Leonardas Vaitys,
Eugenijus Gylys. 1989 m.

Leonardas Vaitys. Stadiono
Panevėžyje rekonstrukcijos
projektas (maketas). 1985 m.
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rovičius Andropovas. Prastai pasidarė ne tik su šnapsu. Puikiai žinodamas realią ekonominę šalies padėtį, išleido
įsakymą taupyti. Statybose tai reiškė kultūros ir sporto objektų atsisakymą. Per šį barjerą nei B. Kačkus, nei V. Sakalauskas „neperšoko“, o gal protingai ir nebandė. Aš likau be dviejų labai svarbių man projektų.
Kai prabangių laidotuvių penkmetis tęsėsi, ir Andropovą pakeitė visiškas ligonis Konstantinas Ustinovičius Černenka, užbaigęs jį, jau niekas negrįžo atgal.
Taip mano Pirčiupis baigėsi pasodinus 119 raudonlapių ąžuolų (tiek žmonių buvo čia sudeginta), kuriuos, pagal
mano schemą ir mano vadovaujami, sodino žymiausi Vilniaus literatai, neretai apibarami už blogą medžių lygiavimą. Neparodydami pykčio, literatai lygiavimą taisė. Visa tai fiksavo žymus fotografas Arnoldas Barysas, kuris nustebino mane, kai, atlikę sunkų darbą, buvome pakviesti prie stalo, ant kurio stovėjo ne kas kitas, o pats „Dzūkiškas“, ir
kada buvo galima „pagauti“ nepakartojamų kadrų, visus savo aparatus uždarė ir padėjo į šoną. Į mano klausiamą
žvilgsnį atsakė: „Niekada nefotografuoju užstalių su žymiais žmonėmis, visi turi teisę atsipalaiduoti“.
Po kiek laiko supratau, koks jis buvo teisus. Į mano grupę „Komprojekte“ pagal paskyrimą atvyko Aurelijus Stapulionis, žymios architektų baldininkų šeimos sūnus, aiškiai teisingai auklėtas vaikinas. Po pirmojo „darbinio“
pasisėdėjimo Aurelijus neslėpė nusivylimo: „Alekna, Telksnys, Vaitys – kokios pavardės, o kai išgeria – eiliniai,
eiliniai“, – papasakojo savo įspūdžius vienai jaunesnei kolegei... Taigi. Bet, po galais, mes taip pat turime teisę
atsipalaiduoti, juo labiau kad esame talentingi.

Netikėta demokratija...

1980

metais dalyvaudami konkursuose pirmą kartą išlindome į tikrąjį užsienį – į Paryžių, kuriame smetoninės kartos meno žmonės ieškojo savo meninio kelio, kurio reikšmė Lietuvos dailei tik auga, ir
daugelis surado. O literatūra? Tada mes dar skaitėme daugiau nei dabar, kai viskas sutelpa viename monitoriaus
ekrane.
O d’Artanjane, o Esmeralda, o Mopasane su savo „Mieluoju draugu“, atskleidusiu žavingą erotinės patirties gyvenimą, o Periušo su savo van gogais, gogenais, tulūz-lotrekais, o neišsemiamas Balzake (taip dabar, rašydamas šį
tekstą, aš vadinu save) – stebuklingas miestas. Ypač tiems, kurie jame nebuvę. Įdomu, ar konkurse dalyvavo bent
vienas vakarietis architektas, nebuvęs Paryžiuje? Ką gi, kartais neišmanymas gali duoti netikėtus rezultatus, juo
labiau kad konkurso sąlygos norėjo „paradoksalaus“ projekto.
„Tarptautinis komunikacijų centras“ – taip buvo apibrėžta jo funkcija, turėjo „užbaigti arba ne“ ilgą Eliziejaus laukų
trasą, pradedant nuo Luvro. Lietuviai dalyvauti šiame projekte gavo net dvi vietas, kurias mums nuleido Maskva.
Viena – vilniečių grupė, buvome mes, kita – kauniečių, vadovaujama
Eugenijaus Miliūno (A. Kaušpedas, A. Kančas, S. Juškys, E. Barzdžiukas,
B. Zabulionis).
Ką gi, vėl keliems mėnesiams užsidarėme į rūsį, kuriame pamažu išplito neužmirštama kavos, cigarečių, prakaito ir alkoholio atmosfera.
Pirmas darbas, kurį padarydavome pirmiausia, tai „Žydų banko“ sudarymas. Kodėl žydų? Nežinau. Banko akcininkai buvome mes trise, o
jo esmė – ant sienos kabantis vienintelis finansinis dokumentas, liudijantis, kas ir kiek konkrečią dieną investuodavo į minėtų produktų
tiekimą. Baigę konkursus atlikdavome „saldo-buldo“ balansą ir gavę
bendrą išlaidų išklotinę dalydavome į tris lygias dalis. Po lygiai, suLeonardo Vaičio eskizas Tarptautinio
komunikacijų centro Paryžiuje,
La Défense aikštėje, konkursui. 1980 m.
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Tarptautinio komunikacijų
centro Paryžiuje, La Défense
aikštėje, konkurso projektas.
Archit. – Algimantas Alekna,
Gintautas Telksnys, Leonardas
Vaitys. 1980 m.

Tarptautinio komunikacijų centro
Paryžiuje, La Défense aikštėje,
konkurso projektas.
Archit. –Eugenijus Miliūnas,
Algirdas Kaušpėdas, Algimantas
Kančas, Saulius Juškys, Evaldas
Barzdžiukas, Boleslovas Zabulionis.
1980 m.
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prantama, niekada neišeidavo, tai skolininkai turėdavo išlyginti daugiau investavusio draugo išlaidas, šis, savo
ruožtu, turėjo pasirūpinti paskutinės dienos vaišėmis. Jos būdavo įprastos: visų pirma – kava, visų antra – „Prima“ (pigesnių nebuvo), visų trečia – buteliukas (čia pasirinkimas buvo didesnis – nuo „rašaliuko“ iki degtinėlės)
ir užkanda. Algio išmokyti, vartojome virtą jautieną iš kulinarijos, kelias galvas svogūno ir juodą duoną, gausiai
apibarstydami druska. Tiesa, kartkartėmis pasirodydavo žmonos su lauknešėliais karšto maisto. Ilgai nepabendraudavo, nes aplinkos bardaką galėjo toleruoti tik jį sukūrę.
Tokioje aplinkoje tik paradoksams atsirasti. Tą kartą man, galbūt, pavyko užčiuopti kai ką, kaip pasirodė, iš tiesų nestandartiško. Kadangi tai Tarptautinis komunikacijų centras, vadinasi, jis turi būti laisvas komunikuoti. Taip atsirado
debesies, plaukiojančio kur nori ir kada nori įvaizdis. Atnešiau savo primityvoką eskizą ir bene pirmą kartą pamačiau sumišusius bičiulius. Supratau, kad idėja tiko. Be jų meistriškumo ištempti jos iki kondicijos buvau nepajėgus,
bet ir jiedu po ilgų diskusijų neapsiėmė. Svajonei suteikti materialią išraišką visada sunku. Šį kartą per sunku. O
kaip pasirodė vėliau, tokia idėja buvo bent jau erdviškai artimesnė nugalėtojui.
Dar kiek pasikankinę, apsistojome prie vaikiško iš popieriaus sulankstyto lėktuvėlio įvaizdžio. Vėl atrodė, kad vaiko
ranka paleista žinia gali nepaisyti sienų...
Konkurse dalyvavo 898 kompanijos, 428 buvo pripažintos vertos dialogo, buvo išleistas jų katalogas. Lietuviai
buvo jame. Įsivaizduoju, koks šokas turėjo ištikti vertinimo komisijos narius, kurie, atrinkę 4 lygiaverčius projektus,
pasiūlė išrinkti iš jų vieną pačiam Prancūzijos prezidentui – inteligentiškajam François Mitterrand’ui. Kai jis bedė
pirštu į nugalėtoją, kurio projektas buvo pateiktas tokio meniško lygio ranka, kad niekas neabejojo, jog tai vienas
„didžiųjų“, atplėšę voką suprato, kad nė vienam pavardė Johannas von Spreckelsen‘as negirdėta. Jis buvo pusamžis danų architektas, pedagogas, vargu ar ką pastatęs. Atrodo, ir pačiam laimėtojui tai buvo netikėta, bet, matyt,
blaivaus proto kolega atsisakė nuo galimybės toliau dirbti su projektu iki jo pastatymo ir sutiko, kad jo idėjos
pagrindu bus organizuotas naujas konkursas. Visi sutiko, nes idėja iš tiesų užbūrė.
Projekto realizacijos konkursą laimėjo žymi ir galinga Prancūzijos firma. Bet nuostabiai nupiešta idėja, įgavusi būtinas konstrukcines apimtis, kai ką prarado, tačiau liko viena iš naujų Paryžiaus architektūros įžymybių. Tarsi ten jų
buvo dar mažai.
Dar vėliau protus sujaudino Ieoh Ming Pei stiklo piramidė Luvro kieme, kur dabar ateina pasimelsti viso pasaulio
architektai.
Kad taip pas mus! Su mūsų KVAD – niekada!

Johanno von Spreckelsen‘o projekto eskizas

„Didžioji Arka“ La Défense aikštėje,

Tarptautinio komunikacijų centro Paryžiuje, La

Paryžiuje. 1989 m.

Défense aikštėje, konkurse. I premija. 1980 m.
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Didieji darbai

A

tėjo Vilniaus oro uosto projektavimo laikas, kuris su pertraukomis tęsėsi nuo 1983 iki 1993 metų.
Šio objekto projektavimas ir iki manęs trūkčiojo – tai gaudavo finansavimą, tai vėl jį atimdavo. Prie jo jau kelerius metus dirbo „Komprojekto“ „vytautinės“ kartos lyderis Jaunutis Makariūnas. 1983 metų pradžioje vėl pasklido
gandas, kad pinigų bus ir reikia skubiai rengti projektą.
Galbūt Jaunius jau nelabai tikėjo tų gandų pagrįstumu, tad pateikė svarstyti atvirai prastą siūlymą. O gandas buvo
teisingas. Tiesiai iš svarstymo direktorius R. Dičius mane pasikvietė į kabinetą ir pasakė: „Daryk“. Patys suprantate,
tokie vienetiniai objektai architekto kelyje – ir baisu, ir norisi, ir Jaunius... Pasakiau, kad dirbsiu tik su Algiu ir Gintu
ir po valandos duosiu atsakymą. Tarsi nujausdami, apie ką kalbuosi su direktoriumi, koridoriuje jie laukė. Noras
nugalėjo, bet sutarėme, kad projektinius siūlymus rengiame tik konkurso su J. Makariūno komanda pagrindu. Instituto vyriausiasis inžinierius A. Stikleris dar pabandė įkalbėti mus apjungti su J. Makariūnu. Tačiau čia aš jau buvau
kategoriškas – mums jau po keturiasdešimt, mes jau patyrę, Jaunius – gerbiamas, turintis autoritetą architektas.
Kol „apsitrintume“, nusistatytume naujas, „savas“ vietas kolektyve, reikalaujams terminas parengti oro uosto projektą būtų neįmanomas.
Taip ir nutarėme – konkursas. Po dviejų mėnesių mes laimėjome, nors senieji J. Makariūno ryšiai su užsakovais – Lietuvos civilinės aviacijos valdyba, kurioje vienintelis lietuvis buvo M. Bajerčius, spaudė priimti jam palankų sprendimą. Prie to bandė prisidėti ir du žymūs Lietuvos architektai, suprasdami, kad jų kartos monopoliui ateina pabaiga...
Aplankę instituto direktorių namie, nieko nepešė – R. Dičius buvo tvirtas. Teko kviesti recenzentus A. Nasvytį ir
G. Baravyką. Jų autoritetas paveikė ir užsakovus, kurių posėdyje dalyvavo gal 20 uniformuotų žmonių.

Algimantas Alekna, Leonardas
Vaitys, Gintautas Telksnys. 1983 m.

Vilniaus tarptautinio oro uosto fasado brėžinys, I variantas. Archit. – Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys,
Leonardas Vaitys. 1983–1993 m.
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Mūsų trijulei projektas sekėsi nelengvai. Apie oro uostus žinojome tik tiek, kad išvykstančių ir atvykstančių
keleivių srautai negali kirstis. Pirmoji idėja – palikti ramybėje stalininį pastatą, suteikiant jam pagalbinį statusą,
ir statyti naują – šalia. Pastatas „skilo“ neblogai: apskritimo ir stačiakampio sankirtos kompozicija, aštrus ir aukštas
stogo nuolydis kūrė energingo skrydžio įvaizdį. Darėme, jau pradėjome gaminti maketą, čia daugiausia darbavosi
Gintas. Nerimą kėlė generalinis planas, tiksliau, urbanistinės struktūros išbalansavimas. Esama ašinė oro uosto ir
aikštės kompozicija tapdavo neaiški ir erdviškai neapibrėžta atsiradus naujam pastatui.
Dabar galvoju, kad neturėdami postmodernistinės patirties, tiksliau, teorinio postmodernizmo žinojimo, nebūtume užsikabinę už naujos idėjos – seną sujungti su nauju. Gintas kategoriškai nepatikėjo šia idėja, nors buvo pats
tikriausias „postistas“. Sutarėme taip: Algis užsidaro savo kambarėlyje ir bando perkelti ant popieriaus, ką mudu
apkalbėjome projektuodami liežuviais, o Gintas užtikrina, kad bent vienas variantas, kuris buvo akivaizdžiai arčiau
prie pabaigos, būtų baigtas laiku. Aš buvau tarp dviejų ir pirmą kartą mūsų trijulėje atsiradusios įtampos...
Po savaitės paaiškėjo, kad iš principo mudu su Algiu teisūs, siūlydami vieną baigtinę kompoziciją, juo labiau kad
aš, nulėkęs į Maskvą, į SSSR centrinę aviacijos valdybą, buvau supažindintas su numatyta Vilniui perspektyva –
tupikovyj aeroport strany (akligatvinis šalies oro uostas). Kitaip sakant, jo galingumas yra labai aiškiai apibrėžiamas – neturi plėtros poreikio. Vienintelis kassavaitinis reisas į užsienį – Varną – ir tai tik šiltuoju metų laiku.
Atlėkus su tokia informacija iš karto įtikinome Gintą ir, metę beveik baigtą siūlymą, ėmėmės naujo – postmodernistinės koncepcijos. Pavyko visai neblogai, ypač kai patys pastebėjome, jog, išsikristalizavus planui, jis tapo
panašus į pakilti pasiruošusį vabzdį. Ši alegorija nemažai padėjo aiškinant koncepciją ir penktą pastato fasadą, kurį
matai kildamas ar leisdamasis.
Siūlymas mūsų erdvėje buvo radikaliai naujas, „praryti“ jį pradžioje sugebėjo ne visi, netgi profesionalai. Bet galiausiai jis prigijo, o Amerikos lietuvis architektas Albertas Kerelis jau pastatytame oro uoste, stovėdamas seno ir
naujo korpusų sandūroje, pasakė: „Žinai, tokių naujų oro uostų Amerikoje yra kiekviename kaime, bet tokia dviejų
architektūrų jungtis, ko gero, vienintelė pasaulyje.“
Gražiai pasigyriau?
Prasidėjo beprotiškas gyvenimo laikotarpis – kaip visada planiniame ūkyje viskas vyksta ne taip, kaip planuojama.
O čia objektas, kurį kontroliuoja ir pinigus skiria Maskva, o kur dar vietinė komunistų partijos nomenklatūra? LKP
CK sudarė griežtą projektavimo darbų ir statybos grafiką. Viskas turėjo vykti etapais. Reikalingas „sėkmingam“
statybos vykdymui apimtis nustatydavo statybininkai.
Greitai perpratau jų gudrybę – reikalavo gerokai daugiau, nei iš tiesų jiems reikėjo šiame etape. Žinodami, kad
tiek padaryti praktiškai neįmanoma, jie badė valdžiai į mus – projektuotojus – niekdarius, trukdančius vykdyti
planus. Ne su tokiais susidūrė! Pamatus pavyko atiduoti laiku. Vėlesnio etapo finišas buvo organizuojamas taip:
likus savaitei iki projektavimo dokumentacijos pridavimo Vilniaus statybos tresto tikrintojams, jau turėjome tikslų
visų reikalingų brėžinių sąrašą, tačiau pačių brėžinių – apie 70 proc. Ką gi, dėjome įvairių brėžinių makulatūrą
su teisingais brėžinių pavadinimais kampiniuose štampuose. Su lydraščiu ir keliasdešimčia tomų nurodytu laiku
pasirodydavau treste.
Tikrintojų vadas, puikus vyras Juozas Rimas, pamatęs, kad sutarta dokumentacija pateikta, patikrinęs lydraščio ir
„baigtos“ dokumentacijos tomų atitikimą, pasirašęs priėmimo aktą, susiėmęs už galvos lėkdavo tiesiai pas tresto
valdytoją Antaną Žukauską...
Apgaulė pradėjo aiškėti po kelių savaičių, kai tikrintojai ėmė nuodugniai analizuoti projekto dokumentaciją. Mes
sušilę naikinome deficitą – naikinome pridėtą makulatūrą. J. Rimas, žinoma, iš karto tai pastebėjo, bet kaip prikibsi, kad dokumentacija oficialiai priimta. Juo labiau kad garsas apie tai pasiekdavo aukščiausių ausis. Kadangi tokio
kiekio dokumentacijos iš tikrųjų nereikėjo, per pusantro mėnesio ji visa buvo baigta.
Statybininkai natūraliai vėluodavo, ir kur kas daugiau nei mes, todėl kiti dokumentacijos etapai buvo perduodami
be stresų. Planuoti ketveri oro uosto statybos metai išsitęsė iki dešimties.
Puikiai žinojau gamybinius Vilniaus tresto pajėgumus – įsisavinti daugiau nei milijoną rublių per metus viršplaninės produkcijos buvo visiškai nerealu, todėl LKP CK sekretoriaus A. Brazausko kabinete išgirstu ketverių metų
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Vilniaus tarptautinio oro uosto projektas (maketas). Archit. – Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys,
Leonardas Vaitys. 1983 m.

Vilniaus tarptautinio oro uosto interjero fragmentas. Archit. – Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys,
Leonardas Vaitys. 1983–1993 m.
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statybos terminu garsiai suabejojau ir visiškai kvailai leptelėjau apie dešimtmetį, nes sąmata ir buvo 10 mln. rublių. Sekretorius gana draugišku tonu, o gal suprasdamas, kad aš teisus, pasiūlė dingti iš kabineto, kol dar atskiriu
duris...
Komunalinio ūkio ministro J. Šėrio, malonaus, taktiško ir supratingo žmogaus, pokalbis sugrįžus buvo griežtesnis.
Bet aš dar buvau reikalingas. Beje, J. Šėrys, baigęs savo karjerą LSSR ministrų tarybos pirmininko pavaduotuoju,
sulaukęs dabartinių laikų, tiksliai pasakė: „Tai, ką mes kiek suimdavome trims pirštais, tiek ir likdavo sau, o dabar,
žiūrėk, kibirais semia.“. Gal norėtumėte kas palyginti dabartinių ir buvusiųjų nekilnojamąjį turtą?
O statybininkams, kaip įprasta, ėmė stigti pinigų. Kartu su Lietuvos civilinės aviacijos viršininku G. Liachovu teko
skristi Maskvon, į centrą. Mus priėmė išvaizdus generolas, SSSR civilinės aviacijos ministro pavaduotojas. Ilgai klausęs G. Liachovo dejonių, šis pasakė nepamirštamą frazę: „Genadij Georgijevič, eščio raz poprosiš chotj rublia – polučiš serpom po jaicam“ (jeigu dar paprašysi nors rublio, gausi pjautuvu per kiaušius). Rusų kalba iš tiesų turtinga,
skamba gerai... Taip ir sutarėme. Daugiau pinigų iki nepriklausomybės nebereikėjo, o G. Liachovas, byrant SSSR, už
gerą darbą buvo paskirtas „Aerofloto“ atstovu Bulgarijoje.
Statybos vyko sparčiai. Atėjo laikas gauti aliuminio vitrinas. Tam reikėjo valiutos. Valiuta atsirado – lietuviška šerniena, kuri, įvertinta po 6 dolerius už kilogramą, buvo išmainyta į tada dar jugoslaviškos gamybos aliuminio konstrukcijas. Matyt, iki tol, parduodama už valiutą šerniena, duodavo tam tikrą likutinį pelną ir Medžiotojų draugijai,
o dabar keleriems metams nebeliko. „Komprojekto“ direktoriaus pavaduotojas, žinomas Lietuvoje medžiotojas
Vincas Puočiauskas, perspėjo: „Nesirodyk miške, už tokį darbą nupilsiu kaip šerną“. Pasirodo, juokavo...
Tada dar vieningos Jugoslavijos dalies, Kroatijos Šibeniko miesto gamyklos, mums tiekusios aliuminį, atstovas
Maskvoje buvo architektas Pavko Levakovičius. Geriau susipažinus, jis atvykdavo į Vilnių, mes važiuodavome į
Maskvą ir Šibeniką, tada išgirdau pritrenkiančią žinią – Jugoslavijos, sulipdytos šalies, tautos nekenčia viena kitos.
Tai buvo pasakyta su tokia aistra ir taip nusiteikus išžudyti kitatikius, kad net buvo sunku patikėti. Žinojome, kad
Jugoslavija – turtingiausia socialistinė šalis, o čia, pasirodo... Ir pasirodė.
Prisiminiau 1960 metais Ordžonikidzėje, Osetijoje, per sąjungines jaunių krepšinio varžybas matytas net dvi žiauriausias kautynes tarp dviejų man vienodai atrodančių vyrų grupių, kurios aršėjo kiekvieną minutę, pasipildydamos lekiančiais vyrais su baisiu riksmu ir peiliais rankose. Vėliau paaiškėjo: gruzinų ir osetinų muštynės buvo
dažnos... Pagalvojau, kaip dažnai ne tauta nusprendžia, kaip, su kuo ir kieno valdoma ji norėtų gyventi, o ciniškiausia politinė konjunktūra.
Baigėme oro uostą, kaip ir buvau numatęs, 1993 metais – lygiai po dešimties. Beje, architektų statusą oro uosto
statyboje labai „pakėlė“ joje apsilankęs pirmasis nepriklausomos Lietuvos architektūros ir statybos ministras A.
Nasvytis. Apžiūrinėdamas statybą, nuolankiai lydimas Statybos tresto vadovų, ministras atsisuko į mane, atsilikusį
per keletą metrų: „Leonardai, ateik čia“, – pasakė, o man priėjus, draugiškai uždėjo ranką ant peties: „Na, kaip tau
čia?“. Tuo viskas buvo pasakyta.
Išvykus ministrui, iš paskos išlėkė ir susinervinęs tresto valdytojas A. Žukauskas. Tradicinę planiorką paliko vesti
savo pavaduotojui Urbonui. Kas bent kiek pažinojo pastarąjį, be abejonės, vertina jo talentą – tai aukščiausios
klasės demagogas, kalbantis sodriu Barry White’o balsu. Vadovai, susirinkę pabarti statybininkų, visada būdavo įtikinti herojiškos Urbono kalbos, kad kalti ne statybininkai, bet kažkas kitas, dažniausiai architektai. Jei ne jie, viskas
būtų atlikta laiku ir, be abejo, labai gerai. Taigi šis žmogus, matyt, neįsivaizduojamomis pastangomis tuomet ištarė:
„Velniai griebtų, darykit, ką tie paišytojai sako, dabar kitaip nebus“. Ir paliko mus toliau normaliai kasdieniškai, bet
nepiktai keiktis. O išradingumo čia taip pat netrūko.
Dažnas svečias statyboje buvo LKP CK Statybos skyriaus vedėjas Antanas Daukša. Gana niūriai nusiteikęs imdavo
pasakoti apie Vakaruose matytus oro uostus, apie jų architektūrą. Kai kurie jo nupasakoti vaizdiniai, daugumą
kurių mes jau žinojome iš literatūros, visiškai atitiko mūsų siekiamą rezultatą. Jis nesugebėjo to įžvelgti. Tai profesionalo duona. Buvo įdomu stebėti A. Daukšą po ilgesnio laiko apsilankius statyboje. Nebesimatė jokių laidų,
jokių vamzdynų, buvo nuimti griozdiški stelažai. A. Daukša, atidžiai žiūrėdamas sau po kojomis, pakilo į antresolinį
aukštą, pakėlė galvą ir sustingo. Malonus vaizdelis.
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Per ištaigingą atidarymą autoriai, kaip priimta, beje, ir dabar, stovėjo antrame plane, kai staiga prie pagrindinių
valdžios vyrų stovintis statybos ministras Algirdas Vapšys garsiai pakvietė prieiti autorius. Tai buvo pirmas ir iš viso
antras kartas mano gyvenime. Stovėjau šalia A. Brazausko ir jį gerbiau. Projektuojamas oro uostas A. Brazauskui
nepatiko nuo pat pradžių, kartais jį pavadindavo tvartu. Galėjo jį numarinti labai paprastai, bet to nepadarė. Nepaklausiau sekretoriaus, jau Prezidento, kaip dabar jį pavadintų. Bet tą bandė padaryti Gintas, tik nelabai laiku.
Jau visos kalbos buvo pasakytos, iš antresolių buvo leidžiami šimtai balionų. Ir kai Gintas priėjo prie svitos
apsupto A. Brazausko, jie ėmė sproginėti visai kaip šūviai. Na, pagalvojau, nudės bičiulį. Bet nieko neatsitiko,
bet ir paklausti nepavyko...
Tada nė nenujaučiau, kad su Prezidentu, vėliau Premjeru bendrausiu dažniau.
O A. Vapšį ne tik dėl šio pasaulyje įprasto gesto pagerbti projekto autorius vertinu kaip išskirtinės erudicijos inžinierių, beje, labai imlų naujai informacijai, ir už meilę architektūrai, ką jau kalbėti – iš tiesų dažnai teikdavusiai
statybininkams papildomo galvos skausmo. Už gebėjimą su bet kokio rango kolega bendrauti išimtinai profesionaliai, jį girdėti.

Aukštyn „karjeros“ laiptais

K

ažkaip nepastebimai kilau administracinės ir visuomeninės karjeros laiptais.
Įsikibęs į G. Baravyką, jo traukiamas, 1983 metais tapau LSSR architektų sąjungos atsakinguoju sekretoriumi,
o nuo 1986 metų – valdybos pirmininko, nepakeičiamo, ilgamečio A. Rasteikos – pavaduotoju. Pagal šį statusą
respublikoje tapau ir SSSR architektų sąjungos valdybos nariu.
Su Gediminu mėgome šį darbą. Jis visada buvo susijęs su architektūra – iš pradžių akcentuojant jaunųjų kūrybą,
juos tempiant į visuomeninę veiklą. Reikia pripažinti, kad tada tai buvo lengviau – jokio kito pasirinkimo laisvalaikiui ir nebuvo. Tiesa, buvo...
Supratau ir dar vieną dalyką, kad valdininkams svarbiau ne architekto kvalifikacija, bet jo visuomeninis statusas.
Beje, kaip ir nepriklausomoje Lietuvoje – bet kuris, net ir miegantis, Seimo narys turi didesnę įtaką net ir tose srityse, kurių visiškai neišmano. Ne vien dėl pinigų dirba liaudies tarnai – dar ir dėl garbės. Tiesa, ta veikla dažniausiai
trukdanti, bet, ačiū Dievui, trumpalaikė.
Pamenate, kai Seimas nusprendė, jog Panevėžio statybos trestas sukčiauja statydamas Valdovų rūmus, ir buvo
sukurta kažkokia komisija, kuri, vadovaujama pačios Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės, su gausia seimūnų
palyda – visi be išimties profesijos diletantai, sukėlė šurmulį, dėl to sustojo statyba, kuri po metų buvo atnaujinta
su ta pačia statybine organizacija tokiomis pačiomis finansinėmis sąlygomis. Graudu žiūrėti! O ką daryti PST, kai
metai nulekia šuniui ant uodegos? Ir ką, kas nors atsakė?
Man keturiasdešimt, atsivėrė platesnės pasaulio pažinimo galimybės, be stambiųjų SSSR miestų, kuriuose vykdavo
architektų suvažiavimai ir plenumai, pastarieji du kartus per metus Maskvoje: organizuodavau lietuvių įtraukimą
į specializuotas turistines grupes, buriamas centrinės architektų būstinės, gaudavau ir malonių siūlymų pačiam
jose dalyvauti.
Tada pabuvau pirmosiose kapitalistinėse šalyse – Olandijoje ir Prancūzijoje.
Olandija padarė milžinišką įspūdį viskuo ir miestų venecijietiška struktūra, šiuolaikine architektūra, laisvu ir atviru
bendravimu, raudonųjų žibintų kvartalu, per kurį kukliai eidavome skersai žiūrėdami į grožybes vitrinose, tiesa,
eidavome ne vieną kartą... Susimetėme į baltijiečių grupelę – aš, Vytautas Makaraitis iš Kauno ir estė – žavingoji
Irina Raud, vėliau Estijos nepriklausomybės pradžioje tapusi Talino vicemere.
Buvome tarsi užkerėti, tiesiogiai jausdami kitonišką gyvenimą, aukščiausios klasės architektūrą. Reikia pripažinti,
kad organizatoriai tikrai profesionaliai paruošdavo programas, stengėsi, kad mūsų ekskursijų atskirų objektų gidai
būtų juos projektavę architektai, kai kurie dar pasikviesdami namo – „nuostabaus olandiško sūrio“.
Mielai tuo naudojomės, nes savų kišenpinigių buvo mažiau negu dabartinis minimalus atlyginimas. Nepaisydama
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Kolegos sveikina Anatolijų
Rasteiką, apdovanotą
„Architektūros riterio
ordinu“. Iš kairės Algimantas
Nasvytis, Leonardas Vaitys,
Anatolijus Rasteika, Vytautas
Dičius. 2004 m.
to, trijulė po visų oficialių programų pasileisdavo į naktinį Amsterdamą ir blūdydavo iki trečios, kartais ketvirtos
ryto. Netoli viešbučio, kuriame gyvenome, pakeliui į tikrąjį senamiestį, reikėdavo eiti pro neįkyrius juodaodžius,
kurie tiesiog ant tiltuko žiebtuvėliais kaitindavo šaukštelyje miltukus, tampančius skysčiu, ir tada sutraukę į špricus
čia pat susileisdavo į veną. Be to, maloniai siūlydavo įsigyti visą komplektą ir mums. Bet neįkyriai...
Toks kultūrinis šuolis buvo dar ne mūsų nosiai. Sovietinis auklėjimas nepripažino improvizacijų. Tačiau radome
visą naktį dirbančią alkoholio savitarnos parduotuvę. Ten praleisdavome gerą pusvalandį, nes reikėjo iš gausybės
butelių išsirinkti didžiausio tūrio, pigiausio ir pakankamo „voltažo“ vyną. Jau būdami gerokai pavargę, susėsdavome ant krantinės, kojas nuleisdavome į kanalą ir su vienkartiniais indais turėdavome pusvalandį romantiško relakso. Bet, matyt, neatrodėme kaip hipiai, nes kartą pro mus eidamas policijos patrulis pasakė, kad „tie jankiai visiškai
išpendėjo“. Irina puikiai mokėjo anglų ir vokiečių kalbas, todėl suprato olandišką anų kalbų miksą.
Parvažiavęs visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose rodžiau skaidres architektams, nuo jų lūžo salės.
Vėliau buvo Paryžius, ne tik miestas, bet ir renginys – tradiciniai „Brolių Vesninų skaitymai“. Tai buvo aukščiausios
klasės pasaulio teoretikų pasisakymai apie herojišką ir nelaimingai trumpą socialistinės Rusijos architektų konstruktyvistų kūrybą, turėjusią milžinišką potencialą, beje, išjudintą idealizuotų revoliucinių idėjų, kurias, deja, greitai sutvarkė Stalinas, kartu ir išskirtinį reiškinį – rusų konstruktyvizmo architektūrą.
Susipažinau su dviem rusiškai kalbančiais, nes, palyginti su bloga mano anglų kalba, jų ji buvo jokia, kolegomis. Su
prancūzų menotyrininku, pristojusiu prie manęs dėl M. K. Čiurlionio, nes aptikęs, kad didieji pasaulio modernistai,
kaip Wassily Kandinsky, mini jį savo tekstuose. Kitą dieną atnešiau jam solidų Jadvygos Čiurlionytės-Karužienės
parengtą M. K. Čiurlionio albumą, kurį buvau įsidėjęs kam nors padovanoti. Tai ir padovanojau.
Sujaudintas dovanos, po paskaitų pasikvietė į vakarinį Paryžių. Ėjome man šventais Eliziejaus laukais – visais plaučiais traukiau neapsakomai romantišką, sentimentaliai seksualų orą. Užėjome į kavinę. Paklausė, kuo galėtų pavaišinti. Prisiminęs savo su Gintu „kalvadosinę“ patirtį Palangoje, paprašiau kalvadoso. Tai buvo kitoks, švelnus ir
subtilus, neįprastas skonis. Išgėręs dvi taureles, o kolega gėrė alų, o tai mane labai nustebino, gavau suprasti, kad
mano gėrimas yra gana brangus, ir balius baigtas. Aiškiai per pigiai padovanojau Čiurlionį...
Kita „prancūziška“ draugė buvo jau 25 metus Paryžiuje gyvenanti Jugoslavijos architektė. Sutariau, kad ji 9 valandą
vakaro atvažiuos manęs paimti ir parodys Paryžių. Čia įvyko anekdotiškas nesusipratimas.
Vilniuje, sužinojusi, kad aš vykstu į Prancūziją, kolegė Violeta Juozėnaitė-Baltušytė, mūsų didžiojo Juozo Baltušio
duktė, paprašė nuvežti knygą – „Lietuvių kalbos žodyną“ – ir perduoti jos draugei Danutei Krištopaitytei, kuri emigravusi čia tapo Danuta Cristo-Herma. Ar pamenate lietuvišką filmą „Tas prakeiktas nuolankumas“ ir Juozo Budraičio – Mykoliuko – mylimąją Severiutę? Tai ją ir vaidino Danutė Krištopaitytė. Tiek aš ją ir buvau matęs.
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Patį pirmą vakarą, pasiekęs viešbutį, skambinu aktorei. Ačiū Dievui, supratau, kad su manimi kalba autoatsakiklis,
nes jau buvau girdėjęs apie tokį stebuklą. Paskambinau dar kartą ir įsitikinęs, kad neapsirikau, paaiškinau apie
savo užduotį ir pasiūliau susitikti prie viešbučio po trijų dienų 9-ą vakaro, nes porai dienų išvykstame į Tulūzą. Ten,
beje, buvo labai smalsu pamatyti gyvai Candilis-Josic-Woods universitetinį miestelį. Šiek tiek nuvylė, nes jau buvo
kiek studentiškai nugyventas.
Intriga ta, kad 10 minučių anksčiau išėjęs iš viešbučio susitikti su jugoslave, mandagiai pasisveikinau su mūsų delegacijos vadove SSSR architektų sąjungos atsakingąja sekretore Iraida Vasiljevna Šiškina, kuri bendravo su žymiu
rusų teoretiku Tallat Chan-Magamedovu, ir žingsniavau kiek pasivaikščioti. Priešais mane pasirodė efektinga moteris su juodai-raudonai dryžuotu apsiaustu. Dieve, pagalvojau, gal čia mūsų Severiutė, ir aš paskyriau pasimatymą
dviem moterims tuo pačiu laiku toje pačioje vietoje. Artėju prie jos ir prisigretinęs sakau: „Labas vakaras“. Spėjimas
teisingas, tai ji ir žavingai lengvi prancūziški bučiniai ant mano skruostų.
Turėjau pasirinkti, ar vakaras su žavia moterimi ir vakarienė net man girdėtame „Maxime“, ar vakaras su ne tokia
žavia, bet ir su Paryžiumi naktį. Teisingai, pasirinkimas buvo durnas. Atsiprašiau Danutės ir, pakvietęs į viešbutį,
pavaišinau, žinoma, „Palangos“ taurele ir atidaviau knygą.
Išriedėjome atgal į gatvę kaip tik laiku, nes privažiavo kabrioletas, iš kurio pasigirdo „jugoslaviškai“: „Leonardas,

come on“ (Leonardai, eikš čia) ir aš vėl prancūziškai atsisveikinęs su Danute įnėriau į automobilį. Viskas vyko taip
greit, kad minėti kolegos iš Maskvos dar buvo nebaigę pokalbio ir susidomėję stebėjo mano rečitalį.
Grįžęs namo paskambinau į Maskvą, į Architektų sąjungos Užsienio skyrių, savo bičiuliui, šios kelionės kuratoriui
Nikolajui: „Kolia, jesli u tebia budet kakaja depeša na menia...“ (Kolia, jei gausi kokį pranešimą apie mane...) – „Počemu budet?, – atsakė Kolia, – ona uže jest“ (Kodėl bus, ji jau yra) – „Kur?“ – „U menia v musornom jaščike“ (Mano
šiukšliadėžėje). Draugai ir Afrikoj draugai...

Rytai ir Vakarai

D

ar kelis kartus pavyko būti SSSR kultūros delegacijos nariu per jos dienas Mongolijoje ir tik ką karą baigusiame
Vietname.
Mongolijoje radau jau primirštą sovietinę urbanistinę aplinką, kurią praskaidrindavo jų nacionalinės jurtos ir keletas iš kelių tūkstančių likusių gyvų lamų.
Architektūros, kuri domintų, čia nebuvo nei naujos, nei paveldo dėl klajoklinio gyvenimo būdo. Liko atmintyje
unikalios, nematytos dykumos, stepės ir milžiniškų akmenų parkas aukštikalnėse, kur nežmoniškai kvepėjo edelveisais. Ekskursijoje į tą akmens parką pastebėjome tolumoje dūmus, su puikiąja rusiška 21-ąja „Volga“ stepe pasileidome jų link. Mongolijoje yra patogu tai, kad stepės žemė tiek sudžiūvusi ir kieta ir jokių kelių nereikia. Jeigu
pasitaiko per šimtą kilometrų sutikti kokią mašiną, jos prasilenkia keliasdešimties metrų atstumu, kad viena kitos
neapdulkintų.
Taigi dūmai. Degė indėnų vigvamai – vyko VDR filmavimas apie indėnus šį kartą su Dinu Ridu gerojo baltaodžio
vaidmenyje. Kadangi pakliuvome į kadrą, Dinas Ridas, sužinojęs, kad mes iš SSSR, šuoliais pralėkė, mojuodamas
mums. O gal taip buvo scenarijuje. Netrukdėme.
Įdomios buvo ir naujos pažintys lėktuve, kuriuo vyko SSSR kultūros delegacija. O jame buvo mažytė kaip žvirblis A. Pachmutova su N. Dobronravovu, pasirodęs gyvai J. Kobzonas, gerai sudėtas ir aukštas vyras su kiek
per didele galva, ir tai neigiamai keitė bendrą jo figūros proporciją, su savo „Pamaskvio vakarais“ ir nelaiminga
mūsų N. Ambrazaityte, turėjusia dainuoti „Katiušą“. Dar buvo du žavingi aktoriai L. Virolainen ir A. Ivašovas, abu tuo
metu šlovės zenite. Nieko, neišdidūs. Kai juos nuvežė į Gobio dykumoje esančią rusų karinę bazę, supratau, ką reiškė
Merlyn Monro Amerikos kareiviams. Susižavėjimas ties seksualinio sprogimo riba.
Bet pats įdomiausias buvo kosmonautas N. Rukavišnikovas, visą kelionę praleidęs skaitydamas, su ta pačia konjako taurele. Buvau girdėjęs, kad jam teko leistis avariniu režimu paraboline kreive. Išdrįsau prisėsti ir prisistatęs pa-
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Viešint Mongolijoje, pakviestas į jurtą. 1980 m.
klausiau, kas tai yra. Nors nupiešė dvi skirtingas kreives – reguliaraus leidimosi ir parabolinio, nedaug ką supratau,
tik tai, kad parabolinė kreivė yra kur kas staigesnis ir trumpesnis leidimasis su baisiausiais perkrovimais. Jis darė
savimi pasitikinčio, inteligentiško žmogaus įspūdį.
Kita kelionė į pietryčius buvo Vietnamas, taip pat į SSSR kultūros dienas. Čia buvo parodomoji pamoka, kas gali
atsitikti su pasiturinčia prancūzų kolonija, kai ji prievarta tampa komunistine.
Nuostabusis Hanojus, miestas slėnyje, todėl mažai prapučiamas vėjų, su planine tam pritaikyta gyvenamųjų pastatų struktūra tarsi vamzdžiai: siauri – 2–3 m pločio – trumpuoju fasadu atkreipti į gatvę ir 20–30 m ilgio gilyn, taip
gaudydami orą, sudarydavo natūralią trauką. O vieno architekto namas, kurį mes aplankėme, buvo 1,8 m pločio ir
40 m ilgio su trimis 0,9 m pločio ir 3 m ilgio vidaus kiemeliais.
Visa tai, išskyrus siluetus, buvo taip sunykę, kad jeigu ne vietnamiečių kolegų palyda, gal būtume net nepastebėję
secesinio fasadų dekoro, nepajutę šio miesto žavesio. O tarp kolegų vietnamiečių, neemigravusių, buvo ir tokių
šeimų, kuriose prancūzų priespaudos metais 9 vaikai turėjo 9 aukles. Dabar jie dirbo už galimybę mėnesio gale
gauti nusipirkti ryžių ir druskos. Socializmas – kažkoks ne toks.
Tada jau nesistebėjau, kai pamačiau sustingusį vyrą su pakeltu šautuvu pačiame miesto centre. Taip ir nesulaukęs
šūvio nuėjau linkėdamas jam nušauti tą žvirblį – vienintelį mėsišką produktą šeimai.
Mes, žinoma, buvome apsupti santykiška prabanga ir apgyvendinti vieninteliame tarptautiniame viešbutyje. Tačiau, nepaisant jo aukštos klasės, nebuvo galima gerti vandens iš čiaupo, kur lovas atsigulus reikėdavo užtraukti
tinkleliu nuo moskitų. Labiausiai nepasisekė vienam delegacijos nariui – režisieriui Gyčiui Lukšui žiurkės naktį sugraužė jo odinius šortus.
Pasirodė, kad jis ne vienintelis lietuvis kinošnikas, čia dar buvo Donatas Banionis ir iš tiesų žavinga Vaiva Mainelytė. Deja, programos buvo skirtingos ir bendrauti teko mažai. Tik persikėlus į ką tik amerikiečių paliktą Saigoną
(dabar – Hošiminas) mus ėmėsi šefuoti „Izvestijų“ korespondentas V. Burbulis. Ten visi pasivažinėjome rikšomis
už centus, kartu su Vaiva nusipirkome sidabrinių žiedų su baltais, mėlynais ir net juodais perlais. Keli doleriai
mano kišenėje buvo labai pabrangę, nes ką tik įvyko 400 proc. infliacinis kritimas.
Net dvi moterys ar mergaitės pasisiūlė mane pamylėti už vieną dolerį abiem. Bet, prisiminęs Maskvoje įvykusius
pamokymus, kaip reikia elgtis Vietname, kai buvo pasakyta, kad Saigone galima pasigauti „Saigono rožę“, kur vienintelis gydymo būdas yra atitinkamo organo amputacija, skubiai pabėgau.
Įdomu, ar Maskvoje melavo?
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Ten taip pat turėjau vieną reto šlykštumo potyrį. SSSR delegacijai buvo sudaryta galimybė aplankyti Hồ Chí Minh’o
mauzoliejų. Įtariau, kad tai gali būti baisus vaizdas, todėl, kai Maskvoje matydavau milžiniškas piliečių eiles „prie
Lenino“, eidavau pro jas stebėdamasis žmonių kvailumu. Bet siaubas buvo dar didesnis nei įsivaizdavau. Nerealiai
apšviesta gulėjo į žmogų panaši lėlė, kurią, matyt, stengiantis „sudvasinti“, buvo pasiektas iš tiesų vaiduokliškas
įspūdis.
Tą vakarą panaudojau didesnį kiekį vietinės ryžių degtinės. Beje, nustebau, kad mūsų tarptautiniame viešbutyje buteliai šios degtinės stovėdavo ant kiekvieno staliuko nuo pat pusryčių, kol kartą kirgizų kino režisierius,
prisėdęs prie to paties staliuko, paaiškino, kad tai pati efektyviausia dezinfekcinė priemonė, kurią jis vartojo
dar pastiprinęs – įpjaustęs į taurelę dalį aitriosios paprikos. Tada prisiminiau, kad anksčiau už mane Vietname
lankęsis itin santūriai vartojantis alkoholį Anatolijus Rasteika parsivežė dizenteriją.
Iš Vietnamo kontrabanda parsivežiau suvenyrą. Lydimas vietinio restauratoriaus, aplankiau remontuojamą
šventyklą. Kieme aplink mėtėsi šimtai, o gal tūkstančiai baltos glazūros su mėlynais piešiniais puodelių, kuriuose būdavo laikoma, matyt, dalis mirusiųjų pelenų, o aplankydavę juos giminaičiai įstatydavo į juos smilkstančias, maloniai kvepiančias lazdeles.
Rekonstrukcija, kaip išsiaiškinau, tęsėsi jau trečius metus, tačiau nei architektas, nei darbininkai per daug nesijaudino, nes atlyginimas būdavo mokamas ryžiais ir druska pagal darbadienių skaičių, visai kaip kadaise pas mus
kolūkiuose.
Puodelių buvo įvairiausių, kai kurie jau ir apdužę. Apsidairęs kolega restauratorius, pačiupęs vieną, suvyniojo į laikraštį ir įbruko man. Atvažiavome į viešbutį, kur aš jį pavaišinau tradiciškai, bet kukliai – įteikiau dėžutę „Paukščių
pieno“.
Jis apžiūrėjo man „padovanotą“ puodelį: „Neblogai, XVI amžius.“ Taip ir stovi jis pas mane kol kas be pelenų, bet
gal su kokia vietnamietiška dvasia.

Montevidėjas

K

ur kas įdomesnė kelionė, lydint SSSR architektų darbų parodą, kur Lietuvai atstovavo vienintelis Aleksandras
Lukšas, buvo Urugvajus. Aleksandro suprojektuoti vadinamieji ryšininkų namai Pilies ir Šv. Jonų gatvių sankryžoje dabar neretai pakritikuojami. Tada mes nuoširdžiai priėmėme jo sprendimą, matydami naujos architektūros
intarpą paveldo aplinkoje. Man tai ir išliko kaip geras to meto ženklas, kurio nereikėtų skubėti „paveldosaugiškai“
tvarkyti, reikia tik atgaivinti.
Taigi, pasibaisėtinai ilga 25 valandų kelionė TU-124 vyko iš Maskvos, nusileidžiant Budapešte, Kasablankoje, Cabo
Verde (Žaliojo Kyšulio) saloje, Resifyje Brazilijoje ir Buenos Airėse, kur persėdome į visiškai senovišką mažytį „Boingą“ ir nuskridome į Montevidėjų.
Sutiko Urugvajaus architektų sąjungos atstovas, įteikė paruoštą viešnagės programą, kurioje buvo daugiausia laisvo laiko, atrodė, kad nelabai čia jiems įdomu. Paaiškino, kad maitinsiuosi viešbutyje, beje, iš tiesų geriausiame
Montevidėjuje, pasirašydamas sąskaitas. Jau pietaudamas pirmą dieną, susipažinęs su meniu, padariau netikėtą
atradimą – lėkštė sriubos kainavo tiek pat, kiek butelis raudonojo vyno. Tai buvo visos mano viešnagės kasdienio
raciono dalis.
Viešbutis stovėjo ant okeano kranto ir, kaip buvo įprasta matyti filmuose, apačioje – vakarietiški paplūdimiai tarp
vandens ir plačios transporto arterijos. Išėjau į miestą gavęs viešbutinį žemėlapiuką. Jau pabuvęs tikruose Vakaruose, atsidūriau maždaug kelių dešimtmečių praeityje. Tai nebuvo turtinga aplinka. Urugvajaus ir Argentinos
laikai, kai jie, turėdami milžiniškas jaučių bandas, teikė jautieną visoms Antrajame pasauliniame kare kariavusioms
šalims, jau buvo praėję.
Kiekvieną dieną iš ryto mane pasiimdavo vis kitas architektas su rusų kalbos vertėju ir tada pamačiau tai, ko jokiu
būdu nebūčiau pamatęs pats – tai unikalų ir spalviškai neregėtą gamtovaizdį: gilumines siauras nišas, atsišakoju-
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sias nuo platesnių gatvių su savita, kiek senesne architektūra. Kartą užvežtas ant kalvos, kurioje kadaise veikė sargybinė pilis su išlikusiais patrankų įtvirtinimais, leisdamasis pastebėjau gatvę – Rue Lituania. Sustojau. Paprašiau
vertėjo paaiškinti, kodėl ji vadinasi Lietuvių?
Paaiškėjo, kad pirmoji tautiečių banga buvo apsistojusi šioje įkalnėje ir netoliese yra veikianti lietuviška bažnyčia.
Žinoma, nuvažiavome ten. Pasibeldęs į zakristijos duris, pasilabinau: „Garbė Jėzui Kristui.“ Neįsivaizduojate, kaip
malonu už tūkstančių mylių išgirsti: „Per amžius“. Lietuvis zakristijonas apgailestavo, kad šiuo metu nėra kunigo, ir,
pasiteiravęs, kur apsistojęs, sakė pranešiąs jam.
Tikriausiai pranešė, nors dar tą pačią dieną daviau interviu vienam centrinių laikraščių, tad lietuvių bendruomenės
susidomėjimą pajutau jau kitą dieną. Buvau rastas telefonu ir su kalbėjusiu sutarėme, kad kitą dieną apsilankysiu
lietuvių bendruomenės namuose.
Tą patį vakarą mane aplankė labai išvaizdus ir malonus gydytojas lietuvis, be to, dar ir savamokslis – aukšto lygio
medžio drožėjas, padovanojęs man Lietuvos kunigaikščius vaizduojančią plaketę, aiškiai paveiktą Vytauto Kašubos stilistikos. Pasirodė, kad jis yra vienas iš lietuvių bendrijos vadų, žinomas Montevidėjaus gydytojas, deja, nepamenu pavardės. Trumpai papasakojo lietuvių istoriją Urugvajuje, sužinojau, kad egzistuoja dvi tautiečių stovyklos,
gana antagonistiškai nusistačiusios viena kitos atžvilgiu; kaipgi kitaip – lietuviai visur lietuviai. Viena iš jų, aiškiai
prosocialistinė, kai mirė Stalinas, pasistatė savo patalpose karstą su jo portretu, nešė gėles ir gedėjo.
Sutarėme, kad kitą vakarą mane pasiims vakarienei. Iš to netikėtumo nepaklausiau, pas kuriuos. Tačiau kai su daktaru įėjome į didoką patalpą, keliasdešimt žmonių traukė „...Kiek rovė – neišrovė. Kiek skynė – nenuskynė. Todėl,
kad Tu – šventovė. Todėl, kad tu – Tėvynė“... Supratau, kad atvedė pas savus. Bet ar aš buvau jiems savas, retas tais
laikais svečias iš sovietinės Lietuvos, akivaizdu, kad komunistas, o gal ir „-istas“?
Taip ir buvo. Švelniai provokuodami, klausinėjo apie gyvenimą Lietuvoje. Buvo jau M. Gorbačiovo laikai, beveik
visų lietuvių kišenėse buvusios suspaustos špygos pasirodė paviršiuje, ir aš drąsiai ir atvirai kalbėjausi su tautiečiais. Matyt, tikrai atvirai ir nuoširdžiai, nes atsisveikindamas palydėjęs prie automobilio kunigas pasakė: „Matai, ne
visi komunistai baisūs“.
Su „komunizmu“ buvo blogiau, kai bendravome su vietos architektais, kurie laikėsi gana kategoriškų kairuoliškų
pažiūrų. Juos buvo galima suprasti: ne taip seniai čia sugriuvo ilgai šalį valdžiusi diktatūra, ištrėmusi gausų būrį
inteligentijos į egzilį. Tačiau vis tiek stebino jų nenoras patikėti Stalino represijomis, aukomis, o partizaninis pasipriešinimas buvo absoliučiai negirdėtas. Jaučiau nepasitikėjimo įtampą, tarsi provokatorius. Architektūros fakulteto dekanas su žmona, kurios kilmės šaknys buvo ties lietuvių ir gudų riba, atidžiai klausėsi, kol kalbėjau, beje,
pakankamai užkoduotai, nes pokalbyje dalyvavęs agregade kulturale le URSS (SSSR ambasados kultūros atašė)
po mano pasakojimo pakilo nuo minkštasuolio ir, demonstratyviai padavęs ranką, sumurmėjo: „Patriota“. Tai buvo
didelį autoritetą Urugvajuje turinčio žmogaus, ragavusio priverstinės tremties, tiesa, ne Sibire, o gal Kuboje ar
Ispanijoje, gestas, išblaškęs įtampą.
Greit pralėkė dešimt dienų atostoginio režimo, ragaujant fenomenalaus dydžio jautienos kepsnius ir inkognito
viešbutinį vyną, reikėjo pradėti grįžti...
Matyt, vietiniams kolegoms buvau pabodęs, nes į Buenos Aires mane „ištrėmė“ dviem paromis anksčiau nei buvo
bilietai į Maskvą. Kai apie tai pasakiau, mane nuramino, kad sutiks. Sutiko. Atvežė prie namo su gražiai skambančiu
pavadinimu – „Edifisio Esmeralda“, įdavė raktus ir prižadėjo „paduoti“ mašiną į oro uostą. Viduje radau trijų kambarių apartamentus su virtuvėle ir su tirpios kavos likučiais indelyje. Buvau Eduardo Balsio apdainuotose „Buenos
Airėse“ beveik be pinigų, su pasibaigusia viza, už tai su lazda taupytos, nepamainomos lietuviškos dešros. Tačiau
mieste su užburiančiu pavadinimu.
Efektyviai naudotis laisve sekėsi sunkiai. Argentiniečiai pasirodė esantys gigantomanai. Jų avenidos, esplanados
buvo nežmoniškų pločių, todėl ir atstumai buvo nerealiai išdidėję. Iš ryto išėjęs klaidžioti be jokio aiškaus strateginio plano, apie vidurį dienos sugrįždavau į „edificio“ ir beveik už paskutinius įsigijęs „prancūzišką“ batoną pietaudavau, vakarieniaudavau ir pusryčiaudavau be pasirinkimo. Visai nieko. Vakarais išeidavau į pramogų gatvę
„Florida“, kur paspoksodavau į vitrinas ir gatvės artistus... Ir į be jokių skrupulų pasistatytus Vašingtono „pieštuką“
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ir Rodeno „Mąstytoją“. Atvirai sakant, romantiškas Buenos Airių įspūdis, pamačius realybę, bent kiek nublanko. Gal
dėl to, kad be vedlio.
Pagaliau Maskva, Vorovskio gatvė. Palėpė su keturiolika lovų Lietuvos atstovybėje, lietuviška šnekta ir jau pažįstamas vaizdas, kai kiekvienas lietuvis, prisiglaudęs didžiulio stalo kamputyje, valgė savo maistą, gėrė savo gėrimus
ir absoliučiai minimaliai bendravo. Tokie mes esame.

Pikadilis

V

isai prieš pat nepriklausomybę aš kartu su Česlovu Mazūru, tuo metu kolegos Sigito Dagelio, dirbusio Statybos ministerijoje, „protežė“ dėka atsidūrėme Londone. Seminare, skirtame trečiųjų – atsilikusių – šalių gyvenamajai statybai. Nelabai supratau, kodėl aš ten papuoliau, priešingai nei Česlovas, kuris man buvo ir liko Lietuvos
industrinės gyvenamosios statybos architektūrinis lyderis. Jo monolitiniai daugiaaukščiai liko išraiškingiausi iš
tokio pobūdžio pastatų. Būtų gerai, kad jų nepagadintų neišvengiama renovacija. O jo vidurinė mokykla, kad ir
negalinti pasigirti itin kokybiškomis statybinėmis medžiagomis, racionalios bei plastiškos, kupinos netikėtų erdvių
architektūros pavyzdys. Tikrai ne per daug pasakyta.
Taigi, atsiradę kilmingame Londone, pačiame Pikadilyje, viešbutyje „Reagent Palace hotel“, svarstėme, ar mūsų
laukiančiuose numeriuose esančių mini barų turinys įskaičiuotas į kambario kainą.
Viskas tapo aišku, kai gavę savo kambarius supratome, kad tualetai bendri koridoriaus gale, tiesa, tikrai ne bendrabutinio lygio, o apie mini barus neverta nė svajoti.
Pirmąją seminaro dienos pusę supratę, kad negalime terioti laiko, perimant Afrikos, Indijos statytojų patirtį lipdant gyvenamuosius namus iš molio ir nendrių, kai už lango didysis Londonas, „apleidome dalyvavimą“ iki vakaro,
iki kasvakarinio party. Bet ir čia negalėjome atsipalaiduoti ar pailsinti kojų nuo londoniško maratono. Mūsų švarkų
atlape buvo pažymėta, kad esame iš Lietuvos. Buvo bene 1988-ieji, Sąjūdis. Čia, Europoje, buvo kilęs didelis susidomėjimas, todėl buvome nuolat kalbinami ir turėjome prakaituoti su savo anglų kalbos lygiu.
Iš kelių kaimų susiformavusį Londoną pėsčiomis nuo Vestminsterio nužingsniuoti iki Tauerio ar į priešingą pusę – iki
tuo metu pagarsėjusios Doklando konversijos, iš tiesų buvo beveik maratonas. Vakarais grįždami į Pikadilio aikštę
dar užeidavome į suvenyrų parduotuvėles, nes seminaro rengėjai vargšams trečiųjų šalių architektams „išrašė“ po
fantastiškų 50 svarų. Kartą vitrinoje pamatę arbatos puodelius su Londono vaizdais, užėjome. Apėjęs prekystalius,
atsidūriau prezervatyvų pardavimo skyriuje. Sumišau, bet, aplinkui nelabai kam esant, susidomėjau pasiūla, nes
tokių spalvų ir formų aš net teoriškai nežinojau. Ypač sudomino viena ekspozicija – maždaug 1,5 m aukščio gal
30 cm storio medis su keliolika šakų, kurios visos buvo įvilktos į įvairiaspalvius prezervatyvus. Pasilenkiau pažiūrėti iš arčiau. Pasirodo, medis tuščiaviduris, iš jo iššoko plikos vyro galvos muliažas ir rodydamas į mane pradėjo
garsiai juoktis – išlėkiau be suvenyrų...
Londonas – tai nevienalytis miestas: tarp eilinės „biurgeriškos architektūros“ rasdavome puikių šiuolaikinių pastatų, beje, visur su pažymėtomis autorių pavardėmis. Dabar, stebėdamas Londono centro plėtrą, matau, kad santūri
ir kiek nuobodoka miesto panorama drastiškai kinta, ir teigti, kad viskas dera prie ankstesnio užstatymo – akivaizdi
netiesa, bet jeigu nedera šedevrai – štai už ką galima atleisti.
Pirmą kartą akivaizdžiai pamatėme „realų“ Robertą Venturi. Beje, likome patenkinti savo praprusimu. Žiūrėdami
į Londono nacionalinės galerijos pastatą pastebėjome kiek kitokį kairįjį flangą. Apėję aplink radome lentelę su
didžiojo postmodernizmo guru pavarde. Iš kitos pusės, anoks čia išprusimas, turėjome tai žinoti iš literatūros. Bet
nors atpažinome.
Vėl Maskva, Baltarusijos geležinkelio stotis, minia neišvaizdžių piliečių, ne londoniška švara, skvarbūs milicijos žvilgsniai ir penkios valandos laukimo į išganingą „Lietuvos“ traukinį. Sėdėdami nuošaliau ant aukštoko
bortelio, laiką leidome kalbėdami apie viską, apie dramatišką Česlovo šeimos gyvenimą. Tvirtas vyras iš
talentingų brolių šeimos pasakojo apie save be dirbtinio sentimentalumo. Pirmą kartą išgirdau tiesioginį
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priekaištą man dėl įstojimo į komunistų partiją – „įlipai į šūdą“. Aišku, kai man buvo pasiūlyta eiti „Komprojekto“ vyriausiojo architekto pareigas, tai automatiškai reiškė stojimą į partiją. Atvirai papasakojau apie savo stojimą.
Žinoma, buvo nejauku matyti savo, kaip stojančio į „šlovingosios“ eiles, pavardę instituto vestibiulyje esančiame
informaciniame stende. Na ir durnumas mano – ėjo jau 1986 metai, o jokios nuojautos apie nepriklausomybę.
Bet per daug ir nesijaudinau, visa tai buvo idiotiškai dirbtina. Todėl kai priėmimo komisijai Lenino rajone pirmininkaujantis rusas klausė manęs, kodėl taip vėlai stoju į partiją, tada man buvo 43 metai, išgirdęs atsakymą – „nesijaučiau pribrendęs“, pasakė: „Na, jeigu būtum atėjęs dar po metų, sakyčiau, kad jau perbrendęs“. Ech, tu kvaily,
pasakyčiau tau... Bet Česlovo pasakymą paėmiau į širdį ir atsimenu iki šiol. Pabėgau iš gretų, kai tik buvo galima.
Penkios laukimo valandos, nors ir iš tiesų nuoširdžiai kalbantis – ilgu. Padėjo sukaupta mano maskvietiška patirtis.
Kelis kartus per metus Architektų sąjungos ar Vilniaus oro uosto reikalais važinėdavau į Maskvą visada tuo pačiu
maršrutu – per Baltarusijos stotį. Joje atsirasdavau prieš porą valandų iki traukiniui išvykstant vienintelį kartą per
dieną pavalgyti. Stoties restorane buvo „nepiškos“ (NEP – naujosios ekonomikos politika) prabangos virtuvė.
Per lankymosi metus nuoširdžiai paprastos, storos, papuoštos nėriniuotais kiklikais padavėjos mane įsiminė kaip
ramų, gerą maistą užsisakantį ir normalius kišenpinigius paliekantį lankytoją. Nutarėme užeiti pavalgyti ir mes.
Pataikėme į neapibrėžto laiko Pereryv (pertrauka)...
Mandagiai pasibeldžiau, bet, matyt, tokių beldikų buvo ne vienas. Jokios reakcijos. Surizikavau, šoniniame fasade
pastebėjęs pravirą langą – įšokau į restorano salę.
Mano šauniosios storosios „mašos“ buvo vis tos pačios. Atsiprašiau, sugraudinau, nupiešęs išbadėjusių savo su
draugu kelionę namo ir paprašiau poros sumuštinių ir buteliuko. Viskas buvo OK. Tik buteliukas – geriausias armėniškas konjakas ir kainavo labai daug. Betgi tai buvo tik rubliai.
Išlindus reikėjo nuspręsti, kaip jį vartoti viešoje vietoje. Puikus fotografas Česlovas išlaisvino vieną „Agfos“ juostelės indelį, gavome inteligentiškos apimties taurelę, kurią įvairiomis pozomis, kūnais pridengdami, pripildydavome
tauriojo skysčio. Laukimo laikas sutrumpėjo...

„Vadovas“

B

aigdamas apie sovietinių laikų užsienio vojažus, parašysiu kelis žodžius apie pirmą ir vienintelę savo, kaip grupės vadovo, patirtį. Buvo ne kažin kas, bet Demokratinė Vokietija ir architektų iš visos SSSR turistinė grupė.
Žinoma, profesionalios turistinės grupės kokybė yra nesulyginama. Čia būna mažiau propagandos ir daugiau realios vertės informacijos, kaip ir šioje kelionėje Bauhaus-Desau mieste. Nemeluoju, norėjosi atsiklaupti prieš didįjį
Valterį Gropijų.
Tiesą sakant, jau turėjau šiokią tokią „pusvadžio“ patirtį, kai buvo organizuota kelionė į Čekoslovakiją per Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugiją, kurios vadovas buvo nepakeičiamas Ramojus
Petrauskas.
Nežinau, kas sugalvojo sukonstruoti tokią grupę? Bet labiau skirtingą jos dalyvių sudėtį sunku įsivaizduoti. Pusę
jos sudarė jauni, visiškai atsipalaidavę architektai, kitą pusę – pasitempę ir susikaustę vidurinių mokyklų mokytojai. Drausmingi mokytojai domėjosi viskuo, ką pasakojo gidai, su visa įprasta propaganda, sakoma, iš SSSR atvykusiems. Plevėsos architektai gaudė tik vakarietiško gyvenimo blyksnius, o architektūrą labiau vertino patys, nei
klausydami bendrą profesionalų, bet ne architektūrinį, išsilavinimą turinčių gidų pasakojimą. Šioks toks architektų
požiūris iš aukšto į disciplinuotus mokytojus buvo jaučiamas, tai gal kiek juos ir erzino, bet ribų neperžengė.
Konfliktėlis, kuris kai kam galėjo turėti pasekmių, prisimenant, kad tai buvo dar tik 1975 metai, įsiplieskė netikėtai,
pačioje kelionės pabaigoje. Gal nujausdamas, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Albertas Cibas, pasikvietęs mane, šiokį tokį jaunųjų veikėją, paprašė jaustis grupės architektų dalies seniūnu ir prižiūrėti saviškius. Apie tai
jis informavo grupės vadovą, rodos, Vilniaus tarybų rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją, kuris,
kaip pasirodė, nebuvo nei pasiruošęs, nei pakankamai protingas.
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Architektai Prahoje.
Iš kairės Henrikas Vaigauskas,
Algimantas Alekna,
Eugenijus Gūzas,
Leonardas Vaitys,
Gytis Ramunis.1975 m.

Jau vykstant traukiniu į priekį mano mieli kolegos, susigrūdę į vieną kupė, ėmė energingai atsipalaiduoti. Aš buvau priverstas keliauti vienoje kupė su vadovu ir visos grupės seniūnu, kažkokiu vidutinio rango komjaunuoliu.
Mačiau, kad architektų elgesys gąsdino ir nervino. Todėl, kai „ant sienos“ atėję pasieniečiai paklausė vadovo, kokia
čia grupė, jis pasakė, kad vienoje kupė keliauja įtartini tipai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Vienas prityrusių
pasieniečių žvilgsnis, palydėtas šypsena – „šitie nepavojingi“. Kur kas griežtesni jie buvo tikrindami išbalusius ir
įsitempusius pedagogus.
Kontrabandininkų nebuvo. Bet vadovo bukumą užfiksavau.
Paskutinę viešnagės dieną iš Prahos, sienos su Lenkija link, vykome traukiniu. Buvome išmokę, kad visos grupės
moterys išlipdavo iš traukinio, palikdamos savo bagažą, o vyrukai, pasiskirstę į dvi grupes, per atidarytus langus tą
bagažą iškraustydavo. Visiems tai tiko.
Kelionės viduryje buvo organizuotas privalomas draugystės vakaras su 9-uoju Prahos, vadinamu proletariniu, rajonu. Jis praėjo puikiai – knedlikai, daug alaus ir gauta dovana – bronzinė stovinčio metalurgo su atverstu šalmu
ir tuo ilgu įrankiu, kuriuo jie maišo besilydantį metalą aukštakrosnėje, rankoje. Susitarėme, kad šią į kartotinę dėžę
įpakuotą dovaną kiekvieną dieną tampys vis kitas vaikinas, paskirtas tai daryti burtais, kaip ir lagaminus įkraunant
ir iškraunant pro langus...
Paskutinis iškrovimas buvo lemiamas. Tą dieną atsakingas už ją Eugenijus Gūzas žvaliai stumtelėjo pro langą, kur
ji, niekieno negaudoma, nukrito ant perono. Sėdėjau nuošalyje su vietine gide, kai pastebėjau lekiantį manęs link
grupės vadovą su dėže – dovanota skulptūra. Pasirodė, ji, gipsinė, nudažyta imituojant bronzą, nukritusi subyrėjo
į smulkius gabalėlius. Restauruoti tikrai buvo neįmanoma. Išmečiau į artimiausią šiukšlių dėžę, prieš tai kažkodėl
įsidėjęs į kišenę plastiko juostelę, kuria buvo apjuostas skulptūrėlės postamentas. Ant jos buvo parašyta: „Prahos
9-asis proletarinis rajonas dovanoja SSSR delegacijai metalurgo skulptūrą“. Juostelės išsaugojimas buvo, kaip vėliau pasirodė, perspektyvus mano poelgis.
Sugrįžęs, neilgai trukus, gavau griežtą R. Petrausko kvietimą atvykti. Jis buvo gavęs grupės vadovo ataskaitą, kurioje aprašytas nusikaltimas ir įvardytas pagrindinis blogietis. Bet, kaip jau minėjau, grupės vadovas nebuvo nei giliai
protingas, nei pakankamai gudrus. Visų pirma rašte buvo teigiama, kad tyčia sudaužyta padovanota sovietinio
kario išvaduotojo skulptūra, ir kad tai padarė architektas Henrikas Vaigauskas. Na, neatskirti metalurgo nuo kario,
mačius skulptūrą tą vienintelį vakarą, kai išgerta daug alaus, tikriausiai įmanoma. Bet visiškai blaiviam parašyti
Henriko Vaigausko, kurio dėdė tuo metu buvo didelis, o gal ir pats didžiausias SSSR saugumo vadas, pavardę, rei-
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kėjo neturėti jokios nuovokos. Juo labiau kad visi matė, žinojo – „nusikaltimą“ padarė Eugenijus Gūzas.
Paprašiau pusdienio. Namie, išvertęs kišenes, radau juostelę, o susitikęs su Eugenijumi paprašiau parašyti pasiaiškinimą. Jis neprieštaraudamas „apverkė“ apgailėtiną, begalinio nuovargio pasekmę ir visą kaltę prisiėmė sau.
Nulėkiau atgal pas R. Petrauską su argumentais. Jis akivaizdžiai nudžiugo, nes pavardėse orientavosi aiškiai geriau,
o gal jau buvo gavęs „draugišką“ skambutį. Įsiminė jo tirada: „Aš, kaip komunistas, negaliu leisti, kad būtų apšmeižiamas nekaltas žmogus“. Taip kraštiniu šį kartą tapo grupės vadovas. Nežinau, ar jam buvo pritaikytos kokios
išvados, bet buvo aišku, kad šio, dar neseno žmogaus, būsena dar buvo „naftalininė“ ir vargu ar jis galėjo eiti tokias
gana aukštas pareigas. Vėlesnė patirtis parodė, kad nieko nuostabaus...
Taigi, prisimindamas turėtą patirtį, vadovavimą grupei, „pastačiau“ griežtai: darykite, ką norite, tik nepakliūkite į
policiją ir nedrįskite vėluoti į bendras ekskursijas. Neabejodami, kad rašysiu ataskaitas, galbūt, ne tik Architektų sąjungai, visi buvo preciziškai punktualūs. Rusijos platybėse pasklidę, tris dešimtmečius nesimatę bendramoksliai iš
įvairių Rusijos vietovių vieną rytą po studentiško gyvenimo prisiminimų nakties dviese nešte įnešė trečią kolegą į
autobusą. Tvarka turi būti. Bet artimiausiame, „tualetiniame“, sustojime, pasikviečiau liūdnai atrodančius vaikinus į
šalį – visi suprato, kad duosiu vygavorą (papeikimas), ir įpyliau po šlaką iš savo fliaškutės (gertuvė). Tvarka, žinoma,
svarbu, bet kolegiškas solidarumas – taip pat. Tapau gerbiamu vadovu.
Beje, patikslinsiu: rašiau tik vieną ataskaitą Architektų sąjungai, ar ji galėjo „nueiti“ kur kitur, nežinau. O jeigu ir
nuėjo, tai „tokios internacionalinio draugiškumo, profesionaliai besidominčios turistinės grupės ir, svarbiausia,
drausmingos“ – istorijoje nebuvo.
Dabar susidomėjęs „Respublikoje“ skaičiau Vito Tomkaus paskelbtus bendravusių su KGB sąrašus. Ieškojau savęs.
Kiekgi buvusių komjaunuolių galimai būtų pasidžiaugę. Klausimas liko – sovietiniais laikais važinėjau po kapitalistines šalis, buvau SSSR kultūrinių delegacijų nariu, galų gale – grupės vadovu. Savo pavardės neradau. Vadinasi,
gerbiamieji sąrašiniai, jūs iš tiesų turėjote daryti kažką daugiau ir nuoširdžiau? Nejaugi valdžioje jų dar tiek daug,
kad nesugebame priversti atskleisti tiesos? Šalia minimalaus atlyginimo tai ne mažiau normalų pilietį žlugdantis
faktorius.
Buvo ir maloni viešnagė Romoje, Stasio Lozoraičio namuose. Šiltas ir labai inteligentiškas žmogus... Įdomu, kaip
būtų susiklosčiusi Lietuvos nepriklausomybės istorija, jeigu pirmuoju prezidentu būtų buvęs išrinktas S. Lozoraitis.
Oi, bijau, kad būtų atsitikę kaip su Petro Cvirkos Franku Kruku – būtų suvalgę ir jį mūsų plikbajoriai, sukūrę savo
„imperijas“ iš saulėgrąžų prekybos bei geležies laužo.
Bet ir vėliau, esant kitam prezidentui, pasirodę amerikonai ne ką tenuveikė Lietuvai, greičiau savo patarimais –
atvirkščiai.
Kelionių buvo ir daugiau. Pirmoji – į Lenkiją su dviem blokais amerikietiškų cigarečių, kuriuos pardaviau kažkokioje krautuvėlėje – bjauru. Ir kultūrinis šokas po filmo „La bell de your“ („Dienos gražuolė“) su ką tik Lietuvoje pasirodžiusio filmo „Šerburo lietsargiai“ žvaigžde – gražiąja ir nekaltąja Katrina Deneuve, kuri, šiame filme vaidindama
sekso maniakę, didesnę jo dalį nebuvo apsirengusi?!
Lenkija, didi kaimynė, darė įspūdį kaip „pirmieji Vakarai“, kaip dabar atrodytų: kaimiškos neoninės „Nowy Świat“
gatvelės reklamos, pirmą kartą matytas striptizas, beje, rusų padovanotame baisuoklyje – stalininiuose kultūros
rūmuose Valentinos Tereškovos vardo salėje. Nežinau, kurios tautos čia humoras geresnis?
Apsilankymas Varšuvos miesto muziejuje parodė, kokia liko Varšuva iš karto po karo. Atkurtoje aikštės išklotinėje
matyti, kaip anfiladine planine struktūra sujungti trys skirtingų posesijų namai. Dabar tai būtų nusikalstama paveldosaugos požiūriu.
Kodėl toks išskirtinio barbarizmo likimas teko būtent Varšuvai, kai Raudonoji armija jau stovėjo kitoje Vyslos pusėje, ir karo baigtis iš esmės buvo aiški?
Varšuviečiai, pamatę Raudonąją armiją prie Vyslos, sukilo, tikėdamiesi, kad ji bus greitai forsuota pagal visą karinės
strategijos logiką. Tačiau sovietų armija to nedarė kelias savaites. Kai paklausiau, kodėl nebuvo iškart forsuojama,
jauna gidė, su priekaištu pažvelgusi į mane, nerišliai sumurmėjo apie „ryšio nesustygavimą“.
Grįžęs namo tarp politinės tėvo bibliotekos tomų susiradau tai, ką buvau pastebėjęs anksčiau – knygą „Winstono
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Churchilio ir Josifo Stalino susirašinėjimas Antrojo pasaulinio karo metais“, kuri anksčiau manęs nebuvo sudominusi. Susiradau tą Antrojo pasaulinio karo epizodą ir turiu prisipažinti – vos nepasiverkiau, net nežinau, dėl ko daugiau: ar iš gailesčio sunaikintiems lenkų didvyriams, ar iš neapykantos Stalinui. Pasirodo, Raudonoji armija Vyslos
neforsavo sąmoningai, kol vokiečiai sunaikino sukilėlius, kurie buvo lojalūs oficialiai savo vyriausybei Londone. Ir
kai skaitai Churchilio – to politinio buldogo žodžius Stalinui „generalisimus, maldauju... “, pasirodo, dar nesi visiškai
užsigrūdinęs žmogus.
O Sovietų Sąjungoje jau buvo paruoštas naujosios – stalininės Lenkijos – vadovas Władisławas Gomułka. Tada ir
supratau, koks aš, turistas iš Sovietų Sąjungos, atrodžiau šūdžius tai jaunajai gidei lenkaitei. O vargšė Varšuva tapo
lenkų „honoro“ įkaite – dideliu architektūriniu muliažu su šūkiu liaudžiai: „Varšuva visada gyva“. Tiesa, žiūrint į praeitį, galima daryti teisingas išvadas – bepiga.
Tačiau įsivaizduokim į kitą miestą perkeltą sostinę, atsargiai, išsaugant autento likučius, išvalytą Varšuvą ir atėjusius dabartinius laikus su įvairiomis galimybėmis, su talentingais lenkų architektais. Dabar, tikiu, lenkams būtų
iškilusi kita problema – o gal palikti ją tokią sugriautą kaip Antrojo pasaulinio karo skanseną – vienintelį pasaulyje

Varšuvos centro plėtros konkursas. Archit. – Gediminas Baravykas, Leonidas Merkinas, Saulius Šarkinas. 1992 m.
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tokios apimties memorialą arba – tai būtų dar įdomiau – sukurti autentiškos ir šiuolaikinės architektūros miestą,
irgi vienintelį pasaulyje. Dabar jau šaukštai po pietų. Varšuva daro bestruktūrio, bestilisčio miesto vaizdą. Ir tai jau
amžiams.
Tarsi vieno kriminalinio nusikaltimo būtų maža, Sovietų Sąjunga padarė dar ir architektūrinį –padovanojo Varšuvai
tipinį stalininį bokštą pačioje miesto istorinėje širdyje, su kuriuo lenkų architektai, atėjus jų laisvei, buvo nusiteikę aršiai kovoti. Dabar, atšalus galvoms, suvokta, kad tai istorinis to meto palikimas. 2015 m. Vilniuje vykusioje
konferencijoje „Patogus ir nepatogus paveldas“, buvo siūloma išsaugoti to paties laikmečio sovietinio palikimo
skulptūras ant „Žaliojo tilto“, kurių poveikis Vilniaus aplinkai yra daug menkesnis nei bokštas Varšuvoje, darantis
įtaką Lenkijos sostinės siluetui. Lenkai, jausdami šio statinio kultūrinį neadekvatumą, rengia tarptautinius architektūrinius konkursus esamos aikštės užstatymui.
Ir, nepaisant lenkų ambicingumo, iki kurio mums toli, matyt, kad ir proto jie turi daugiau. Neatsitiktinai lenkas
Wiesławas Mysliewskiś savo „Traktate apie pupelių gliaudymą“ teigia: „Stebitės, pone, kad sąžinės priekaištus galima paveldėti. Kaip viską, brangus pone, turime paveldėti, nes priešingu atveju, kas įvyko, nuolat kartosis. Negalima iš paveldo rinktis vien tai, kas mūsų neslegia“.
Todėl ir organizuojamuose aikštės užstatymo konkursuose prisakyta neliesti monstro. Ar girdite, lietuviai? Ar taip
ir liksime, kaip visada istorijoje, atsilikę nuo lenkų?
Ach, tie lenkai! Pasiglemžė dalį mūsų teritorijos, priskirtos mums lordo George’o Curzono, vėliau dar okupavo
Vilniaus kraštą ir pagaliau, kai gavo į kaulus ties Giedraičiais, išsigelbėjo, nes Lietuvos kariuomenės puolimas buvo
savo valdžios sustabdytas, nurodžius Vakarams. Kaip tai panašu į dabartį! O dar Armija krajova tada ir lenkų pasas
dabar...
Kai paskaitai autentiškus lietuvės mokytojos Pranės Makariūnienės prisiminimus, kaip buvo engiamos lietuviškos mokyklos, ir kaip išradingai terorizuoti lietuviai mokytojai, žandikauliai susirakina savaime. Ir dabar girdime
nepatenkintą Lenkiją dėl jos mokyklų „vargų“, įtikinamą lobizmą Europoje, grasinančioje mums, o ne lenkams,
kur lietuviškų mokyklų padėtis iš tiesų tragiška. Beje, prie to prisidėjo ir vienas mūsų prezidentų, kai dėl komfortiškos aplinkos susitikime su lenkų prezidentu Aleksanderiu Kwaśniewskiu atleido genialiausią Lietuvos
švietimo ministrą profesorių Zigmą Zinkevičių, kurio veikla, atlietuvinant Vilniaus kraštą, buvo labai veiksminga
ir kažkodėl santykiškai rami. Įtariu, kad su autoritetingu eruditu nelabai kas galėjo lygiaverčiai diskutuoti. Ką gi,
jei lenkų šlėktai reikia, Lietuvos cholopai sako – „prašau“. O jeigu profesorius būtų padirbėjęs dar kelias kadencijas, gal nei gatvių pavadinimų svetima kalba, nei dvigubų raidžių lietuviškuose dokumentuose nematytume.
Sudėtinga ir užgauli kaimynystė. Dabar iš tiesų galėtume imti pavyzdį iš Lenkijos – iš jos savigarbiško elgesio
su briuselininkais. Galėjome ir savojo lito neprarasti, ir teisinę sistemą išvalyti, ir bendrą eurinę krizę lengviau
išgyventi.
Ką gi, taip yra ir kuo ilgiau toks nelygiavertis bendravimas tęsis, tuo sunkiau bus ateityje pasiekti paritetinę partnerystę. Čia – bene vienintelis Europos Sąjungos privalumas. Jeigu būsime argumentuotai kieti, gal neleis savo
sąjungininkės skriausti. Bet tam reikia naujų, protingesnių, žmonių, sugebančių, jeigu ne iš meilės, tai iš reikalo,
būti kartu, o kai reikia – atskirai, bet su nauda Lietuvai.
O šiaip yra ten nuoširdžių kolegų, su kuriais ir pasipykti, ir pasijuokti galima – vien Europos architektūros istorijos
grandas Tadeuszas Baruckis ko vertas!
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Amerika, Amerika
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i atsirado netikėtai. Parašiau tetai laišką, kad, nors jos gyvai nematęs, begaliniai ją myliu, o po mėnesio viešnagės tai pasirodė esanti gryna tiesa, gavau „iškvietimą“ vykti į JAV, ir dar su žmona. JAV ambasadoje Maskvoje
žmona vizą gavo iš karto, o man, kaip teroristinės organizacijos –SSKP nariui, matyt, reikėjo pereiti papildomą
filtrą.
Į galvą nenoromis lindo įvykis su vienu Architektų sąjungos funkcijonieriumi, kai jis, pavažinėjęs po socialistines
šalis be jokių „saugumietiškų“ problemų, nusprendė dalyvauti eiliniame Pasaulio architektų kongrese, tą kartą vyksiantį Argentinoje. Pasirodo, kad į šalis, kur dar veikė fašistinės organizacijos, atvykstantys buvo tikrinami specia
laus Saugumo skyriaus, matyt, nuodugniau. Ir surado to funkcionieriaus, tada dar jauno architekto-techniko
braižytą kažkokio didžiulio sandėlio planą, pasirodė – vėliau vokiečių pritaikytą koncentracijos stovyklai. Baigėsi blogai – išvykti neleido, teko palikti ir Architektų sąjungos pirmininko postą.
Kitą dieną vizą davė ir man. Atvykę pas tetulę, eilinę fotolaboratorijos darbuotoją, gyvenančią Naujajame Džersyje,
iš kur Manhataną pasiekdavome per valandą, išvažiuodavome kas rytą iki nakties, susitarę tris savaites iš priklausiusių mums keturių nė viena akimi nežiūrėti į vitrinas. Niujorke gido nereikia – ten viskas užmuša kaimietį, tai
miestas dideliems žmonėms.
Pasilikti jame naktį pavyko susisiekus su architektu Daniumi Glinskiu, kuris karjerą buvo pradėjęs pas mane „Komprojekte“. Vertėjo. Danius be baimės vedžiojo mus po barus, kurių juoduose interjeruose blyksėjo tik tokių pat
žmonių akys ir dantys. Man, prisipažinsiu, buvo nejauku, bet Danius atsakė: jeigu tu negali priimti to, ką duoda
Niujorkas, o jis gali duoti viską, tada neverta jame gyventi – jis brangus.
Naktį vainikavo „Time“ skveras; paskui – rasotas butelis dar neragautos „Smirnoff“ su kiaušiniene Harvardo doktorantų bendrabutyje pas jo žmoną – doktorantę, buvo puikus finišas, nepaisant kartkartėmis Dainiaus su šlepete
pritrėškiamų tarakonų. Bendrabutis... Šiandien, žinau, su savo puikia šeima Danius gyvena nuosavame name madingu tapusiame Bruklino rajone. Danius, paklausus restauravimo specialistas, nuosekliai domisi Lietuva.
Dar sulakstėme į „lopšį“ – Filadelfiją, kur, pakėlę galvas, užgriuvome ant metro grotelių besiilsinčio negro, bet nepikto, nors ir pažadinto. Perbėgę privalomą „Nepriklausomybės“ programą, susiradau iš žurnalų jau žinomą „Franklin court“ – prezidento Franklino gimimo vietos paminklą – nuostabų, konceptualiai nuostabų. Jokių atkuriamųjų
muliažų, istorija žemėje, erdvėje, to meto gyvenamojo namo siluetą apibrėžiantis plieninis karkasas. Vašingtonas
su nuostabiausiu I. M Pei modernaus meno muziejumi, su neįtikėtinomis dailininkų pavardėmis.
Pagaliau ir laikas namo. Apie mūsų išvykimą akivaizdžiai pasklido informacija, ir tautiečiai, ir tetos kaimynai ėmė
nešti „lauktuves“. Po jų antpuolio galėjome drąsiai atidaryti savo second handą. Kruopščiai viską peržiūrėję, didesnę dalį, sudėję į maišus, naktį nunešėme į garbagui skirtą vietą.
Pasirodo, su Amerika atsisveikinau ne amžinai. Nepriklausomybės metais teko dalyvauti Lietuvių mokslo kongrese,
kuris dalykine prasme, bent tais laikas, buvo niekinis. Mudviejų su Rimantu Buivydu skaitomus pranešimus klausė
mūsų delegacijos nariai – Giedrė Miknevičienė, Vytautas Dičius ir kelios namų šeimininkės. Klausimus užduodavo
organizatorius architektas Albertas Kerelis, nors ir labai užimtas, suorganizavo įdomią architektūrinę programą.
Čia buvo ir Mies van der Rohe, nebūdingai jam plastiško plano daugiaaukštis, ir Franko Lloydo Wrighto individualių namų kvartalas Oauk parke. Nuostabu.
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Lietuvos architektūros
paroda Niujorke.
Iš kairės Vytautas
Dičius, Leonardas
Vaitys, Rimantas
Buivydas. 1992 m.

Čikagon atsivežėme nemažą Lietuvos architektūros parodą (planšetuose), tikėtina, kad ją kas nors pastebėjo.
Nusivežėme ir į Niujorką, kur D. Glinskio pastangomis buvo organizuotas susitikimas su keliolika tautiečių, beje,
atvykusių čia jau nepriklausomybės pradžioje. Lietuviškoje bažnyčioje, dabar jau nugriautoje, su parankinėmis
priemonėmis surengėme ekspoziciją. Bet vakaras buvo šiltas.
Atsisveikinimas su Čikaga vyko garsiajame vienu metu buvusiame aukščiausiame pasaulio statinyje „Sears Tower“.
Vakarienę pačiame viršuje finansavo Alberto bičiulis, turintis tolimus ryšius su Lietuva – milijonierius, pradėjęs
vežti Lietuvai kompiuterinę labdarą. Pirmą kartą mačiau meniu be nurodytų kainų. Kai tyliai paklausiau Aberto, jis
tik atsainiai mostelėjo ranka.
Kongresas baigėsi, ir mes nutarėme nulėkti į Niujorką, mat ne visi ten buvę. Žinoma, tokio smūginio efekto jau
nepatyriau, bet pamatėme, kaip ruošiami studentai žymiajame Cooper institute – tuo pasirūpino buvęs „Komprojekto“ architektas Aleksandras Zareckis, sudėtingai pabėgęs iš SSSR, jo dukra tuomet čia studijavo. Studijų
metodai buvo paradoksalūs, keliamos užduotys „kryžminti“ įvairių laikotarpių architektūrą: buvo įdomu ir netikėta
pastebėti giminiškus sprendimus skirtingų amžių šedevruose.
A. Zareckis čia padarė pavydėtiną karjerą, projektuodamas net Niujorke „Trump Tower“. Aleksandrą pastebėjo NHL
žvaigždė – rusas Viačeslavas Fetisovas, kurį Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas prisišaukė sporto ministru. Susižavėjęs iš tiesų meistriškais ir labai prabangiais Aleksandro interjerais, V. Fetisovas atsitempė jį į Maskvą, rekomendavo draugams. O draugai, matyt, buvo neprasti. „Kartą užėjęs pas Fetisovą, radau svečiuose virtuvėje sėdintį
dabartinį Rusijos gynybos ministrą Šoigu“, –pasakojo Aleksandras. „Ei, ty, litovec, idi siuda, budem vodku pit“ (Ei,
tu, lietuvi, ateik čia, gersim degtinę), – maloniai pakvietė Sergejus Šoigu... Maskvoje turėjęs begalę darbo, savo
suprojektuotus namus atiduodavo eksploatuoti su paties parinktomis užuolaidomis, baltiniais, rankšluosčiais, indais... Nuo tos įtampos Aleksandras neseniai mirė. Gimęs Bobruiske, save laikė lietuviu.
O mes ką, amerikonai? Pabuvę Niujorke pradėjome ruoštis skrydžiui atgal į Čikagą, mat iš ten buvo skrydis namo.
Čia ir prasidėjo velniava: dėl blogo oro reisai į Čikagą buvo atšaukti, tačiau kai kurios oro kompanijos vis dar skraidino. Pradėjau blaškytis ir pavyko Rimantą bei Vytautą įsodinti, reikėjo jiems suteikti pirmenybę, nes jų anglų kalba
buvo dar prastesnė, jeigu tai įmanoma, nei mano. Kai po kelių valandų pats patekau į lėktuvą, daug vilčių, kad
pavyks juos pasivyti, nebuvo. Mane ramino stiuardesė: jeigu kur nors Amerikoje prasideda bardakas, tai jis prasideda visur. Ji buvo teisi. Kai mes paskutiniai pasirodėme lėktuve, mačiau nuoširdžiai nudžiugusių kolegų veidus.
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Karjeros „Everestas“

G

ediminui Baravykui „laimėjus“ Vilniaus vyriausiojo architekto postą, supratau, kad „Komprojekto“ vyriausiojo
architekto pareigos yra mano administracinis maksimumas, neatitraukiantis toli nuo architektūros. Juo labiau kad sugebėjau gerai suplanuoti dienotvarkę: 8-ą valandą jau sėdėjau užsirakinęs kabinete iki pat 10-os ar iki
pirmo pabeldimo į duris, vėliau užsirakindavau 12-ą valandą su atsineštu sumuštiniu ir kava, nusnausdavau „á la
Salvadoras Dali“, susikėlęs kojas ant stalo, tarp pirštų laikydamas arbatinį šaukštelį, kuris iškrisdavo maždaug po
5–7 minučių, ir aš prisiversdavau būti pailsėjęs. Tada vėl braižydavau iki pirmo pabeldimo į duris po pietų. Įprastos
pora valandų po darbo, valdiška „Volga“ ir ne vėlai būdavau namie, padaręs daug kūrybinio darbo.
Penkeri metai tame kabinete buvo kūrybiškiausi. Galėdamas pasirinkti, ateinančius objektus rinkausi „teisingai“ ir,
pabraižęs idėją, kviesdavausi į talką visai jaunus architektus, kurie tai laikė garbe, o aš tikrai jų neskriaudžiau... Taip,
pasikvietęs savo buvusį studentą, iš to trumpo kelerių metų bandymo tapti pedagogu, Dainių Čižą, suprojektavau
Centrinę taupomąją kasą Savanorių prospekto ir Žemaitės gatvių sankryžoje. Tiksliau sakant, nupaišiau idėją, kurią
Dainius be pakeitimų pervedė į darbo brėžinius. Per architektų tarybą projektą pagyrė G. Baravykas, o daug vėliau
ir Sigitas Kuncevičius jame įžvelgė „botizmo“ (nuo Mario Botos). Tai buvo malonu.
Jaučiu pavojų, kad šiam pastatui iškilęs egzistencijos pavojus, nors aš jį priskirčiau prie to nedidelio skaičiaus
objektų, kai postmodernizmas jau buvo galvose, bet modernizmas patirtyje. Vieną iš tokių, bene geriausią – Kelių
policijos pastatą (archit. – K. Pempė, G. Ramunis), neseniai nugriovėme.
Vėliau „Komprojekte“ atsiradęs Rolandas Palekas buvo „pasodintas“ prie Vilniaus oro uosto interjerų išklotinių.
Kruopštus, ilgas ir nuobodus darbas, dar atlaikant grupės „asų“ A. Aleknos ir G. Telksnio pašaipėles ir neišvengiamą
jauniausiojo „sulakstymą“ į parduotuvę. Bet čia Rolandas „sublizgėjo“, pastebėjęs, kad vieno reiso beveik niekada
nepakanka – reikia kartoti, tad nupirkdavo dvigubą dozę, kurią apdairiai paslėpdavo savo darbo stale ir stebėdavo
vyksmą – prireiks ar kitą kartą nereikės „bėgti“. Dažniausiai prireikdavo...
Apsižiūrėjau, kai Rolandas, pakviestas Ginto, kartu su juo dalyvavo konkurse paminklo tremtiniams Naujosios
Vilnios geležinkelio stotyje. Konkursą laimėjo bene geriausią savo darbą sukūręs skulptorius Kęstutis Navakas.
Tai labiausiai eksploatuoto pasaulyje simbolio – kryžiaus – savičiausias panaudojimas: storas, toli nuo klasikinių
proporcijų, akmeninis stovi ant akmeninės platformos, kiek negrabiai pasuktas atgal, tarsi atsisveikindamas su
Lietuva.
Antrąja premija buvo pažymėtas Ginto ir Rolando projektas. Tai diametraliai priešinga „grubiai“ K. Navako kompozicijai, subtili „liaudiškai šiuolaikinė“ koplyčia su pieta viduje.
Abiejų šių projektų realizavimas būtų buvęs kokybiškas šio tragiško vyksmo įamžinimas. Neabejoju, kad tiek vienas, tiek kitas būtų buvęs pastebėti ir pasaulinėje profesionalioje spaudoje, ir mes vestume ten ekskursijas ne tik
todėl, kad tai neeilinis Lietuvos istorijos įvykis, bet ir neeilinis menas.
Deja, kelių diletantiškų aktyvistų sukurstyta, sukilo „liaudis“. Čia jau atleiskite man – nepolitikui, aš linkęs pritarti
Senekai – „Liaudies pritarimas – blogio pranašas“. Todėl man visi tie visuomeniniai aptarimai, visokios deputatų
ar parlamentarų komisijos apie meną yra nonsensas. Viską turi daryti profesionalai, aptarti profesionalai, derinti
profesionalai, jeigu jie iš tiesų tokie yra.
Pasidavus diletantiškos „liaudies“ spaudimui, buvo realizuotas pasibaisėtino lygio „pasakojamasis kičas“, užtat
suprantamas tiems, kuriems pilkųjų ląstelių įtampa – diskomfortas. Dabar belieka džiaugtis, kad jis – Naujojoje
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Leonardas Vaitys (kartu su Dainiumi Čižu). Lietuvos taupomojo banko administracinis pastatas.
Vilnius, Savanorių pr. 1987 m

Kelių policijos pastatas
Vilniuje. Archit. – Kęstutis
Pempė, Gytis Ramunis.
1981–1986 m.
Nugriautas 2017 m.
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Vilnioje, ir ne visi atvykstantys į Lietuvą pasiekia šią vietą. O galėjo būti atvirkščiai – su pasididžiavimu rodyti svečiams. Tiesą sakant, netoli nuėjome su „bunkeriu“ Lukiškių aikštėje. (žr. str. Lietuvos žinios, 2018-05-17) Čia dar
kartą pasitvirtino tai, kad profesionalai yra ne tie, kurie užima poziciją, o tie, kurie iš tikrųjų tokie yra. Taigi, stebėjau
Rolandą atidžiau. Todėl, kai mano kabinete atsirado administracinio pastato A. Jakšto gatvėje užsakymas ir namo
eskizai, pasikviečiau Rolandą, su kuriuo po darbo valandų užsidarydavome „Komprojekto“ bendrabučio rūsyje
Aguonų gatvėje ir ėmėme dirbti kartu.
Pirmiausia nustebau, kai Rolandas padėjo į šoną mano eskizą ir ėmė kurti savąją viziją, kategoriškai besiskiriančią
nuo manosios. Kadangi ligi šiol tokio atkaklumo nebuvau matęs, nelabai mokėjau ir spausti. Ėjo savaitės. Man
patiko tai, ką aš buvau sugalvojęs, o Rolandas vis dar kūrė savo variantus.
Nerasdamas išeities į rūsį pasikviečiau G. Baravyką. Kai susikaupdavo, Guga būdavo tikslus kaip „cviekai į grabą“.
Taip įvyko ir šį kartą: urbanistiniai cviekai buvo sukalti, Rolandas patikėjo, ir toliau darbas ėjo kūrybiškai ir draugiškai – papildydavome vienas kito mintis ir linijas.
Pamačiau tas pačias jaunatviškas Rolando ambicijas ir prisiminiau savo konfliktą su J. Jurkšumi. Tiesą sakant, man
tai patiko, nors kiek nervino, o vėliau supratau, kad ne mažiau tai nervino ir Rolandą.
Beveik tuo pačiu metu „Komprojekte“ buvo organizuotas dar vienas konkursas – Šventosios uosto projekto. Jį
laimėjo du jauni vyrukai Rimas Juozulynas ir Rolandas Palekas, pateikę ryškų postmodernistinį projektą. Įsiminiau
juos. Beje, antrąja premija buvo pažymėtas H. Žukausko projektas. Šis buvo architektas su ypač išreikštais plastinės architektūros gebėjimais ir, atrodė, perspektyvia kūrybine ateitimi.
Bet, kaip kažkas sakė, galbūt iš klasikų, „revoliucijos suryja savo vaikus“. Taip atsitiko ir su Henriku: jį beatodairiškai
ir visiškai įtraukė Sąjūdis ne kaip dalyvį minioje, bet kaip vieną iš pastebimų figūrų, vėliau atradusių save politiniame gyvenime.

Skulptoriaus Kęstučio
Navako projektas
konkurse paminklui
tremtiniams Naujosios
Vilnios geležinkelio
stotyje. I premija. 1989 m.
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Gintauto Telksnio ir Rolando
Paleko paminklo tremtiniams
Naujosios Vilnios geležinkelio
stotyje projektas. II premija.
1989 m.

Paminklas tremtiniams
Naujosios Vilnios geležinkelio
stotyje. Skulptorius – Vidmantas
Gylikis, archit. – Valensas
Jarmuševičius, Mykolas
Maročkinas. 1991 m.
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Iš „Komprojekto“ – į „Formą“

M

atydamas, kad „Komprojektas“ žlunga, pasikviečiau minėtus jaunuosius kolegas tapti naujos savos – privačios firmos – steigėjais-akcininkais. Mačiau, kad jiems tai buvo malonu. Vėliau supratau: padariau dvi klaidas.
Pirma, kad išėjau iš instituto, nors man naujasis, jau „sąjūdinis“, direktorius Kęstutis Abramikas, gabus ir kūrybiškas
architektas, bet prastas organizatorius, matyt, atsidūręs šioje kėdėje dėl „seimūninės“ pavardės, pasiūlė projektų
vyr. architekto vietą. Ir apskritai elgėsi pagarbiai su buvusiu sovietiniu šefu.
Pasiūlyta vieta aukščiausia projektuojantiems architektams ir siūlymas buvo visai garbingas. Bet nenorėjau būti
galimai apkalbamas kaip „buvęs“. Išėjau iš pastato, kurio padėtis mieste, A. Jakšto ir Šermukšnių gatvių kampe,
buvo turtas, man dar nesuprantamas. Jis tapo suprantamas, kai patalpos per laiką įgavo solidžią vertę, kuria, mokėję privatizuoti, sėkmingai pasinaudojo. Apskritai „Komprojektas“ buvo išplėtęs savo čiuptuvus Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Nidoje, Preiloje, Palangoje, Kuktiškėse prie Alksno ežero – visa tai kažkieno
rankose, kai kurių dalį vis dar valdo projektuotojai.
Ką gi, visų pinigų, kad ir lengvai padėtų, neuždirbsi...

UAB „Forma“
administracinio pastato
Vilniuje, Slucko g. Vilniuje,
projektas (maketas).
Archit. – Leonardas Vaitys,
Saulius Mikštas, Rolandas
Palekas. 1993 m.
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Antroji klaida – visiškai nesutampantys mano jaunųjų kolegų biolaukai. Ramus, pareigingas, bet užsispyręs, vedęs
Rolandas ir bravūriškas, laisvo darbo grafiko apologetas Rimas. Iš pradžių bandžiau vieną darbą dirbti su vienu,
kitą – su kitu, bet bendrumo nebuvimas trukdė.
Po kiek laiko Rimas paliko firmą, kuriai gražų pavadinimą „Forma“ sugalvojo Rolandas, ir, kiek pastebiu, kartkartėmis „išlenda“ su savo gana geros kokybės architektūra. Deja, retokai, o gal ne viską ir žinau.
Rolandas liko ir netrukus už rankos atsivedė ką tik baigusį Saulių Mikštą, o dar po kiek laiko aš, atsitiktinai pastebėjęs siūlomą galimybę jauniems architektams stažuotis JAV, primygtinai rekomendavau pabandyti, kol jauni...
Abu ėmė ir pusei metų išvyko. Rolandas – į Niujorką, o Saulius – į „mistake on the lake“ – Klivlendą.
Iki to laiko mūsų naujai susiformavusi trijulė suspėjo kai ką padaryti. Ypač daug vilčių dėjome į administracinio
pastato Slucko gatvėje projektą, kur viename aukšte būtų atsiradusi mūsų „Forma“. Deja, kaimynai, kaip vėliau jau
tapo įprasta, pareiškė nesuvaldomą meilę trims medžiams, arba solidžioms kompensacijoms, kurios tada aiškiai
viršijo mūsų galimybes, ir procesas sustojo.
Pusmetis pralėkė greitai. Rolandas, grįžęs iš Amerikos, gavo projektuoti daugiabučių namų kvartalą Bukčiuose,
kurio užsakovas buvo kompozitorius Mindaugas Tamošiūnas, taip užglaistydamas ekonominę krizę, kuri palietė
daugelį menininkų.
Gerai, kad viskas sprendėsi dar eskizavimo stadijoje. Rolandas iš Amerikos atsivežė ne tik naują patirtį, bet ir „teisingo“ atlyginimo supratimą, kuris pas mus dar buvo, deja, dar ir dabar yra, tarsi tolima Antarktida. Man nepavyko
suartinti užsakovo ir architekto pozicijos šiuo klausimu.
Netrukus, man leidžiant savaitgalį darbe, paskambino Rolandas. Susitarėme, kad užeis. Atvyko, kaip dabar pamenu, su dviem mažais buteliukais „Hainekeno“ alaus. Mažai alaus, tai ir pokalbis buvo trumpas: „Leonardai, aš
suprantu, kad Jūsų autoritetas užtarnautas, bet jis mane slegia, nervina, ir aš noriu išeiti“.
Ką gi, supratau, iki tikro Lietuvos architektūros grando Rolandui dar buvo toli, todėl palinkėjau sėkmės. Atsisveikinome draugiškai ir kultūringai. Rolandas atsisakė savo turėtų akcijų, nes kol jis buvo Niujorke, mes darėme piniginius įnašus į jo statomą sublokuotą gyvenamąjį namą Santariškėse.
Stebiu ir džiaugiuosi, bent kiek pavydžiu ne užtarnautos sėkmės, bet architektūros kokybės. Rolandas – nuoseklaus kūrybinio potencialo augimo pavyzdys, kur ambicijos, pasirodo, objektyviai pagrįstos. Ir, nepaisant jo
ambicingumo, išklauso retą mano kritiką, dažniausiai su ja nesutikdamas. Žinoma, jis neabejotinai pasiekė tokį
meistriškumo lygį ir sukaupė tokią patirtį, kai girdėti kitokią nuomonę nebūtina, svarbiausia – suspėti realizuoti
save. Tam reikia dar ir sėkmės...
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Nauji laikai

S

ąjūdis atėjo ir atnešė viltį apie didžiosios daugumos lietuvių išsvajotą Nepriklausomybę. Tiesą sakant, neradau
savo vietos aktyviame judėjime. Atvirkščiai, teko šalintis nuo tada labai aktyvaus „Talkos“ klubo, kurio veikla
iš tiesų išjudino visuomenę, ir, turėdama šiokią tokią administracinę struktūrą, tapo vienu iš platesnio sąjūdžio
pionierių.
„Talka“ buvo teisi, ypač dėl senamiesčių regeneravimo, kur mes, laikydamiesi sovietinių normatyvų, sanavome
korpusus, kurie pagal juos neatitiko nei higieninių, nei insoliacijos, nei priešgaisrinių reikalavimų ir ardė unikalų
posesijinį užstatymo audinį.
Pajutę kraują, supuolė žurnalistai, ankstesnes diskusijas pakeitė kaltinamas tonas. Natūralu, kad priekinėse kaltinamųjų gretose buvo tie architektai, kurie dirbo senamiesčiuose. Čia buvo puolama be atrankos. Tarp puolėjų buvo
ir kolegų architektų, kurių profesiniai gebėjimai nesuteikė jiems progos ką nors padaryti. Buvo sudarytas Vilniaus
senamiesčio naikintojų sąrašas, į kurį teko „garbė“ pakliūti ir man, beje, už vienintelį objektą Totorių g. 3, kuriuo,
jeigu ne užsakovo savavališkai užkeltas ketvirtas aukštas, didžiuočiausi iki šiol.
Sąjūdis vis plito, nerimas, sklindantis iš Maskvos, vis didėjo, bet baimės nebuvo. Kiekvieną dieną du kartus – ryte
ir vakare – išeidavau į Gedimino prospektą prie Seimo, kur virte virė gyvenimas, rūko laužai. Architekto Rimo Kaikario Paminklų restauravimo instituto kolektyvas prie savo laužo atrodė efektingiausiai, pradedant juo pačiu su
radijo ausinėmis ant galvos, dar nematyto pas mus stebuklo – mobilizuojantis vaizdas...
Grįždavau į savo kabinetą – „Komprojektas“ vis kažką veikė, o aš eskizavau A. Jakšto gatvės fasadus – nelabai
„klijavosi“, tad buvau gan isteriškai smerkiamas kolegės Vidos Devinduonenės, kodėl neseku Rimo pavyzdžiu –
nekūrenu „Komprojekto“ laužo.
Rašau šias eilutes 2018 m. birželio 4 d., kai minimas Sąjūdžio 30-metis. Tie patys nusibodę veidai, tiesa, be revoliucinės euforijos. Tie patys protingi Arvydas Juozaitis ir Vytautas Radžvilas su neviltimi savo pasisakymuose. Tie
patys persivertėliai ar naujieji trejetukininkai. Klausau aš jūsų ir tikrai nelinksma. Nebus taip, kaip norėtų Algirdas
Kaušpėdas: mes jau netapsime geresniais žmonėmis, leidę patiems blogiausiems nuvesti Sąjūdį kartu su Lietuva...
Vėl nauji sąjūdžiai, nauji forumai. Kada, po velnių, pradėsime dirbti savo darbą, tą, kuriam rengėmės per ilgus mokymosi metus!? Kada pagaliau iš tiesų profesionalas lems Lietuvos žingsnius kiekviena strategiškai ir profesionaliai
apmąstyta kryptimi?
Ne, Algirdai, su šitais žmonėmis – niekada. Tu pats teisingai sakei, kad dar reikės 15-os metų. O gal kokia profesionali ir jaunatviška „Pro Patria“ nušluos greičiau tuos impotentus, tuos, kurie nemyli gimtosios kalbos, kurie
nesipriešina godumui, kurie savo ruožtu didina lietuvių emigraciją ir kitataučių imigraciją, kurie laižo briuseliškas
subines pridarę nepamatuojamos žalos Lietuvai.
Jaunasis kalbėtojas Vytautas Vyšniauskas – tarsi medus sielai, bet žiūrėk, Algirdai, kaip sukiršino nupezusius patriarchus. Gal, Tu, protingas kolega, padaryk dar vieną „Roko maršą“ su apsivalymo tekstais, padėk greičiau ateiti
tokiems, koks Tu pats buvai revoliucijos aušroje.
Dėl to aš padarysiu viską, ką liepsite, ten, kur aš esu profas. Ne mitinguose, tikrai.
Taip ėjo nepriklausomybė, ėjo ir galimi pavojai. Žmona su dukra kas naktį lakstė ginti Seimo, kol vieną vakarą, kai
jau iš tiesų ėmė žvangėti tankai, buvau prispaustas dukters: „Tėti, tu – prieš Lietuvą?“ Teko mikliai keltis ir kartu
su mano gynėjomis bėgti Seimo link. Jau prie Ministrų tarybos „pasisekė“. Išėjęs laukan kunigas R. Grigas suteikė
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visiems, ten buvusiems, nuodėmių atleidimą. Pasileidome
prie Seimo. Ten minia, kilnodama rankas, skandavo „Lietuva,
Landsbergis!“. Tai buvo sunkiai suderinama. Man niekada
nepatiko masiniai renginiai. Visada atrodė geriau ką nors
dirbti vardan tos...
Atstovėjau naktį ant bibliotekos laiptų, kur už kolonų sutikau būrį garbių piliečių – vis šiokia tokia priedanga. Namo
negrįžau, nuėjau tiesiai į institutą. Laiku. Mane aplankė žurnalistės Irenos Tiškutės vedama grupelė „Vakarinių naujienų“
žurnalistų. Pasirodo, sovietinis saugumas „pakišo po gaubtu“
V. Tomkaus organizuoto vienintelio laikraščio leidybą. I. Tiškutė, su kuria neseniai buvome gerokai apsiskaldę spaudoje, žinoma, dėl senamiesčio ir buvome pikti vienas ant kito,
pamynė visus pykčius dėl reikalo. Reikalas buvo tas – reikėjo
laikraščio.
Nubėgau pas naująjį direktorių Romualdą Jaką. Čia viskas
aišku, pirmyn. Radome Dauginimo skyriaus viršininką Žvirblį. Na, visi esame girdėję, kad sovietiniais laikais tokio skyriaus viršininkai yra patikimi, „kontoros“ patikrinti žmonės.
Pastarojo elgesys dar kartą įrodė, kad praktiškai visi Lietuvos
žmonės ilgėjosi Nepriklausomybės. Jo reakcija buvo labai
aiški ir profesionali: „Kada tekstai? Formatas? Egzempliorių
skaičius? Kas platins?“.
Taip mes išleidome tris dviejų lapų „Vakarinių naujienų“ numerius. Tas tris dienas tai buvo vienintelė nepriklausoma
spauda Lietuvoje. Tris vakarus Kęstutis Abramikas, Arvydas
Karpus ir Gediminas Navickas kartu su manimi valdiška „Volga“ apvažiuodavome žmonių susikaupimo vietas ir dalydavome juos. Jautėme žmonių džiugesį, kad kažkas vyksta...
Tai buvo vienintelis mano „heroizmas“ Nepriklausomybės
statyboje. Praėjus metams ar keleriems I. Tiškutė parašė:
„Ačiū, architektai, už laikraštį.“.
„Komprojektas“ palaipsniui merdėjo, bet mano kabinete
ėmė lankytis nauji žmonės: ir iniciatyvūs, bet neturintys
daug pinigų, ir labai turtingi, nelabai žinantys, kur juos investuoti. Stengiausi padėti ir vieniems, ir kitiems. Taip atsirado mini parduotuvės, kirpyklos pirmuose gyvenamųjų
pastatų aukštuose. Dar ir šiandien, važiuodamas pro Viršuliškes, matau kelis veikiančius mūsų projektuotus objektus.
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Kartą į kabinetą įėjo trijulė, kaip vėliau paaiškėjo, žmonių, sugebėjusių per pertvarkos – netvarkos metus „susikalti“ visai padorius kapitalus. Kažkuris – pavardės neatsimenu – nerado čia jį dominančių verslo perspektyvų, o po
kelių ar keliolikos metų buvo suimtas kažkur Rytų Azijoje su nesuvokiamu kiekiu deimantų. Kiti du tapo ilgalaikiais
užsakovais tokių objektų, kurie tuo metu nesimėtė.
Vienas jų – Rolandas Laurinaitis, sėkmingai prekiavęs kažkuriuose sostinės baruose kažkuo paklausiu ir atitinkamai pelningu – organizavo savo UAB „Enita“, bandė investuoti į įvairius verslus nuo administravimo, komercinio,
sportinio pobūdžio paslaugų iki daugiabučių gyvenamųjų pastatų. Kartu su S. Mikštu ir R. Paleku jam padarėme
tikrai grandiozinį projektą komplekso, turinčio visas minėtas funkcijas, Ukmergės gatvėje. Už jį buvo tvarkingai
atsiskaityta, bet statyba taip ir neprasidėjo.
Pabandęs dar vieną kitą veiklos sferą, dingo Rusijoje, palikęs mano projektuoto, savo individualaus gyvenamojo namo pamatus Riešėje ir neišlaikytą finansinį pažadą, kuris galėjo jau tada garantuoti man ramų gyvenimą
iki pensijos. Blogiausia tai, kad aš buvau šio sandėrio atvirai veikiantis asmuo, o susitarimą su R. Laurinaičiu
vykdžiau ne vienas, todėl buvo labai nesmagu draugams prisipažinti, kad mane apgavo. Juk galėjo ir nepatikėti, o gal ir nepatikėjo...
Tada susipažinau ir su Sigitu Čiapu, vėliau sušaudytu savo automobilyje kartu su vairuotoju. Jis buvo įdomus,
paslaptingas ir aiškiai ragavęs auklėjimo žmogus. Visada, bendraudamas su juo, jaučiau pagarbą profesijai, bet ir
įtampą, sklindančią iš jo jėgą, kuri, atrodė, galėjo būti agresyvi. Plito legendos, kad jis – F. Dzeržinskio „akademijos“
auklėtinis, pagal „specialybę“ dirbęs SSSR ambasadoje Berlyne ir visuotinės suirutės metais sugebėjęs rasti alkoholio kanalus, kuriuos sėkmingai nukreipė į Lietuvą. Jam suspėjome suprojektuoti nedaug. Keletą kavinių ir vieną
pirmųjų boulingų Lietuvoje – pačiame Palangos centre (archit. – S. Mikštas). Prisimenu, kad su Sauliumi atvykę į
Palangą parodyti eskizų – jie Sigitui patiko – paprašėme dalies suderėtų pinigų. Sigitas mostelėjo vietiniam savo
žmogui, kuris mikliai dingo valandai. Sugrįžo su kartonine dėžute, kurioje tilpo mūsų prašoma suma, sudaryta iš
pačių smulkiausių litų kupiūrų. Matyt, vietiniai verslininkai atsiskaitė „stogui“?
Man daugiausia teko rūpintis jo architektūriniais, statybų interesais, mat tuo metu dar buvau pakankamai įtakingas, tiksliau, žinomas, nes įtaka labai greitai persigrupavo iš profesiškai uždirbtos į grynai piniginę išraišką. Tai
puikiai suprato Sigitas, man keliamų uždavinių sprendimus pastiprindamas papildomais argumentais.
Vienas buvo netikėtai žavus. Buvau paprašytas padėti suderinti kolegos eskizus viename Kauno centro kvartale.
Derintojas – puikus bičiulis ir kūrybiškas architektas, gaila, anksti persimetęs į administravimą. Žinojau, kad jis
tikrai nebuvo išskirtinis alkoholio vartotojas, bet labiausiai gerbė anyžinę degtinę, kuriai ir aš buvau tikrai neabejingas. Pasakiau Sigitui, kad būtų neblogai, man lankantis pas kolegą, prezentuoti kokį buteliuką.
S. Čiapo įstaiga buvo antrame kažkokios, matyt, privatizuotos bankrutavusios gamyklos aukšte, o visas pirmas
aukštas prikrautas alkoholinių gėrimų. Sigitas įdavė man į rankas raštelį ir paprašė pasiimti iš pirmo aukšto. Įvykdžiau, kas liepta, ir į klausimą „O kur jūsų mašina“, žaibiškai reagavau, supratęs, kad bus daugiau, gal ir man liks. Iš
tiesų liko, nes buvo penkios dėžės vokiečių gamybos anyžinės, vieną aš kilniaširdiškai įteikiau kolegai ir nemenkai
jį nustebinau bei nudžiuginau. Įdomiausia, kad kol aš ruošiau reikalingus taisymus, kad gaučiau kolegos pritarimą,
poreikis projektą gauti atkrito, S. Čiapas jau buvo kitų interesų sferose, grąžinti nereikalavo.
Mane stebino jo gebėjimai apčiuopti galimas verslo nišas. Viena iš jų – sutvarkyti turgavietes taip, kad atvykę iš
kaimų smulkieji tiekėjai čia turėtų ir savo šaldytuvus, ir centralizuotas buitines patalpas, ir kad nebebūtų tarpininkų, kuriuos, jeigu jų atsirasdavo, apsauga vedžiodavo su lentele ant kaklo „Aš reketininkas“. Taip vyko Vilijampolės
turguje, kur ėmė rastis tvarka, o dabar jis planavo didelę rekonstrukciją, tokią, kokia tik po dvidešimties metų buvo
įvykdyta Vilniaus Kalvarijų turgavietėje. Tada vėl paruošėme du variantus ir vėl kažkodėl realizacija neprasidėjo.
Kartą su žmona savo „Žiguliukais“ vykome į pajūrį ir sustojome Kaune, kažin ko reikėjo Sigitui. Palikęs žmoną nuėjau kalbėtis, ir kalba užtruko. Kai ji vis dar nesibaigė, pasakiau apie manęs mašinoje laukiančią žmoną. Akimirksniu
sukomandavęs, Sigitas, užsimetęs dzeržinskišką frenčių, pasileido žemyn, kur prie durų jau laukė padavėjas su
padėklu, ant kurio puikavosi šampanas. Priėjęs, pabučiavęs ranką ir atsiprašęs už mano netaktą liepė pilstyti šampaną ir, pats jo neparagavęs, o tik elegantiškai pakilojęs, atsisveikino.
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AB „Enita“ komercinio centro, Ukmergės g. Vilniuje, projektas (maketas). Archit. – Leonardas Vaitys,
Saulius Mikštas, Rolandas Palekas. 1993 m.

Leonardas Vaitys.
Individualaus
gyvenamojo namo Riešėje
projektas (maketas). 1991 m.
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UAB „Forma“ kolektyvas. Iš kairės Elvita Byčiūtė, Olegas Tiuliakovas, Mindaugas Simanaitis, Tautvydas
Čaplikas, Mindaugas Liepa, Leonardas Vaitys, Saulius Mikštas, Romualdas Kučinskas, Andrius Bakšys,
Algis Inčiūra; sėdi Rimantas Pumputis, Rimantas Krikščiukas. 2008 m.

Dar ne vieną kartą teko būti kompanijoje, kur buvo vartojamas alkoholis – Sigitas niekada negėrė nė lašo. Kai
vieną kartą išdrįsau paklausti, kodėl, atsakė: „Man atsiriša liežuvis“, ir aš supratau: mokykla gera. Suprantama, tai
tik paviršutiniškai jį pažinusio žmogaus įspūdžiai, matyt, jį prisivijo kažkokie praeities reikalai. Prisivijo tada, kai
aplinka buvo pradėjusi rimti. Tikriausiai jis buvo daugiabriaunis, bet tikrai talentingas žmogus.
Vėliau dar teko sutikti labai įdomių, gal ne tiek kontroversiškų užsakovų – talentingų žmonių.
Taip beveik kartu su nepriklausomybe įkūriau ir UAB „Formą“, kur aš buvau vienintelis senis, o visi kiti pagal
amžių – mano vaikai. Buvo sunku, kaip ir Lietuvai...
Padėjo iš sovietinių laikų atsinešti, tada nebaigti darbai. Todėl šalia „didžiųjų“ kasdienybės – langų pakeitimų į
vitrinas ar duris, laiptų su stogeliais, kioskelių, nišų tarp namų ar po jais, projektais – dar vis baigėme Vilniaus
oro uostą, administracinį pastatą A. Jakšto gatvėje.
Išėjus Rolandui Palekui, pamažu tvirtėjo Saulius Mikštas ir Andrius Bakšys, kiek vėliau firmoje atsirado ir Romas
Kučinskas, po to iš karto pritapęs – Tautvydas Čaplikas, bei daugiausia triukšmo firmoje keldavęs Mindaugas Liepa.
Maždaug toks susidaręs branduolys kartais apaugdavo didesniu ar mažesniu skaičiumi jaunų žmonių, kurie keitėsi, dažniausiai ieškodami savo verslo šulinio.
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Ministro rinkimai

P

olitika vis dar nepalikdavo manęs nuošalyje. Greitai po Seimo rinkimų prieš vidurnaktį paskambino G. Baravykas ir liepė antryt 7 val. prisistatyti į jo, miesto vyriausiojo architekto, kabinetą. Susirinkome, kiek prisimenu – A. Nasvytis, A. Lukšas, K. Pempė, G. Ramunis ir aš. Buvo gauta žinia iš naujojo Seimo, kad architektai
gali tikėtis Statybos ministerijoje viceministro posto. Ėmėme svarstyti, kas jis galėtų būti. Įdomiausia, kad mūsų
susirinkimo išvakarėse Zigmas Vaišvila paskambino K. Pempei ir tiesiai šviesiai pasiūlė tapti viceministru. Kęstutis atsisakė. Bet tai priminė kitą anekdotinį atvejį, kai vienas žinomas žurnalistas Sporto departamento vadovu
prastūmė Rimą Kurtinaitį; kalba, kad ir dabartinė kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson yra garsaus dainininko „protežė“. Žaidimas tęsiasi...
O mums, kukliai vengiantiems pasisiūlyti, atėjo dar viena žinia, kad apie numatomą kandidatą į ministrus Adakrą
Šeštakauską surinktas kompromatas, kuris eliminuoja jį iš galimų ministrų. Žinau, kad žmogaus siela ir charakteris
įvairiaspalviai, kad juose už gražaus fasado gali slypėti ir kažkas blogo, bet A. Šeštakauskas man sudarė labai aukštos kvalifikacijos statybininko plačiąja to žodžio prasme įvaizdį. Be galo mandagus, girdintis kitų nuomonę, puikus
organizatorius – visa tai niekaip nesiderino su piktais gandais. Netapęs ministru A. Šeštakauskas visą gyvenimą
buvo profesijos lauke, ilgus metus vadovaudamas Statybininkų asociacijai. Man jis ir liko pavyzdiniu žmogumi.

„Rannila“ gamyklos Lietuvoje
atidarymas.
Iš kairės Leonardas Vaitys,
Adakras Šeštakauskas,
Algirdas Vapšys,
Gerardas Brazauskas. 1998 m.
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Pirmasis atkurtos Nepriklausomos Lietuvos
Statybos ir urbanistikos ministras Algimantas
Nasvytis (kairėje) ir Leonardas Vaitys.

Bet tada mums atsirado šansas turėti ministrą. Čia jokia kita kandidatūra Sąjūdžio delegatams, be Algimanto
Nasvyčio, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario, žinomo ir gerbiamo ne tiek už politiką, kiek už kūrybą, negalėjo būti
priimtinesnė. Ilgai spaudėme. Esu įsitikinęs, kad jis tikrai nenorėjo administracinės veiklos, nes buvo kūrėjas iš prigimties. Bet architektai norėjo iškovoti istorinį šansą – dar niekada Statybos ministerijai nevadovavo architektas.
Kai pagaliau Algimantas sutiko, jausdami jo dvejones, palydėjome į Seimą, prisakę ir priprašę neišeiti iš jo iki galimo patvirtinimo, kuris turėjo vykti tą pačią dieną. Iš tiesų jo formalus vadovas, MSPI direktorius V. Staškus buvo
sudėstęs kitokį pasjansą, kuriame favoritu buvo jo nuolat remiamas V. Parčiauskas. Ačiū Dievui, mobiliųjų telefonų
dar nebuvo, Algimantas pasislėpė Seime, o kai išėjo į tribūną, buvo jau viskas.
Jau minėjau, kad architekto buvimas ministru mums buvo palankus jau vien dėl to, kad būdavai suprastas iš pusės
žodžio. Ministerijos aplinka taip pat gavo sureaguoti į palankesnę architektūrai situaciją. Dėl Algimanto „meilės“
administraciniam darbui neapsirikau. Atitarnavęs vieną kadenciją, A. Nasvytis pasitraukė, ir vėl viskas grįžo į senąsias vėžes. Na, ne viskas, to griežto statybininkų diktato architektams nebeliko. Ir negalėjo likti: politinę sistemą
ėmę maitinti prakutę piliečiai jau norėjo įdomesnės architektūros ir ėmė diktuoti savo taisykles. Kaip pasirodė, taip
darė nuolat, net labai, ir ne tik architektūroje...
Bet, žinoma, ne ministrai nulemia architektūros ar bet kokios šakos kokybės lygį. Žinoma, jie gali trukdyti. Dažniausiai nebūdami šakos profesionalai, apsupti viceministrais, kurie pagal partines kvotas pripumpuojami valdžios
ištroškusių politikėlių, kurių kompetencija, švelniai tariant, nepakankama. Bet ar mums tai naujiena? Nors dabartiniai „valstiečiai ir žalieji“ bent jau kalba apie profesionalizmą.
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Pamažu – pirmyn

J

udėjau pirmyn. Pamažu langų keitimo projektai užleido vietą stambesniems. Tuo metu, apie 1980-uosius, mane
surado jaunystėje kartu sportavęs gydytojas Vytautas Zumeris, kurį jo globojami sportininkai vadino daktaru
Balantainu dėl visada jo, gydytojo, lagaminėlyje esančio tokio paties pavadinimo buteliuko viskio, kaip paskutinio
reikalingo vaisto.
Jis su dar dviem partneriais užsakė pirmąjį Lietuvoje fitneso centrą, koks po metų tapo mano projektuotas „Olympic Gym“. Tai iš tiesų buvo tikras sveikatinimo centras su reabilitacijos klinika.
Statyba vyko jau man įprastu režimu, nuosaikiai reaguojant į kasdienybę paįvairinančius ginčus prarabinėje. Bėda
atsirado netikėtai. Vienas iš užsakovų atsivedė į statybą velniškai gražią moterį su fantastiško mėlynumo akimis.
Tik po kiek laiko ją pamatęs su žaliomis, supratau, kad tai lęšiai. Bet vis tiek labai graži ir aiškiai turinti įtakos užsakovams. Net Vytautas paprašė leisti jai pasireikšti interjeruose. Ech, tas nelaimingas mano konformizmas!
Velniai nematė, gražuolė liepė perdažyti baseino sieną iš mano mėgstamiausios šviesiai alyvinės į baltai murziną.
Bet vėliau ji sugriovė vieną iš mano konceptualių sumanymų – pastato ažūriškumą, pakeitusi stiklinę pertvarą, skiriančią moterų fitneso salę nuo pagrindinio koridoriaus ir baseino, nutarusi, kad moterys varžysis staipytis, matant
koridoriumi praeinantiems vyrams. Taip dingo tai, kas man buvo svarbiausia vidinėje erdvėje – žvilgsnis iš lauko
per fitneso salę, koridorių, baseiną, turėjo pasiekti lauką kitoje pastato pusėje.
Ji dingo. Graži, nedažnai protinga. Lyg aš to nebūčiau žinojęs. O Vytautas dingo iš mano akiračio, ir tik mudu žinome, kodėl.

Leonardas Vaitys. Sporto ir reabilitacijos kompleksas „Olyimpic Gym“, Ozo g. Vilniuje. 1999 m.
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UAB „Alna“ administracinio pastato interjeras ir memorialiniai laiptai. 1997 m.
Buvęs „Komprojekto“ bendradarbis Valentinas Milaknis, kadaise kvietęs įeiti į jo „Alnos“ organizuojamą konsorciumą, kuriame jis šalia savo skaičiavimo technikos matė ir mane kaip projektavimo ir statybos padalinio vadovą, ir į
spaudos padalinį, kuris ir buvo įsteigtas bei išaugo iki didžiulės „Alma littera“, pakeitus pavadinime tik vieną raidę.
Atsisakiau, nes, kaip jau minėjau, netraukė tokios didelės apimties administracinis darbas. Ar klydau? O kas dabar
gali atsakyti? Likau, manau, savo vietoje, ir keletas žmonių tada visiškai priklausė nuo mano gebėjimų gauti užsakymus.
Taigi, jau versle prasisukęs V. Milaknis įsigijo gydytojo Andriaus Domaševičiaus namą to paties pavadinimo gatvėje
ir pasiūlė „Formai“ parengti šio pastato pritaikymo jo verslui projektą.
Gerai, kad Valentinas pasirodė esantis patriotiškas inteligentas – projektą žudė visos paveldosaugos struktūros.
Derinimai truko ilgiau nei metus. Nė vienas normalus europietis investuotojas to nebūtų atlaikęs, kol pagaliau
pastatas su unikalia savo istorija atgijo.
Sužinojau viską apie šį pastatą – kas kur buvo ankstesniais laikais. O buvo daug kas – iš pradžių įžymusis Lietuvos socialdemokratas ir ne mažiau žymus gydytojas pastatytame name įsirengė ginekologijos kliniką ir, kaip
tada įprasta, kelis gyvenamuosius butus. 1908 metais nusipirkęs pastatą iš žydo prekybininko, ten gyveno ir dirbo
1910–1920 metais, kol įkyriai jį persekiojusi lenkų valdžia pirmiausia įkišo į kalėjimą, o paskui neleido gyventi
Vilniuje. Būdamas vienas iš Lietuvos mokslo bibliotekos steigėjų, lenkų blaškomą biblioteką priglaudė savo
namo antrame aukšte, todėl mūsų (bendraautoriai – S. Mikštas, A. Bakšys, restauracinės dalies – V. Stepulienė
ir M. Miknevičiūtė) sprendime funkciškai nebereikalingi laiptai buvo išsaugoti ir eksponuojami kaip istorinis
paminklas – jais judėjo ištisa plejada žymiausių to meto lietuvių. Tokį neekonomišką sprendimą taip pat galėjo
suprasti tik inteligentiškasis V. Milaknis.
Beje, kišamas į kalėjimą, Andrius Domaševičius suspėjo įsileisti gyventi Joną Basanavičių, kurio 10 m2 kambarėlis
buvo ir darbo, ir miegamoji patalpa. Tai palikome restauravę. Nekenktų į kuklią šio didžio žmogaus buitį atidžiau
pažvelgti ir dabartiniams „didiesiems“.
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Panašiu laiku mane susirado dar viena nestandartinė asmenybė – Benas Gudelis, stačiokiškas, turintis gana agresyvų humoro jausmą, žmogus, susikūręs kapitalą savo rankomis. Tai masino su juo bendrauti. Ir tikrai buvo įdomu,
nervinga, naudinga ir linksma. Įsivaizduokite, kad A. Bakšiui, kuris pamažu tapo pagrindiniu ir vieninteliu B. Gudelio gyvenamojo namo projekto autoriumi, atnešus eilinį iš popieriaus suklijuotą maketą, užsakovas imdavo žirkles
ir improvizuodavo su juo. Bet turiu pripažinti, kad tie susitikimai buvo naudingi mums abiem – Benas tikrai žinojo,
ko nori, ir jo reikalavimai gyvenamojo namo funkcijai buvo ir pagrįsti, ir pamokomi.
Kadangi sklypas buvo Karoliniškių landšaftiniame draustinyje, bet tikrai su sena, tada dar stovėjusia sodyba, o ne
su numestais „pseudo“ pamatais, susilaukėme daug dėmesio iš derinančių instancijų. Taip būna visada, kai derintojai nieko daugiau nemoka, tik bandyti pritaikyti kokį įstatymą. Logiškas, o ne paraidis tokių įstatymų traktavimas
jau išeina už jų intelekto ribų. O dar baimė dėl kėdės. Įsivaizduojate, kaip tai siutino neseniai iš Amerikos grįžusį
žmogų: „Leonardai, imk šimtą tūkstančių dolerių ir nešk jiems... ir sodinam, sodinam tuos komunistus“.
Nei jis, nei aš dar nežinojome, kad ne komunistai imdavo daugiausia – dabarties tikrovė aplenkė kartais. Iš tiesų „tikrovė netelpa į jokius žodžius, nuo tikrovės prarandi žadą“ (M. Šiškin, „Laiškų knyga“). Ir negalvokite, kad prarandi
žadą nuo brendžio dydžio prifarširuotos dėžutės, tai atlygis ubagams...
Mums derinimai buvo sunkūs ne tik su valdiškais derintojais, bet ir su Benu. Kartą susinervinęs dėl mano ginčų:
„O ko tu čia, seneli (tada man buvo 55 metai), dar dirbi? Juk turėjai jau užsidirbti. Jeigu nori, galiu už 80 tūkstančių
dolerių nupirkti tau namą Majamyje, 100 metrų nuo kranto“. Aš paklausiau, ar sugebėčiau dviese ten pragyventi
už 1000 dolerių per mėnesį. „Na, jeigu eidamas gatve pasiskinsi bananų ir apelsinų, tai gal“, – atsakė Benas. Teko
toliau „retiruotis“, paaiškinant, kad aš bijau ir nejaukiai jaučiuosi šalia negrų, ir tai yra tikra tiesa. „Ar dulkinaisi su negre? Jeigu ne, tai duok man „bašlių“, duosi daugiau, atvešiu jaunesnę, mažiau – kokią senutę. Abiem atvejais nepasigailėsi“. Čia ryžtingas ponios Izoldos įsikišimas diskusiją nutraukė. O aš taip ir likau nei pabandęs, nei Majamyje.
Namas išėjo eklektiškas, su nusklembtais plane kampais (tai Beno „fengšui“ teorija), su gražiais fragmentais, su
vonia, gulint kurioje, langas įrėmino nuostabų Vilniaus vaizdą.

Beno Gudelio individualus gyvenamasis namas Vilniuje. Archit. – Andrius Bakšys. 1998 m.
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Benui patiko – tai architektui visada malonu, net jeigu tenka dirbti ne savo stilistika, ir jis paprašė pagalvoti apie
atskirai stovinčią pirtį kitame jo įsigytame sklype su buvusia sodyba. Atvažiavau pasižiūrėti, radau užsakovą, vaikštantį po sklypą su ankstesnio gyventojo paliktomis, dviem gyvomis vištomis po pažastimis, treninguotą tikrai ne
brendiniu produktu.
Sklype jau vyko griovimo darbai ir matėsi buvusio garažo vieta – automobilio apžvalgos duobė. „Už kiek projektuosi?“, – tiesiai paklausė Benas. Nieko nežinodamas, nei koks dydis, nei kokia paskirtis – pasakiau: „Šimtas tūkstančių.“ Atidžiai pažiūrėjęs į mano kojas tarė: „Tu gal pakilęs į orą? Matai šitą duobę, kaip tik tavo ūgio, o čia pas
mane mašinos gruntą veža“, – nedviprasmiškai priminė komisarą Katanį iš sagos apie Sicilijos mafiją. Nežinau,
kaip jums, bet man toks humoras tiko. Pirties neprojektavau, bet mačiau, kad stovi – visai nieko, taip pat pagal
užsakovo skonį.
Po kelerių metų vėl išgirdau apie Beną dėl jo vargo Trakuose, kur jis įsigijo buvusią „Žalgirio“ irklavimo bazę, suprojektuotą mano grupiokės Nijolės Narakaitės-Milčiūnienės. Būna, kad pirmas objektas – ir į dešimtuką, architektūrinį. Laikas ir neūkiškumas gerokai aplamdė ir nušiurino pastatus, todėl, kai pamačiau jauno architekto Tomo
Eimulio padarytą renovacijos projektą, kuris elegantiškai atgaivino architektūrą, nekeisdamas tūrių ir nieko nepakeisdamas išorėje, labai apsidžiaugiau. Dėl visų – dėl Nijolės, kad renovacija pagarbi jos sumanymui, dėl jauno
Tomo, dėl mandagaus ir meistriško elgesio su kolegės darbu ir dėl Beno, įžvelgusio čia galimybę įkurti apartamentus esamų tūrių planinėje struktūroje, kas nebuvo visai paprasta.
Viskas gerai – Vilniaus architektų ekspertų taryba vieningai pritarė projektui ir pasiūlė rengti dokumentus įpamin-

Buvusi „Žalgirio“ irklavimo bazė
Trakuose. Archit. – Nijolė Narakaitė-Milčiūnienė
1973 m.

„Žalgirio“ irklavimo bazės Trakuose pritaitymo apartamentams projektas. Archit. – Tomas Eimulis. 2015 m.
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klinti šį objektą, kurio egzistavimui greitai sukaks 50 metų. Tačiau ne „ant tokių“ pataikėte. Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius buvo kitokios nuomonės – sovietinio laikotarpio architektūra apskritai
neturi teisės egzistuoti Trakuose.
Nejaugi reikės, neprofesionalia nuomone remiantis, skiriamiems derintojams privalomai atlikti psichiatrinę ekspertizę? Matyt reikėtų, kaip ir tiems, kurie skiria.
Na, nustokime pagaliau leistis kišami į architektūrinį provincijos liūną, na, nustokite patys, būdami „politikai“, kištis
į profesines sritis, na, palikite tai profesionalų pasirinkimui! Nejaugi nesulauksiu? Na man – tai kas. O kas B. Gudeliui, įšaldžiusiam savo pinigus, o sielos skausmas architektui, padariusiam gražų darbą, o kas Trakams ežero
pakrantėje regėti beveik griuvėsius dėl vieno iš esmės atsitiktinio žmogaus. Ar ne per brangu?
Gal kiek anksčiau, nei Benas Gudelis, mūsų akiratyje pasirodė tada dar visai niekam nežinomas Augustinas Rakauskas, valdęs nedidelį bariuką „Apuokas“ tuometinėje Jaunosios gvardijos gatvėje Kaune. Jį mums „atvedė“ žinomas, garbus inžinierius, profesorius Vytautas Kaminskas, kuris, pasirodo, yra Sauliaus Mikšto dėdė.
Kaip kad dažnai pirmaisiais Nepriklausomybės metais buvo, užsakovas, matyt, jau šiek tiek prakutęs, turėjo sklypą
Jonavos gatvėje, svartė įvairias investicines galimybes, tačiau kokias – niekas nežinojo. Nusprendėme bandyti plačiau. Pirmas aukštas – parduotuvė, antras – administracija, trečias – viešbutukas. Suderėjome 600 Vokietijos markių. Ubagiška, bet tada viskas buvo neblogai. Gavę 300 avanso, paruošėme siūlymus (R. Palekas, S. Mikštas) – tikrai
elegantišką namelį su puikiai atliktu maketu. Pamatęs jį A. Rakauskas net susileido, pasirodo, jis pats buvo labai
nagingas meistras, savo kavinėje pats suprojektavęs ir pagaminęs barą su akmeniniu (!) stalviršiu. Įvertino gerai.
Gal po savaitės projektą pristatėme Kauno architektų tarybai, kuri sudirbo mus, man pasirodė, visai pagrįstai teigdama, kad Jonavos gatvės išklotinė turėtų būti formuojama siaurais – galiniais fasadais, taip užtikrinant vizualų
ryšį su Žaliakalnio šlaitais. Štai taip. Tarsi teisinga. Tai nors ir nemalonu, teko grįžti į Vilnių, paruošti kitą variantą,
kuris man buvo pakankamai aiškus.
Nepavyko. Pasirodo, taryboje dalyvavo A. Rakausko darbuotojas, kaip, beje, ir pats užsakovas, neturėjęs supratimo, kad projektinių siūlymų esmė ir yra tinkamos idėjos paieška, ir už tai niekas papildomų pinigų neprašo,
referavo šefui, kad projektas atmestas.
Kitos dienos rytą susilaukiau griežto A. Rakausko skambučio: „Duodu savaitę grąžinti avansui, po to įjungsiu skaitiklį.“ Nebuvau įpratęs prie tokios leksikos ir kiek pabūgau. Pasiprašiau audiencijos pas Kauno vyriausiąjį architektą
Vilių Paipalą ir išreiškiau norą, kad jis pasikviestų ir naująjį užsakovą. Įtemptas susitikimas įvyko, kur Viliui beveik
reikėjo kūnu stoti tarp mūsų, bet priverstinė taika buvo pasirašyta – A. Rakauskas toliau su mumis bendradarbiauti
nenorėjo, bet avansą paliko.
Įdomiausia, kad dabar, važiuodamas Jonavos gatve, matau ištisinį užstatymą, ignoruojantį ryšį su Žaliakalnio šlaitais. Ar prisimenate, mieli Kauno kolegos, kaip mane architektų taryboje urbanizmo mokė pats Evaldas Barzdžiukas. O gal tai buvo tiesiog vilkiškas ribų nužymėjimas?
Žinoma, buvo gaila prarasti tokį, kaip vėliau pasirodė, perspektyvų užsakovą, kurio verslo plėtra stebina, kurio
kalbos intelektas tapo toks aukštas, kad net aš nesuprantu, kas tai yra „statmenumo aukštis“.
Keistos ir netikėtos žmonių transformacijos, bet viltingos – puikus „Senukų“ administracijos pastatas (archit. – G. Natkevičius), nuramintas perdėm raiškios „Megos“ fasadas (archit. – S. Mikštas). Įdomu, ar A. Rakauskas prisiminė,
kad šis – tas pats „niekadėjas“ iš Jonavos gatvės. Ir netikėtai geros kokybės kičas „Vaizgakiemio“ viešbučio
interjeruose. Taigi tobulėti yra kur, o gal tiesiog labiau pasitikėti, nes galimybės pasirinkti geriausius tikrai yra,
o tada nėra ko jaudintis – tik tikėti.
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Visuomeninės paskirties pastato Kaune, Jonavos g. projektas (maketas).
Archit. – Saulius Mikštas, Rolandas Palekas. 1996 m.

Prekybos centras „Mega“ Kaune. Archit. – Saulius Mikštas, Tautvydas Čaplikas,
Gaudrė Mikštienė, Andrius Zanevičius, Andrius Mockaitis. 2005 m.
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Praradimai...

T

uo metu gyvenime šalia architektūros vis dar virė
nerimastinga, porevoliucinė aplinka. Neatlaikęs
spaudimo iš Vilniaus miesto vyriausiojo architekto posto
pasitraukė G. Baravykas. Tapo nervingas, nes taip ir nesugebėjo užsiauginti storos odos, bet, ryžtingai nėręs į kūrybą su talentingu inžinieriumi – projektų vadovu Vladu
Segaliu, sudarė rezultatyvų tandemą. 1995 metais mirė.
Pasakiau bene pirmąją savo kalbą laidotuvėse, vėliau tapau kone etatiniu kalbėtoju.
Todėl savo šeimai laidotuvių organizavimo nurodymuose pareikalavau mane kremuoti ir palaidoti tėvų kape
Kauno Petrašiūnų kapinėse tyliai ir be jokių kalbų. Vis
tiek taip gražiai, kaip aš, apie mane niekas nepakalbės...
Vienas po kito išbyrėjo beveik visi mano kartos „našlaičiai“ – visi tikrai per anksti. Įdomu, kodėl? Juk mūsų pirmoji šiuolaikinės architektūros meistrų karta nugyveno
ir, ačiū Dievui, dar ir tebegyvena gana ilgą gyvenimą,
nors buvo labai sudėtingas ir nepalankus metas, kartais
tekdavo alkti. Gal tai ir užgrūdino.
Mano „našlaičiai“ krito iki šešiasdešimties, nepajutę karo,
kai kurie, „praslydę“ Stalino laikus, apyramiai išgyveno
brežnevinę pelkę ir, svarbiausia, sulaukė Nepriklausomybės. Velniškai anksti išėjo talentingi mano artimiausi vaikinai – Gintautas Telksnys, Algimantas Alekna, Henrikas
Šilgalis. Pastarajam, inspiruotas jo genialaus paminklo
tremtiniams Bartkuškyje, suprojektavau antkapinį paminklą. Restauravau Gintauto Telksnio šeimos antkapį.
Liūdnas užsiėmimas. Vienas po kito išėjo Saulius Šarkinas
ir Gytis Ramunis, Žvaigždras Drėma ir Gintautas Likša, dar
kiek vėliau – Leonidas Merkinas ir Tautvydas Miknevičius.
Visi pažinoję vienas kitą, darbštūs ir aistringi gyvenime...
Išėjo ir nuoširdus architektų draugas Vladas Segalis.

Leonardas Vaitys. Architekto
Henriko Šilgalio (1944–2007)
antkapis Kairėnų kapinėse
Vilniuje. 2010 m.

Telksnių šeimos antkapis Runionių
kapinėse, Utenos r.
Rekonstrukcija pagal
Gintauto Telksnio projektą. 2017 m.
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Architektų sąjunga

1996

metais baigėsi A. Nasvyčio, Lietuvos architektų sąjungos pirmininko, kadencija, kurios metu
daugiausia vadovavo jo pavaduotojas G. Ramunis.
Kadangi apie sąjungą daug kalbėdavomės su G. Baravyku ir matėme kitokią jos veiklos perspektyvą, nusprendžiau pats bolotiruotis. Bet nebuvo taip lengva, nes nebuvo įprasta kandidatuoti, iškeliant save. Atrodė nekuklu. Perlaužiau savo „įgimtą“ kuklumą, pristačiau pirmą kartą LAS istorijoje veiklos programą. Ir, be abejo, buvau
išrinktas – nelabai kas ir gviešėsi šių pareigų.
Nusistačiau sau darbo principus: ryte – „Formoje“, po pietų – Architektų sąjungoje. Sąjungą radau gerokai nustekentą. Kėlė abejonių ir įsisenėjusių darbuotojų veikla. Teko nemalonus darbas juos visus pakeisti, išskyrus, žinoma,
LAS talismaną vairuotoją, rūmų komendantą, paštininką, parodų kabintoją Joną Brogą, kurį ir dabar sutinku sąjungoje dirbantį šiuos darbus.
Kasoje buvo 9 tūkst. litų. Stogas kiauras. Nutariau taupyti. Mano mašina tapo neatlygintinai LAS, o man pasiūlytą
2500 litų atlyginimą susimažinau iki 1500 Lt. Ėmiau griežčiau elgtis su nuomininkais. Labai norėjau sukaupti lėšų ir
įrengti palėpę, suremontuojant stogą ir gaunant naujų patalpų nuomai. Deja, pinigai nesikaupė taip greitai, kaip
norėjosi, o stogas vis kiuro. Teko užmiršti savo didžiąją svajonę ir remontuoti stogą. Tačiau su LAS finansininke,
kurią priėmiau vietoj ankstesnės, Birute Jakubauskiene (mergautine Baravykaitės pavarde, Gedimino pusseserė)
spaudėme kapeiką prie kapeikos. Tiksliau, dolerį prie dolerio, kaip tada atrodė saugiau, ir baigęs kadenciją palikau
kasoje 50 tūkst. JAV dolerių –apčiuopiamą indėlį į būsimą palėpės įrengimą.
Tiesą sakant, nusivyliau veikla sąjungoje, nes visa ji buvo tokia, kokią aš sugalvodavau. Šiaip jau buvo galima nieko
neveikti, iniciatyvos „iš apačios“ – jokios. Taip, kaip ir dabar.
Norint pasigirti, visada galima surasti kuo. Man labiausiai patiko tai, kad pavyko būti matomiems platesnei visuomenei, čia padėjo mano kelerių metų patirtis Lietuvos televizijoje, vedant laidą „Architektūra ir laikas“. Ėmiau
„flirtuoti“ su žurnalistais, kartkartėmis pakviesdamas puodeliui kavos. LAS tapo matoma ir girdima.
Stengiausi reaguoti į mūsų cechą liečiančius įvykius. O jų buvo gana aštrių. Vilniaus paveldosaugininkų viršininke
tapo G. Juknevičienė („Piranija“, Aurelijos Stancikienės mama), o Paminklų inspekcijos viršininku – iš tiesų bebaimis
„afganas“ Naglis Puteikis, visur lydimas savo pavaduotojo Lukošiūno su demonstratyviai užkištu už diržo pistoletu!
Visi derinimai sustojo totaliai – kolapsas. Reikėjo rasti kokią išeitį, nes diskusija buvo visiškai neįmanoma ne tik
su projektuojančiais architektais, bet ir su paminklosaugininkais. Pagaliau neapsikentę paminklosaugos asai,
susirinkę Architektų sąjungoje, globojami A. Nasvyčio, rado saliamonišką sprendimą sujungti Paminklotvarkos
departamentą su Kultūros paveldo apsaugos inspekcija į Kultūros vertybių apsaugos departamentą (struktūra,
kuri gyvuoja ligi šiol). Gaila, kad naujosios organizacijos tvarkoje nebuvo numatyta vadovų kadencijų rotacija.
Užpelkėję po dvidešimtmetį vis dar sėdintis Algimantas Degutis ir pagaliau atsistatidinusi Diana Varnaitė į tokią
pačią provincijos pelkę įstūmė ir vis dar stumia Lietuvos architektūrą, beje, puikiai talkinant Valstybinės saugomų
teritorijų vadovei – dabar pavaduotojai – Rūtai Baškytei.
Draudimų politika iš esmės neblogas dalykas, primenantis, kad projektuoji išskirtinėje aplinkoje, jeigu ją valdo
protingi profesionalai, pajėgiantys taikyti protingas išimtis ir jas argumentuotai pagrįsti. Dabar ką nors argumentuotai pagrįsti nei jiems, nei išgirsti iš jų paveldo aplinkos apsaugos vadovybei – misija neįmanoma. Matyt, net išmintingasis O. W. Holmes’as nepakankamai įvertino galbūt genetinį bukumą: „Jaunieji žino taisykles,
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vyresnieji žino išimtis“. Jeigu tų organizacijų vadovai būtų protingi profesijos eruditai, viso to jovalo Neringoje
nė nebūtų buvę.
„Atsikratytas“ N. Puteikis netrukus buvo paskirtas Klaipėdos laivų remonto įmonės direktoriumi?! Tikras „specas“
neprapuola. Įdomu, kad grįžęs į Vilnių atėjo į Architektų sąjungą ir manęs atsiprašė už savo „neprotingą“ veiklą
inspekcijoje. Sužinojau, kad tai padarė nuėjęs pas A. Brazauską. Reikia pripažinti: jis kieto charakterio ir nebailus
vaikinas, dabar dažnai ekranuose mirgantis parlamentaras. Žinoma, bent kiek konstruktyvumo jo veikloje įžvelgti
sunku, bet visada malonu, kai pakedena apstingusius ir nusibodusius savo kolegas, kiek pagąsdina „atkatistus“
(atkatas – nelegalus mokestis). Irgi gerai.
Taigi nors, man stojus pirmininku, paveldosaugos valdymo reformos jau buvo padarytos, bet „nepakeistos“ galvos
ir toliau laikėsi įsikibusios draudimų ir kėdžių, todėl derinimų įtampa neslūgo.
Pradėjome švęsti Pasaulinę architektų dieną – pirmąjį spalio savaitgalį, kurią nukonkuravo Audrio Karaliaus sugalvota Tarptautinė architektų diena – liepos 1-oji, kuri tapo mėgstama, graži, susijusi su sportu galimybė pasimatyti.
Mano organizuotose dienose rinkdavomės ir gvildendavome bendrą viso pasaulio architektams pasiūlytą temą.
Jos buvo filosofiškai užkoduotos, tai ir kviesdavau Krescencijų Stoškų, Bronislavą Kuzmicką ir mūsų filosofuojančius architektus, sakykim, pasaulio pilietį Paulių Kulikauską iš Gožo salos šalia Maltos. Kelis kartus sąjungoje poeziją skaitė Laimonas Noreika, čia daugiausia dalyvaudavo mielos kolegės, sudrėkusiomis akimis gaudydavusios
puikų aktoriaus tembrą. O kai pasigirsdavo Marcelijaus Martinaičio „Tu numegzk man, mama, kelią“, pasirodydavo
nosinaitės.
Bene labiausiai nusivyliau kolegomis, kai sudėtingai, bet sėkmingai vykdžiau dar vieną savo idėją. Buvo apvali
data – Lauryno, tada dar Stuokos-Gucevičiaus, 200-osios mirties metinės. Finansiškai remiamas Kultūros ministerijos, suorganizavau memorialinės lentos sukūrimą (arch. V. Zaranka, skulpt. J. Naruševičius), kurią pritvirtinome prie
Šv. Stepono bažnyčios sienos netoliese menamo Lietuvos genijaus kapo sovietiniais laikais užasfaltuotose kapinėse.
Tada atėjome į Vilniaus rotušę paminėti šio įvykio, pagerbti didįjį metrą. Salėje buvo gal dvidešimt architektų.
Pastebėjau ir du susiglaudusius senyvus žmones – poetą Kazį Bradūną su žmona. Graudu pasidarė, kad renginys,
kuris galėjo tapti iškilmingas, visuomenei primenantis architektūros reikšmę, buvo beviltiškas.
Gėles prie metro paminklo padėjome jau tik penkiese. Tiesa, oras buvo labai netikęs, šalta ir vėjuota, todėl kai iš
sniego pūgos išniro kaunietis Linas Tuleikis, susigraudinau. Tiesa, tolesnis gyvenimas parodė, kad Linas yra idėjinis
architektūros žmogus. Pagalvojau: jeigu pačiam didžiajam pagerbti neužtenka pakvietimo, vadinasi, kažkas yra
sąmonėje netvarkoje. Tada ir nusprendžiau – daugiau ne. Bet kadenciją reikėjo baigti.
Didysis stresas, kurį teko išgyventi būnant pirmininku – „Hanoverio istorija“. Tai buvo bene pirmasis Lietuvos bandymas dalyvauti pasaulinėje parodoje su savo paviljonu. Ažiotažas tarp architektų – milžiniškas. Pirmą kartą dalyvių skaičius perkopė dvidešimt, pirmą kartą tiesiogiai susidūrėme su viešaisiais pirkimais, kurie ir išprovokavo
nesąžiningų „kolegų“ skandalą.
Kai konkursinių darbų parodoje apsilankė ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, aš, pristatydamas projektus, pasakiau, kad Viešujų pirkimų įstatymo negalima taikyti meno kūrimo stadijoje, svarbiausi turėtų likti kūrybiniai kriterijai, o ne „paslaugos“ kaina. Premjeras atsakė – nuodugniau su juo susipažinus, galima rasti palankių
kūrybai postulatų. Kokių, nepaaiškėjo iki šių dienų.
Keliolikos žmonių vertinimo komisija, kuriai vadovavo ūkio viceministras Antanas Bartulis, suprantama, neturintis
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Leonardas Vaitys lydi ministrą
pirmininką Gediminą Vagnorių
(dešinėje) konkursinių darbų parodoje. 2000 m.

jokio supratimo apie architektūrą. Jo garbei reikia pasakyti, kad vertinimo procese tylėjo iki... Nusprendėme pirminį vertinimą atlikti, išskirdami architektūrinį sprendimą. Buvo sudaryta eilė, ir ėmėme „skaičiuoti“ pagal viešuosius
pirkimus, kur, kaip minėjau, didelę reikšmę turėjo kaina.
Buvo prieškalėdinis ar priešnaujametinis vakaras, tad komisija išsibarstė, įgaliojusi mane ir tikrą viešųjų pirkimų
specialistą rezultatus„suvesti“ taip, kaip buvo nustatyta pagal architektūros kriterijus. Bet prieš tai reikėjo balsuoti,
ką daryti su akivaizdžia „kiaulyste“, kai pastebėjome, jog vieno projekto, kuris architektūrinėje eilėje buvo 4–5,
projektavimo kaina buvo nurodyta 0,00 Lt. Viešųjų pirkimų formulėje buvo daugybos veiksmas, kuris akimirksniu
sugriovė sąžiningą vertinimą. Kito kelio nebuvo, kaip eliminuoti šį projektą už grubų, sąmoningai atliktą „profesinės etikos pažeidimą“.
Tą patį vakarą paskelbus rezultatus kantriai kelias valandas laukusiems konkurso dalyviams, kur pirmoji premija
buvo skirta man pirmą kartą girdimai Šarūno Kiaunės komandai, kilo šurmuliukas. Labiausiai purkštavo „nulininkai“ – Audrius ir Marina Bučai bei Gintaras Kuginis, apšaukęs mane „pederastu“, o tai, garbės žodis, yra netiesa. Ir
prasidėjo...
Kitą, laisvą dieną, vakarop paskambino „Lietuvos ryto“ korespondentė (gaila, nepamenu pavardės) ir paklausė,
kodėl stabdau talentingų, patriotiškai nusiteikusių, mat už dyka projektuosiančių, architektų idėją. Suprasdamas,
kad kalbu su diletante, tikriausiai grubokai atkirtau: iš projektavimo darbų sumos architektūrinė dalis sudaro daugiausia 30 poc., o kas mokės likusius? Temperamentingą mano aiškinimą, kad yra nepajėgi jo suprasti, „skalikė“
neperspėjusi įrašė į diktofoną ir pamėtėjo „gaujai“, beje, neatsiklaususi manęs. Kitą dieną tapau didžiuoju stagnatoriumi, gerokai tarkuojamu informacinėse erdvėse.
Taip pat buvo „numintas“ kažkoks pedalas Seime, nes, būdamas A. Bartulio kabinete, girdėjau, kaip isteriškai ant
jo rėkė kažkokia „boba“ iš Seimo. A. Bartulis tikrai išsigando. Sukvietėme vertinimo komisijos posėdį, dešimčia
balsų iš vienuolikos jis patvirtino konkurso rezultatus. Nebalsavo, žinoma, A. Bartulis. Kai sujudusios viceminsitro
referentės puolė jam aiškinti, kad tokiu atveju jis privalo patvirtinti komisijos sprendimą, šis, matyt, jau buvo gavęs
„CU“ (cennyje ukazanija – vertingi nurodymai). Konkurso rezultatus anuliavo ūkio ministras, istorijoje išlikęs dėl
nemirtingo šūkio: „Neprileisim Ivano prie vamzdžio“.
Kaip gerai būtų, kad „neprileistume“ kvailių prie valdžios...
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O naujieji „laimėtojai“, pabandę slapčia susitarti su „Pramprojektu“ projektuoti paviljoną, žinoma, už pinigus –
buvo įvardyta 340 tūkst. litų suma – atsimušė į sąžiningą direktorių Joną Mulevičių, kuris pareiškė, kad prieš architektų nuomonę neis. Panevėžio statybos trestas, laimėjęs paviljono statybos konkursą, projektuotojų sumelę
„adaptavo“ bendrame katile.
Jau praėjo gal dvidešimtmetis nuo tų laikų. Užsispyręs nesisveikinu nė su vienu iš jų, taip nors sekundei sukeldamas diskomfortą. O gal jiems tas pat?
Dažnai cituoju žurnalistės Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės mintį iš straipsnio „Dar kartą dėl pirmojo „sutarties su
valstybe“ paragrafo. Atsakymas prof. Vytautui Landsbergiui“: „Įstatymai vadinami negaliojančiais, jeigu jie tik deklaruojami, o už jų nesilaikymą nebaudžiama. Panašiai vertinamas ir etikos kodeksas – jis nedaro jokio praktinio
poveikio, jeigu visuomenės elitas nesiima sankcijų už jo nepaisymą“. (Kultūros barai, 2011, nr. 12; 2012, nr. 1–4).
Atrodo, kad architektūros elitui aš priklausau tik vienas...
Prieš palikdamas sąjungos pirmininko kėdę, dar sugalvojau ir įsteigiau „Architektūros riterio ordiną“, kurį kartu
su skulptoriumi Leonu Pivoriūnu ir suprojektavome. Tai ordinas profesionalui už viso gyvenimo nuopelnus. Dar
pavyko įsteigti tris fondus. Du iš jų – Architekto Gedimino Baravyko ir Architekto Algimanto Zavišos – su permaininga sėkme egzistuoja ligi šiol; kaip to patvirtinimas –vardiniai jų varpai Telšių karilione. Vienas fondas, kurį LAS
įsteigė su Landsbergių šeima, atstovaujama Gabrieliaus Landsbergio, atvykusio iš Australijos, skirtas architektūros
studentams, „mirė“ po metų, kadangi minėta šeima, matyt, turėjo finansinių sunkumų...
Suprojektavau, o skulptorius Alfonsas Ambraziūnas nulipdė memorialinę Gedimino Baravyko lentą, kuri ir dabar
matoma ant Rudens g. nr. 9 esančio namo sienos; Gedimino bute šiame name dažnokai vykdavo „aptarimai“. Lentą
jau pakabino naujasis Architektų sąjungos pirmininkas V. Dičius, nepamenu, kad iki šiol dar būtų kažkas panašaus
padaryta.
Atėjus naujai vadovybei, likau sąjungos valdyboje, bet be reikalo, nes nervinausi matydamas savo siekių laidojimą.
Pirmame posėdyje naujajam pirmininkui ir pavaduotojui nustatė dviem tūkstančiais didesnę algą, žinoma, niekas
savo mašinos valdiškai neeksploatavo, todėl buvo nupirktas septynvietis opelis. Į mano repliką „iš kur pinigai?“
buvo reaguojama nepalankiai. O pinigai buvo tie patys, mano palikti, kurie natūraliai greitai baigėsi.

Architektūriniai leidiniai

1996

metais, kai galutinai nutariau bolotiruotis į LAS pirmininkus, realizavau dar vieną ilgai kirbėjusią
idėją – architektūrinės spaudos. Supratau, kad reikia protingo partnerio. Rasti nebuvo sunku.
Rimantas Buivydas, neabejotinai vienas intelektualiausių, išmanančių teoriją architektų, iš karto sutiko, o paprašytas sugalvoti numatomo leidinio pavadinimą, kuriame kaip nors atsispindėtų mano „Forma“, sugalvojo,
manau, vykusį – „Archiforma“. „Bet sutarkime, kad jį leisime ne mažiau kaip dvejus metus“, – R. Buivydas. „Archiformą“ palikau po dvidešimties vienerių...
Tik gaila, kad pirmesniu profesionalios spaudos leidėju tapo A. Karalius su savo „Arkitektu“, bene pusmečiu aplenkęs „Archiformą“. Audrys, iš prigimties aštrus ir kiek konfliktiškas, iš pradžių įtarinėjo mane, kad, būdamas pirmininkas, trukdysiu jo veiklai. Konfliktas kilo, kai už medžiagos iš savo fotofondo parengimą kažkuriai tarptautinei
parodai pagrįstai paprašė pinigų. Tada aš to tiesiog nesupratau. Man atrodė, kad tarnystė sąjungai yra idėjinė,
labdaringa veikla, juo labiau kad fondai jau sukaupti, tai už ką mokėti? Žinoma, buvau neteisus, bet vis dėlto kitą
parodą į pasaulinį architektų sąjungos kongresą Kinijoje parengiau pats iš „Archiformos“ fondų dykai. Neteisus dar
kartą.
Reikėjo kiek laiko, kol santykiai apsišlifavo, nes man, tiesą sakant, Audrio veikla, interesų plotis, drąsa, tam tikras
chuliganizmas ir taip trūkstamas mums kriticizmas bei nuostabūs kalbos naujadarai visada imponavo.
Pasikeitėme komplimentais.
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Pirmojo „Arkitekto“ numerio pristatymas. Iš
kairės Edvardas Barzdžiukas, Audrys Karalius,
Algimantas Nasvytis. 1996 m.
„Niekas nesako, kad viskas turi gimti iš meilės.
Kai kas gali gimti iš reikalo, iš energijos pertekliaus, iš intelektualinės hiperkompresijos, iš Kolumbo
komplekso, iš charizmatinių paūmėjimų, iš eksplozinio patriotizmo difuzijos arba tiesiog iš negalėjimo nedaryti. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių kategoriškai sveikinu architektą, publicistą, leidėją, visuomenės veikėją ir favoritą (Leonardą Vaitį) jo šešiasdešimtmečio akivaizdoje.
Audrys Karalius (konkurentas iš pašaukimo)“.
(Pilotas, 2003 spalio 31)
„Audrio ketinimą leisti „Arkitektą“ iki pat jo impozantiško debiuto, kai pirmą kartą į rankas pateko
ne tik profesionalus, bet ir estetiškai tobulas leidinys visų architektų džiaugsmui, tik man tekoužgniaužti pavydą dėl to, kad vėl teko būti antram. Taip ir liko, susiformavo tarsi karma – vis per
žingsnį nuo...
Visų pirma, pripažinčiau jau iš karto suformuotą rašymo manierą, gana kietą, ironišką, toli gražu ne
visada priimtiną mūsų „grandams“, neįpratusiems būti negiriamiems. A. Karaliaus kalba ne tik tiksli,
formuojant architektūrinę problemiką, bet ir netradicinė, novatoriška – galimai kelianti kraujospūdį kalbos specialistams.
A. Karaliaus interesų laukas, apimantis ir esmingiausias valstybės, pasaulio, globalizmo, gėjizmo ir
kitas temas, kur su jo nuomone būčiau linkęs pasiginčyti, atvirkščiai – kai kalbama apie architektūrą, bet ir didžiulė savo apimtimi erudicija, kuri neatrodo kaip dažno – prisigraibyta šen bei ten,
o gili ir nuosekli.
A. Karalius, mano nuomone, neabejotinai priklauso tam nedideliam ratui žmonių, kurie gali leisti
sau kalbėti viską ir visaip – gal kam atrodytų nemandagiai, bet jis vis dėlto „karalius“, o kas dar,
pagalvokime, turi tiek valios, tiek darbštumo, tiek drąsos?
Iš esmės šio „karaliaus“ veikla ir skirta suvokti mūsų profesijos ambicijoms ne tik realiai ginant visuomeninį interesą, bet jį ir formuojant. Linkiu, kad, pasitraukus man, Tu nesijaustum vienišas, ir
dėl to teks įtempti visas savo jėgas.
Bet Tu juk žinai, kad taip reikia“.
(Archiforma, 2016, nr. 1/2).
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O „Archiforma“ vis dar gyvuoja, dabar diriguojama Gretos Grabytės-Trapikienės, aktyvios, kūrybingos ir jaunatviškai ambicingos architektės. Kartais pagaunu save, kad matau joje savo jau senokai išgaravusį maksimalizmą. Nors
kartais vis dar jaunatviškai prikalbu, kai reikia patylėti. Ką tai galėtų reikšti?
Sudėtingu „Archiformai“ išgyvenimo metu padėti pakviečiau Brigitą ir Leoną Aksomaičius, kurie bandė biznį įvairiose srityse, viena iš kurių buvo reklama. Profesionali jos paieška ir padėjo išsilaikyti virš vaterlinijos nors jau tik
su dviem numeriais per metus vietoj buvusių keturių, bet su tradiciniais metiniais apdovanojimais ir baliais. Gerai
būtų, kad „Archiforma“ išgyventų nors, aišku, jau tapo kitokia – informacinė, o ne analtinė. Tai nėra lengva, nes
reklamos davėjai nejaučia architektų spaudimo palaikyti vienintelį profesionalų „popierinį“ leidinį, geriau pasiimdami savo „profitą“ už panaudotas medžiagas grynaisiais. Jau minėjau priežastis, vertusias mane palikti LAS
pirmininko kėdę – kur profesinis patriotizmas?
Tebesu Architektų sąjungos Vilniaus skyriaus taryboje, reikėtų ir čia pasielgti ryžtingiau. Esu apsuptas jaunų,
jau ne vienos kartos – dviejų kartų – skirtumu ir jaučiu, kad nebesuprantu...
Tikriausiai neskaitę nei simonaityčių, nei dikensų, londonų, manų, tolstojų, čechovų, baltušių, ne ką girdėję ir
apie – džoisus, kafkas, heses, bet žinantys tifus, pėdėefus... ir informaciją, kuri telpa monitoriuje. Gal aš klystu,
bet mano siūlymai atgaivinti beviltiškai merdinčią Architektų sąjungą jauniesiems kolegoms yra neįdomūs gal
iš nesupratimo, bet tikriausiai, kad šiandieną jie atrodo nebereikalingi.
Gal taip ir turi būti, bet man visada baisu nutolti nuo savo istorijos.

Kūrybos laisvė?

G

rįžus į „Formą“ sekėsi vis geriau, nes daugėjo įdomių darbų. Romas Šemeškevičius, kuris iš manęs gaudavo
pasus „kaip ant lėkštutės“ veteranų krepšinyje, tarnaudamas Užsienio reikalų ministerijos Statybos skyriaus
vadu, padėjo mums gaunant projektuoti Lietuvos ambasados pastatą Minske. Tai vienas geriausių „Formos“ projektuotų objektų per visą laiką. Tikrai ne veltui A. Karalius apie jį parašė: „Forma“ pastūmė vakarietiškos architektūros ribą 200 km į Rytus“. A. Karalius žino, ką sako, ir jeigu, būdamas bjauraus charakterio, vis dėlto pasako – tai
vertinga.

Leonardas Vaitys, Saulius Mikštas, Romualdas Kučinskas. Lietuvos Respublikos ambasados pastatas Minske. 2000 m.
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Lietuvos Respublikos
ambasados Minske
atidarymas. Iš
kairės Romualdas
Kučinskas, Leonardas
Vaitys, pirmasis
nepriklausomos
Baltarusijos
vadovas Stanislavas
Šuškevičius, Elena
Vaitienė, Saulius
Mikštas. 2000 m.
Statybos Minske epopėja buvo sudėtinga ir dėl juntamų intrigėlių ministerijos viduje, ir dėl trūkčiojančio finansavimo, ir dėl kitokios „užsienietiškos“ patirties. Visoje Sąjungoje egzistavusį tipinį dviejų korpusų vaikų darželį reikėjo paversti Lietuvos valstybės ambasada. Žinoma, darželis stovėjo gyvenamojo kvartalo viduje, apsuptas gana
nugyventos socialistinės architektūros pastatų. Reikėjo kažkokiu būdu sukurti bent minimalų erdvės privatumą,
pakeisti įprastą darželio architektūros stereotipą. Kai atsirado idėja dviejų terasų su aikštele priešais pagrindinį
įėjimą ir dekoratyvinė siena, jungianti abu senojo darželio korpusus ir pridengianti ūkinę į šlaitą įkišto garažo
dalį – viskas išsisprendė. Gavome santūriai monumentalų, gerai „sėdintį“ sklype, bent kiek paslaptingą pastatą.
Į Minską per tuos statybos metus kartu su Sauliumi Mikštu ir Romu Kučinsku vykdavome dažnai. Kartais su „Eikos“
statybininkais, kartais su URM atstovais – Gediminu Venckevičiumi ir aštrialiežuviu inžinieriumi Vytautu Paukšte,
kuris gąsdindavo mus sakydamas: „Mūsų rankos ilgos“, o matydamas alkoholio paveiktus žmogaus bruožus konstatuodavo: „Visa biografija veide“, o visai neseniai, jau būdamas pensininkas pareiškė: „Mes dar grįšime“.
Gerai, kad tuo metu URM Statybos skyriaus vadovu tapo G. Venckevičius – inteligentiškas žmogus, bet, tiesą sakant, tai nestebina – turėjus tokius tėvus. Tėvas Gustavas Venckevičius buvo žymus Lietuvos inžinierius, turėjęs
įvairius postus, tarp jų ir aukštus respublikos valdymo hierarchijoje, o mama Elena Tulevičiūtė – gražuolė, tapusi
žymia dailininke keramike, garsiosios ir žavingos krepšininkės Gražinos sesuo.
Gerai dėl to, kad Gediminas suvokė, jog architektūros vertę kuria ne tik funkcionalūs sprendimai, bet ir abstrakčios
kompozicijos elementai, o tokia buvo mūsų siena, drįsčiau sakyti, esminė sėkmingos architektūros detalė. Ji liko,
nors galėjo atsitikti ir kitaip, jeigu užsakovas būtų buvęs nuogas pragmatikas.
Beje, abu senus darželio korpusus sujungus bendros erdvės langai liko priešingoje sklypo pusėje „atitverti“ nuo
daugiabučių aplinkos išklotine aukštų medžių, kurie staiga buvo nukirsti ir pagrindinę erdvę atvėrė patogiam ambasados stebėjimui. Radome išeitį. Suprojektavome elegantišką kiemelį, jį atitvėrėme aukšta medine atitvara
nuo smalsių akių. Išėjo tikrai gerai, o per atidarymą buvo malonu nusifotografuoti su pirmuoju nepriklausomos Baltarusijos vadovu – Stanislavu Šuškevičiumi Belovežo girioje pasirašiusio SSSR griuvimo aktą. Jis švietė
inteligencija.
Tuometinis „Eikos“, kuri statė šį objektą, vadas buvo dar labai jaunas Robertas Dargis, taip pat dažnas svečias statyboje. Vėliau, daugiau jį pažinęs, nustebau, kad skaito grožinę literatūrą, įdomiai pastebėdamas aprašomus įvykius. Išsikalbėjome apie Stefano Zweigo „Europiečio užrašus“ – inteligento pasakojimą apie tarpukario Europą.
Tuo metu Lietuvoje buvo bene pirmoji kapitalistinė ekonominė krizė. „Prisimeni, – tarė R. Dargis, – koks sujudimas
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vyko Vienoje, kai akcijų vertė nukrito puse procento, o mes ramiai išgyvenome ir 10 procentų.“ Aš kažkaip buvau
praleidęs šį fragmentą, nes nesuteikiau jam reikšmės, o Robertas pastebėjo. Akcentai skirtingi, gal todėl ir „Eika“ –
eikli, ir Robertas tapo žymiu valstybės veikėju.
Minskas, skirtingai nei Maskva, darė tylaus ir švaraus miesto vaizdą be aiškiai išreikštų bomžų, be elgetų. Gal taip
atrodė tik centre – į statybas vykome tomis pačiomis gatvėmis.
Griežta Aleksandro Lukašenkos ranka jautėsi. Man labai patinka kartais rodomi Baltarusijos vyriausybės posėdžiai,
kuriems vadovauja jis. Pagalvoju, kad taip pas mus – ar nesumažėtų korupcija?
Vienas iš buvusių Lietuvos ambasados ūkio atašė jautė pareigą per kiekvieną mūsų apsilankymą supažindinti su
naujausia Minsko degtinės fabriko produkcija. Mes labai neprieštaravome: pigi ir nebloga produkcija, o parvežti
lauktuvių vis tiek reikėjo.
Kartą „Formos“ trijulė mano mašina grįžome iš Minsko statybų, įsigiję lauktuvėms po tris butelius skirtingos degtinės kiekvienas. Privažiavę prie sienos į Lietuvą buvome vieninteliai. Prie pasieniečių būdelės ant suoliuko sėdėjo
du baltarusiai ir nekreipė į mus jokio dėmesio. Pravėręs langą paklausiau – gal jums atostogos? Įsižeidė ir puolė
mūsų tikrinti. Buvo patenkinti radę degtinės, kurios buvo vežama vienu buteliu žmogui per daug. Nuo praėjusio
karto, matyt, buvo pakeistos taisyklės. Nors praktiškai niekada ir netikrindavo. Mano liežuvis visada buvo mano
„draugas“.
Ką daryti? „Palikite“ – viltingas pasieniečių siūlymas. „Kur šiukšlių konteineriai?“ – paklausiau ir, paėmęs tris butelius, lydimas pasieniečių, išpyliau visą turinį. Jūs būtumėte matę reakciją: nevalingai judėjo pasieniečių, kurių
subėgo bene visa užkarda, Adomo obuoliai, kartojantys pilamos gėrybės kliuksėjimo ritmą. Negaliu pasakyti, kad
ir man neskaudėjo. Tačiau nacionalinis išdidumas nugalėjo – buvome išleisti į tėvynę.
Girdėjau, kad varnos iškapojo vieną plastiko sluoksnį perdangoje virš pagrindinės ambasados erdvės, reikės remonto. Gal dar sulauksiu. Būtų įdomu po dešimtmečio pamatyti Minską ir, ką jau ir kalbėti, pasisekusį mūsų kūrinį.

Ir vėl oro uostas

Į

Šengeno erdvę įsipaišius Lietuvai iškilo Vilniaus oro uosto, kiek vėliau ir Palangos rekonstrukcijos ir plėtros būtinybė. Turėjau patirtį ne tik oro uosto funkcinėse schemose, bet ir ilgalaikio darbo vis su tais pačiais užsakovais,
kaip ir prieš dvidešimtmetį. Tai, matyt, nulėmė, kad jų projektavimas atsidūrė „Formoje“. Deja, nei Algio, nei Ginto
nebebuvo.
Tiesą sakant, man visai nepatiko mintis plėsti Vilniaus oro uostą, kompaktišką, architektūriškai išbaigtą, esantį netoli miesto centro, kaip ir kadaise padaryta klaida – oro uostą statyti ne Klaipėdoje, bet Palangoje ir atimti puikias
rekreacines ir taip jau trumpo pajūrio galimybes, o dar ta Būtingė!
Buvau įsitikinęs, beje, taip pat manau ir dabar, kad Vilniaus oro uostas turėjo likti mažo apkrovimo reprezentacinis,
o pagrindinis komercinis Lietuvos oro uostas turėjo būti plečiamas Kaune. O dėl Palangos? Įdomu, jeigu pabandytų jį parduoti su sąlyga vystyti privačią rekreaciją, panaudojant esamą pastatą, kaip rajono visuomeninį-komercinį
centrą? Ar atsirastų investuotojų?
Vilniaus oro uosto situacija yra bloga dar ir tuo, kad, subyrėjus SSSR, lėktuvai, anksčiau kildavę Baltarusijos kryptimi, sukdavosi atgal Vilniaus link ir virš jo skrisdavo tokiame aukštyje, kad jų keliamo triukšmo beveik nebūdavo
girdėti. Dabar lėktuvai kyla virš Vilniaus jau nuo šeštos valandos, žadindami Liepkalnį, Senamiestį, Antakalnį, Žirmūnus, Baltupius...
Tačiau ne kartą mano viešai išsakytos mintys nebuvo girdimos, duonai užsidirbti reikėjo, taigi projektavau tą, kuo
netikiu.
Šengeno pagrindinis reikalavimas oro uostams – atskirti Šengeno ir kitų šalių keleivių reisus. Norėjau, kad keleiviams, padidėjus pastatui, kelias nebūtų nei ilgas, nei sudėtingas. Palyginti su didžiaisiais Europos oro uostais,
vilniškiame tie atstumai iš tiesų yra menki, tačiau atvykstantiems tenka kilti net į trečią lygį, kad patektų į atskiras

124

L E O N A R DA S VA I T YS

|

PAT I R T I S

keleivių galerijas, o vėliau leistis į pirmąjį, esantį senajame, sovietinių laikų pastate. Šis pastatas, skirtas atvykstančių keleivių aptarnavimui, yra iš tiesų labai ribotų galimybių ir kažkodėl su netolygiai paskirstomais srautais.
Neseniai kolega Artūras Asauskas, išlaikydamas visus profesinės etikos reikalavimus, supažindino su jo projektuojamu priestatu, vėl išvykimui skirtam terminalui. „Formos“ projektuotas terminalas tampa labiau prekybiniu
nei transportiniu kompleksu. Manau, ir čia daroma klaida. Kaip minėjau, oro uostas arti miesto, į jį galima atvykti
tiksliai prasidedant registracijai, visus suvenyrus įsigijus mieste ir juos tvarkingai supakavus. Atvykstantys keleiviai dirbtinai verčiami eiti pro prekybinę zoną gal užmirštų suvenyrų įsigyti. Tai buvo pateisinama tada, kai tose
parduotuvėse prekės būdavo pigesnės, neapmokestinamos ir deficitinės. Manau, naujame terminale pėstiems
keleiviams trasa nesutrumpės.
Mums pasakyta reikia – vadinasi, reikia. Objekto vertė siekė 100 milijonų litų, kartu ir projektavimo darbų vertė, turint galvoje ir mažiausią procentą, vis tiek buvo prabangus užsakymas. Mudu su R. Kučinsku, dabar sėkmingai darančiu pedagoginę karjerą Vilniaus dailės akademijoje, koncepciją suradome greitai, siekdami tęsti planinę-tūrinę
ankstesnės plėtros kompoziciją. Ir penktas fasadas iš viršaus konceptualiai nepakito – pasiruošęs pakilti vabzdys
pailgėjo, priaugino kojeles – galerijas iki laiptinių.
Visas įdomumas prasidėjo tada, kai oro uosto vadovai (užsakovai) sumanė „patobulinti“ funkcinę schemą. Jos
esmė buvo ta, kad nereikia daryti dviejų galerijų, vieną virš kitos projektuojamų skirtingų šalių keleiviams, o
pasitenkinti viena, kitaip organizuojant saugų jų aptarnavimą. Projektas jau buvo toli pažengęs visose projekto
dalyse – netoli pabaiga. Tas kitoks keleivių aptarnavimas patenkant į lėktuvus ir iš jų viena bendra galerija rėmėsi
kažkurių užsieniečių padaryta veiksmo simuliacija. Nebe pirmą ir ne paskutinį kartą įsitikinau, kad užsienio firmos
ne tik greitai pajunta, ko iš jų tikisi, bet ir užsakovų provincionalumu, pateikiant jų norus patvirtinančią išvadą.
Privalėjome pateikti jų norimą variantą, kuris turėjo būti apsvarstytas Susisiekimo ministerijos kolegijoje, įvyksiančioje oro uoste. Pakeisti mūsų siūlomą variantą į užsakovų reikalaujamą ilgai netruko. Kolegijai pateikėme

Vilniaus tarptautiniso oro uosto išplėtimo projektas (maketas).
Achit. – Leonardas Vaitys, Romualdas Kučinskas. 2002 m.
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Rekonstruotas Vilniaus
tarptautinis oro uostas.
Achit. – Leonardas Vaitys,
Romualdas Kučinskas.
2004 m.
medžiagą laiku, bet joje netikėtai pasirodė ne tik ministerijos vadovybė, bet ir žymus Europoje oro uostų plėtotojas vokietis su savo inžinieriumi. Su Romu turėjome rausdami išklausyti teisingų vokiečių pastabų, neišduodami
„tikrųjų“ šio varianto projektuotojų.
Ministras buvo griežtas – trys dienos pateikti naujam variantui. Man net pasirodė, kad vokiečiai, taip aršiai sukritikavę mus, tikėjosi užsakymo. Ištraukėme savo seną-naują variantą ir pristatėme antrajai kolegijai. Pirmiausia
neteko žado vokiečiai – ales gut (viskas gerai) pasakė jų profesinė sąžinė, nusistebėjusi, kaip tai įmanoma padaryti
per tris dienas.
Techniniam projektui paruošti duotas trijų mėnesių terminas atrodė visiškai nerealus, bet mes jau kiek laiko darėme reikalingą variantą. Kitą dieną atlėkę Oro uosto vadai paprašė gelbėti. „Nenoromis“ sutikau už dar vieną tokį
patį atlygį. Nebūdingai nesiginčijo... Per tris mėnesius, žinoma, nepadarėme, padarėme per penkis.
Maža to, kai objektas jau buvo pastatytas ir atiduotas eksploatuoti, atsibudo Šengenas, kuris šiam oro uosto vystymo etapui buvo skyręs 30 milijonų litų ir pareikalavo atskirti dokumentacijoje tuos brėžinius, kurie skirti Šengeno
reikalavimams užtikrinti. Kaip sau norite, bet Briuselio biurokratizmas – bukas: kam reikia atskirti tai, kas yra bendroje dokumentacijoje, kurią patvirtino atvykusi didelė Šengeno specialistų komisija. Na, pagaliau patys, kurių ten
tikrai per daug, galėtų tai padaryti. Bet ilgalaikis pripratimas, kad tai turi atlikti atvykėliai, negrai, taip įsišaknijo, kad
tai virto „išpendėjimu“, už kurį mokame visi. Šį kartą sėkmingai – į mano kišenę.
Pasakiau, kad atskirti dokumentacijas yra darbas, vien kampinių štampų pakeitimas keliems šimtams brėžinių...
Man buvo atsakyta, kad niekas ir nereikalauja už dyka, pasakyk, kiek. Du kartus grįžau iš pusiaukelės ir padidinau
sugalvotą sumą dvigubai, pasiryžęs tvirtai jos siekti. Buvo penktadienis, organizacijoje, kuri tvarko europinius pinigus, vyko korporacinis vakarėlis, kai pasirodžiau jame. Visi buvo bent kiek atsipalaidavę – Jurijaus Andropovo
laikai buvo gilioje praeityje, Aurelijaus Verygos – tolimoje ateityje. Atpažinau buvusią savo bendradarbę, su kuria
pabendravęs sužinojau skirtą šiai projekto korektūrai sumą. Atsisėskite, ponai – ji buvo trylika kartų didesnė už
mano numatytą prašyti. Ačiū Tau, Briuseli, ačiū užsispyrusiems ir nepasitikintiems profesionalais užsakovams – dabar savo pensiją kas mėnesį papildau praardydamas tuo laiku užpildytą kojinę.
Tiesa, ir be Briuselio galėjau uždirbti daugiau ir visai teisėtai. Prasidėjo statybos, vyko autorinė priežiūra, verkiant
reikėjo interjerų projekto. Tokioje apimtyje suvesti įvairiausias groteles, elektros lizdus, jungiklius, priešgaisrinius
čiaupus, šviestuvus be tokio projekto neįmanoma. Oro uosto vadovai užsispyrė – ne, nereikia.
Ėmiau ir paskambinau susisiekimo ministrui Algirdui Butkevičiui, padejavęs dėl užsakovų netoliaregiškumo, sulaukiau atsakymo, kuris ką nors suprantančiam žmogui – gyvas anekdotas. „Ė ne, man atrodo, kad tu čia nori pasipinigauti, – išgirdau aname ragelio gale, – neužmiršk, aš inžinierius, manęs lengvai neprigausi. Autorinę priežiūrą
vedi?“ – „Taip.“ – „Tai ką, tau sunku pirštu parodyti, kur kokią sieną kaip dažyti?“
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Likau be žado. Tai ką paaiškinti tokiam „inžinieriui“, tiesa, kartais prisistatančiam ekonomistu, aukštesnės klasės
profesionalo pastabą – kai sienos apdailos siūlė nesutampa su elektros lizdo ašimi – „it is available but regrettable“
(tai įmanoma, bet apgailestautina). Negalėjome su Romu leisti sau apgailestauti, braižėme interjerus dykai. Bet
kai dykai, tai apgailestautinų dalykų liko, nes jų išvengti reikėjo arba daugiau laiko, arba daugiau žmonių. Žinoma,
statybininkui-ekonomistui to nepajusti.
Taigi kojinė kokia išėjo, tokia išėjo. Atrodė, užteks ilgam, bet kai taip visur, išskyrus oficialioje informacijoje, viskas
brangsta, imu abejoti. Bet metų jau nemažai, gal užteks, ir vartojimas mąžta.
Užsiėmęs Vilniaus, Palangos oro uostų projektais, ambasados Minske Konsulinio skyriaus plėtra, daugiau nelabai
ką ir galėjau suspėti. Todėl kai atsirado galimybė projektuoti areną Panevėžyje, dalyvavau tik pradinėje stadijoje,
kai buvo sutvarkyti užsakomieji dokumentai ir palydėdavau S. Mikštą į pirmuosius pasitarimus. Kiek atitrūkęs ir
vėliau pabandęs vėl įsitraukti į projektavimo procesą pamačiau, kad Saulius tvirtai laiko vadžias savo rankose,
tai suprato ir užsakovai, ir statybininkai. Supratau – esu nereikalingas. Bobai teko lipti iš ratų... Liko tik dalykiški,
reguliarūs susitikimai su užsakovu.
Jūs žinote, kas užtikrina atkatą ir kyšių nebaudžiamumą? Čia žinomas teorinis modelis. Čia ne apie mus. Tame
veikime dalyvauja dvi pusės – duodantis ir imantis, abu vykdantys nusikaltimą. Išduoti gali tik gaunančioji pusė,
jeigu neteisingai pasidalijo tarpusavyje. Kitaip įrodymų nėra. O sistema kartais, atrodo, sukuria specialias struktūras užsakovams melžti. Paprasčiausiai tai daryti per projektuotojus.
Mano kolega Vincentas Triušys kartą pasiskundė buvusiam vienos šakos ministrui, kad valdiškas užsakovas jau
gavo atkatą ir dar reikalauja. „Tai velniai, reikės pažiūrėti, kiek jie įnešė į partinę kasą“, – griežtai sureagavo eksministras, konkrečios partijos narys, beje, ne liberalas. Todėl, kai prieš Seimo rinkimus apsilankė mūsų apylinkėje
kandidatvęs Gintaras Steponavičius, aš, žinodamas V. Triušio istoriją, nuraminau jį, kad ne tik liberalai ima. Tai įvyko
po Eligijaus Masiulio skandalo. G. Steponavičius – puikus artistas tuo ne kiek nesuabejojo: „Bet lig šiol galvojome,
kad mes vieninteliai – ne“. Padėkojau, kad išdrįso ateiti, aš – nesugebėčiau.
„Pažiūrėkit, į kokias komisijas didžiausia vietinių deputatų konkurencija“, – sakė V. Triušys – „miestų plėtros, kuri
akceptuoja pateiktus projektus tarybos tvirtinimui. Joje paprastai nebūna nė vieno architekto ar statybininko.
Paskutinį kartą man dalyvaujant tokios komisijos posėdyje, kur buvo svarstomas projektas, išsiskyrė impozantiška
Žydrūno Savicko figūra...“.
Svarstymo schema, primenu – tai teorinis modelis, paprasta. Projektą komisijai pristato atitinkamas savivaldybės
skyrius. Be abejonės, užsakovas, nekantriai laukdamas savo eilės, sužino, kad jų projektas pateiktas komisijai. Puiku,
bet komisija apsvarsto ne visus: ką svarstyti, nutaria komisijos pirmininkas. Taip duodama suprasti nenuovokiam
užsakovui, kodėl ne visi „dokumentai“ pateikti svarstyti... Užsakovai paprastai supranta iš antro karto. Svarbiausia,
kad dauguma pateikiamų projektų neturi itin ženklių pažeidimų – tiesiog tokia tvarka. Kai siekiama „prastumti“
projektą su ženklesniais pažeidimais, kaina gali tapti rizikinga.
Kolega Vincentas, beveik mano amžininkas, pakviestas į vieną paklausų miestelį vyriausiuoju architektu kaip turintis iš tiesų didelę tokio darbo patirtį, bet nelabai mėgstamas vadovybės dėl ne visada teisingai suvokiamų derinimo principų, pusmetį dirbęs retiravosi: „Imk trisdešimt štukų arba gausi 30 cm armatūros“. Oi ne visi užsakovai
inteligentiški žmonės! Dabar Vincentas bando tapti Van Goghu. Neblogai sekasi, kai tapai plonesniu sluoksniu...
Bėda šitoje sistemoje yra tik viena. Kai objektas didelis, neretai pasikeičia vietinė valdžia, tenka vėl viską pradėti
iš naujo tik jau su kitais žmonėmis. O interesai lieka tie patys. Ar ne puikiausias pavyzdys – trūkčiojanti Vilniaus
stadiono statyba, kurio taip ir nesulaukė Algimantas Nasvytis.
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Individualūs užsakymai
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ors ir nelabai mėgau projektuoti individualius gyvenamuosius namus, nes ten vis reikėjo paisyti šeimininkų
norų. Nesu toks įtaigus, kaip Gintautas Natkevičius, gebantis užburti užsakovą savo koncepcijomis, kuriomis
pagrįstai džiaugiamės.
Susiprojektavęs sau minimalistinį namuką minimalistiniame 6 arų sklype beveik Kryžiaus kelio „trasoje“ esu patenkintas aplinka, kur anksčiau lakstydamas, dabar vaikščiodamas atsiklaupiu prie koplytėlės, kur ir Kristus suklupdavo po kryžiumi, ir atsiprašau už tą ir tą, ir tą.
Klauptis tekdavo dažnokai, bet dabar vis rečiau.
Neseniai dalyvavau R. Kučinsko fotografijos darbų parodoje, pasakojančioje apie atskirų piliečių pastangas susikurti savąją utopiją. Manau, kad aš ko gero tai ir padariau – nedidelis, atitinkantis mano poreikius namelis, maksimumas gazono ir leistino aukščio aklina tvora, juk dar Jeanas-Jacques’as Rousseau pastebėjo: „Civilizacija susikūrė,
kai žmonės atsitvėrė tvoromis“. Kaip rašo Elif Shafak savo knygoje „Keturiasdešimt meilės taisyklių“: „Vienatvė naudingesnė, nes ji reiškia buvimą vienam, nesijaučiant vienišam“. Tai man tinka.
Mažieji broliai pranciškonai Astijus, Benediktas ir Gediminas, prieš 19 metų Kretingoje pakrikštiję ir apženiję mane
patikino, kad Dievas gailestingas ir atlaidus. Sakė, ir Adomui būtų atleidęs, jeigu jis būtų išlindęs iš krūmų, bet jam
buvo gėda, sąžinė kankino. Kankina ir mane kartais už visai mažas nuodėmes. Matyt, sąžiningas esu.

Leonardas Vaitys. Individualus gyvenamasis namas, Pušyno kelio g. Vilniuje. 2002 m.
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Taigi, garsiam Lietuvos meno kolekcininkui Edmundui Armoškai paprašius suprojektuoti jam gyvenamąjį namą
sudėtingo Pavilnių regioninio parko teritorijos sklype, kuriome dūlėjo du mediniai statiniai, ėmiausi šio projekto.
Buvo įdomu bendrauti ir su Edmundu – stipriu, tiesiu, neretai atžariu, bet kilniu ir labdaringu žmogumi. Man patikdavo, kai laiku nesulaukęs kokios nors projekto dalies įsiveržęs į kontorą grasindavo atimsiąs licenciją projektuoti.
Bet kai būdavo „užganėdintas“, kreipdavosi į mane „akademike“. Žmogaus tuštybė – buvo malonu.
Situacija iš tiesų nebuvo lengva, bet pavyko namą suskaidyti į dvi dalis tose pačiose vietose, kur stovėjo ankstesni statiniai, o panaudojant reljefo perkrytį, sujungti juos bendra erdve mažiausiai veikiančią esamą aplinką. Toje
jungtyje buvo suprojektuotas vieno tako 20-ies metrų ilgio baseinas, kur Edmundas, susilažinęs su savo žaviąja
dukra Agne, metė svorį. Bet aktyviai ir profesionaliai sportavusiam žmogui, gyvenančiam gana gurmanišką gyvenimą, atsikratyti staigiai priaugusio svorio beveik neįmanoma. Tai sakau remdamasis savo patirtimi. Taigi manau,
kad Edmundas lažybas pralaimėjo, ir aš vėl būdavau vaišinamas tikrai aukščiausios klasės produktais, dažniau –
skystais.
Edmundas stebino meno vertinimo tikslumu ir dėl to prasidėjusiu kryptingu kolekcijos formavimu. Dabartinė jo
Šarūno Saukos darbų kolekcija, sudaryta kartu su dailininku – fenomenali.
Architektūroje jis pasirodė kur kas konservatyvesnis – kad tūris būtų išvaizdus, stiprus, sienos storos. Sutarėme,
kad aš nelįsiu į pastato vidų, bet Edmundas nelįs į išorę. Tačiau neišlaikė poeto širdis – perkrautos metalinės karnizų ir tvoros detalės „sukičino“ architektūrą, kuri ir taip buvo toli nuo šiuolaikinių pasaulinių tendencijų, Lietuvoje
pasireiškusių įvairiomis dėžutinėmis kompozicijomis.
Bet namas išėjo toks, koks patiko pačiam užsakovui, apdailintas artimomis išskirtinei gamtinei aplinkai medžiagomis su daugeliu puikių meno kūrinių. Net ir „akademikui“ justi užsakovo pasitenkinimą buvo malonu.

Leonardas Vaitys. Kolekcininko Edmundo Armoškos gyvenamasis namas Pavilnyje. 2010 m.
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Bene vienintelis iš nedaugelio mano projektuotų individualių gyvenamųjų namų arčiausiai manęs paties – Daivos ir Rimanto Kisielių Zujūnuose prie nedidelio ežerėlio su sudėtingu ir raiškiu reljefu. Kaip kad dažnai „Formos“
praktikoje buvo, vyrai užleisdavo vadovavimą „architektėms“ – savo ponioms. Ypač čia sekėsi S. Mikštui. Iš pradžių
Kristina Butrimienė dėl „Crown Plaza“ viešbučio, paskui p. Martinkėnienė dėl dviejų BMW salonų ir „Arvi kalakutų“ šeimininko žmona Rimgailė Kučinskienė – visos žavios, gudrios, mokančios vesti derybas, ypač dėl apdailos
medžiagų, pakreipti sau naudinga linkme. Gyvenimas parodė, kad ne visada, oi ne visada tai išeidavo į gera, kai
aukščiausios klasės santechnikos kaina bandyta kompensuoti „Senukų“ lygio produktais, ir neatsargiai pasuktas
didinamasis stiklas prie veidrodžio likdavo tavo rankose.
Šį kartą bendrauti su jau minėtomis savybėmis apdovanota ponia Daiva teko man. Nors žavi, išprususi, įnoringa
ponia Daiva mane ir valdė, vis dėlto kartais atsižvelgdavo ir į mano nuomonę. Iš esmės rezultatas tenkino. Tik gaila,
kad statyba vyko pačiame medžiagų brangumo pike, ne visai sąžiningi tiekėjai vietoj vokiečių įkišo turkų gamybos
„aliukobondo“ tipo medžiagą, kuri pekliškai sugeria aplinkos dulkes ir reikalauja kasmetinio valymo. Vis dėlto,
matyt, gal labai nenuvyliau, nes buvau pagerbtas beveik kaip Frankas Lloydas Wrightas, kurį užsakovas paprašė
suprojektuoti šuns būdą prie savo suprojektuoto namo.
Man ponia Daiva patikėjo dar atsakingesnį uždavinį – suprojektuoti malkinę, ir tai atsakingai įvykdžiau.
Greta šio pastato suprojektuotas dar vienas mano namas, atsisakius numatytų fasadų apdailos medžiagų, tapo
įprastesnis, kad ir neblogai sukomponuotas.
Štai ir beveik visa mano individualių gyvenamųjų namų projektavimo patirtis. Ne per daug...
Pasiekta amžiaus ir patirties branda bei palankiai susiklosčiusios aplinkybės tarsi žadėjo įdomų karjeros dešimtmetį. Deja, tai virto neapsakomomis, nepakeliamomis, priešinfarktinėmis nesėkmėmis.

Leonardas Vaitys. Daivos ir Rimanto Kisielių gyvenamasis namas Zujūnuose, Vilniaus r. 2010 m.
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Arenos

I

š pradžių 2000-aisiais atsirado galimybė prie veikiančio mano projektuoto „Olympic Gym“ pastatyti milžinišką,
didesnį nei bet kuris dabartinis Lietuvoje SPA centrą. Tie patys užsakovai, pasitelkę tuo metu pas mus klestėjusią
lenkų firmą „Budimex“, jau lyg ir sukirto rankomis, apsiskelbė spaudoje. Mačiau milžinišką galimybę sąmoningai
padaryti ne saikingą, o įvairią ir turtingą formų architektūrą. Čia patekęs turėjo užsimiršti, prarasti ryšį su kasdienybe. Kodėl viskas žlugo? Tradiciškai statytojai nesusitarė su žemės valdytoju – miesto savivaldybe. Sakiau – nereikia
gailėti! Dar buvo bandoma pradėti statybas nuo apartamentinio viešbučio, bet pastačius du aukštus viskas sustojo, ir man paliko širdies randus.
Toliau buvo unikali patirtis su „Rubikonu“. Kai suartėjęs su vienu jo lyderiu Dariumi Leščinsku paklausiau, kodėl
toks pavadinimas, atsakė: „Rubi koncy“ (kirsk galus). Kaip parodė gyvenimas, jiems tai teko daryti ne kartą. Tai
buvo bandymas atgaivinti kadaise mano kartu su Eugenijumi Gyliu projektuotą 100 hektarų pramogų parką Kalvarijų ir Ozo gatvių sankirtoje, kurio 36 hektarų dalyje – kolektyviniai sodai, jiems buvo duotas leidimas egzistuoti
20 metų, o šis terminas jau buvo pasibaigęs.
Tą kartą projekto iniciatorius ir galimas finansuotojas buvo vienas pirmųjų Lietuvoje finansinių piramidžių kūrėjas
Mitrochinas. Prasidėjo viskas solidžiai – trisdešimties žmonių kompanija buvo nuvežta į Paryžių pasižiūrėti ką tik
pradėjusio veikti pirmojo Europoje Disneilendo. Įspūdis nearchitektūrinis, bet atrakcijų gausa ir jų techninis lygis
bei fantazijos pritrenkė. Grįžome paišyti tokio paties.
Ar pamenate, kas matėte, kaip Disney’aus parkuose 24 valandą virš sacharininės pilies pažyra saliutai, o jos languose pasirodo veikėjai, pro duris išeina princas su princese. Ir man jau buvo aiškus 24-os valandos scenarijus, kai
iš parko centre esančio ežeriuko išnyra gintaro pilis ir pasirodo Jūratė su Kastyčiu. Kaip? Nežinau, gal vakuuminėje
permatomoje kapsulėje. Na kaip? Neblogai? Ambicijos ir norai buvo aiškiai nepagrįsti, ir viskas nutrūko, kai „sprogo“ Mitrochino valdomas holdingas.
Taigi, žinodami mano jau turimą patirtį, rubikoniečiai susirado mane. Bendravimas su jais, faktiškai su vienu D. Leščinsku, buvo be galo įdomus, labai įvairialypis ir pamokantis savo tragiška baigtimi man. Niekada, niekada netikėk,
kad tu, nuoširdžiai profesionaliai tarnaudamas, kai kada savo autoritetu atidarydamas jiems reikalingas duris, būsi
vertinamas kaip draugas, partneris. Nė velnio, nebūsi reikalingas – išmes kaip musę iš barščių! O barščių buvo daug...
Į vieną iš pirmųjų A. Zavišos fondo renginių pasikviečiau Darių, kuris („Rubikonas“) paaukojo 5 tūkst. litų rengiamai
šio architekto monografijai. Intencija buvo jį supažindinti su vienu iš fondo steigėju premjeru A. Brazausku, iš tiesų
nuoširdžiu A. Zavišos draugu, kuris nuolat dalyvaudavo kasmetiniuose fondo renginiuose.
Įtaigiam Dariui, atrodo, pavyko sudominti premjerą tokiu, tada atrodė, fantastišku – 6000 vietų – salės atsiradimu
Vilniuje. Kai atsisveikinant ten dalyvavęs Justas Vincas Paleckis pasiūlė galvoti apie vieną Lietuvoje didelę salę
Elektrėnuose, premjeras jį pertarė: salę galįs pastatyti tik Darius. Supratau – pavyko.
Prasidėjo natūrinės pažintys nuo Talino, kur jau stovėjo tokia 6000 vietų salė, iki Eindhoveno, kur matėme žaidimų,
pramogų erdvę po stogu, ir tai tiko mūsų klimatui. Maža to, kad matėme: kol Darius su savo kolega nutrūktgalviškai bandė visus atrakcionus, aš neapdairiai atvirai ėmiau piešti matomą schemą, dėl to buvau sučiuptas, aprėktas
ir išvarytas... Darius pagyrė: „Svarbiausia, kad neatėmė eskizų“. Čia, beje, atsiskleidė vienas jo bruožų – smalsumas.
Būtinai reikėjo išbandyti visus atrakcionus, paragauti ne tik čia duodamo maisto, bet ir legalių narkotikų, kurių,
labai vėlai pasiblaškę po Eindhoveno priemiestį, negavome.
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Pramogų parko Saulės miestas” teritorijos genplanas (užsakovas Vasilijus Mitrochinas).
“
Archit. – Leonarads Vaitys, Eugenijus Gylys. 1998 m.
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Leonardas Vaitys. „Ogmios Astra“ pramogų parkas (detalusis planas). Vilnius, Kalvarijų g./ Ozo g. 2001 m.

Leonardas Vaitys. Arena „Ogmios Astra“ pramogų parke, Vilnius (eskizas). 2002–2003 m.
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Buvo Šveicarija, vandens pramogų parkas ir pažintis su vietiniais tuo reikalu užsiimančiais žmonėmis, kurie galiausiai įkišo į Vilniaus pramogų parką tipinį savo sprendimą, visiškai atsitiktinai patupdytą teritorijoje panaikindami
ne tik centrinį mano koncepcijoje buvusį ežeriuką, bet ir esminę intrigą.
Dar buvo nuostabi Bolonija, kur gamino kičinius „nykštukus“ ir „fėjas“. Kai paklausiau, ar mes galėsime pas juos
užsakyti pagal savo piešinius, akivaizdžiai nustebo: negi negražu? Užtat Bolonija nuostabi su savo krikščioniškais
minaretais. Kol Darius su firmos atstovu užkandžiavo atviroje aikštės terasoje, man buvo duota valanda aplėkti
centrą. Taip ir padariau – įspūdis buvo.
Bolonijoje mus lydėjęs firmos atstovas italas, šiek tiek pramokęs rusiškai, važiuojant viena gatve, pareiškė: „Eta ulica večerom kurv bolše čem ptic“ (šita gatvė vakare kurvų daugiau nei paukščių). Dariaus žingeidumas ir vėl privertė vakare su taksi patikrinti šią gatvę. Labiausiai nustebo taksistas, kuris lėtai braudamasis pro minėtas paukštes,
niekur nesustojęs, parvežė mus į viešbutį. Taip, iš tiesų ten jų buvo daug...
Dairantis po pasaulį, vyko ir parengiamieji projektiniai pramogų parko darbai. Visų pirma reikėjo palankiomis sąlygomis gauti jam pakankamo dydžio sklypą. Buvo nusižiūrėtas sovietų valdžios saugotas sklypas panašaus pobūdžio funkcijai su milijonus metų menančiu ledynmečio suformuotu Ozo šlaitu, su senvagės ežeriukais, į kuriuos
vieni mėtė padangas, akumuliatorius, kiti skandino kates, treti gaudė žuvį. Šiaip ar taip, sklypas pasiekė Nepriklausomybę neužstatytas.
Įdomu, jog kai apie tai sužinojo Rimantas Buivydas, mes nuvažiavome į šį sklypą. Vokiečių organizacija besirūpinanti žuvusiais Pasauliniame kare, jam parodė vietą, kurioje Raudonoji armija sunaikino vokiečių parašiutininkų
diviziją, nusileidusią jau priešininkų pusėje, greitai kintant fronto situacijai. Deja, nuo to susitikimo su vokiečiais
praėjo gal dešimtmetis ir aplimka gerokai pasikeitė – apaugo šabakštynais, šiukšlių kalneliais tiek, kad Rimantas
nesugebėjo identifikuoti vietos.
Projektuodamas detalųjį sklypo planą nusprendžiau ignoruoti šią informaciją, žinodamas, kad statybos metu gali
iškilti neišvengiamų keblumų. Dabar net pagalvoju, kad Rimantas gal suklydo, nes teritorija jau perkasta skersai ir
išilgai, bet jokių palaikų neaptikta. Patvirtinus mano paruoštą detalųjį planą, kuriame stengiausi blokuoti stambų
užstatymą, taupydamas žalias erdves su ežerėlių sistema, pasklido gandas apie galimą Europos čempionatą Lietuvoje. Iškart salės talpa padidėjo iki 8000 žmonių. Kai šiaip taip, išlaikydami tą pačią urbanistinę schemą, sukišome
juos, poreikis pakilo iki 10-ies, dar vėliau iki 12-os tūkstančių.
Tuo metu iš Austrijos po septynerių metų grįžo Sigitas Sparnaitis, „Formoje“ pradėjęs karjerą ir sėkmingai ją tęsęs
užsienyje pas Lietuvą mylintį Erichą Wagnerį, pas kurį stažavosi visas būrys šiandien žymių Lietuvos architektų. Jis,
savo ruožtu, iš Kauno prisikalbino visai jauną, bet subtilų Vytą Avietyną. Susidarė stipri architektų komanda, be
kita ko, su šiokia tokia patirtimi – S. Sparnaitis su E. Wagneriu buvo dalyvavę arenos Kaune konkurse, tiesa, kitame
sklype, nei ji dabar pastatyta.
Darbas normaliai judėjo, draugystė su „Rubikonu“ tarsi stiprėjo, pasirodo, tol, kol aš buvau reikalingas. Nuvedžiau
Darių šį kartą su Andriumi Janukoniu pas premjerą – čia vis mano, kaip A. Zavišos fondo pirmininko, galimybės.
Pristačiau jam jau pažįstamą D. Leščinską ir A. Janukonį ir pasakęs kelis sakinius apie Algimanto fondo einamąją
veiklą, atsisveikinau. Rubikoniečių schemos man, prisipažinsiu, buvo kinų raštas, todėl gal ir neįdomios. Kitą rytą
buvau „apdėkotas“ telefonu už organizuotą susitikimą.
Dar kartą lydėjau minėtus piliečius pas premjerą jo pasveikinti tikriausiai su 70-mečio jubiliejumi. Apie tai aš nei
girdėti negirdėjau, nei man tas rūpėjo, bet ryte paskambino Darius ir paprašė patarti, kokią dovaną galima įteik-
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ti. Iš karto išsakau savo poziciją dėl dovanų aukštiems valdininkams. Tegul. Jeigu tai net rūmai, sala vandenyne,
jachta ar dėžutė nuo gero alkoholinio gėrimo su pakeistu turiniu – tegul. Ar už tai atidirbama, jau kitų organizacijų
rūpestis
Paskambinau B. Gudeliui, kuris labai staigiai sureagavo pasiūlydamas auksinius rankogalių segtukus su deimantais, kurie kainavo 7 tūkst. litų. „Už penkis atiduosiu“, – matyt, buvo užsigulėję. Informavau Darių. „Nepaleisk, bet,
atrodo, mūsiškiai rado kažką įdomesnio“, – atsakė Darius.
Ir iš tiesų – tai buvo naktinio matymo žiūronai, beje, „Swarovski“ gamybos. Kadangi tuo metu aukštą valdininkų
moralę sergstintys buvo uždraudę įnešti ar išnešti bet kokio pastebimo dydžio tarą, rubikoniečiai premjerui įteikė
žiūronų instrukciją ir garantiją – dvi mažulytes knygeles. Kadangi tuo metu Saulius vargo su „Crown Plaza“ statybomis, kurių planuotėse kai kada dalyvaudavau ir aš, pasisiūliau kitą dieną juos perduoti poniai Kristinai. Taip ir
padariau, bet kai atidariau bagažinę, kurioje gulėjo žieminių batų dydžio dėžė su užrašu „Swarovski“, ponia Kristina
aiškiai tikėjosi kažko kito.
Akcija buvo įvykdyta, bet ji turėjo vieno A. Čechovo apsakymo fabulos tęsinį. Gal pamenate, kai žinomas kažkokio
rusų provincijos miesto inteligentas gauna dovanų pastatomą ant stalo šviestuvą. Jo laikiklis – žavi nuogos moters
skulptūra. Inteligentas slapčia ja gėrisi ir net paglosto, bet, neišlaikęs žmonos smerkimo, padovanoja kažkam iš
savo rato. Apsakymas baigiasi tuo, kad po kelerių metų šviestuvas, apkeliavęs visą ratą miestelio inteligentijos,
grįžta pas pirmą šeimininką.
Taigi, praėjus keleriems metams, kai Arvydas Sabonis šventė savo 40-ies metų jubiliejų, laikraštis informavo, kad jį
pasveikino premjeras su žmona ir įteikė „Swarovski“ gamybos naktinio matymo žiūronus. Na ir kas, man tai tiesiog
smagi situacija.
Sėkmingam bendradarbiavimui projektuojant salę koją vėl pakišo Dariaus smalsumas. Tuo metu Rygoje jau vyko
didelės salės, kurią projektavo Kanados firma, skirtos ten vyksiančiam pasaulio ledo ritulio čempionatui, statyba.
Kanadiečius aplankė Darius ir buvo apžavėtas jų patirtimi, labai greitai sutarė mesti mane lauk ir pavesti toliau
dirbti jiems. Dariaus garbei turiu pasakyti, kad jis man apie tai pasakė tiesiai į akis: „Išgerk, gali kiek nori“. Bet aš jau
lėkiau pas savo masažistę, kad mane gelbėtų nuo staiga radikaliai pakilusio kraujospūdžio. Pagal tai, kaip ji spėriai
sujudėjo pamatavusi, supratau, kad pasirodžiau laiku.
Kanadiečiai bendradarbiauti su jais pasirinko kitą architektą, kuris, skirtingai nei Darius, nepranešė man apie tai,
nepasiteiravo, kokios priežastys tai nulėmė – to reikalauja tarptautinė architektų profesinė etika. Gal prisimindamas tai, dabar labai principingai vadovauja Lietuvos architektūros rūmų Etikos komisijai. Smūgis buvo milžiniškas,
eilinį kartą susimoviau, manydamas, kad architektų bendravimas su užsakovu gali peraugti į nuoširdų lygį. Kvailys!
Dabar belieka guostis, kad „Siemens“ arena yra akivaizdžiai prasčiausia iš visų pastatytų didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, o visas pramogų parkas tapo asfalto dykyne su nevaldoma architektūros kakofonija. Sklypas, atiduotas
patikėjimo teise „Rubikonui“, buvo apdairiai padalytas į dvi dalis ir, pakeitus detalųjį planą, kitoje jo pusėje susiformavo daugiabučių gyvenamųjų namų ir įstaigų kvartalas, beje, nemokšiškai uždengęs nuo gyventojų vaizdą į
vertingiausia, kas ten yra – Ozo šlaitą. Pralaimėta teritorija, bet ar tai paguoda?
O arenos, paneigdamos niūrias ekonomistų prognozes dėl jų išlaikymo, dygo ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kai projektavau „Siemens“, puse žingsnio priekyje buvo Šiaulių arenos projektas (architektai – Eugenijus
Miliūnas, Algimantas Bublys, Gintaras Balčytis, Linas Tuleikis). Dabar galvoju: jeigu E. Miliūno komanda ją būtų jau
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„Cido“ arena Panevėžyje. Archit. – Saulius Mikštas, Andrius Bakšys, Andrius Zanevičius,
Elvyra Šlimienė, Deimantė Narbutaitė 2008 m.

„Švyturio“ arena Klaipėdoje. Archit. – Saulius Mikštas, Gaudrė Žebenkaitė-Mikštienė,
Andrius Bakšys, Andrius Zanevičius, Elvyra Šlimienė 2011 m.
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pastačiusi, pasitikėjimas Lietuvos architektais būtų buvęs didesnis, gal ir man būtų pavykę išlaikyti savąjį projektą.
Bet nėra ko lygintis su Simu. Prie visko, prie ko jis prisiliečia, įgauna sunkiai apibrėžiamą ar paaiškinamą matavimą. Projektuojamas daiktas visiškai neatrodydavo išskirtinis, bet pastačius tapdavo gražus – nerandu kito žodžio.
Tame grožyje slypėjo paslaptis – kodėl? Tokia yra Kauno „Žalgirio“ arena – netaisyklingai kampuota plane, kresna,
tarsi su užmirštais baigti fasadais – o puiki. Talentingai sumanyta (architektai – E. Miliūnas, A. Bublys, A. Ramanauskas, D. Paulauskienė, J. Bingelytė-Baltrušaitienė, G. Eigirdas, V. Čalka). O gal tame pasitikėjime lemiamą vaidmenį
suvaidino Algimanto Bublio – Amerikos lietuvio architekto tenykštė patirtis projektuojant arenas NBA.
Dabar prisimenu, kad Simas pasiūlė man susitikti su kolega iš Amerikos ir susiėjome ŠMC kavinėje. Manau, kad
kažko nesupratau – galėjau ir aš turėti patyrusį partnerį, pasitikėjimo manimi garantą. Bėda, matyt, buvo ta, kad
pernelyg pasitikėjau savimi, nes jau gerai žinojau, kad ne šventieji puodus lipdo. Bet tai suvokti tik pradedantiems
atsitiesti baudžiauninkams: užsakovams, politikams, valdžios žmonėms tada dar buvo neįmanoma. Atsivėrę blizgios vakarietiškos architektūros horizontai buvo nekritiškai suvokiami.
Pamažu pavyksta. Viena po kitos iškilo geros architektūros arenos Panevėžyje, Klaipėdoje – tai maniškės „Formos“
produkcija (architektai – S. Mikštas, A. Bakšys, A. Byčiūtė, O. Tiuliakovas, V. Zanevičius, G. Reizgys, G. Žebenkaitė).
Bet ima kelti pavojų užsienio architektų invazija su toli gražu iki lietuviško lygio siūlomais projektais. Tai ir urbanistinis Danielio Libeskindo situacijos nesuvokimas MO muziejaus pastate, ignoruojant įprastas senamiesčiui
„ištisinio“ perimetro principus, nekalbant apie visišką aplinkos estetikos nepaisymą. Su dideliu nerimu laukiu to
paties D. Libeskindo pretenzingo formų kratinio Konstitucijos prospekte, o jau danų firmos chuliganizmas apstatant bažnyčią Lukiškių aikštėje gali nuvaryti į neviltį, ir tokią avantiūrą dar bandoma tyliai prakišti. Nesvarbu, kaip
prakišti, bet tai tiesiog neleistina. Ir ką gi veikia miesto vyriausiasis architektas? Laksto tarp savo ketvirto ir mero
septyniolikto aukšto, kad sužinotų diletanto nuomonę?
Čia ir mums patiems reikia rodyti raumenis, atidžiai reikalauti ir architektūrinių žvaigždžių, jų statusą atitinkančios
produkcijos.
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„Mylimi“ užsakoviai

A

pie 2000-uosius kartu su A. Bakšiu suprojektavau pastato Vilniaus g. 35 rekonstrukciją su antstatais ir priestatu
vidiniame kieme. Restauracinę pagrindinio korpuso dalį parengė Idalija Bėčienė ir Elena Kazlauskaitė.
Tai buvo vėl įdomi pažintis su nauju užsakovu, Juozapu Budrikiu, įsteigusiu bendrovę „Juozapas pas žurnalistus“,
mat pastatas priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai. Jau neaprašinėsiu derinimo vargų su Kultūros paveldo departamentu – nieko naujo. O štai Juozapas, padorus sovietinės nomenklatūros atstovas, protingas, daug gero
padaręs Lietuvos žemės ūkiui – vienu žodžiu, senos zakalkės žmogus, kai niekaip nebuvo maišoma, kur savo, o kur
valstybės. Su juo dirbti buvo patogu: jeigu tu laiku, tai ir jis laiku – visada laikydamasis duoto žodžio. Tačiau pastaruoju metu, kai porą metų plušau prie minėto objekto – gretimo sklypo detaliojo plano, pajutau, kad laisvoji rinka
pagadino ir jį. Preliminarus susitarimas dėl tolesnio projektavimo buvo paveiktas rinkos dėsnių: už projektavimo
darbus kolegų kolektyvas pasiūlė lygiai pusę kainos. Lyg ir negali kaltinti.
O pastate Vilniaus g. 35 įsikūrė bankas su puikiai restauruotais interjerais ir su pusrūsyje įrengta pinigų saugykla.
Langai į pusrūsį buvo ne tik su grotomis, bet dar ir armuoto stiklo. Tai atsitiko, kai galingas vasaros liūties vanduo,
įsibėgėjęs K. Kalinausko nuokalne, kėlė visus lietaus kanalizacijos šulinius ir su tokia jėga šturmavo banko pusrūsį,

Leonardas Vaitys (kartu su Andriumi Bakšiu). Administracinio pastato rekonstrukcija. Vilnius, Vilniaus g. 2001 m.
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kad armuoti langai išlakstė kaip tualetinis popierius. Pinigai skendėjo lietuje. Vasaros lietus galingas, bet trumpas.
Nespėjus sureaguoti atitinkamoms tarnyboms, po valandos rūsys buvo sausas. Štai ką reiškia nauja „kokybiška“
hidroizoliacija.
Per laiką iš ten pasitraukė bankas, keitėsi nuomininkai, vis duodami mums darbelio iškirsti ar užmūryti kokias
duris. Taip ir gyvename su J. Budrikiu.
Panašiu laiku pakviestas į „Ida Bassar“ restoraną susipažinau su jo savininku Vaclovu Kontrausku, kuris man pristatė
Amerikos lietuvį Viktorą Gruodį. Susimetę finansus ieškojo investicinio tikslo. Pirmasis buvo golfo aikštynas prie
Vievio netikėtai išraiškingo reljefo teritorijoje. Man ir Arūnui Paslaičiui buvo pasiūlyta pateikti golfyno centrinio
pastato ir atskirai stovinčio viešbučio eskizus. Abu sutarėme: kad ir kas laimėtų pinigus ir darbus, pasidalysime po
lygiai. Išsiaiškinęs užsakovo skonį supratau, kad tokios, amerikietiškos, pseudoprabangos man nupiešti nepavyks.
Susiradau neseniai iš užsienio į Lietuvą „atitekėjusį“ James’ą N. Fergusoną, kurį jau žinojau esant įvairią stilistiką
įvaldžiusį žmogų, vedusį jau minėto mano gerbiamo A. Šeštakausko dukrą architektę. Diana ir James’as nupiešė
taip, kaip aš jiems sugebėjau perduoti užsakovo norus.

„Keturių sostinių“ golfo klubas Vievio r. Archit. – Diana ir James’as Fergusonai. 2004 m.

Paliesiaus dvaro Ignalinos r. rekonstrukcija. Archit. – Diana ir James’as Fergusonai. 2011–2014 m.
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Užsakovai sužavėti, „golfistai“ nesusitaria dėl finansavimo schemos – nei pinigų, nei užsakymų.
Tačiau džiaugiuosi, kad neapsirikau dėl Fergusonų, jų duetas sublizgėjo 2015 metais, įvykdęs elegantišką, santūriai prabangią, šiuolaikišką Paliesiaus dvaro rekonstrukciją. Modernus stiklinis gaubtas, dengiantis autentiškus
mūrus, sukomponuotas taip, kad jame gali vykti ir vyksta įvairūs kameriniai kultūriniai renginiai. Nors objektas yra
gana nuošalioje Lietuvos vietoje, už keliolikos kilometrų nuo Utenos, manau, kad būtent neordinarinis architektūrinis sprendimas yra lemiantis traukos veiksnys.
Tačiau V. Kontrauskui ir V. Gruodžiui pinigai akivaizdžiai spaudė kišenę ir buvo rasta populiari Vakaruose paslauga, o pas mus pirmiena – prabangus kompleksas, skirtas pagyvenusiems žmonėms su visišku aptarnavimu. Dar
galintys apsitarnauti žmonės galėtų nuomoti ar įsigyti apartamentus, kurių plotas 30–60 m2. Žmonės, kuriems
būtų reikalinga priežiūra visą parą, galėtų būti dvivietėse palatose. Kodėl dvivietėse? Pasirodo, žmonės, sergantys
demencija, kažkokiu būdu susikalba ir supranta vienas kitą geriau nei „sveikas“ medicinos personalas. Čia buvo
siūloma pasirūpinti ir paskutinio pagerbimo patalpomis: koplyčia ir šarvojimo sale.
Vieta tokiam pastatui buvo pasirinkta buvusio Marijampolės konservų fabriko profilaktoriumo vietoje Birštone,
vienoje Nemuno kilpoje. Žinoma, toks pasirinkimas – rekonstruoti esamą pastatą – palengvino derinimą su Nemuno kilpų regioninio parko valdžia. Mano padaryti pirminiai urbanistiniai eskizai užsakovams pasirodė priimtini,
ir projektavimas prasidėjo.Pagrindinis užsakovo variklis – hiperaktyvus V. Kontrauskas – kišosi į visus projektavimo
klausimus, reikalavo aukščiausios gyvenimo kokybės būsimiems seneliams ir užsigaudavo, kai objektą vadindavau „senelių prieglauda“ arba dar blogiau – bagadelnia.
Todėl buvo sutarta vadinti „senjorų rezidencija“, bet pasirodė akivaizdžiai per kuklu, ir objektas tapo „karališkąja
rezidencija“. Pastovi firmos kompanijos dalis net dūzgė nuo darbų apkrovos. Todėl pasileidau į miestą ieškoti bendraautorių, pirmiausia prisiminiau lankstų ir elegantiškos linijos meistrą E. Gylį, su kuriuo teko šį bei tą projektuoti.
Susiradęs nustebau, kad Eugenijus nebedrožia savo sveikatos prie stalo, paliko tai žmonai – kolegei Daivai, kuri
su jaunute Orinta ir tapo mano partnerėmis. Viskas ėjosi neblogai – kartu ištempėme objekto techninio projekto
stadiją. Kai jį patvirtinus atėjo darbo brėžinių stadija, jau nesutarėme, regis, kad pinigų: buvo mažiau, negu tikėjosi
Eugenijus. Gražiai atsisveikinome, ir Dievas atsiuntė į „Formą“ Tautvydą Čapliką, kuris atėjo iš geros Česlovo Mazūro mokyklos. Kodėl – neklausiau. Iš karto pamačiau jo erudiciją matyti detales, sugebant funkciškai ir estetiškai
manipuliuoti jomis. Faktiškai jis vienas ir ištempė architektūrinės dalies darbo brėžinius, mandagiai, dėl „proformos“, paklausdamas, ar gerai padarė.
Vaclovo spaudimas iš esmės buvo palankus architektams. Kas gi iš mūsų prieštaraus dėl aukštesnės kokybės? Bet aš
supratau, kad plėsdamas programą jis brangina pastatą, kai kur visai nepagrįstai. Pastatas iš tiesų išėjo brangus, kaip
ir interjerai – „kaip gerai temperuotas kičas“, tikrai profesionaliai suprojektuoti Dalios ir Evaldo Adomonių. V. Kontrauskas dar papuošė klasikų tapybos kopijomis, perkeltomis nuo drobės ant tinko. Tapo per daug...
Prielaida, kad tokia funkcija bus paklausi, nepasitvirtino, nes neatsirado pagyvenusių žmonių, galinčių mokėti
užsakovų įsivaizduotą kainą. Pats Vaclovas kartą tiksliai apibrėžė problemą – tėvai, sėkmingai nugyvenę savo gyvenimą ir sukaupę lėšų padoriai ar net prabangiai senatvei, pas mus, skirtingai nei Vakaruose, investuoja iš pradžių
į vaikus, o paskui – dar ir į anūkus. Ir pabandyk neinvestuoti! Taip ir gyvena krūvoje kelios kartos, stumdydamosi
tarp skirtingų interesų, „prižiūrėdami“ tėvus, kuriems mentališkai įkalta į galvą, kad būti senjorų rezidencijoje – tai
būti išmestiems.
Ką gi, galų gale vis tiek ateina laikas, kai jau pagyvenę žmonės, kurie dar galėjo puoselėti privačius interesus,
susirasti paskutinę gyvenimo meilę ir grupę draugų, tampa seniais, su kuriais ir toliau vargsta vaikai ir, jau
neklausiant niekino nuomonės, jie atiduodami į slaugos namus, tiesa, dažniausiai jau ne į tokius prabangius.
Taupyti reikia visur...

140

L E O N A R DA S VA I T YS

|

PAT I R T I S

Šiandien pagaliau viena žinoma pasaulio viešbučių verslo šaka nusipirko šį pastatą ir mano kolegų Nijolės ir Algirdo Norkūnų pastangomis daro būtinus išplanavimo pakeitimus, pristato SPA korpusą, suteikdami viltį rezidencijai
egzistuoti.
V. Kontraustas grįžo į mėgstamiausią savo gyvenimo veiklą – kulinarinio paveldo kolekcionavimą ir sunkiai kovoja
su savivaldybe, darydamas gerą darbą.
Bokšto 9 numeriu pažymėtas namas, per gana ilgus egzistavimo metus niekada nebuvo atsidūręs ambicingo ar
pasiturinčio savininko rankose ir šiuos laikus pasiekė visiškai sunykęs ir apgriautas. Tokie pastatai mūsų vadinami
„fonine architektūra“ iš tiesų tėra savininkų finansinių galimybių išraiška. Jų atgaivinimas paprastai sunkiai suranda investuotoją – miesto patriotą.
Pilnai atkūrus buvusį užstatymą, ekspozicinė erdvė padidėtų tiek, kad didžiuliai eksponatų kiekiai esantys saugyklose būtų eksponuojami. O jų sukaupta tiek, kad net ir pilnoje muziejaus apimtyje naujos parodos galėtų būti
keičiamos ne vieną kartą metuose. O tie eksponatai tai ne tik kulinariniai įrankiai, o konkrečios epochos buities
kultūros atspindžiai su dailės kūriniais ant sienų, su unikaliais baldais ir šviestuvais.
Bėgant dienoms prie braižymo lentos, kompiuteriu braižyti neišmokau ir neįsivaizduoju, kad juo galima išgauti
kokią iracionalią liniją, galbūt suteikiančią individualumo visam pastatui.
Vis dar veikiu savo įkurtuose fonduose: Gedimino Baravyko ir Algimanto Zavišos. Bičiulio Gugos fondas labiausiai
koncentravosi į „našlaičių“ kartos kūrybos pristatymą. Fondas padėjo išleisti keliolika mano sugalvotos serijos monografijų apie architektus, pradedant, žinoma, Gediminu Baravyku. Reguliariai lankau Saulės kapines, pabendrauju, užpilu kelis lašus mūsų mėgto kadais deficitinio „Balantaino“ – trumpas talentingo žmogaus gyvenimas. Tikrai
suprantu, kiek jis man davė asmeninės kūrybos, ir ne tik jos, pavyzdžių, autoritetingu palaikymu jaunam atvykėliui
iš Kauno.
Visos Gedimino Baravyko fondo veiklos viršūnė buvo paroda „Našlaičiai“ Nacionalinėje dailės galerijoje, kur kartu
su Romu Kučinsku eksponavome jau išėjusį talentingųjų „našlaičių“ kūrybą, su Eugenijumi Gūzu išleidome katalogą, elegantiškas dizainas – Agnės Dautartaitės-Krutulės. Buvo didelis orkestras su „Saulėtojo slėnio serenada“,
buvo Edmundas Seilius su Sinatros „My way“, buvo „Gugos stalas“ su dideliais bliūdais kojoms plauti, pilnais balto
ir raudono vinegretų, buvo sumuštinių su tualetine daktariška ir didžiuoju deficitu – šprotais, buvo ir genialiausias
didžiosios rusų skulptorės V. Muchinos kūrinys – granionos stiklinės, o popierinę staltiesę su pasaulio didžiųjų architektų eskizais su T. Čapliku gaminome savaitę. Visi sukaupti pinigai buvo išleisti galbūt paskutiniam „Našlaičių“
kartos pristatymui: nusprendžiau, kad ir man jau gana, kad šį tą padariau didžiojo „našlaičio“ atminimui.
Tačiau atsiradusi būtinybė išleisti „našlaičių“ Giedrės ir Tautvydo Miknevičių, nedaugelio likusių mano draugų, monografiją vėl privertė mobilizuotis. Šį kartą prie monografijos leidybos labai prisidėjo Miknevičių draugai, ir pirmą
kartą mano praktikoje buvo surinkta daugiau pinigų, nei reikėjo jai išleisti. Taip atsirado dabar jau tikrai paskutinis
skambus akcentas Gedimino Baravyko atminimui – jo vardo varpas Telšių kariljone. Už likusius nuo monografijos
leidimo pinigus, sudėtus su Gedimino giminės, išlietas didelis kaip Gediminas varpas, šalia kurio skambės ir architekto Algimanto Zavišos vardinis varpas, finansuotas jo fondo.
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Senjorų rezidencija Birštone. Archit. – Leonardas Vaitys kartu su Eugenijumi Gyliu, Daiva Gyliene,
Orinta Atkočiūnaite, Tautvydu Čapliku. 2005 m.

Senjorų rezidencijos Birštone rekonstrukcija su išplėtimu (vizualizacija). Archit. – Nijolė ir Algirdas Norkūnai.
2018 m.
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Algimanto Zavišos legenda

S

u A. Zaviša ilgą laiką buvau pažįstamas labiau formaliai, susitikdavau išimtinai darbo reikalais, kai jo dirigavimo
Neringos architektūrai metais lydėdavau G. Telksnį derinti jo projektų. A. Zavišos derinimuose vis kirbėjo kipšas, jis nemėgo beveidžių „liaudiškų“ kopijų – reikėdavo drąsiau, moderniau. Legendų apie jį jau buvau girdėjęs,
kai Lietuvos kino studijoje dirbo būtinus paskyrimo metus, o vėliau architekto karjerą sėkmingai tęsė „Komprojekte„. Tada suprojektavo skandinaviško raugo „Palangą“ ir jautriai į žemę susmigusias piramides – užmiesčio užeigas
„Briedį“ bei „Lokį“.
Viena iš legendų, dėl ko Algimantas atsirado Neringoje, bylojo apie įspūdingą Naujųjų metų sutikimą savo uošvių
garsiųjų Juozo Baltušio ir Monikos Mironaitės bute. Algimantas buvo vedęs vyresniąją J. Baltušio dukrą Ritą. Matyt,
dar iš darbo kino studijoje laikų buvo pasitaupęs tada dar neregėtų fejerverkų ir nutarė nustebinti susirinkusius, iš
anksto juos sudėjęs ant aukštos krosnies – butas buvo prabangiame lenkų laikų name su 4 metų aukščio patalpomis. Paprašęs visus išeiti prieš pat vidurnaktį, jis uždegė dagtį ir išjungęs šviesą pakvietė vidun.
Fejerverkas prasidėjo tiksliai vidurnaktį ir buvo iš tiesų efektingas ir entuziastingai sutiktas. Uždegus šviesą stojo
kraupi tyla – visos dulkės, per dešimtmečius susikaupusios ant krosnies viršaus, dabar buvo padengusios kostiumuotus ponus, balinėmis suknelėmis pasipuošusias ponias ir iškilmingomis vaišėmis nukrautą stalą. Tyla buvo
nepakeliama net Algimantui – išėjo tik su portfeliu... Kadangi šią pasakėčią girdėjau iš jo draugų, dirbusių kartu,
tikiuosi, joje yra tiesos, o įsivaizduojamo smagumo – tikrai.
Netrukus subyrėjo ir Algimanto šeima: Rita su dukra, tapusia įdomia dailininke Akvile, atsidūrė Australijoje. Matyt,
nuo to laiko Algimantas ėmė savo rankomis statytis įžymiąją jachtą „Montė“, užsibrėžęs tikslą su ja apiplaukti pasaulį. Australiją taip pat...
Susirūpinę pernelyg laisvu gražuolio vyro gyvenimu Nidoje, kolegos, vadovaujami klaipėdiečio architekto Petro
Lapės, ėmėsi priemonių jį apženyti. Pasirinkimas buvo tikslus – mažytė, smulkutė, simpatiška Aldona Kuprelytė,
žinoma, pati įsimylėjo Algimantą. Taip buvo sukurta ilgametė sąjunga, užtikrinusi architekto apsaugą nuo įvairiausių jo gyvenime pasitaikiusių negandų, daugumą kurių išprovokuodavo pats Algimantas ir nerimastingos aplinkinių moterų sielos.
Neringoje to nepaslėpsi, bet Aldonos (Aldutės, kaip ją su meile vadino visi) atsidavimas buvo begalinis – architektų žmonų dalia. Ji išmoko kartu su Algiu skaityti dangaus skliautą ir jūrlapius, valdyti burlaivius ir, žinoma, vaišingai
priimti gausius būrius architektų ir kitokio meno atstovų, kurie tik pradėjo atradinėti Neringą.
Tada Nidos gatvės buvo „dengtos“ smėliu, jose neretai galėdavai sutikti besiganančias kiaules. O vienintelis visuomeninio maitinimo taškas buvo SSSR teritorijoje tipinis, nemažas stiklinis paviljonas maždaug dabartinės kavinės
„Kolibris“ vietoje, kažkodėl vadintas „Akmeniuku“. Gal dėl to, kad neretas už jo užkliūdavo ar kad numestas tarsi
atsitiktinai.
Atmosfera jame buvo autentiška – plastikiniai aliuminio kojomis stalai ir kėdės vakarop buvo apsėsti tikrų žvejų
nugairintais, apšepusiais veidais ir tų poilsiautojų, kurių tokia neinteligentiška aplinka nežeidė. Manęs irgi nežeidė.
Staliukai per visą plotą buvo nustatyti granionomis „Žigulinio“ – kitokio tais laikais nebuvo – alaus buteliais. Tvyrojo jūros ošimą primenantis alasas, viskas skendėjo puikiųjų cigarečių „Prima“ ir „Pamir“ dūmuose. Nepakartojama!
Kartą „Akmeniuko“ lankytojai sukėlė didelį nerimą sovietiniams pasieniečiams, kai vieną rytą nė vienas žvejų laivas
neišplaukė į marias. Bet nieko politiško neįvyko, tik nuostabus kompozitorius Benjaminas Gorbulskis, atvykęs į
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Nidą, pradėjo „laistyti“ kažkurio savo kūrinio premjerą. Gandas netruko pasklisti, ir, dosniai kompozitoriui vaišinant, „argumentuotai“ susitarus su aptarnaujančiu personalu, balius vyko iki paryčių. Jėgų vykdyti socialistinius
žuvininkų įsipareigojimus nebeliko net tokiems sunkaus darbo užgrūdintiems žvejams.
B. Gorbulskio dosnumas buvo legendinis. Kartą, vaišinantis „Vilniaus“ restorane, pritrūko pinigų pradėtam darbui
tęsti. „Imk partitūrą, paduok „Vilnelės“ barmenei, tegul duoda tiek, kiek jį sveria“, –sukomandavo Benjaminas. Vincentas Triušys papasakojo, kad gavo tik pusę, kiek svėrė –100 rublių, barmenė gailėjo savo ištikimojo kliento pinigų... Didesnė problema buvo ta, kad po karo drastiškai pakito Neringos gyventojai – autentiški kuršiai pasitraukė į
Vakarus – šią teritoriją paliko žemyno gyventojams, nemažai kurių dar ir šiandien kalba su slavišku akcentu.
A. Zavišai buvo svarbu ugdyti naujuosius gyventojus paveldo dvasia. Tai nebuvo lengvas uždavinys. Algimanto
dienos režimas būdavo griežtas: krosas iki jūros, mankšta, darbas kabinete iki pietų, po jų pasivaikščiojimas po
visas gyvenvietes su sulankstomu metru ir eskizų bloknotu kišenėje. Pamažu gyventojai ėmė suprasti, kad vyriausiasis architektas – ne vien piktybinis draudikas, nors buvo labai griežtas kad ir menkiems savivaliavimams, bet ir
patarėjas, kuris čia pat padarydavo mini architektūros eskizus.
Pamažu pasirodė pastebimi estetiniai pokyčiai, lygiagrečiai vyko visos Neringos teritorijos ateities vizijų kūrimas,
prie šio projekto prisidėjo visas būrys architektūros mokslininkų iš Kauno, žinoma, kartu su Algimantu. Tada ir
buvo padarytas sprendimas, kurį aš drįsčiau ginčyti. Paaiškėjo, kad žvejų kaimeliai, įsikūrę nuostabaus grožio
aplinkoje, neišvengiamai taps patrauklūs rekreacijai. Taip ir buvo nutarta – leisti ribotai vystyti rekreacinę statybą
visuose Neringos žvejų kaimeliuose.
Ar nebūtų buvę teisingiau radikaliai atskirti rekreacines teritorijas, plėtojamas pajūryje, ir autentiškas gyvenvietes – pamaryje, kurios ilgainiui būtų tapusios gyvuoju skansenu. Suprantu, kad būtų iškilę paveldinių gyvenviečių finansavimo klausimai, bet jie tikrai būtų buvę išsprendžiami besigviešiančių į šį nuostabų kampelį
tada pasiturinčių gamyklų, organizacijų, dabar prakutusių kapitalistų, norinčių turėti nuosavybę ar galimybę
būti beveik pajūryje, pinigais. Visais atvejais tokios objektyviai kontroversiškos situacijos, kaip dabar, kai, nepaisant jokių draudimų, užstatoma teritorija, vis plinta ir urbanizuoja aplinkos vaizdą.
Ką dabar jau ir kalbėti, šaukštai po pietų... Dabar reikia stengtis, kad liktų nors pietūs, velniai nematė tų šaukštų. Reikia aiškiai suvokti šios teritorijos gamtinės vertės prioritetą. Joks kitoks tikslas negali būti iškeliamas
aukščiau jo. Joks!
Akivaizdu, kad to galima pasiekti tik atsisakant plėtros, kaip vyksta ir šiuo metu, visose derinimo grandyse, apsimetant kvailiais, kai bus statomas menininkų kūrybinių dirbtuvių kvartalėlis, o parduodami butai – kaip ir centriniame take į pajūrį Nidoje. Užuot, nušlavus kadaise iš ubagizmo pastatytą „kioskyną“, šalia dar statomos „kavinės“,
o iš tiesų – apartamentai, kaip ir Juodkrantėje „paplūdimio aptarnavimo“ pastatai.
Suprantu architektus, paklusniai vykdančius turčių pageidavimus už pinigus. Apgailestautina, bet supratimas, kad
jeigu ne aš, tai kitas vis tiek padarys, veikia be priekaištų. Nesuprantu derintojų, nesuprantu vadovų ir labiausiai
vietinių gyventojų, nebent jie nesieja savo ateinančių kartų gyvenimo su Neringa.
Plėtra, oficialiai suderinta ar vykstanti partizaniškai, neišvengiamai nualins pagrindinę vietovės vertybę, kad ir kiek
veidmainiškai kalbėtume apie demokratiją ir siekį suteikti galimybę didesniam tautos ratui ilsėtis Neringoje. Ponai, gal jūs užmiršote, kad dabar mūsų išsiilgtas kapitalizmas – tai grupelė turtuolių ir tuntas ubagų. Tai sistemos
pagrindas. Negi norėsite grįžti atgal, kai stipresnės įstaigos, gamyklos turėjo savo poilsines, kurių skaičius buvo
griežtai ribojamas plano ir jo prižiūrėtojo A. Zavišos, kur net jaunas specialistas kas kelerius metus gaudavo porą
savaičių šioje nuostabioje aplinkoje kad ir su vieninteliu „Akmeniuku“. Žinau, kad nenorite. Tai ir susitaikykite su šia
padėtimi – tai finansinio elito kurortas. Ne tau, Martynai, mėlynas dangus...
Nedemokratiškai skamba, bet tikrai nedemagogiškai, ir išeitis nepasotinamiems vietiniams aborigenams yra. Privalu gerinti poilsio kokybę, iš pradžių bent kartą per dešimtmetį keičiant patalynę, rankšluosčius ar nuperkant
kiek brangesnį tualetinį popierių, įgalinantį higieniškai atlikti jam skirtą funkciją. Neblogai būtų, kad visos „Iljičiaus
lemputės“ veiktų, o jeigu jos dar būtų funkciškai pagrįstose vietose...
Toliau reikia įprasti patalynę keisti kasdien, siūlyti pusryčius, įsigyti šviežios žuvies, bet tikrai ne kiniškų ungurių. Ir
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didinti kainas, nors jos normaliam ubagui jau seniai atrodo beprotiškos. Nieko, ne jiems čia skirta. Tačiau Neringoje
daugėja, matyt, iš užsienio uždarbiauti išvykusio jaunojo tautos „elito“, atvykusio pademonstruoti savo turtų, paliekamų „bambalių“, nebūdingų Neringai šiukšlių, triukšmo ir atsirandančio nesaugumo.
Jūs to norite, neringiškiai? Norite, kad, neapsikentę vis didėjančių „elito“ srautų paplūdimyje, kavinėse, „Maximoje“,
pirmiausia iš jūsų paspruks turtingieji, gal ir negalintys gyventi be Baltijos jūros. Jie važiuos gal į latvių Nidą ar
Papę. O galėtų likti ir mūsų neišprusimą demonstruojančioje Būtingėje. Kiek tęsis mūsų siauraprotystė?
Dar vėliau būtų prasminga griauti sovietinį daugiaaukštį „paveldą“ – didžiausią Nidos kraštovaizdžio nelaimę, kurį
totaliai okupavo iš žemyno atvykę prakutėliai, kompensuojant vieniems, kitiems siūlant prisidėti prie naujos statybos, nugriautų vietoje su teisingo mastelio, kokybiška architektūra ir individualiai reikalingu išplanavimu. Iš kur
pinigai? O kaip, jūs manote, sureaguotų tarptautinės paveldo apsaugos organizacijos, jeigu jiems būtų pateiktas
toks neįprastas projektas, grąžinantis vertę kraštovaizdžiui? O kaip?
Ir vėl didinti kainas!
Gal jūs galvojate, kad aš turtuolis, galintis, todėl norintis, atsitverti nuo ubagų. Ne, visai ne, dar po kelerių metų
mano kojinės rezervai baigsis, deja, anksčiau, nei tikėjausi, ir turėsiu naudotis kuriuo nors arčiau Vilniaus esančiu
ežeru su myžalais gerokai atskiestu vandeniu. Tokia logika šitos ekonominės sistemos, kurios viršuje – primityvūs
„oligarchai“, išbadėję „politikai“, gaudantys didesnę ar mažesnę brendžio dėžutę, o apačioje – ubagai, introdukuoti

Naujas užstatymas
Nidoje – „kūrybinės
dirbtuvės“. 2018 m.
Archit. – Liuda
Bartkuvienė

Naujas užstatymas
pajūryje
Juodkrantėje –
„paplūdimio
aptarnavimo
patalpos“. 2018 m.
Archit. – Adomas
Šablevičius
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Nidos prieplauka.
Archit. – Alfredas
Paulauskas. 1976 m.

„Pagarba“ architektūrai ir Alfredui
Paulauskui. Nidos
prieplauka. 2018 m.
dar nuo baudžiavos laikų, kuriems ir myžalai yra jūra.
Svarbiausia priprasti. Pažiūrėkime, kaip pirmaisiais Nepriklausomybės metais ubagai apsimesdavo, kad jie atsitiktinai atsidūrė šalia šiukšlių konteinerių. Dabar dėvintys elegantišką Armani second hands aprangą čia kuičiasi visai
nesivaržydami. Tik per tą laiką ėmė matytis biografija veide. O sako, kad gyvenimas negerėja.
Taip ir gyvensime, kol „oligarchai“ mokesčius mokės tokius, kokius patys lieps nustatyti „politikams“, kol nebus už
kiekvieną įsivežtą iš artimo užsienio „specialistą“, kartu išvarius iš tėvynės lietuvį, bent 20 000 eurų įnašo į biudžetą,
tol, kol jie patys nesupras, kad jie „protingi“ ir jiems pasisekė ne visada pelnytai ir teisiškai be priekaištų ir kad reikia
padėti tiems, kurie nepajėgūs ir jiems nepasisekė.
Negali visi sulįsti į Seimą, gal jau septintą ar aštuntą. Ir retas kuris, nebeprileistas prie lovio, nesigano netoliese –
gal dar kiek nubyrės už paslaugumą ar už tylėjimą – vis ne dirbti... Vietinei valdžiai reikia nustoti pataikauti jums,
liaudžiai: beveik visi gaunate papildomų pajamų iš vasarinės nuomos, taigi nepražūsite, o jeigu rasite bendrą požiūrį į artimoje ateityje gresiantį diskomfortą, o tolimoje – gamtinį kolapsą, su turtingaisiais Neringos piliečiais,
įsigijusiais čia nekilnojamojo turto su tikslu jį nuomoti, gal nuraminsite savo primityviausią ir trumpalaikį praturtėjimo siekį.
Tiesa, turtingi Lietuvoje – nebūtinai protingi, greičiau gudrūs – po manęs nors ir tvanas. Tada jau turi būti
protinga valdžia ir nesuprantantiems turtuoliams kas savaitę deleguoti visuomenės sveikatos, priešgaisrinės
apsaugos ar mokesčių inspekcijos atstovus. Tol, kol supras. Jeigu bandys atsipirkti grynaisiais – drąsiai priimkite, nenumušdami kainos, tik dėkite juos ne į savo kišenę, o į Neringos atgaivos fondą. Kitais metais vėl galima
pradėti iš naujo. Ir tuo pat metu suremontuojant puikiąją Alfredo Paulausko gulbę, apkabinėtą visomis įmanomomis baisybėmis, išvaikant iš miesto centro „gintaristus“ ir second handistus, randant jiems bendrą vietą
su neišdarkyta architektūra...
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Paminklinės lentos
Algimantui Zavišai Nidoje
atidengimas. Iš kairės
Jaunius Makariūnas,
Justinas Šeibokas, Algirdas
Brazauskas, Leonardas
Vaitys, Audronis Katilius,
Adomas Šablevičius.
2001 m.

Nors A. Zaviša turėjo varganas galimybes, nedarė akivaizdžių klaidų, buvo autoritetingas ir gerbiamas visos Lietuvos architektų. Žinoma, vietinis jo autoritetas buvo paremtas ne tik gerai atliekamomis pareigomis, bet ir draugyste su žymiu vienintelės, teisingos partijos sekretoriumi, vėliau nepriklausomos valstybės Prezidentu, premjeru
Algirdu Brazausku. Tai iš tiesų buvo dviejų veiklių piliečių nuoširdi, vyriška draugystė, užtikrinusi A. Zavišai santykinę laisvę, priimant teisingus, bet ne visada patinkančius vietinei valdžiai sprendimus. Kiek vietinių pirmininkų
pergyveno Algimantas?
A. Brazauskas, pamėgęs Neringą, ilsėdamasis čia, labai nuosekliai domėjosi visais jos, kaip, beje, ir kitų Lietuvos
regionų, gyvenimo aspektais stebindamas mane ne tiek informatyvumu, galų gale tai jam būdavo pateikiama,
bet fenomenalia atmintimi ir gebėjimu jos gausybėje išskirti esmę. Mano akimis, tai didžiausia vadovo vertybė.
Žinoma, Algimantas pragmatiškai naudojosi ta draugyste jachtoje, žvejyboje, aptardamas Neringos reikalus. Tai
greitai davė rezultatų. Prasidėjo kokybiniai infrastruktūros pokyčiai pirmiausia su saikingomis naujomis statybomis, kurias akylai sekė A. Zaviša. Iš principo ir miesto vadovai buvo patenkinti tokia padėtimi, privengdavo aštresnio konflikto su įtakingu architektu. Komfortiškai jautėsi ir Algimantas, jausdamas impozantišką figūrą už nugaros.
Kelis kartus atostogaudamas mačiau gatve einantį Algimantą, kuris taip pat pažinojo mane, bet aš, prisimindamas,
kad tikrieji draugai jam yra tie, kurie jį aplanko gilų rudenį, žiemą ar ankstyvą pavasarį, bet ne beprotišką vasarą,
o to nepaaiškinsi nomenklatūrinei ponijai net iš Maskvos, nepiktnaudžiavau be reikalo jo laiku. O nomenklatūrinę
poniją tekdavo plukdyti su vienintele savo jachta „Monte“ po Kuršių marias, vis atidedant kelionę aplink pasaulį.
Aktyvaus, sportiško gyvenimo apologetas Algimantas net po infarkto pareiškė gydytojams, kad jį tenkina tik toks,
aktyvus ir aistringas, gyvenimas ir 1998-aisiais palūžo vos 63 metų amžiaus teniso aikštyne draugų apsuptyje ir
Aldutės glėbyje.
Dar tais pačiais metais, man sėdint Architektų sąjungos pirmininko „soste“, kabinete pasirodė smulki sumišusi moteris, prisistačiusi, kad šiaip ją pažįsta ir Nasvyčiai, ir Šeibokas, ir kitas ankstesnės kartos architektų žvaigždynas, tik
gal sąjungos pirmininkas – ne. Aš žvaliai pamelavau, kad taip nėra, puikiai žinau, kad „jūs esate Algimanto Zavišos
žmona“. Vėliau su Aldute suartėjome ir nuoširdžiai bendravome iki jos mirties. Aldutė atvažiavo pakviesti į Algimanto Zavišos memorialinės lentos atidengimą Nidoje. Pakalbėjome ir apie galimą to paminėjimą spaudoje ar
galbūt net brošiūroje, skirtoje A. Zavišai. Pažadėjęs pagalvoti, apdovanotas, kaip pasirodė, visada, kai tik susitinki
su Aldute, rūkytais karšiais ir unguriu, ėmiausi organizuoti kolegų dalyvavimą numatomame renginyje.
Pamatęs dalyvaujančius jame žmones sumečiau, kad galėtų egzistuoti net Algimanto Zavišos vardo fondas, užsiimantis kur kas platesne veikla: šalia A. Brazausko buvo nuostabus, šiltas žmogus – Klaipėdos vadovas, vėliau
„Klasco“ generalinis direktorius V. Greičiūnas, įtakingas energetikos asas, išmintingasis akademikas Jurgis Vilemas,
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Algimanto Zavišos
kapas Nidoje.
Skulptorius –
Naglis Nasvytis

Prie Algimanto Zavišos
kapo. Iš kairės Aldona
Zavišienė, Leonardas
Vaitys, pranciškonas brolis
Benediktas Jurčys. 2003 m.
Klaipėdos verslo ir visuomenės įžymybė B. Petrauskas ir daug piliečių, kuriuos su Algimantu siejo ne tik reikalai,
bet ir bendras, platus požiūris į valstybę ir gyvenimo pomėgiai.
Sugalvojęs Algimanto fondo veiklos kryptis, kurių pagrindinė – sekti rekreacinės architektūros raidą Lietuvoje, kitais metais suorganizavau gana platų jo pirmųjų mirties metinių minėjimą, į kurį susirinko apie 200 žmonių – kolegų ir bičiulių. Aldutės organizuotoje užstalėje pasiklausę prisiminimų apie Algimantą pristačiau idėją dėl jo vardo
fondo, papasakojęs apie jo veiklos kryptis. Palaikymas buvo vieningas. Taip nutarėme steigti Architekto Algimanto
Zavišos labdaros ir paramos fondą. Jo steigėjais tapo Lietuvos architektų sąjunga, Prezidento Algirdo Brazausko
fondas, Neringos savivaldybė ir Aldona Kuprelytė-Zavišienė.
Pasiūliau susirinkusiems patvirtinti savo pritarimą privačiu piniginiu įnašu į naująjį fondą. Aplink stalą pasiųsta
aukų dėžutė kartu su lapu, kuriame pasirašė aukotojai, greitai užsipildė. Surinkome 4500 litų. Kadangi sėdėjau šalia Prezidento, kuris peržiūrėjęs aukojimo sumas tyliai paklausė, „ar galiu išsišokti“, man atsakius, kad kuo labiau – tuo
geriau, mestelėjo 500 litų. Bet, žinau, kad mano anksčiau paminėti žmonės taip pat nepagailėjo. Renginyje dalyvavusi
advokatė iš Klaipėdos buvo įgaliota suskaičiuoti, savo atsakomybe patvirtinti surinktų pinigų sumą ir pervesti ją į
Lietuvos architektų sąjungos sąskaitą, nurodant jų būsimo panaudojimo paskirtį.
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Taip pradėjome savo veiklą, kurią kas metai paremdavo energetikai, laivų krovikai ir kiti svarbiomis veiklomis užsiimantys žmonės. Tai leido jau kitais metais sukurti pirmąjį F. Sinatros „My way“ melodija ir žodžiais lydimą filmuką
apie A. Zavišos gyvenimą, gerokai sugraudinusį auditoriją, ir išleisti antrąją, po Gedimino Baravyko, architektų
monografijų serijos knygą „Algimantas Zaviša. Gyvenimo aidai“. Abiejų knygų autorius – R. Buivydas.
Sėkmingai įvykdę finansinę akciją galėjome pasivaišinti, bet čia iškilo netikėta moralinė kliūtis. Tiesiai prieš mane
ir Justiną Šeiboką sėdėjo man dar nepažįstamas žmogus su vienuolio abitu. „Klausyk, ar nepasmerks mūsų tas
ilgaskvernis?“, – tyliai paklausė Justas. Nebuvo kitos išeities, negi negersi. Paklausiau kreipdamasis: „Gerbiamasis,
kaip mums elgtis su tomis viskiu užpildytomis taurėmis?“
Gerbiamasis vienuolis pasakė, kad reikia viską atlikti atsakingai, palinkėjęs dangui bei žemei, į save „sulašino“ dieviškąjį skystį. Su Justu iš karto atkutome, vėliau susipažinome su nepaprastai šiltu, energingu, artistišku kunigu, su
kuriuo mano draugystė, kad ir per atstumą, vis dar gyva. Kas jis toks? Nesvarbu. Prisiminiau jo kolegos vienuolio
pasakojimą, kaip viena davatkėlė piktinosi kunigais, nedorai gyvenančiais, kaip tokiais tikėti? „Aš paėmiau ją už
rankos, pasivedžiau prie Nukryžiuotojo ir pasakiau: „Tu ne manim, juo tikėk.“ Atsiminkime tai.
Dvylika metų dirbau A. Zavišos fondo pirmininku su Birute Baravykaite, su kuria veikėme ir Gedimino Baravyko
fonde, kaip įprasta abiem atvejais, be atlyginimų. Būdavo smagu, kasmet susirinkdavo gausus būrys architektų,
nepriklausomybės išblaškytų, sunykus didiesiems projektavimo institutams. Apdovanodavome geriausią metų
rekreacinės architektūros kūrinį, kurį išrinkdavau asmeniškai iš kelių taip pat asmeniškai atrinktų nominantų – jokios demokratijos, bet sau nepasiskyriau. Iš steigėjų šiuo procesu domėjosi tik A. Brazauskas, kurį supažindindavau
su kandidatais ir numatomu laureatu. Malonu buvo matyti tokio aukšto valstybės veikėjo dėmesį. Vėliau įsteigėme
fondo apdovanojimą primirštiems senjorams už viso gyvenimo nuopelnus rekreacinės architektūros srityje, nes
jie ilgai ir nuoširdžiai dirbdami savo darbą niekam, deja, nebebuvo įdomūs.
Fondo renginiai vyko ir tada, kai nebeliko ir Prezidento A. Brazausko. Tada po tradicinės programos aplankę Algimanto kapą su nuostabiu Naglio Nasvyčio paminklu, dvasiškai artimu tradiciniams krikštams, siauresniame rate
būdavo prisimenami linksmesni nuotykiai, susiję su šių dviejų vyrų bendravimu.
„Išėjome kartą trim parom, – kažkas iš dalyvaujančių persakė Algimantą Zavišą, – su sekretoriumi, vadinasi, SSSR
laikais, kirtome Lietuvos–Rusijos sieną naktį, ir už keliolikos minučių priplaukė rusų pasieniečių laivas. „Sekretar
Brazauskas, na sudne? Kak jego samočiustvije? Kuda putj deržite?“ (sekretorius Brazauskas laive? Kaip jo savijauta.
Kur plaukiate?). Ir sužinoję, kad iš ryto švartuosimės Rusijoje, „kuršininkams“ priklausiusioje Rasytėje, dabartiniame
Rybačiuje, nuplaukė. Iš ryto, artėjant prie Rybačiaus, iš tolo šviečiant generolų ir pulkininkų ordinams ir ekselbantams, prikėliau A. Brazauską. Greitai įlindęs į ilgas kelnes ir marškinius sumurmėjo: „Net atostogauti ramiai neleidžia.“ Bet mačiau, kad jam patiko. O jums ką, nepatiktų?
Dar vieną žavų nuotykį papasakojo taip pat ne vieno fondo renginio dalyvė, žavioji Kauno dramos teatro prima
Gražina Balandytė. Šį pasakojimą su visu autentišku tekstu buvo ypač žavu išgirsti iš jos lūpų. „Bičiuliai A. Zaviša ir
A. Brazauskas nutarė pastarojo 40-metį pažymėti jachtoje. Dviese „išėjo“ į marias su nepakeičiama „Monte“. „Ėjo“
neilgai, kokius 300 metrų nuo kranto, įmetė inkarą ir atsidavė vyriškiems pokalbiams. Trečią parą išsiilgusios žmonos pradėjo šaukti – vyrai, grįžkit! Nežinia, ar neišlaikęs įtampos, ar tiesiog buvo pasibaigęs dvasinis kuras, laivo
denyje pasirodė solenizantas, ryžtingai mostelėjo ranka: „Pizdiec, man jau keturiasdešimt!“. Ir grįžo.
Iš dainos žodžių neišmesi.
O tie žodžiai, žodžiai, neapdairiai pasakyti, tampantys konkretaus veikėjo pašiepiamu charakterio bruožu. Ne
dėl to žodelio, manau, labiausiai išgyveno A. Brazauskas, o dėl vsio zakonno (viskas teisėta), kai zakonno ten net
nekvepėjo, o dar baisiau dėl skuduru pavadintos, išsiilgtos lietuviškos tautinės vėliavos. Nors tame pačiame mitinge, kur buvo pasakyti iš tiesų politikui neatleistini žodžiai, „nuoširdus“ Šarūno Marčiulionio pranešimas apie
Amerikos imperialistų užmačias liko be neigiamos tautos atminties. Gerai nors tiek, kad svarbesni krepšininkai, o
ne politikai.
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Vadai ir derintojai
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ygiai taip pat apmaudu dėl buvusio aplinkos ministro Kęstučio Trečioko, žmogaus dar nesuvaldiškėjusio ir besistengiančio prisitaikyti prie pokalbio dalyvių tono, žodžių duosiu zadaniją (duosiu užduotį). Užėjęs į „Archiformą“ jis pasisveikino lotyniškai palinkėjęs: Nulla dies sine linea (nė vienos dienos be linijos) ir prisipažino, kad
esąs ne koks nors Seimo narys, kalbantis nežinia ką, apie ką tik jie patys manosi žiną. Vis dėlto būtent jo valdymas
Aplinkos ministerijoje leido pasiekti tai, ką „viską žinantys“ šachavo ilgus nepriklausomybės metus.
O kodėl būtent K. Trečiokui esant įvyko reikšmingiausi architektams įstatymų pokyčiai? Ogi todėl, kad geras organizatorius, iškeltas į aukštą administracinį postą, sugebėjo, kviesdamas architektą Algirdą Žebrauską savo patarėju, prisipažinti: „Padėk, Algirdai, aš joje nieko nesuprantu.“ Ir tas nesupratimas, paremtas ministro politine valia,
sukūrė du svarbiausius architektūrai įstatymus.
Matyt, nebūtinai svarbiausiu šakos vadovu turi būti jos profesionalas. Pavyzdžiui, karjerą „Komprojekte“ pradėjęs
architektas Valentinas Mazūronis, visada maloniai mane pavaišindavęs miškininkų samagonu ir galiuku labai skanios sausos dešros, nors ir suprasdavo architektūros problemiką iš pusės žodžio, bet turėjo įsisenėjusią nuomonę
apie architektų mafiją. Nors padarė vieną gerą darbą – atleido R. Baškytę iš VSTT direktorės pareigų, bet atliko tik
pusę darbo – paskirtasis Albertas Stanislovaitis, taip pat neturintis architektūrinio išprusimo, geresnis nebent tuo,
kad ne toks talentingas demagogas. O Rūta savo suformuotam ir per dešimtmečius įtikėjusiam direktorės „tiesa“
kolektyvui ir toliau lieka direktore ir reiškiasi taip, kaip anksčiau, neklystamai, tik dabar dar ir be buvusios šiokios
tokios atsakomybės.

„Archiformos“ metų
laureato Sigito Kuncevičiaus
(dešinėje) apdovanojimas. Iš
kairės Algirdas Žebrauskas,
Leonardas Vaitys, Aplinkos
ministras Kęstutis Trečiokas.
2016 m.
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Leonardas Vaitys. „Marina Nida“ Nidoje projektas. 2007–2011 m.

O kodėl gi ne. Kadaise paskirtas Neringos nacionalinio parko direktoriumi T. Tukačiauskas, neturintis supratimo
nei apie architektūrą, nei apie specifinį Neringos kraštovaizdį, vietoj skandalą sukėlusios ir toje bangoje į Seimą
įšokusios A. Stancikienės gana greitai retiravosi į paaukštinimą ir tapo Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir
kraštovaizdžio skyriaus nepamainomo vadovo Vidmanto Bezaro pavaduotoju.
Įdomu, ar yra jame bent vienas architektas? Na, nors dėl kvapo.
O bene paskutinis susitikimas su A. Brazausku, jau pripumpuotu prednizolono, bet visiškai išlaikiusiu mąstymo
pajėgumą, įvyko Valdovų rūmų statybų aikštelėje, prarabinėje, kur susitikimą su juo organizavo neviltin puolęs
projekto autorius Audronis Katilius dėl eilinio „tikrųjų“ paveldosaugininkų siekio sunaikinti likusią carinio periodo
autentiką – A. Šliosbergo rūmus. Pabrėžiu – autentiką, kurios niekaip nenorėjo pripažinti „tikrieji“ dėl to, kad tai
carinis palikimas. Jie jau buvo nutarę, kad jį reikia naikinti ir „atkurti“ tai, kas galėjo ten būti, ir, tuo įtikino A. Brazauską – šis, baigęs visas savo kadencijas, pasišventė Valdovų rūmų statybai.
Tik įėjęs į vidinį kiemą A. Brazauskas gana kategoriškai mostelėjo ranka A. Šliosbergo rūmų link: „Na, šitą mes
panaikiname.“ Ado pakviesti, buvo A. Nasvytis, A. Mačiulis, G. Miknevičienė, R. Grigas, aš. Aš kažkaip nervingai
sureagavau į A. Brazausko pasakymą, kad apie tai neverta net diskutuoti, rūmai yra autentika, atspindinti buvusį,
nors nemielą, istorinį laikotarpį, ir negali būti nė kalbos apie jų griovimą.
A. Brazauskas pastebimai sumišo, bet žvilgtelėjęs į kitų jam žinomų architektų veidus suprato, kad „išsakiau bendrą nuomonę“. „Jūs visi taip galvojate?“ Linktelėjome. Pasirašysite? Linktelėjome ir pasirašėme ant fasado brėžinio,
kuris įteisino A. Šliosbergo rūmų palikimą. Pasirašė ir A. Brazauskas. Išėjome kaip ir patenkinti, bet tą pačią dieną
vakarop A. Brazauską atakavo „tikrieji“. Buvo nuspręsta dalį rūmų palikti, o dalį nugriauti. Išėjo pats blogiausias
variantas.
Tai buvo tikras A. Brazauskas – visokeriopai puikus, bet minkštas. Ar reikėjo jam pasilikti premjeru antrai kadencijai? Be abejo, ne, jis ir pats to nenorėjo. Bet partijos bičiuliai buvo bejėgiai be jo. Tada ir atsirado vsio zakonno. O
gaila.
Artėju prie savo kūrybinio darbo apžvalgos pabaigos – tragiškos man pabaigos. Tarsi tyčia tai įvyko mano mėgstamoje Neringoje.
Visi, kas bent kartą atostogavo Nidoje, pastebėjo apleistą trijų korpusų mūrą, stūksantį prie pat marių kranto priešais savivaldybę – tai sovietinių laikų palikimas, buvęs žuvininkystės ūkis.
Susirinkusi ambicinga turtingų žmonių kompanija pakvietė mane parengti šioje vietoje poilsinį kompleksą-viešbutį su jachtų ir kitokių laivų prieplauka, vadinama „Marina Nida“. Šį kartą gana greitai apčiuopiau pagrindinę
estetinę idėją panaudojant unikalų šio krašto vėtrungių paveldą. Supratau, kad tai didelis šansas man, kad tai,
atsiprašau už miesčionišką patosą, galbūt mano gulbės giesmė.
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Žinoma, viskas tęsėsi ilgai, begalinės kultūros paveldo ar saugomų teritorijų „specialistų“ pastabos kaitino kraują
dėl jų neprofesionalumo ir tendencingumo: iš principo nederinti nieko – toks buvo principas, nes bet koks naujas
produktas sukels atgarsį, kuris gali būti nepalankus derintojų kėdėms.
Sukandęs dantis, kad nepasakyčiau, ką apie juos galvoju, kartu su kantriuoju T. Čapliku parengiau keturis variantus, didelį viso centro maketą, rodantį ir man nepriklausančių projektuoti teritorijų galimybes. Per tą laiką viena
dalis iš užsakovų kompanijos, nuvažiavusi pasitarti dėl numatomo verslo perspektyvų su R. Dargiu, pasitraukė.
Viską perėmė likęs vieno kantono Šveicarijoje Lietuvos garbės konsulas Gintautas Bertašius, kuriam talkino malonus, geras meno kolekcininkas ir slidus kaip tikriausiai visi advokatai klaipėdietis A. Šimkus. Ir vėliau, kai tik advokatas pasirodydavo kaip visada elegantiškas ir su buteliu puikaus vyno dovanų – lauk bėdos. Nors akivaizdu, kad
jis tik vykdė savo šeimininkų pageidavimus, gebėdavęs tai įvilkti į mandagiai malonią formą.
„Marinos“ projektavimas projektinių siūlymų ir detaliojo plano lygmenyje tęsėsi jau kelinti metai, kartais stabdant darbus ir dėl užsakovų nemokumo. Projektas rėmėsi 1994 metais patvirtintu Nidos generaliniu planu, kuriame buvo numatyta galimybė šiame sklype statyti dviejų aukštų pastatus su 20 proc. užstatymo tankiu. Tokio
reglamento ir laikiausi, numatydamas tris viešbučio korpusus beveik esamų vietoje. Pagal rastą dokumentaciją
pasiūliau atstatyti šiame sklype buvusią pirmąją lietuvišką muitinę, kurios pastato projektinė dokumentacija buvo
Klaipėdos archyve. Šio tipiško Neringoje dviaukščio pastatėlio verandoje įrengti istorinę vietovės raidos ekspoziciją, o name – keturis viešbučio liukso numerius.
Numatomas viešbutis pretendavo į keturių-penkių žvaigždučių lygį, kurio rentabilumas buvo pagrįstas kažkokios
austrų firmos atlikta galimybių studija; iš jos konfidencialiai šaipėsi vietiniai, gerai realijas žinantys ir tokiame versle
egzistuojantys žmonės.
Tačiau kažkuriuo metu G. Bertašiaus apetitas ėmė dar labiau augti, visiškai nepagrįstai didinant paslaugų – masažo, grožio procedūrų – apimtis. Jos nėra prioritetinės žmonėms, atvykstantiems kelioms dienoms ar savaitėms į
natūralią gamtą pailsėti nuo kasdienio makiažo namie.
Užsakovas, tuo jis pasirodė esąs kiek panašus į „rubikonietį“ D. Leščinską, smalsus ir atviras informacijai, tačiau
neturėdamas profesionalaus išprusimo, nesugebėdavo teisingai jos analizuoti. Bet jausmas, kad viską išmano, jo
nebepalikdavo. Taigi augant užsakovo diktuojamai apimčiai „Marina“ pradėjo nebetilpti dvidešimtyje leidžiamų
užstatyti procentų sklype. Demonstravau savo požiūrį į pučiamą programą ir į teisiškai neįmanomą patvirtinto
generalinio plano keitimą, juo labiau kad G. Bertašiaus užstatymo tankio didinimas iš esmės blogina urbanistinę
situaciją, naikina atsiradusią galimybę vizualiai susieti miesto centrą su mariomis. Ar pavargęs nuo bendravimo
su manimi, ar jausdamas mano pasipriešinimą nepagrįstai koreguoti galiojantį Nidos bendrąjį planą, A. Bertašius
atsiuntė A. Šimkų mandagiai pranešti, kad aš numatytas „pastiprinti“ kitu architektu, kurio neįvardijo.
Likusios tų metų atostogos buvo košmariškos. Niekur, nei visada gelbstinčioje jūroje, nei taurėje, nei naktiniame
budėjime neradau sau vietos. Neteisus? Pasak E. Gilbert’o: „Pasaulyje nėra tokios problemos, kurios negalima
išspręsti išsimaudžius karštoje vonioje, išgėrus taurę viskio ar paskaičius maldą“. Netiesa, problema niekur nedingo – ji tiesiog pakeitė dalį mano gyvenimo iki šiol tai nurimdama, tai vėl grauždama. Objektas, kurio sėkme
taip tikėjau, jau slydo iš mano rankų.
Grįžus į Vilnių A. Bertašius, apsikaišęs keliais advokatais ir buteliu raudonojo vyno, pakvietė mane į susitikimą kolegos A. Mituzo biure. Kai tarpduryje pasirodė mane „palaikantis“ kolega, nenustebau, nes jis jau buvo pasižymėjęs
savo neetišku elgesiu su kolegomis. Pirmiausia jis turėjo informuoti mane, kad į jį kreipėsi užsakovas dėl objekto,
kurį projektuoja kolega – tai tarptautiniai architektų profesinės etikos standartai. Nepaspaudžiau jo ištiestos rankos, bet krikščioniškai atleidau jam, jau apleidusiam šį pasaulį. Prisimenu nugirstą dviejų kolegių pokalbį – „jis
manė, kad už tokį elgesį jam nieko neatsitiks“ – tai buvo pasakyta apie „stiprintoją“ kolegą, sužinojus, kad jis susirgo baisia liga. Jos dar nežinojo apie mano situaciją, jis jau buvo pasižymėjęs sutikdamas sunaikinti iškilaus kolegos
darbą Kaune.
Gal iš tiesų taip būna – likimas rikiuoja pagal nuopelnus. Žvilgtelėjau į jo atsineštus eskizus – tai viskas, ko norėjo
A. Bertašius. Klaidingas funkcinis modelis su vos ne dvigubai padidintu užstatymu ir, savaime suprantama, kaina.
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Štai čia tas prakeiktas įrodymas – „jeigu ne aš, padarys kas kitas“. Deja, visada atsiras architektų, kurie aklai vykdys
užsakovų norus, užuot bandę išaiškinti laukiančias jų nelaimes. Tai padaryti nelengva, ypač su tokio charakterio
užsakovais, kurie viską žino geriausiai...
Beje, nors keista, ta pati R. Baškytė, pristatant naują „Marinos“ projekto versiją Nidos savivaldybėje, kaip visada
arogantiškai pareiškusi nuomonę apie architektūrą, įpykdė naują A. Bertašiaus verslo partnerį, tikrą šveicarą, kuris,
trenkęs durimis, retiravosi iš posėdžio, o gal ir projekto, taip išgelbėdamas A. Bertašių nuo garantuoto bankroto,
jeigu tokios apimties, tokių nepagrįstų ambicijų objektas būtų buvęs realizuotas.
O tuo metu, man atsisveikinant su vienu svarbiausių gyvenimo projektų, užsakovas, sukvietęs į pasitarimą visus,
kurie privalo sekti patvirtintų reglamentų laikymosi – R. Baškytę, D. Varnaitę, A. Degutį, nedalyvaujant nė vienam
naujojo, jau baigiamo rengti Nidos bendrojo plano, autoriui, nusprendė, kad galiojantis 20 proc. užstatymas privalo būti pakeistas į 36 proc. Pasirašė protokolą ir davė nurodymą „Urbanistikai“ projektą atitinkamai koreguoti.
Buvo įvykdytas tarnybinis nusikaltimas. Organizacijų vadovai, kurių pagrindinė prievolė – siekti mažinti užstatymo
plotus, nusprendžia diametraliai priešingai. Čia buvo nepasinaudota galimybe pasipriešinti ir paviešinus šį nutarimą galbūt pasiekti minėtus derintojus patraukti. Tikrai žinau, kad tai būtų buvęs ilgai lauktas visų kolegų, kuriems
tenka susidurti su minėtomis tarnybomis, įvykis.
Nepasinaudota. Profesiniai diletantai voliuntaristiškai nurodė „Bendrojo plano“ rengimo grupei, kurią sudarė
architektūros profesoriai J. Bučas, P. Kavaliauskas, doc. A. Lamauskas ir dar keli žinomi architektai – A. Mituzas, L. Naujokaitis, padidinti užstatymo tantkį nuo 20 iki 36 procentų. Iš dalies pateisinu kolegas: ilgus metus
iškankinti neprofesionalių derintojų pastabų, pavargę, susinervinę, seniai „suvalgę“ tam skirtus pinigus, nesiginčydami adaptavo gautus nurodymus...
„Marina Nida“ man buvo antras, didysis praradimas gyvenime – po „Siemens“. Čia jau net senas posakis „Visų moterų neišmylėsi, visos degtinės neišgersi, visų pinigų neuždirbsi“ nebeatrodo juokingas. Gyvenimas tikrai sutrumpėjo...
Ir paskutinis pasažas Neringoje, šį kartą Juodkrantėje, Kalno gatvėje, stovinti originalios išvaizdos buvusi Raseinių
melioracijos valdybos poilsinė. Kai pamačiau cokolyje pritvirtintą lentelę, kurioje buvo pažymėta, kad šio pastato autorius – A. Zaviša, pagalvojau: „Dievo pirštas!“ Iš tipiško komforto, tiksliau, diskomforto, poilsinės funkcinės
schemos, tokia buvo reali to meto paklausa, reikėjo „pabėgti“ į šiandieninės, vidutinei klasei tinkamų apartamentų
funkciją su virtuvėlėmis, atskirais sanmazgais.
Tvirtai buvau nusprendęs nekeisti A. Zavišos suprojektuoto pastato eksterjero, tik kiek praplatinti balkonus, paaukštinti iki normatyvinio aukščio jų turėklus, suteikiant ažūriškumo, nes pastatas yra netoliese pačių žaviausių
Juodkrantės vilų.
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Poilsio namų Kalno g. Juodkrantėje rekonstrukcija. Archit. – Leonardas Vaitys, Tautvydas Čaplikas. 2010 m.

Pirmą kartą susidūriau su naujuoju Neringos nacionalinio parko vadu T. Tukačiausku – jaunu, g)ražiu, žinoma, ne
architektu, bet ką gali žinoti? Greitai paaiškėjo, kad jis sunkiai perkelia vaizduotėje pateikiamus brėžinius. Teko daryti papildomas vizualizacijas, važiuoti su juo į vietą, tada supratau, kad jis vis tiek „nesuveda“ projekto su natūra,
nors šį kartą ir parko architektė N. Piekienė sakė – viskas tvarkoje. Laikas lėkė jam nebe savaitėmis, o mėnesiais.
Būdamas užtikrintas dėl savo sprendimų, užsakiau tarpininkams projektuoti visas inžinerines dalis, per mėnesį jie
ir atliko. O derinimo kaip nėra, taip nėra.
Nuvažiavau į R. Baškytės kontorą pas atsiradusią naują jos pavaduotoją – vyriausiąją architektę, visai jauną, matyt,
tiesiai iš mokyklos suolo Rūtą Gruzdytę. Nustebau, kad ji nustebo, kodėl T. Tukačiauskas nederina, ir paskambino
jam, perspėjo, kad derinimui nėra kliūčių. Kas lėmė T. Tukačiausko užsispyrimą, negaliu suprasti.
Dar po savaitės derinti nebereikėjo – užsakovas paskelbė bankrotą – suprantama, pinigų už projektą negavau ir
dar likau 17 000 litų skolingas tarpininkams už padarytą darbą. O Tukačiauskas padarė jau minėtą karjerą. Tai buvo
nebe smūgis, o tik smūgelis į surambėjusią mano odą. Atėjo eilinė, planinė, kapitalizmo ekonominė krizė. Išėjau
pusei metų nemokamų atostogų, bet, žinoma, dirbau įprastu režimu, kad mano jaunieji partneriai gautų bent po
minimalų atlyginimą – jiems reikėjo iš kažko gyventi, o man anksčiau įsivaizduojamo laiko praardyti kojinę.
Taip šlovingai baigėsi mano 50 metų „drožiant prie lentos sveikatą“ (Kęstučio Pempės terminas). Jeigu tų metų
skaičių paverstume įprastomis aštuoniomis darbo valandomis per dieną, mano tikras darbo laikas sudarytų tikrai
ne mažiau kaip 60 metų. Drožiau sąžiningai, kaip ir visi „našlaičiai“. Gal kam, skaitančiam šį tekstą, taip ir neatrodo,
dažnai jame regint „kūrybinio“ atsipalaidavimo momentus.
Pridedu sąrašą – spręskite patys...
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Redaktoriaus žodis
Tai kas gi vyksta Lietuvoje 2013 metais? Ar iš tiesų gerėja ekonomika, didėja BVP, kaip apie tai informuoja
įvairūs sociologiniai tyrimai? Gal ir taip. Tai įpūstų optimizmo trąšos ir į architektų daržą. Bet panašūs tyrimai
kitais klausimais, pvz., politikų ar ir visų partijų populiarumo prognozės, dažnai prie balsavimo urnų, švelniai
tariant, nepasitvirtindavo...
Ką gi. Šiaip ar taip, atrodo, savanorišką eutanaziją pasirinkusių piliečių skaičius nedidėja, emigrantų skaičius
auga, tarp architektų – taip pat. Status quo?
Tikriausiai, tačiau šie skaičiai (emigrantų – ir kvalifikuotų architektų) gal jau ribiniai? Bet kuriuo atveju tokie,
kad ateinančių metų numeriuose „Archiforma“ mėgins
juos suskaičiuoti ir pasidomėti, kaip jiems sekasi. Šiuo
požiūriu „Archiformos“ siekis sėkmingai sutapo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rūpesčiu dėl
mūsų parengtiems profesionalams atsivėrusių galimybių ir naujų iššūkių Europos Sąjungos erdvėje. Ši tema
– pirmas spaudos lankas, beje, ekonomiškai remiamas
Aplinkos ministerijos (ir, beje, pirmą kartą per septyniolika metų) – tarsi įžanga į pagrindinę kitų metų temą.
Gal tas faktas, kad aplinkos ministras yra architektas,
pagaliau turės įtakos atrenkant profesionalią spaudą
Lietuvos architektūrai pristatyti?
O tarsi preambulė tai kitų metų temai buvo šie metai:
„Architektų rengimas Lietuvoje“.
Ką gi jie atskleidė? Visų pirma, patvirtino, kad mūsų
yra labai daug, per daug. Iš to kylančios blogybės tarsi
aiškios – talentingų tiek pat, vidutinybių daugiau, dempingo daugiau, etikos mažiau. Ar vidutinybės pakankamai vidutiniškos Europai? Regis, taip. Kartkartėmis ir
pas mus pasirodantys europiniai vidutiniokai nestebina. Tai gal nieko blogo, jeigu mes rengiame architektus
egziliui? Juk puikiai suprantame, kad darbo čia (pagal
profesiją) jie negaus. Rengiame už savo varganus krepšelius.
Šiais metais Švietimo ministerija stipriai apkarpė skiria-

mus krepšelius visoms architektus rengiančioms aukštosioms mokykloms, tačiau lygiai tiek pat padidėjo
priimtųjų skaičius į mokamas vietas...
Ko gero, pagal dabartinę demokratijos sampratą: išmokei plaukti šimtą metrų ir išmetei į vandenyną. Nieko
nepadarysi: kol besikapanojančių virš vandens daugiau nei nuskendusių (ar tikrai?), radikalių permainų,
matyt, nebus.
Šiame numeryje pristatomų dar aštuonių dėstytojų
kūryba liudija, kad jie neabejotinai yra šių dienų kūrybiniai lyderiai, ir jų kūrybinis autoritetas iš tiesų gali
patraukti studentus. Šiame sakinyje neatsitiktinai du
kartus pakartotas žodis kūrybinis. Kūrybinis dėstytojo
potencialas – neabejotinas privalumas, bet ar jis lemia
ir užtikrina pedagoginės veiklos kokybę? Nemanau.
Žymių Lietuvos architektų-dėstytojų dalyvavimas ekspertų tarybose, architektūrinių konkursų vertinimo
komisijose atskleidžia „juslinį“ jų pobūdį. Čia ryškiai
pasigendama gebėjimo analizuoti, apibendrinti, teoretizuoti. Matyt, todėl daugelio pastarųjų konkursų
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rezultatai, atitokus po jų „juslinio“ įvertinimo, pasirodo
sunkiai suprantami.
Susiformavo keista praktika: didžioji dauguma dėstytojų praktikų pakniopstom atlekia atlikti savo pedagoginės pareigos, dar neatšalę nuo asmeninio kūrybinio
akto, todėl nelabai ką kita, galbūt ir labai savita, pajėgia
pastebėti. Kiti iš mokyklos suolo imasi „gaminti“ disertacijas, neturėdami jokios kūrybinės patirties. Kad taip
juos sukryžminus...
Vykdydami savo įsipareigojimus fondams tęsiame žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus temą. Čia šalia pristatomų išties nuostabių, tiesa, tarpusavyje šiek tiek
panašių medinių bažnyčių – ir žymiai sudėtingesni E.
Guzo bei R. Žadeikytės bandymai kalbėti apie pastatų
sakralumą.
Tradicinėje rubrikoje „Architektūros riteriai“ – Romas
Jonas Devinduonis, unikali asmenybė šiuolaikinėje
Lietuvos architektūroje. Tai filosofuojantis urbanistas,
eruditas, kategoriškai lipdamas į naujus potyrius, tarp
jų ir tiesiogine prasme – į kalnus, per ilgą savo kūrybinę
praktiką absorbavęs skirtingų socialinių struktūrų modelius, turėdamas aiškią jų vertinimo sistemą.
Pabaigoje tradiciškai pristatomos naujos knygos ir
reikšmingesni įvykiai, tarp kurių ryškiai išsiskiria kauniečių KAFE (Kauno architektūros festivalis).

Kaunas yra Kaunas! Tikiuosi, kad taip bus visada. Tokio
plataus, taip profesionaliai apgalvoto, tokio reprezentatyvaus ir ilgalaikio renginio Lietuvoje nėra buvę! Vien
knyga apie moderniąją Kauno tarpukario architektūrą
ko verta. Iš tiesų, tai buvo tarptautinio lygio reiškinys,
kuris logiškai gali sulaukti atitinkamo dėmesio. Tik nereikia apsigauti, kad UNESCO dėmesys netaptų jungu
dėl jos lietuviškojo padalinio diletantizmo. Tada ta
smagi Laisvės alėjos atgaivinimo paroda liks tik popierinė. Suprantu, kad ji tokia, kaip yra – daugiau kultūrinio paveldo miesčionims gąsdinti. Bet kad Laisvės
alėjos likimas, Lietuvai pirmą kartą būnant ilgesnį laiką
laisvai, būtų radikaliai išspręstas pasitelkus tokio lygio
architektūrą, kuria mes didžiuojamės, – tai faktas.
O ir mums patiems dera būti atsargesniems, pagarbesniems tų kolegų darbams, kurie netelpa į šiuolaikinę
stačiakampės dėžutės sąmonę.
Mados eina ratu... Palikdamos nuostabų istorinį šleifą,
stebinantį, juokinantį, piktinantį ateities kartas, bet –
mūsų. Kaunas privalo likti Kaunu, kur istorinis artumas
nuo tikros moderniosios architektūros periodo, matyt,
gaivina atmosferą, leidžiančią Kauno kolegoms būti
moderniosios architektūros avangarde. Atidžiai saugokite tai.
Archiforma, 2013, nr. 3/4
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Iššūkiai ir galimybės
Nepaliaujamai didėjant aukštąjį mokslą baigusių, taigi,
profesionalių, architektų skaičiui ir dėl to logiškai kylant didesnės konkurencijos, projektavimo darbų lygio,
dempingo, etikos problemoms, mūsų „išėjimas“ į Europos rinką galėtų būti ne atsitiktinis, ne kartkartėmis,
bet nuolatinis. O kas žino, kaip yra dabar?
Todėl Aplinkos ministerijos „Archiformai“ pasiūlyta
tema: „Laisvo asmenų judėjimo, teikiant architektūrines paslaugas Europos bendrijos rinkoje, iššūkiai ir
galimybės“ sutapo su žurnalo siekiu visus 2014 metus
skirti mūsų architektams, dirbantiems ne Lietuvoje ar
Lietuvoje, bet Europos rinkai. Iš tiesų ši tema yra aktuali
ir svarbi visam Lietuvos architektų cechui.
Kiek mūsų aukštąsias mokyklas baigusių architektų
paliko Lietuvą vyraujant bendroms emigracijos tendencijoms dėl nedarbo, nepalyginimai mažesnio atlygio? Kokie iššūkiai ir pavojai slypi dirbant egzilyje,
dažniausiai liberalizmo idėjų išbalansuotoje visuomenėje, kuri globalizmą architektūroje priima jau kaip
prigimtinę duotybę? Kaip jiems sekasi? Ar gali būti
sukurta sistema, kad mūsų architektai ne emigruotų,
o tik eksportuotų savo kūrybą? Sukūrus tokią sistemą
ir jai sėkmingai veikiant atsirastų pateisinimas, kodėl
rengiamas toks didelis skaičius aukštos (?) kvalifikacijos
profesionalų, intelektinė veikla neišvengiamai turėtų
atgarsį kitų valstybių ir visos ES kultūriniuose bei ekonominiuose sluoksniuose. Atgarsį apie Lietuvą.
Ši tema labai aktuali, tačiau ji tokia įvairiapusė, turint
omeny galimą idėjų poliarizaciją, medžiagos apie užsienyje dirbančius, bet niekur neregistruotus kolegas,
paiešką ir pan., kad iš karto matyti, jog jai aptarti anaiptol neužteks vieno spaudos lanko.
Taigi, „Archiforma“ planuoja ją paversti pagrindine
2014 metų tema: šalia lietuviškų architektūros naujienų ieškosime pasklidusių po Europą kolegų, analizuosime jų veiklą, aiškinsimės galimybes.

„Archiforma“, šiaip ar taip, vienintelis Lietuvoje architektūrinis žurnalas, kuris jau septyniolika metų yra
ES – ir ne tik joje, todėl pristatyti mūsų architektų
darbus ne tik tėvynėje, bet plačiuose Europos baruose, matyt, yra mūsų pareiga.
Pirmieji žingsniai Europon
Pirmieji atsitiktiniai Lietuvos architektų bandymai „išeiti“ į europinę rinką prasidėjo XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Atsitiktiniai todėl, kad asmeninėmis
pastangomis pakliūti į tarptautinius architektūrinius
konkursus buvo neįmanoma. Dalyvavimas juose, ir
šiaip jau epizodinis visoje SSRS, Maskvos buvo griežtai
reglamentuojamas.
Pirmasis mūsų architektų dalyvavimas konkurse užsienyje, be abejonės, „liaudies demokratijos“ šalyje – Vokietijos Demokratinėje Respublikoje – vis dėlto įvyko
be Maskvos žinios.
Vilnius, per vietines partines struktūras susigiminiavęs
su Erfurtu, buvo pakviestas dalyvauti Miesto halės architektūriniame konkurse.
„Galima teigti, jog šis darbas ir tame pačiame konkurse
dalyvavęs kitas darbas, parengtas V. Čekanausko vadovaujamo kolektyvo, savotiškai „pralaužė ledus“ ir davė
pradžią Lietuvos architektams dalyvauti svetur rengiamuose tarptautiniuose architektūros konkursuose.
Baravykas nepaprastai aktyviai propagavo kolegoms ir
valdžios atstovams dalyvavimo tokiuose konkursuose
svarbą ir prasmę, todėl Erfurto konkursą jie traktavo
kaip labai reikšmingą naujosios lietuviškos architektūros išbandymą, kaip galimybę parodyti ir vietiniams,
ir maskviškiams funkcionieriams, nuo kurių valios priklausė, ar leisti mūsų architektams varžytis užsienio
architektūrinėse arenose, kad mes esame pajėgūs konkuruoti su kitų šalių kolegomis... Baravykui atrodė, kad
liaupsės, girdimos mūsų architektams Tarybų Sąjungoje, nors ir buvo malonios, bet ne visada visavertės, o
akivaizdus dalyvavimas tarptautiniuose konkursuose
parodytų, ko esame verti. Jis neabejojo, kad, net ir ne-
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laimėjus, įgytos patirties ir kūrybinių potencijų mobilizavimo prasme dalyvavimas tokiuose konkursuose
daro teigiamą poveikį mūsų architektūrai.“ (Rimantas
Buivydas, in: „Architektas Gediminas Baravykas. Kūrybos pulsas“, 2000)
Čia pristatomi Lietuvos architektų darbai, dalyvavę
tarptautiniuose konkursuose nuo 1979 m. iki Nepriklausomybės, kaip pirmieji bandymai europinėje erdvėje. Jie buvo tokie reti, kad prieš išvežant projektus
Lietuvoje kildavo tikras profesinis ažiotažas – jais domėjosi ne dešimtys, bet šimtai architektų, pagal regalijas dar negalėjusių ten patekti.
Projektai pristatomi kaip artefaktai be didesnių komentarų.
„Sukišti“ apie 100 000 kv. m ploto tūrį į viduramžišką
Erfurto gatvių audinį – nepaprastas uždavinys. Lietuviams pavyko išvengti pastato kaip savitikslio monumento idėjos ir paversti jį vienijančiu visos aplinkos
gyvenimo infrastruktūros elementu.
Milžinišką susidomėjimą net visos Europos mastu sukėlė 1980 metais įvykęs Tarptautinio komunikacijų
centro La Defence aikštėje Paryžiuje konkursas, kuriame dalyvavo 989 kompanijos. Lietuvos architektams
buvo suteiktos dvi vietos, ir abiejų kolektyvų darbai
buvo pripažinti esantys verti dialogo. Jie pateko tarp
428 konkursinių darbų, kurie buvo publikuoti specialiame leidinyje.
Po to vėl buvo Paryžius – Lietuvos architektai dalyvavo
La Villet parko konkurse (arch. A. Gučas, R. Pilkauskas,
R. Stasėnas, G. Budreika).
Sėkmingiausias lietuviams buvo taip pat didžiulio susidomėjimo sulaukęs išskirtinės architektūrinės kultūros
šalyje – Suomijoje – vykęs Arktikos ir Laplandijos kraš-

totyros muziejaus konkursas. Jame dalyvavo du mūsų
kolektyvai: V. Čekanauskas, S. Jusionis.
J. Anuškevičiaus, E. Gūzo, A. Norkūno, A. Šarausko, H.
Štaudės projektas sulaukė išskirtinio ir bene garbingiausio įvertinimo per visą neilgą lietuvių architektų
dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose istoriją. Iš
tiesų, mūsiškių pasiūlyta koncepcija ir plastinė išraiška
puikiai tiko muziejaus tipologijai būtent Šiaurės poliarinio rato kraštovaizdyje.
1985 metais – vėl Paryžius, grandiozinis Bastilijos operos teatro konkursas. Lietuvių konkursinis projektas,
vizualiai labai artimas pirmąją vietą laimėjusiam projektui, tarsi patvirtino netiesioginį, bet visada konkursuose egzistuojantį sėkmės ar laimingo atsitiktinumo
veiksnį.
Paskutinis sovietinių metų konkursinis bandymas –
Stočių aikštės Zalcburge konkursas 1986 metais. G.
Baravyko, L. Merkino, S. Šarkino, A. Gučo, R. Jarašiūno,
G. Kuginio komandos pateiktas projektas tapo architektūrinių publikacijų favoritu Austrijoje. Iš tiesų itin
originalus projektas nepelnė aukščiausių įvertinimų,
tačiau, matyt, nepatogiai pasijutę konkurso rengėjai
pažymėjo jį garbės diplomu.
Štai ir viskas. Iš tiesų nedaug per gerus du dešimtmečius, kai pasaulis apskritai pradėjo kalbėtis tarpusavyje.
Kaip mes atrodėme tuose konkursuose? Manau, kad
gana tiksliai juos apibūdino vienas architektūros teoretikas: „Tikriausiai juos darė jauni, aiškiai gabūs žmonės,
kurie, stengdamiesi pasirodyti žiną apie architektūrą
viską, kartais prarasdavo pusiausvyrą?...“ O kaipgi kitaip. Gal dalyvauji pirmą ir paskutinį kartą. O pasirodyti
provincialu?!
Archiforma, 2013, nr. 3/4
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Erfurto miesto halės konkurso projektas.

Erfurto miesto halės konkurso projektas. Archit. –

Archit. – Gediminas Baravykas, Kęstutis

Vytautas Čekanauskas, Arūnas Paslaitis,

Pempė, Gytis Ramunis. 1979 m.

Alfredas Žalys, Gražina Pajarskaitė. 1979 m.

Stočių aikštės Zalcburge konkurso projektas. Archit. – Gediminas Baravykas, Leonidas
Merkinas, Saulius Šarkinas, Augis Gučas, Romas Jarašiūnas, Gintaras Kuginis. 1986 m.
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Tarptautinio komunikacijų centro Paryžiuje,

Bastilijos operos teatro konkurso projektas.

La Défense aikštėje, konkurso projektas.

Archit. – Gediminas Baravykas, Andrius Gudaitis,

Archit. – Algimantas Alekna, Gintautas Telksnys,

Leonidas Merkinas, Saulius Šarkinas, Gražina

Leonardas Vaitys. 1980 m.

Pajarskaitė. 1985 m.

Arktikos ir Laplandijos kraštotyros muziejaus konkurso projektas.
Archit. – Jonas Anuškevičius, Eugenijus Gūzas, Algirdas Norkūnas, Algimantas Šarauskas,
Henrikas Štaudė. 1984 m.
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Žemaitijos medinės bažnyčios
Ilgiausiai pagonimis išlikę žemaičiai, pradėję krikštytis,
ėmėsi to darbo iš esmės. Ko gero, tai būdo bruožas,
bet, be abejo, ne tik. Krikščionybės plėtra jau buvo įgavusi pagreitį, matyt, atsirado ir ekonominių galimybių
statyti bažnyčias, ypač – kuklias medines. O ir mūsų
nacijos polinkis į teatriškumą, radęs savo išraišką bažnyčios erdvėje ir teatriškose apeigose, skatino naujų
šventovių statybą. Pažvelgę į dr. Algės Jankevičienės
knygoje „Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir
varpinės“ pateiktą medinių bažnyčių išsidėstymo Lietuvoje žemėlapį matome didžiulę jų sankaupą būtent
Žemaitijoje.
Šiame žurnalo numeryje mes „apibėgome“ pietinę Žemaitijos dalį, žvilgtelėdami į tai, kas buvo mūsų kelyje,
nebūtinai į pačius raiškiausius pavyzdžius. Žvilgtelėdami, reikia pripažinti, gana paviršutiniškai, nes absoliuti dauguma bažnyčių stovi uždarytomis durimis – ar
ginantis nuo chuliganizmo ir vagysčių, ar dėl vietinio
kunigo nebuvimo. Ir viena, ir kita, deja, yra mūsų kasdienybė.
Viduklės bažnyčia, pastatyta apie 1800 metus vienos žymiausių Lietuvos didikų šeimos atstovo vyskupo J. Giedraičio iniciatyva – tipiška halinė bažnyčia.
Sąlygiškai ją galima pavadinti trinave, su plačia vidurine
nava, atskirta nuo siaurų šoninių trijų kolonų eilėmis.
Nors interjero elementai, kaip dažniausiai liaudiškose
bažnyčiose, yra surankioti, vis dėlto jaučiama santūri erdvę vienijanti konstrukcinė ritmika. Beje, ji persikelia ir į
fasadus – imituojami piliastrai su kapiteliais. Šiaip jau akivaizdu, kad išorinis bažnyčios vaizdas buvo ne kartą keistas, nes tarp monumentalių, sunkokų pagrindinio tūrio
detalių atsirado istorizmo epochos elementų.
Eržvilko bažnyčia pastatyta apie 1850 metus, o po pusės amžiaus kone iš esmės rekonstruota. Matyt, perstatytojai pretendavo į baziliką, nes buvęs bažnyčios tūris
buvo pailgintas, sukurtas naujas priekinis fasadas su

gana pretenzingu aštuonkampiu bokštu. Teisybės dėlei reikia pripažinti, kad rekonstrukcija, bent jau stiliaus
požiūriu, buvo pakankamai nuosekli. Smailiaarkiai langai, atsiradę naujajame priekiniame fasade, nuosekliai
kartojasi ir šoniniuose fasaduose, o pagrindiniame fasade išlikusio bokšto formą pakartoja mažesnis – virš
presbiterijos. Neabejotina, kad ir centrinės navos
ritininis skliautas, ir nežymiai išlenktos šoninių navų
lentos – rekonstrukcijos padarinys. Išorinis ir vidinis
bažnyčios santūrumas, matyt, yra europinio klasicizmo įtaka, kuri ir sugeba suvienyti gana mechaniškas
neogotikines – ažūrines – detales, kurių gausu bažnyčios vidinėje erdvėje.
Varlaukio bažnyčia pastatyta apie 1880 metus. Ši
bažnyčia man pasirodė bene mažiausiai paliesta perstatinėjimų. Ji liaudiškai kresna, todėl monumentali, su
minimaliu išorės dekoru. Net pasviręs bokštelio kryžius sudaro tikroviškumo įspūdį. Čia ateina žmonės ir
iš savo kasdienybės panyra į halinę, stambių kolonų
suskaidytą trinavę erdvę, matyt, pripildytą paprastos,
tačiau sakralinės dvasios.
Skaudvilės bažnyčia – kryžminio plano. Būtų simetriška, bet zakristijos dalis – tarsi atskiras tūris. Tai irgi tarsi rodo statytojų neprofesionalumą – lyg elementarią
pamoką, kad erdviškai ši asimetrija nesuvokiama. Šios
bažnyčios architektūrinėje plastikoje jau ryškėja klasicizmo bruožai, ji kiek puošnesnė nei Varlaukio, tačiau
pagrindinio fasado detalės – tiek karnizo lenta, dekoruota dantukais, tiek įgilinta arka su nukryžiuotojo statulėle, apdailinta pjaustinėtomis detalėmis, tiek arkinių
langų aprėminimas stačiakampiais apvadais – palieka
to nepakartojamo liaudiško naivumo įspūdį. Interjeras
gal kiek dvilypis. Santūri vargonų choro architektūra
presbiterijos dalyje eklektiškai subyra įvairiais istorizmo elementais ir, nors sudaro puošnumo įspūdį, praranda liaudišką paprastumą.
Tūbinių bažnyčia – stačiakampio plano, su trisiene apside. Ir vėl, kaip dažnai liaudiškose bažnyčiose pasitaiko, – ryžtingai asimetriškas zakristijos tūris. Bažnyčios
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pagrindinis fasadas klasicistinis, visą dekorą sukoncentravęs centrinėje dalyje. Virš pagrindinio įėjimo – arkiniai langai, įsprausti į stačiakampius, kurie kartojasi ir
šoniniuose fasaduose. Gana tipiška ir bažnyčios vidaus
erdvė – plati ir aukšta vidurinė nava atskirta nuo žemesnių šoninių dviejų kolonų eilėmis.
Degučių bažnyčia – bene vienintelė tokio originalaus
plano Lietuvoje. Čia jau simetrijos laikomasi nepriekaištingai. Lygiakraščio trikampio formos pagrindinės
erdvės planas simetrijai „aplipdomas“ zakristijų tūriais.
Piramidės formą primenantis siluetas, žiūrint iš presbiterijos pusės, užbaigiamas bokšteliu. Vidinėje erdvėje
piramidinio stogo forma nepanaudojama gal dėl sudėtingos jo konstrukcijos, todėl lubos bažnyčios viduje plokščios, o pats dekoras tarsi skyla į dvi stilistines
dalis: tai nuostabaus grožio, ornamentikos ir tikrai liaudiško paprastumo vargonų pusė ir trys barokiniai altoriai presbiterijos pusėje. Išraiškingi, ypač centrinis, bet
visiškai svetimi ir tarsi atsitiktiniai. Tiesa, dekoro vienybę bandoma pasiekti vienodo piešinio karnizu, tačiau
altorių ansamblis toks plastiškai aktyvus, kad interjero
vaizdas lieka suskilęs į dvi dalis.
Žemaičių Naumiesčio bažnyčia. Daugelio apžvelgtų
bažnyčių artimiausia aplinka buvo miestelių prieigos
arba bažnyčios buvo apgaubtos platesnių gamtinių
prieigų, o Žemaičių Naumiesčio bažnyčia – aktyvus
urbanistinis miestelio centro formantas tiek savo vieta, tiek siluetu. Išorės formų paprastumas, proporcijos,
kurias sunku būtų apibrėžti kitaip nei stabilias, gal liaudiškas, sudaro tikrą monumentalumo įspūdį. Viduje jau
įsigali profesionaliosios architektūrinės mados atributika. Barokas savo puošnumu, matyt, buvo labiausiai
priimtinas ir suvokiamas kaip tinkamiausias Dievui
šlovinti. Perdėtai puošnūs interjerai greta saikingų ir
monumentalių išorės formų – tai charakteringas XIX

amžiaus liaudiškų bažnyčių bruožas. Tokia ir Žemaičių
Naumiesčio bažnyčia.
Judrėnų bažnyčia, pastatyta 1780 metais, savo architektūrine išraiška ir planiniu sprendimu – stačiakampė
su dviem simetriškais zakristijų tūriais – panaši į daugelį tuo laikotarpiu statytų bažnyčių. Galima teigti, kad
jį atitiko tuometinę sakralinių pastatų architektūros
madą.
Veiviržėnų bažnyčia – viena iš geriausiai išsilaikiusių
liaudiškų medinių bažnyčių, statytų XVIII a. pabaigoje. Ji taip pat charakteringa savo išorės santūrumu ir
proporcijų tvirtumu bei paprastumu. Gal tik pagrindinio fasado vaizdas su išaukštintu trikampiu frontonu,
užsibaigiančiu aukštu, gana netradicinių formų bokšteliu, suteikia jai išskirtinumo. Tai trinavė, lotyniškojo kryžiaus plano bažnyčia su plačia vidurine ir labai
siauromis šoninėmis navomis, dengta vientisu stogu,
suteikiančiu jai papildomo monumentalumo įspūdį.
Interjere, kaip jau įprasta, stilistinis mišinys – nuo liaudiškų ornamentų iki barokinių altorių.
Baigdamas šią trumpą ekskursiją po medines bažnyčias Žemaitijoje bei prisimindamas jas kituose Lietuvos
regionuose galiu drąsiai teigti, kad tokio vientiso, galingo liaudiško paveldo reikšmė mūsų kultūrai yra ypatinga ir šis paveldas yra akylai saugotinas.
Šiais laikais nebegali būti jokių praradimų, galimi tik
atidūs remontai, atliekami tada, kai reikia, o visi aplinkos „pagražinimai“, kad ir gerais norais grįsti, turi būti
apriboti.
Supratau, kad ir ateityje ieškosiu progų sugrįžti prie jų,
prie dar neaplankytų. Ne tik nufotografuoti, skubant
toliau, bet tiesiog pabūti šalia, galbūt nupiešti, kad jos
nesusilietų vientisame audinyje, o gaivintų atmintį tik
tai vienai bažnyčiai būdinga detale.
Archiforma, 2013, nr. 3/4
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Redaktoriaus žodis
Šį laiką Lietuvos architektūroje, ko gero, tiksliausiai
galėtume apibūdinti taip: besistabilizuojantis darbo
ritmas su beviltiškai atsilikusiu atlygiu už šį darbą. Taip
jau yra. Atrodo, netgi pradedame prie to priprasti, o
esant tokiai architektų gausai (2000 atestuotų ir dar
daugiau neatestuotų) nelabai ir galime tikėtis ko nors
ženkliai geresnio.
Prie šio klausimo, kaip vieno iš esminių architektų „buities“ aspektų, apsistosime ir šiame numeryje. Perskaitę
straipsnį „Lietuvos architektai užsienyje – iššūkiai ir galimybės“ galėsime kai ką palyginti.
Svarbiausia, žinoma, ne tai. Svarbiausia, kaip lietuviškas
mokyklas baigusiems kolegoms sekasi adaptuotis laisvoje ir, tenka pripažinti, kokybiškai aukštesnėje rinkoje.
O jų ten jau ne viena dešimtis ir ne vienas šimtas.
Architektų, gyvenančių ir dirbančių užsienyje daugiau
nei dešimtmetį, kūrybinis bagažas, įgyta patirtis, ryšys
su Lietuva perteikiant naujai atrastas galimybes, manau, bus įdomi tema visiems. Užsieniui dirbantys Lietuvoje – jie irgi mums bus įdomūs.
Beje, tenka pripažinti, kad bent jau vienu aspektu tarp
dirbančių Lietuvoje ir užsienyje nėra jokio skirtumo:
gauti iš kolegų medžiagos žurnalui – medžiagos apie
jų pačių kūrybą – yra vienodai sunku. Slunkius – vienas
iš esminių lietuviško mentaliteto apibūdinimų.
Nepaisant to, mes vis tiek Jus mylime.
Tiesą sakant, yra už ką. Geros architektūros pavyzdžiai
pamažu plinta po Lietuvą, išvengiama anksčiau pasitaikydavusių nesėkmių, kartais sukeldavusių „tautos aktyvistų“ pasipiktinimą. Tai dar kartą įrodo, kokie svarbūs
mes, kuriantys Lietuvos kraštovaizdį, palyginti su dešimtimis romanų, muzikinių opusų, teatro pastatymų,
kurie dažniausiai „numiršta“ be jokios plačiosios visuomenės reakcijos – nei apgailestavimo, nei piktdžiugos.
Kas kita architektūra – ji visiems matoma, ji yra akivaizdžiausias valstybės įvaizdžio atspindys. To nederėtų už-

miršti niekam: nei tiems, kurie ją vertina nieko apie tai
nesuprasdami, nei profesionalams, kurie privalo būti
kategoriški kokybės garantai.
Visa tai – tradicinėse žurnalo rubrikose apie pastatytus
ir projektuojamus objektus. Akivaizdu, kad tarp neblogo architektūrinio lygio darbų matyti ir itin sėkmingų
kūrinių, kurie neabejotinai pretenduos į metinę „Archiformos“ premiją.
Šiame numeryje yra ir naujas akcentas – šių dienų realija – gyvenamųjų pastatų renovacija. Kas, be neabejotinos ekonominės naudos, yra svarbu architektūrai?
Gal tai gali tapti santykiniu gėriu banalokai supanašėjusiam visoje Lietuvos teritorijoje architektūriniam
daugiabučių vaizdui? Pasidairius po atskirus regionus
galima konstatuoti, kad kolegų teritorijos architektų,
kurie derina, ir kolegų, kurie randa šiame darbe duonos kąsnį, požiūris į nebrangią galimybę sukurti bent
minimaliai savitą aplinką yra, deja, skirtingas.
Jonas Glemža – netradicinis šio numerio „Architektūros
riterio“ rubrikos dalyvis, didžiąją savo gyvenimo dalį
paskyręs vadybos, mokslo, pedagogikos, visuomeni-
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Mūsiškiai
nės veiklos barams, visada ištikimai susijusiems su architektūra.
Vėl užderėjo architektūrinių leidinių, nuo teorinių iki
eseistinių. Tai turėtų rodyti, kad kolegų, gebančių teoretizuoti, sisteminti, vertinti, daugėja. Deja, architektūrinio gyvenimo kasdienybėje to nejuntama. Mūsų
nėra ne tik viešojoje publicistikoje, o tai savaime labai
svarbu, kad būtų profesionaliai iškeliamos rimtos krašto urbanistinės problemos, kurios šiuo metu tėra diletantiškų samprotavimų lygmens. Mūsų, pasikausčiusių
teoretikų, iš kurių pastaruoju metu nemaža dalis įgijo
daktaro laipsnius, negirdėti ir tokiuose mums patiems
svarbiuose įvykiuose, kaip architektūriniai konkursai,
ypač jei kalbėtume apie profesionalų vertinimą.
Galima sutikti, kad konkursų rezultatai nerodo kieno
nors piktos valios ar tendencingumo, tačiau nepreciziškai paruošiamos žeminančios konkurso sąlygos
kelia daug nepasitenkinimo. Beje, nepasitenkinimas
dažniausiai reiškiamas taip pat neprofesionaliai, kaip
ir vertinimo komisijos verdiktas. O juk profesionalus
komisijos sprendimas galėtų pagrįstai apibūdinti tiek
laimėtojų projektus, tiek tuokart nesėkmingus kolegas.
Ir dar – apie konkursus „Archiformos“ interneto svetainėje. Beje, rašykite ten. Rašykite ne tik piktindamiesi
„nusenusiais kūrybiniais impotentais“, bet ir pagrįsdami, kurie projektai iš tiesų yra geriausi – ir kodėl. Ir lankykitės mūsų svetainėje, nes ten yra ir bus to, ko nėra
popierinėje „Archiformoje“. Pradedame ciklą „Pro
memoria“. Pradedame nuo vieno originaliausių XX
amžiaus Lietuvos architektų ir dailininkų Romualdo
Šilinsko ir jo nepakeičiamos bendramintės Aušrelės Šilinskienės gyvenimo ir kūrybos...
Archiforma, 2014, nr. 1/2

Ne veltui taip apibrėžiau temą – mūsiškiai. Istorija byloja, kad nuo pat LDK laikų mes dažnai nesugebėdavom
pristatyti savo valstybės piliečio kaip lietuvio, todėl
gan daug istoriškai iškilių asmenybių „pasisavino“ apsukresni kaimynai.
Nenorėčiau, kad taip nutiktų ir ateityje. Dabar nemažas skaičius architektų, Lietuvos mokyklų auklėtinių,
gyvena ir kuria užsienyje, ir tai daro jau gana apčiuopiamą laiko tarpą. Drįstu teigti, kad dirbti į užsienį išvyksta tikrai ne prasčiausi studentai, gal ir atvirkščiai,
bent jau didesni avantiūristai – o tai juk kūrybiškas
būdo bruožas.
Nemažai jų, įsitvirtinę kitose šalyse, savęs nebelabai
sieja su Tėvyne, ir kuo toliau, tuo šis ryšys silpnės. Vargu ar mūsų priekaištai gali turėti įtakos kolegoms, susidūrusiems su dviejų pasaulių realybėmis: išprususio
ir mužikiško kapitalizmo. Ir dar nežinia, ar tas didžiulis
skirtumas tarp minėtų to paties kapitalizmo kraštinių
mažės, todėl jų darbas (o mūsiškiai moka dirbti su
mazochistine ištverme) pelno pagarbų vertinimą prognozuojamoje visuomenėje.
Taigi juos reikia sekti. Visam pasauliui skelbti, kad jie
mūsiškiai – lietuviai! Ir palinkėti sėkmės, kad būtų dėl
ko skelbti.
Kiti grįžta į Lietuvą, bet tikrai ne todėl, kad nerado savo
kūrybinės nišos užsienyje. Anaiptol. Tai puikiai iliustruoja Sigito Sparnaičio patirtis. Ne tik nišą kūrybai, bet
ir apartamentus, lengvesnę galimybę judėti pasaulyje,
kasdienybės ramybę, leidžiančią koncentruotis kūrybai,
padorų, užtat skatinantį dirbti atlygį – architektai turėjo
visa tai, ko atsisakė grįždami į Tėvynę. Konstatuotina,
kad grįžusiųjų kūrybinė patirtis yra ryškiai praturtėjusi
– jie jau yra ženklūs Lietuvos architektai. S. Sparnaitis,
V. Gerliakas, A. Šeibokas, R. Bimba – austriškasis desantas – šiandien žinomi visiems, kurie bent kiek seka
lietuviškos architektūros raidą. Atskira padėka Lietuvos
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mylėtojui, žymiam Austrijos architektui E. Wagneriui už
mūsiškių globą ir mokymą.
Išskirtinis „užsienietis“ Alfredas Trimonis, jau antrą dešimtmetį dirbantis Hamburge, išvyko iš Vilniaus pirmojo postmodernizmo „antskrydžio“ į Lietuvą metais,
dar suspėjęs kartu A. Ambrasu ir G. Čaikausku pastatyti
gyvenamąjį namą Žemaitijos ir Šv. Mikalojaus gatvių
kampe.
Pastatas ryškiai ir sėkmingai deklaravo naujo stiliaus
galimybes architektūriškai turtingoje aplinkoje. Manau, kad jis liko pavyzdžiu iki šių dienų: santūrus,
neišsišokantis mastelis, fasadų ritmika, puikios, kiek
ironiškos detalės.
A. Trimonio pavyzdys tiems kolegoms, kurie dirba netolimame užsienyje, galėtų būti patrauklus: „Aš dirbu
Hamburge ir Vilniuje, todėl nesijaučiu išvykęs.“
Pastarasis jo grįžimas į Tėvynę buvo triumfas. „Pirklių
klubas“ Vilniuje – naujas intarpas tarp kadaise buvusio
Vykdomojo komiteto ir Užsienio reikalų ministerijos
kartu su pirmojo rekonstrukcija ir pritaikymu – tapo
reikšmingiausiu 2013 metų Lietuvos architektūros
įvykiu. Beje, čia išryškėjo ir dar viena būtina geros architektūros atsiradimo sąlyga – ji brangi (tiesiogine šio
žodžio prasme).
Kitaip yra su mūsų merginomis. Kūrybingos architektų
Likšų šeimos dukra Dalia į klausimą, kodėl 2001 metais
išvyko į užsienį, atsako trumpai: dėl šeimyninių aplinkybių. Aišku, kad šiuo pasakymu koduojamas šeimos
sukūrimas. Šiuo atveju, atrodo, galutinai įsitvirtinę Berlyne abu lietuviai, tačiau vyresnioji dukra mokosi vokiškoje mokykloje.
Bet dirba D. Likšaitė pas patį serą Davidą Chipperfieldą, kuris turi biurus Londone, Šanchajuje ir Milane. Jos
pačios darbas labai apibrėžtas – tai vizualizacijos. Gyvenimas šalia tokios architektūros, kuri gimsta biure, ir
asmeninės pastangos atskleisti ją vizualizacijomis gerbiamos firmoje, atrodo, D. Likšaitę tenkina.
Tokią pat išvykimo priežastį nurodo ir Eglė Feil (buvusi Gudavičiūtė), tik šiuo atveju vyras ne lietuvis. Kaip,

matyt, ir Ramunės Mikulionytės-Schnedl – Vienoje,
Irmos Kašetaitės-Vestergaard – Kopenhagoje, Aušros
Tendzegolskytės-Sifuentes – Diuseldorfe, Giedrės Černiauskaitės – Beldos Gisbert – Venecijoje ir kitų, kurių
mes ieškosime visus šiuos metus.
E. Feil pasirinkimas – laisvai samdoma architektė –
rodo radikalų pasitikėjimą savimi, kuris akivaizdžiai pasiteisina: ji dirba įvairiuose Vokietijos miestuose, vieną
objektą – pas A. Trimonį, galiausiai tampa Bavarijos architektų sąjungos nare, atestuota architekte, reziduojančia Miunchene.
Sėkmingas darbas ir, tikėkimės, sėkminga šeima beveik
garantuoja jos pasirinkimą: „Nors aktyviai dalyvauju lietuvių bendruomenės Vokietijoje veikloje, vedu šeštadieninės mokyklėlės kalbos, meno užsiėmimus lietuvių
vaikams, organizuoju Lietuvos jaunimo kino klubą, tačiau į Lietuvą grįžti neketinu“, – atsako ji į klausimą apie
savo ateities planus. Tačiau tikisi aktyviai bendrauti ir
dirbti su lietuvių kolegomis.
Meilės, bet, įtariu, ir galimybės pabėgti iš SSRS emigrantas Danius Glinskis su savo žaviąja žmona, intelektualia mokslų daktare, turinčia lietuviškų šaknų ir gerai
kalbančia lietuviškai, Niujorke augina jau tris vaikus ir
sėkmingai, tikiuosi, ir laimingai, gyvena. Žinoma, maža
vilties, kad 1987 metais, būdamas trisdešimties, išvykęs
į JAV mūsiškis realiai galvotų apie grįžimą į Lietuvą, tačiau pažįstant Danių galima tikėtis, kad savo lietuviškas
šaknis jis puoselės su meile ir atida.
Beje, D. Glinskis kol kas bene vienintelis, pasirinkęs restauravimo sritį. Lietuvoje, VISI, baigęs urbanistiką, jis
nepasiklydo naujos karjeros kelyje ir sėkmingai dirba
labai stambiuose Amerikos objektuose.
Įdomu, kad įgiję patirties mūsiškiai labai palankiai atsiliepia apie savo lietuviškas alma mater.
Į nemandagų klausimą, kiek uždirba (atsakyti nebuvo
būtina), neaapgalvotai paatviravo tik vienas anketos
dalyvis, todėl, nenorėdami skaudinti kolegų lietuvių, jo
atsakymo neviešinsime.
Archiforma, 2014, nr. 1/2
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Sigitas Sparnaitis.
Gyvenamojo namo maketas

Tomas Umbrasas, Aidas Barzda,
Tautvydas Vileikis, Rokas Kontvainis.
Danijos Tonderio miesto municipaliteto
išplėtimo konkursas

Alfredas Trimonis. Daugiabutis
gynenamsis namas Berlyne
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Architektė Dalia Likšaitė
Nežinau, kodėl buvau skeptiškas menininkų dinastijoms. Kas kita teisinėje srityje, ten giminiška komanda gali tapti galingu monstru. O jaunieji jos nariai jau
nuo pat pradžių gauna vertingas pamokas, kam, kiek
ir už ką.
Menininkų šeimos man vis asocijuodavosi su tėvų noru
priversti vaikus siekti jų neišsipildžiusių svajonių. Tiesą
sakant, žinau tokių pavyzdžių. Nemanau, kad nuo tų
pastangų beviltiškumo kas nors iš šeimos tapo laimingesni.
O abiem atvejais „tėvų“ vaikai, stodami į aukštąsias
mokyklas, galimai užkirsdavo kelius gabesniems, bet
stokojantiems pirminės profesinės patirties, mažiau
užtampytiems piešimo ar kompozicijos pamokėlių jaunuoliams.

Dalia Likšaitė. Forum Museumsinsel Berlyne vizualizacija

Tačiau pastaruoju metu vis labiau keičiu šį savo nusistatymą dinastijų palankumo link. Iš tiesų, vis daugiau
pastebimų, gabių jaunų architektų atsiranda su žinomų architektų pavardėmis. Charakteringa, kad nebūtinai architektūrinėje terpėje, bet būtinai meninėje.
Pristatomos architektės Dalios Likšaitės atvejis – vienas
iš tų sėkmingų, kai abu tėvai – Irena ir neseniai mus apleidęs meniškasis Gintautas – Likšos savo kasdienį gyvenimą ir aplinką buvo pavertę kategoriška tarnavimo
menui egzistencija.
Matyt, todėl ir architektės Dalios sesuo tekstilininkė
Inga atėjo į Lietuvos meną su naujoviška technika ir
savo elegantiškomis linijomis, kuria įdomius pas mus,
o gal ir kitur nematytus opusus.
Tiesą sakant, gerai pažinodamas abu šeimos senjorus, visiškai nesistebiu jaunosios kartos pasirinkimu.
Joms nebuvo kur dėtis. Tai pripažįsta ir pati Dalia: „Po
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mokyklos, kai reikėjo rinktis ką studijuoti (nestudijuoti
net nešovė į galvą), daug negalvojau, žinojau, kad tai
bus Architektūra. Mano tėvelis visada sakydavo, kad
Architektūra – tai gyvenimo būdas. Ir man tai tapo vieninteliu dalyku, kurį galėjau įsivaizduoti, nes aš su ja
užaugau. Bet, kol baigiau studijas ir pradėjau pati dirbti, architekto/ės profesijos apibrėžimas iš vienos pusės
labai išsiplėtė, o iš kitos labai nutolo nuo to idealizuoto
įsivaizdavimo mano galvoje.“
Deja, šiandien – abi ne Lietuvoje. Vis dėlto manau, kad
laisvąja rinka grįstas mūsų aukštasis mokslas – neatsakingas. Mes ruošiame gabius savo piliečius egziliui.
Neblogai profesionaliai paruošti jie čia dūsta nuo skurdžios ir mažos rinkos. Ką gi, džiaukimės, kad jie yra
apskritai ir kad nepasimeta didžiajame pasaulyje, o geriausiais atvejais – garsina savo Tėvynę.
Taigi, Dalia Likšaitė anketoje teigdama, kad 2001 metais išvyko į užsienį – Vokietiją – dėl šeimyninių aplinkybių, galima sakyti, vos baigusi VGTU, turi vyrą lietuvį ir
du vaikus, tarsi patvirtina mano hipotezę dėl galimybių
lietuviškoje rinkoje stokos. Dalia baigusi papildomas
studijas Potsdamo universitete, atlikusi praktiką prof.
Klauso Theo Brenerio briure, iš karto pateko į aukštąją
architektūrinę visuomenę – tarptautinę kompaniją, kurios vadovas – seras Davidas Chipperfieldas ir jo biurai
Londone, Berlyne, Šanchajuje ir Milane.
Dalia: „Taip aš išvažiavau gyventi i Berlyną ir čia supratau, kad, norint įsitvirtinti, man reikia išmokti ir
pasiūlyti daugiau negu architektės iš buvusios Tarybų
Sąjungos diplomą. Kurti vizualizacijas kompiuteriu tuo
metu buvo dar gana naujas dalykas, kurio universitete nemokė. Man tai buvo labai įdomu, todėl mokiausi
to savarankiškai ir kaip jauna architektė su šia specializacija patekau į „David Chipperfield Architects“ biurą
Berlyne. Tai buvo didžiulis išbandymas, man reikėjo
sutelkti visą savo energiją ir žinias, išmokti daugybę
naujų dalykų, bet darbas buvo labai įdomus. Aš mokiausi dirbti su naujomis kompiuterinėmis programomis, dirbti komandoje, mokiausi architektūros, grafinio
dizaino, tapybos ir svarbiausia – bekompromisės kokybės kasdieniniame darbe.“
Nenuostabu, kad šios firmos periodiškai leidžiamos
metinės kūrybos ataskaitos atrodo, kaip Lietuvos archi-

tekto viso gyvenimo bagažą reprezentuojantis leidinys.
Žinoma, tokioje „machinoje“ – vien Berlyne dirba 200
žmonių, be tam tikros mašinerijos neapsieisi – taip
gimsta specializacijos. Dalia Likšaitė firmoje atsakinga
už architektūrines vizualizacijas, o tai ypač svarbu pradinėje projektavimo stadijoje, siekiant profesionaliai ir
efektingai pristatyti būsimą objektą užsakovui, dažnai
nemokančiam skaityti ortagonalių brėžinių ir neapdovanotiems erdvine vaizduote. Čia vizualizacija – išgelbėjimas.
Dalia: „Man labai pasisekė, nes aš praktiškai gavau galimybę sukurti visai naują padalinį didelio biuro struktūroje. Dabar mes turime 3–4 žmonių grupę, kuri turi
galimybę prisidėti prie visų Berlyno biure atliekamų
projektų. Kartais prie vieno projekto dirbu dvi dienas, kartais mėnesį ar daugiau. Tai yra patys įvairiausi
projektai pačiose įvairiausiose stadijose. Su vienais
projektų vadovais dirbam nuo pirmų projekto eskizų,
dalyvaujam projekto atsiradime, kitiems vizualizacijos reikalingos tik vėlesnėse stadijose, kai projektą jau
reikia pateikti klientui. Architektūroje labai svarbu yra
erdvinis mąstymas, projekto idėjų patikrinimas skirtingais masteliais. Kai to nėra, atsiranda „tapetinė“ architektūra, kai pastatai atrodo kaip tapetais apklijuotos
dėžutės, tūrinę kompoziciją nustato tik detalus planas,
o erdvinės kompozicijos kokybę lemia pakabinti šviestuvai. Kaip gera architektūra nėra plokščia, taip ir gera
vizualizacija nėra tik plokščias vaizdas. Pirma kuriamas
projekto maketas, šlifuojama architektūrinė idėja. Vėliau ieškoma pozicijų, iš kurių ta idėja geriausiai atsiskleidžia. Atsiranda medžiagiškumas, svarbių detalių
išryškinimas. Kuriama nuotaika, geriausiai atitinkanti
projekto koncepciją. Visas šis procesas yra labai kūrybiškas, kartu ir techniškas, ir meniškas.
O biuro atmosfera turbūt yra veikiama tiek rimtos vokiškos darbo disciplinos, tiek britiško polėkio. Mūsų
biuras Berlyno centre, galerijų ir kavinių kvartale, mūsų
kasmetiniai Vasaros ir Kalėdų vakarėliai yra žinomi už
biuro ribų, turime savo restoraną, kurį nuo stalo įrankių
iki pastato suprojektavo DCA.“
Neblogai. Reikės užsukti.
Archiforma, 2014, nr. 1/2
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Danius Rimvydas Glinskis
1989 metai, Niujorkas, Soho rajonas. Indų restoranėlis,
į kurį galima atsinešti savo alaus. Danius vaišina mane
su žmona, iš tolimesnio Naujojo Džersio kampo atvykusius į Niujorką pamatyti „Didžiojo obuolio“ naktį.
Danius jau dveji metai Amerikoje, dirba pas Edą Babušį, kur po jo dar „pasimankštino“ ir Alvydas Songaila, ir
dar vienas kitas lietuvaitis.
Taigi, pavalgę išeinam į naktį. Ją tikėjomės pamatyti
tokią, kaip TV ekrane ar atvirukuose, tačiau papuolam
į tikrai „mekišką“ naktį – su juodais juodais interjerais,
juodais žmonėmis, kur grojamas džiazas, kur prie baro
reikia prasibrauti beveik jėga. Danius jaučiasi laisvai,
mes – gerokai sumišę, kaip ir dera baltiems provincialams. Taip perėję kelis klubinius barus atsiduriame pas
Danių namuose (nakvosime pas jį) – Harvardo universiteto doktorantų bendrabutyje, kur jo miela žmona, šio
universiteto doktorantė, su nuostabiu akcentu kalba
lietuviškai.
Ryte Danius parodo, kur prasideda Bronksas, ir pats
išspaudžia darban. Šiek tiek paklaidžioję atsiduriame
Bronkse. Tai buvo viena iš labiausiai įtemptų kelionės
dienų. Supratau, kad net proletarinės valstybės SSSR
pasas nepadės, jeigu nedingsime iš tamsiaspalvės
aplinkos. Vėliau pasiguodžiau Daniui, kad nesijaučiu
komfortiškai tokioje įvairiarasėje kompanijoje, nes tų
žmonių elgesys man neatrodė įprastas, kartais – netgi
agresyvus.
Danius atsakė, kad neverta gyventi Niujorke, jeigu
negali naudotis visais jo teikiamais privalumais, nesvarbu kur – Manhatane, Quince ar Sohe, nesvarbu
kada – dieną ar naktį. Ir aš supratau: Danius pritapo,
jis jau niujorkietis.
Tolimesnis jo gyvenimas tai tik paliudijo. Trumpai padirbėjęs San Franciske jis grįžo į savąjį Niujorką ir nuo
1997 metų iki šiol dirba „Building Conservation Associates Inc“. Tai – ne bet kas. Tai firma, bendradarbiaujanti

su geriausiomis JAV projektavimo firmomis, kai reikalai
sukasi apie pastatų restauravimą ir konservavimą. Įsivaizduoju, kokį malonumą galima jausti dirbant su didžiulėmis erdvėmis (tūkstančiais kvadratinių metrų), jų
interjerais, su art deco stiliaus interjerais. „Metropolitan
life tower“ restauravimas, St. Patricko katedros, „Grand
Central“ terminalo traukinių stoties, St. John Divine
katedros restauravimas... Jo kūrybinėje biografijoje –
sąlytis su tokiais modernizmo milžinais, kaip Eero Saarinenas su jo „General Motor’s“ ir Walteris Gopius su
„Pan AM“ dangoraižiu, iki skausmo žinomu visiems XX
amžiaus antros pusės architektams ir liksiančiu tokiu
amžinai.
Tas ilgas stambių objektų sąrašas reiškia, kad D. R.
Glinskis tapo atsakingu ir reikšmingu architektu savo
firmoje, mieste, kurio gatves jis apibūdina: „tai lyg kinas ar teatras, tai visa pasaulio mozaika, kurios nerasi
niekur kitur“.
Architektas savo statusą darbovietėje apibrėžia labai
kukliai: „Šiuo metu esu atsakingas už projektų techninį išleidimą ir priežiūrą. Taip pat atlieku visus pastatų
architektūrinių pasikeitimų tyrimus, kuriu įvairias kompiuterines tyrimų sistemas (!). Dalyvauju ekspertams
vertinant architektūrinių sprendimų poveikį paminklui... esu daugiau panaudojamas, kai iškyla architektūrinių suderinimų ar kitų architektūrinių sprendimų
problemos“.
Tiesą sakant, su mūsų „kūrybiniu“ mentalitetu sunkoka suvokti jo atliekamo darbo specifiką ir apimtį. Reikia pripažinti, kad D. Glinskis žymiai kilsteli profesinio
amato kartelę pabrėždamas jo atsakomybę ir reikšmę
bendrai architektūrinei sėkmei.
„Kas gi yra senamiestis žvelgiant kūrėjo amatininko
problemos požiūriu? – klausia Danius, kalbėdamas
apie Vilniaus senamiestį. – O juk jame daug daugiau
kuriai nors epochai artimų tipinių pastatų, sukurtų
amatininkų, negu unikalių, kūrėjo vardo vertų kūrinių...
O kaip rezultatą turime unikalų Vilniaus senamiestį.
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Istorinis tipiškumas, dažnai bendras net dideliam kultūriniam regionui, pritaikomas vietinei gamtai, masteliui, iki tol buvusiam palikimui, tuo metu gyvenančių
žmonių poreikiams, daugiausia ir sudaro, ir padaro tam
tikrą miesto dalį unikalią.“
Štai čia mes galime konstatuoti, kad įvairių kultūrų pažinimas, išsilavinimas leidžia, kaip teigia R. D. Glinskis,
aukštai vertinantis savo alma mater Lietuvoje, kuri suteikė žinių, pakankamų įsisavinti vietinę projektavimo
kultūrą, galiausiai leidžia jam konstatuoti, kad „Lietuvos patyrimo sujungimas su Amerikos pasiekimais padėjo man atrasti unikalią padėtį įstaigoje“.
Ir dar viena R. D. Glinskio įžvalga iš prieš dešimtmetį
duoto interviu „Archiformai“. „Iš šalies žiūrint, Lietuva
turi gražią architektūrinę ateitį: konservatyvi tauta su
kūrybingais architektais, atėjus konkurencijai ir naujoms statybos galimybėms, turėtų išvystyti solidų nevienadienį stilių“.
Gražus palinkėjimas. Tikėkimės, kad jis vis dar realus,
nors konservatyvumas vis labiau liberalėja ir atneša nebūdingą elgseną, o „solidus“ stilius kol kas mimikruoja
juodo pelno farvateryje.
Ką gi, nuo pirmojo susitikimo Amerikoje prabėgo
dvidešimt penkeri metai. Žinau, kad buitinis Dainiaus
Glinskio šeimos statusas yra radikaliai pakitęs, kad jis
išaugino tris vaikus, kad seka bendrakultūrius reikalus
Lietuvoje, stengiasi dalyvauti Santaros-Šviesos suvažiavimuose, bet... bet turime pripažinti, kad šiandien, ir
turbūt amžinai, Dainius Rimvydas Glinskis lieka lietuviu – Amerikos architektu.
Apmaudu? Šiek tiek. Tačiau smagu žinoti, kad ne bet
kur, o viso pasaulio „Didžiajame obuolyje“ yra nepasimetęs Lietuvos architektas.
Archiforma, 2014, nr. 1/2
Danius Rimvydas Glinskis. Šv. Patriko
katedros Niujorke restauracija
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„Lietuviškų baldų dizaino kūrėjai,
1957–1990“
Sudarytojai: Vytautas Beiga, Vilija Gerulaitienė,
Eugenijus Algimantas Gūzas
„Norėjome, kad drauge su jau nudėvėtais tuo laikotarpiu
Lietuvoje pagamintais baldais <...> iš mūsų kultūrinės
atminties neišdiltų žinia apie sudėtingomis to meto sąlygomis <...> gamintus kaip reta geros kokybės ir meniniu
požiūriu gražius lietuviškus baldus.“
Tai ištrauka iš knygos įžanginės dalies, kurią parašė
šiandieninės kartos baldų dizainerė Vilija Gerulaitienė.
Vilija – Vytauto Beigos, išskirtinio žmogaus to laikotarpio lietuviškų baldų kūrimo ir gamybos kohortoje,
dukra. Ne veltui pagrindiniame knygos tekste, parašytame Eugenijaus Gūzo, V. Beigos veiklai skirtas ištisas
skirsnis. Jis, buvęs tarp būrio kūrėjų, vadovavo projektavimo padaliniui visą jo veiklos penkiasdešimtmetį. Ir,
kaip reziumuoja E. Gūzas, „V. Beigos gebėjimai kūrybos ir
vadybos sferų sandūroje – tikras aukštasis pilotažas, toli į
priekį įžvelgęs perspektyvas, įtvirtinęs Biuro ir jo kolektyvo prestižą bei pasiekimų laurus sovietinio partinio ūkio
valdymo realijų sąlygomis.“
Kad nesusidarytų klaidingas įspūdis, jog V. Beiga buvo
tik puikus vadovas, būtina pažymėti, kad jo būta talentingo baldų kūrėjo – nuo pirmųjų miegamojo, įstaigos
vadovo baldų komplektų, kuriuose dar ryški meniškojo
amatininko J. Prapuolenio įtaka, iki tūkstančiams Lietuvos gyventojų pažįstamų universalių surenkamųjų baldų
– knygų lentynų. Tai iš tiesų buvo ir tebėra lietuviškų baldų „ikoniškas“ pavyzdys, natūraliai atitikęs Europos mąstymo lygį ir skurdokas socialistines galimybes. Eugenijus
Gūzas, kuris nemenką savo kūrybinės karjeros dalį taip
pat sėkmingai dirbo šioje organizacijoje ir kuris neretai
reiškiasi ne tik kaip baldų, bet ir „stambiosios“ architektūros teoretikas bei kritikas, pagrindiniame šios knygos
straipsnyje pateikia skaitytojui pakankamai išsamų šios
srities architektūros ar dizaino vaizdą.

Mano kartos architektai žinojo Baldų projektavimo-konstravimo biuro (BPKB) bendruomenę: B. Adomonienę,
T. Boginską, E. Ir V. Cukermanus, L. Ir A. Stapulionius,
G. Tulevičienę, lygiai kaip A. ir V. Nasvyčius, V. Čekanauską, V. Brėdikį ir kitas Lietuvos architektūros
grandų pavardes. Bet mes jas suvedėme į BPKB apibrėžimą, kaip lygio garantą, ir nelabai įsiminėme,
kas konkrečiai kurį baldą projektavo. Šiuo požiūriu
knyga informatyvi ir bent iš dalies atkuria istorinį
teisingumą.
Knygoje suteikiama galimybė „kalbėti“ ir patiems autoriams. Šie tekstai nepretenduoja į teorinius apibendrinamuosius, bet puikiai papildo temą istorinėmis
reminiscencijomis, buities tradicijomis, žmogiškojo
bendravimo dramaturgija.
Galbūt todėl BPKB istorija – tai ne pavienių kūrėjų ryškiai išsiskiriančios pastangos ir rezultatai, o susiformavęs bendras baldų dizaino braižas, kurį mes priėmėme
kaip lietuvišką braižą.
Lietuvos baldų dizaineriai šiame biure, matyt, rado ar
patys sukūrė tokią kūrybinę atmosferą, kad apsunku-
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sioje postalininėje estetikoje tapo vienais iš pirmųjų
modernizmo šauklių Lietuvos architektūroje.
Žinoma, visi mes iš įpročio sekame užsienietiškas madas, tad ir į Lietuvos baldžių cechus neišvengiamai
užklydo postmodernizmas. Tenka pripažinti, kad jis lietuviškuose balduose kažkokiu būdu sumišo su rumunų
gamybos baldų (tik „lygesniems“ ) invazija į Lietuvą ir
nuostabiai atitiko mūsų „tautinį“ skonį, balansuojantį
ties kičo riba. Šis laikas BPKB istorijoje nebuvo pats sėkmingiausias, bet jis gana greit praėjo, kaip ir didžiojoje Lietuvos architektūroje, taip ir neužgriebęs giluminių
postmodernizmo galimybių.
Taigi, nors nepriklausomybė staigiai atvėrė naujas
medžiagų ir šiuolaikinės furnitūros panaudojimo galimybes (tai matyti jaunesnių dizainerių kūryboje, šitai
užfiksuota ir šioje knygoje), bet kartu sekusi neprotinga, neprofesionali privatizacija suardė darniai dirbusį
projektavimo ir gamybos darinį.
O gaila! Tai galėjo iš karto tapti viena iš pačių konkuren-

cingiausių ūkio šakų – su savo „Žalgiriais“, „Vaivomis“,
„Rusnėmis“ – ne tik Lietuvoje, bet netgi Europoje, vietoj „Ikėjų“, dabar siūlančių gana estetišką, bet vis dėlto
masinio naudojimo produktą... Dėl to baigdamas savo
įžanginį tekstą išgyvena ir E. Gūzas, su pavydu žvelgdamas į savo buvusį partnerį ir konkurentą – „Standard’ą“
Estijoje: „Tai jie įžvelgė ir realizavo idėjas, kurių pristigo konkurencijos išgąsdintiems mūsų valdininkams.
Susmulkėjusiai mūsų baldų pramonės struktūrai jau
nebeįveikiamos net menkiausios užduotys – su savo
gaminiais dalyvauti ir konkuruoti nors Lietuvos rinkoje.“ Tokia tad istorija... Šiek tiek sukeisdamas akcentus
E. Gūzo minorinėje citatoje: „Gaila, kad ji [šioje knygoje
atskleista virtuali BPKB darbuotojų galerija. – aut past.]
išliks tik trapioje autorių atmintyje ir šio leidinio puslapiuose...“ pridėsiu: bet išliks. Žodis – tikrasis nemirtingumas.
Archiforma, 2014, nr. 1/2
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Redaktoriaus žodis
Tęsiame šių metų pagrindinę temą: Lietuvos architektai užsienyje.
Šį kartą pas mus svečiuojasi du žymūs kūrėjai: Aleksandras Zareckis, sudėtingai pasiekęs JAV dar tarybiniais
laikais, ir Saulius Gecas, padirbėjęs įvairiuose užsieniuose, įvairiose kompanijose, bendravęs su šio pasaulio (architektūros) didžiaisiais.
Įdomūs žmonės, įdomūs likimai. Tačiau apmaudu, kad
mes apie juos tiek mažai težinome. O ir po šio žurnalo
numerio nežinia, ar bus kitaip. Tiesiog – nežinau kaip.
Šiame numeryje taip pat apibendrinsime ypač Aplinkos ministerijos kuruojamą temą – daugiabučių gyvenamųjų namų renovaciją.
Akivaizdu, kad valingai šios Vyriausybės pradėta akcija tampa pastebima daugelio Lietuvos miestų vaizde, tiksliau, ją parodo kokybinis pokytis. Žinoma, jis
dar nėra tiek reikšmingas, kiek gal bus ateityje, nes iš
38 000 Lietuvoje esančių daugiabučių renovuota tik
maža dalelytė.
Suprantamas akcijos ideologų siekis daugiausia dėmesio skirti energijos taupymo, aplinkos tausojimo
tikslams, tačiau mums, be viso to, svarbus ir miestų estetinis vaizdas.
Pasiekti rezultatai labiau pastebimi ten, kur renovuojami daugiabučiai sudaro didesnes urbanistines grupes,
ir ten, kur jaučiama teritorijos architekto diriguojanti
ranka.
Netikėtai, o gal visai pagrįstai (emigracija) pasirodė,
kad sparčiau vykdyti šios akcijos nebegalima dėl rangovų trūkumo – skundžiamasi, kad rangos konkursai,
kaip įprasta, rengiami pagal ydingą mažiausios kainos
principą, nebepalieka jokio pelno renovacijos vykdytojams. Kad taip yra iš tikrųjų, galiu sutikti, tačiau turėdamas nemenkos patirties neatmetu ir organizacijų
(privačių) savininkų-vadovų įpročio pelną laikyti mažu
ir tada, kai jis peržengia keliasdešimties procentų ribas.

Galgi padidinus kainas ir atitinkamai sumažinus gobšumą procesas vyktų sparčiau?
Ieškodamas renovacijos pavyzdžių užklydau į du vidutinio dydžio, tačiau ypač vertingus Lietuvai miestus – Marijampolę ir Anykščius. Be abejonės, žvilgsnis
krypo ir į unikalius miestų objektus, kurie savo kokybe
visiškai atitinka anksčiau minėtus šios dienos architektūros meno kriterijus.
Svarbu ir tai, kad šalia pripažintų lietuviškų grandų G. Janulytės-Bernotienės (abiejuose miestuose),
V. Klimavičiaus ir S. Pamerneckio (Anykščiuose, jau
išaugusiuose iš regioninio miestelio), marijampoliškio G. Vieversio – abiejuose miestuose vis daugiau
atsiranda mažiau girdėtų, bet pakankamai profesionaliai dirbančių kolegų. O anykštėnas V. Daunoras
su savo biblioteka pareiškia apie save kaip apie ekstraklasės žaidėją.
Manau, kad šių miestų sąlyginė sėkmė (visada galima
geriau, o norisi ir daugiau) nemenka dalimi remiasi sėkminga vyriausiųjų architektų veikla.
Tai ypač juntama tokiuose kasdienybės projektuose,
kurie didžia dalimi nulemia bendrąjį miesto architek-
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tūrinį tonusą, kaip kad, pavyzdžiui, tikrai europietiškai
sutvarkyta Marijampolės parkų sistema ar krantinė
(ypač jos medinės atkarpos) Anykščiuose.
Akivaizdu, kad abiejuose miestuose dar daug iššūkių.
Marijampolėje tai istorijos verpetuose hipertrofuoto
dydžio aikštės grąžinimas į miestiškąjį mastelį. Anykščiuose pradėtas medinio senamiesčio, labiausiai vertingo savo urbanistine struktūra, siaurais tarpais tarp
namų, atsiveriančiomis netikėtomis vietinio „postmodernizmo“ detalėmis atgaivinimas. Čia reikia supratimo, kada negalima atsisakyti funkciškai atgyvenusios
ar susidėvėjusios detalės, ir gebėjimo ją paversti ekskliuzyvine aplinkos detale. Be viso to, reikia rasti nestandartinį finansinį sprendimą, kaip padėti privatiems
daugumos senamiesčio pastatų savininkams išlaikyti
tai, kas svarbiausia – nepertraukiamą istoriją.
A. Katilius – vilnietiškas inteligentas, kultūriškai natūraliai įaugęs į senamiesčio aplinką, nuėjęs kelią nuo
rekonstrukcijų, interjerų architekto „komprojekto“ lai-

kais iki žymaus restauratoriaus, realizavusio savo gebėjimus sudėtingame ir nemažai nervų sugraužusiame
Valdovų rūmų atkūrimo procese. Jis – šio numerio „Architektūros riterio“ rubrikos herojus. Apskritai šių metų
numeriuose gausu geros architektūros, kuri jau siekia
meno apibrėžimą.
Renginių atgaivintuose LAS rūmuose daugėja, konkursai su permaininga sėkme vyksta, leidinių apie architektūrą – tiesiog srautas, tarsi viskas gerai. Trūksta Jūsų
aktyvesnio dalyvavimo ne tiek pačioje kūryboje. Kūryba, žinoma, svarbiausia, ir čia, kaip sakoma, kaip Dievo
duota. Trūksta Jūsų komentarų, kritikos, nuomonės ne
tik architektūros, bet ir „pseudokultūros“ klausimais:
„Žaliojo tilto“ skulptūros, tiltas į Neringą, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos ir Kultūros paveldo departamento kvalifikacija, etc...
Jūsų komentarams visada atvira „Archiformos“ svetainė. Reikia ponai, reikia. Nesinorėtų, kad spręstų diletantai.
Archiforma, 2014, nr. 3/4
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Ožinio krano konversija į
mugių paviljoną
Architektas – Ričardas Stulpinas
Atrodo, vienam mūsų cecho nariui galbūt pasisekė. Kodėl galbūt? Ogi todėl, kad, deja, ne visi mūsų projektai
realizuojami, o būtent šis įgyvendintas galėtų būti ženklus įvykis. Tai visiškai netipiškas mūsų architektūrinės
raidos vėžėms projektas – ožinio krano pritaikymas visuomeninei funkcijai, todėl būtų ypač pageidautina jį
matyti realizuotą.
Tas, kuriam galbūt pasisekė, – prityręs Lietuvos architektas Ričardas Stulpinas, lig šiol labiau žinomas kaip
restauratorius, vertingo (ar nelabai) paveldo pritaikymo šių dienų reikmėms meistras. Iš tiesų meistras, nors
kartais jo pasirinktas kelias, tikriausiai, siekiant įtikti
užsakovo skoniui, balansuoja ties atviro populizmo estetika, ir tai mes, būdami „fanaberni“, skubame smerkti.
Nemanau, kad šitai visais atvejais teisinga, juo labiau
tai netaikytina R. Stulpinui, kur populiarios melodijos
grojamos profesionaliai.
Vis dėlto tam tikras netikėtumas yra. Pasirodo, sulaukęs
tokios įdomios užduoties R. Stulpinas atsiskleidžia kaip
šiuolaikiškiausias architektas, o paties krano estetinis
technicizmas, „apžaistas“ naujomis funkcijai reikalingomis konstrukcijomis, sukuria įdomų „high-tech“ kūrinį,
taip retą pas mus.
Pagirtinas ir užsakovo supratimas, kad 1981 m. Šiaulių
eksperimentinėje gamykloje „Mechanika“ pagaminto
ožinio krano, kaip nereikalingos metalo konstrukcijos,
pavertimas metalo laužu nėra vienintelis ar, juo labiau,
prasmingas verslas.
„Urmas“ Kaune pagal funkciją – kaip „Gariūnai“ Vilniuje. Banalios įvairialypės architektūros fone Kaune gali
atsirasti objektas, galintis tapti šios vietovės heraldiniu
ženklu, o prekybinės mugės, gavusios išraiškingą stogą, turi visas galimybes tapti dar didesniu nei įprasta
traukos centru. Fantazuojant apie galimas po juo orga-

nizuoti kitas funkcijas, į galvą gali ateiti įdomių, paradoksalių minčių: koncertai, gastroliuojantys atrakcionų
parkai, diskotekos, čiuožykla žiemą?...
Didelis stogo dengiamas plotas (1300 kv. m), galintis
padidėti iki 2000 kv. m, iš tiesų gali būti patrauklus įvairiems renginiams. Tačiau galima įsivaizduoti, kad toks
estetiškai patrauklus objektas kėlė labai sudėtingų
konstrukcinių problemų, nes tokio dydžio tentinis stogas – neabejotinai didžiausias Lietuvoje, o gal ir žymiai
platesniu spinduliu.
Ne veltui jo konstrukcija buvo tikrinama aerodinaminiais prietaisais, kad „palapinė“ jokiomis aplinkybėmis
netaptų „bure“.
Svarbu ir tai, kad elegantišką didžiąją formą palydi lygiai tokio pat lygio detalės (mazgai). Nuo seno žinomas
R. Stulpino pomėgis ir meistriškumas „žaisti“ jomis visapusiškai atsiskleidžia kitokios estetikos architektūroje.
R. Stulpinas pasitelkė žinomus ir patyrusius projekto
organizavimo specialistus bei konstruktorius: metalo –
UAB „Konstrukcinis cechas“, tento – UAB „Geologistika“,
projektui realizuoti – ir užsienio partnerius.
Paviljono, kurio ilgis 48 metrai (76 metrai su papildomais tentais), plotis 32 metrai, o aukštis 12 metrų, laikančioji konstrukcija – sustiprintas ožinis kranas ir dvi
pakreiptos metalinės arkos, kurias prilaiko metalinės
santvaros, jungiančios ožinio krano pokraninę siją su
metalinėmis arkomis. Tuo būdu iš seno ožinio krano ir
arkų konstrukcijų suformuojamas naujas erdvinis mugių paviljono karkasas, kuris į žemę remiasi tik keturiomis ožinio krano kojomis.
Tokia konstrukcinė schema įgalina maksimaliai laisvai
judėti po dideliu dengtu stogu.
Nujausdamas architektūrinį smagumą, tikiuosi projekto sėkmingo ir kuo greitesnio realizavimo. Žinant
kolegos R. Stulpino perfekcionizmą galima tikėtis, kad
atsitiktinių detalių nebus...
Archiforma, 2014, nr. 3/4
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Ričardas Stulpinas. Ožinio krano konversijos Kaune vizualizacijos. 2014 m.
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Anykščių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka
Architektai: Giedrė Miknevičienė,
Vytenis Daunoras
Puiki tradicija formuojasi Lietuvoje – randasi vis
daugiau išskirtinės architektūros bibliotekų. Po architektūrinius laurus nuskynusių Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės (architektas – S. Juškys) ir Utenos A. ir
M. Miškinių (architektai – D. Trainauskas, D. Baliukevičius, V. Bakšienė) bibliotekų Anykščiuose atvėrė duris
taip pat aukšto profesinio lygio L. ir S. Didžiulių biblioteka (proj. vad. – G. Miknevičienė, arch. – V. Daunoras).
Gražu ir tai, kad bibliotekoms suteikiami vietinių šviesuolių vardai – išskirtinės kultūrinės reikšmės objektus
tai dar labiau sudvasina.
Anykščių bibliotekai parinkta vieta – sėkmingas sprendimas tiek pastatui, tiek urbanistinei struktūrai. Bibliotekos kaimynystėje esanti A. Baranausko aikštė turi
apčiuopiamas išklotines, sudaro suvokiamą erdvę, bet
greta esantis Vyskupo skveras, net ir pastačius paminklą vyskupui A. Baranauskui, liko erdviškai padrikas,
buvo tik sutvarkyta artimiausia aplinka. Situaciją dar
blogino tai, kad užstatymas, atkuriantis A. Baranausko
aikštę ir Vyskupo skverą, savo „paradine“ puse atsisukęs į A. Baranausko aikštę, o į Vyskupo skverą – ūkiniais
kiemais, be to, buvusioje gatvelėje, jungiančioje aikštę
ir skverą, atsiradęs neišvaizdus silikatinio mūro statinys.
Šioje situacijoje architektai (čia turiu omenyje tiek pastato autorių, tiek detaliojo plano projektuotojus) padarė esminį žingsnį, kuris nulėmė objekto sėkmę: vietoj
buvusio menkaverčio sunykusio užstatymo suprojektuotas tūriškai suskaidytas bibliotekos pastatas, užbaigiantis formuoti Vyskupo skvero išklotinę.
Šis tūrių skaidymas ir lanksti užstatymo linija užtikrina
sėkmingą gan didelio objekto egzistavimą aplinkoje.
Dar vienas tikslingas autorių pastebėjimas, tarsi išei-

nantis už konkretaus objekto projektavimo ribų, yra
pasiūlymas atgaivinti funkcinį ryšį (beje, dabar dėl
esamo pastato susisiekimas tarp viešųjų erdvių nepatogus) – buvusią gatvelę tarp A. Baranausko aikštės ir
Vyskupo skvero. Žinoma, architekto pateiktas pasiūlymas atkuriamos gatvelės trasoje perskelti pastatą, kad
ir menkavertį, yra formalokas, bet suvokiamas kaip
galima patrauklaus pasažo vieta. Bibliotekos pastatas
šią gatvelę jau pasiruošęs „priimti“ – šia kryptimi fokusuotas vienas iš dviejų pagrindinių įėjimų, o jo arkoje
įrėmintas vaizdas į vyskupo A. Baranausko skulptūrą.
Tai – meistriškas fragmentas.
Taigi generalinio plano sprendimas padiktavo ir funkcinę pastato schemą. Dviejų aukštų su rūsiu pastatas
skaidomas į tris skirtingo ploto, švelniai skirtingomis
kryptimis pasuktus tūrius.
Pirmame aukšte išdėstytos patalpos lankytojams aptarnauti su atskiru vaikų literatūros skyriumi. Antrame
aukšte – administracinės patalpos su 60 vietų konferencijų sale, interneto centru. Kartu su vestibiuliu ir
atvira laiptine antras aukštas sudaro bendrą erdvę su
lengvomis atitvaromis ir atvira šlaitinio stogo konstrukcija bei apgalvotai sugrupuotų ventiliacijos vamzdžių
kompozicijomis. Daug skirtinga ritmika išdėstytų langų, sąmoningai atveriančių daugiau vaizdų į gražiąją
aplinkos pusę ir mažiau į buitinę, iš esmės sukuria estetišką interjero erdvę su minimalistine spalvine gama.
Daugiau architektūrinio temperamento sukoncentruota pagrindiniame vestibiulyje su ažūrine netaisyklingos
geometrijos laiptine, įrėminta elegantiškais stiklo turėklais. Juose įrašytas lietuvių literatūros klasikos tekstas
ir literatūrinio sprendimo originalumas sukuria saugumo pojūtį parodydamas laiptinės fizines ribas.
Virš laiptinės sukabinta ypatingo dizaino šviestuvų
grupė dar labiau pabrėžia erdvės išskirtinumą, o šviestuvų forma leidžia kurti individualias literatūrines fantazijas apie paukščius, mintį...
Paminėtina dar viena interjero detalė, iš esmės – konstrukcinė: skirtingas erdves elegantiškai ir neįkyriai
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vainikuoja kitokio, grubesnio paviršiaus ir spalvos neapdoroto betono sąramos. Rūsyje tradiciškai įkurdintos
sandėliavimo ir inžinerinės patalpos, beje, estetiškos ir
logiškai suplanuotos.
Interjerų apdailai naudojamos elementariausios medžiagos: sienos – gipso kartono, grindys – savaime
išsilyginančio mišinio, „užlietos“ skaidriu epoksidiniu
sluoksniu. Visa tai sudaro prielaidas, kad kokybiškas ir
estetiškai patrauklus statinio vaizdas išliks ilgą laiką.
Kai pastatas teisingai urbanistiškai „pasodintas“, kai teisingai sudėliotos funkcijos ir vidinės erdvės, projektuojant fasadus svarbu pajusti saiką ir teisingai pasirinkti
medžiagas. Apie bibliotekos fasadus tiek ir tereikia
pasakyti: sienų apdaila iš raudonos spalvos „Stroker“
firmos plytelių ir šlaitinio stogo molinių „žvynelinių“
čerpių danga gerai dera prie dominuojančios bažnyčios. Nereguliarus langų ritmas, prasmingai orientuotas, atsižvelgiant į interjero erdves, originaliai pereina
į stogo plokštumas nebūtinai lygiakraščiu perimetru –
tai, bent jau aš, įvardyčiau atradimu.
Išvada, nebūtinai susijusi su šio konkretaus objekto
pristatymu, būtų tokia: gal dėl didžiulės architektų perprodukcijos tarsi kraujas kapiliarais gera architektūra
paplis po visą Lietuvą. Pasirodo, Anykščiuose gyvena
ir profesionaliai kuria architektas Vytenis Daunoras.
Gavęs progą pasireikšti projektuodamas didesnės apimties objektą jis atsiskleidžia kaip subrendęs profesionalas, gerbtinas ir rimtas konkurentas. Tai gerai!
Archiforma, 2014, nr. 3/4

Bibliotekos bendras vaizdas ir fragmentas.
Archit. – Giedrė Miknevičienė,
Vytenis Daunoras. 2014 m.
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A. Samalavičius. „Nelaisvės formos“
Gana reguliariai skaitydamas „Kultūros barus“ – jie su
„Literatūra ir menu“ ir „Šiaurės Atėnais“ liko vieninteliu mano intelekto ryšiu su tarpdisciplininiu kultūriniu
gyvenimu, tiesą sakant, ir su kultūra apskritai (visada
pasitikėjau sričių profesionalais) – be abejo, skaičiau ir
Almanto Samalavičiaus eseistinius interviu su iš tiesų
iškiliomis asmenybėmis.
Kai visa tai buvo sudėta į vieną vietą („Nelaisvės formos“, 2014), skaitymas tapo aiškesnis. Nors pastebimas
klausimų kartojimas, tiesa, skirtinguose kontekstuose,
jis atskleidžia esmines autoriaus nuostatas: antiglobalizmas, protingas vartojimas, sėkmės visuomenė, žalioji
politika, gamtos apsauga, modernios urbanistikos totalitarizmas, modernybės ir neoliberalizmo kritika.
Temos arkisudėtingos, vizionieriškos ir, deja, dažnai
utopiškos. Gal ir ne deja, nes nemenka prelegentų įžvalgų dalis totaliai neigia kokybinę modernybės įtaką,
o tai itin sunkiai suvokiama žmogui, kad ir laikančiam
save profesionaliu architektu, kilusiam iš „vargo ekonomikos“ pusrutulio.
Pasirodo, mano kartos dievybių Le Corbusier ir CIAM’o
doktrina, „papildyta pompastiškomis nesąmonėmis
apie erdvę, dėstomomis Sigfriedo Giediono“ (R. Scrutonas, p. 139), buvo destruktyvi.
Apskritai, pastarasis prelegentas bene labiausiai sunervino savo teiginiais: „Manau, esminis modernistinės, o
ypač postmodernistinės architektūros trūkumas yra
tai, kad ji neplėtoja ryšių su savo aplinka.“ Kaip taip gali
būti, kai vienas iš postmodernizmo prioritetų – ryšys
ir pagarba aplinkai? Nelabai norėčiau sutikti ir su tuo,
kad „daugelis žmonių tiesiog neapkenčia moderniosios architektūros“. Kaip ir su tuo, kad „greitai gali atsitikti taip, kad Richardas Rogersas ir Normanas Fosteris
bus pripažinti šarlatanais...“
Net jei ir nekenti moderniosios architektūros, meistriškumas vis tiek lieka meistriškumu. Knygos autoriaus

kalbinamas R. Scrutonas teigia, kad gyvename „reguliuojančių taisyklių“ pasaulyje su netgi parengtais
katalogais „su langų ir durų pavyzdžiais“, kuriame „modernusis statinys tiek estetiniu, tiek ekologiniu požiūriu
yra tikra nelaimė“. Nesutinku. Modernusis statinys – kūrinys, ne nelaimė.
Visiškai sutinku su Malcolmu Miles’u dėl urbanistinės
ateities vizijos: „[...] viziją derėtų kurti ir valdyti, atsižvelgiant į vietos dvasią, o tai labiau paties sociumo negu
projektuotojų problema. Bet kuriuo atveju vis tiek nėra
nieko blogiau už globalizuoto kapitalo ir neoliberalizmo duetą, kuris perša visuomenės modelį, pagrįstą nežabotu vartojimu, anomalija“.
Tačiau kol kas nelabai pastebiu, kad nepriklausomybės
metais pradėję ir jau mokslus baigę individai suvoktų
pasaulio dabarties pjūvio, kurį čia pateikia A. Samalavičius, dramatizmą.
Labai daug kam ši knyga būtina ne tik kaip žinių šaltinis – labiau kaip ginklas, kuriuo reikia gintis arba toliau
žudytis. Žudytis paprasčiau, nes gyventi „ekonomikoje,
kuri ne plečiasi, o traukiasi“, kai „reikia grįsti gyvenimą savarankišku paprastumu“ – pripažinkime, tai ne
mūsų neišprususiam mentalitetui. Bijau, kad daugeliui paaiškės, jog šalia garsiausio pasaulyje Michaelio
Schumacherio yra dar ir Ernstas Fritzas Schumacheris – mokytojas vizionierius, netikintis moderniosios
ekonomikos mitologija.
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Tačiau kai kas šių dviejų eruditų pokalbyje yra artima
ir, protingai galvojant, panaudotina, imantis „kūrybingo miesto“ koncepcijos, tikintis, kad „juos įmanoma
transformuoti [...] plėtojant naujo pobūdžio kultūros
industriją, tapsiančią svarbiu miestokūros ir urbanistinės plėtros varikliu, suteiksiančią miestams naują
tapatybę“ (A. Samalavičius). Į tai M. Miles’as atsako
pavyzdžiu: „Poveikis gali būti laikinas. Kiek žmonių vėl
vyksta į Bilbao po to, kai pamato Guggenheimo muziejų? Jie veikiau keliaus į Barseloną [...] Esminė tokių
koncepcijų bėda ta, kad jos [...] mėgina pritempti miestą prie kažin kur nusižiūrėto vaizdinio. [...] reikia pradėti
nuo to, kur esi ir kas ten yra, nuo viešos atminties [...].
Jei reikia koncepcijos, turime ją išpešti, remdamiesi tos
vietos savitumu.“
Štai taip, vargšai apologetai – ko gero, tik Vilniaus senamiestis gali būti nuolatinis atradimas, todėl ir traukos
epicentras.
Pristatymo teksto dydis neleidžia pacituoti ir daugiau
auksinių, erzinančių, prasmingų minčių.
Knygą perskaičiau su dvigubu jausmu – visų pirma,
su pesimizmu todėl, kad ją skaitydamas supranti savo
kvailumo lygį. Čia jau nieko nepadarysi, bent mano
amžiuje, kai Dievas davė viską, ką sugebėjau paimti.
Jaunesniems, tikriausiai, ne lengviau – tekstas nepateiktas jiems įprasta komikso forma, o dirbti prie jo, parašyto tarpdisciplininių meistrų, reikia nelengvai.
Antras jausmas – optimistinis. Džiaugiuosi, kad šalia
ankstesnių inteligentų, tarp kurių iš tiesų buvo keli
renesansinio tipo žmonės, vaikšto sąlygiškai jaunas
eruditas, neleidžiantis galutinai apkerpėti vis dar skaitantiems...
Išvada: jei būtų mano valia, kiekvienas knygos interviu taptų studijuojančio žmogaus išplėstinio referato
tema. Ir tai turėtų vykti nuo pat pirmųjų studijų metų.
Mąstyti reikia mokytis, ir reikia priprasti tai daryti.
Archiforma, 2014, nr. 3/4

„Sūduvos krašto architektūra“
Sudarytojai: Arūnas Lukoševičius, Reda
Marcinkevičienė, Algis Marcinkevičius,
Gintautas Vieversys

Malonus netikėtumas, galbūt paskatinsiantis ir kitus
mažesnius Lietuvos miestus, – leidinys „Sūduvos krašto
architektūra“. Tai pastarojo dešimtmečio Marijampolės
architektūros apžvalga. Itin džiugu, kad didžioji dauguma pristatomų projektų yra vietos architektų kūrybinio
darbo rezultatas. Kaip ir visur, rezultatas nevienalytis,
tačiau jis „laiko“ kokybės vidurkį, jau įprastą pas mus.
Įžanginėje leidinio dalyje respektuojami žymūs tarpukario architektai, dirbę Marijampolėje.
Deja, jų palikimas negausus. Šalia akademiškų J. Lukošaičio ligoninės, V. Landsbergio-Žemkalnio kunigų
emeritų namų puikuojasi E. Fryko moderno šedevras – Geležinkelio stoties pastatas. Žinoma, šios dienos architektams kol kas tenka smulkesnės apimties
objektai, tačiau džiugina tai, kad šalia jau visoje Lietuvoje žinomų G. Vieversio ir, be abejonės, nepamirštamosios šviesios atminties L. Tumynienės, komandos
atsiranda ir jau kartojasi naujos pavardės, kurioms
linkėtina sulaukti palankios konjunktūros, finansinių
galimybių ir neblėstančių ambicijų.
O leidiniui – tapti tradiciniu ir dažniau išleidžiamu.
Archiforma, 2014, nr. 3/4
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„Klaipėdos architektūra“

„Architektūra. Kaunas“

Sudarytojas – V. Dapkevičius

Išleido Lietuvos architektų sąjungos
Kauno skyrius

Jau tryliktus metus pasirodantis leidinys ne tik reprezentuoja metų architektūros naujienas, bet ir
filosofuoja, polemizuoja. Klaipėdiečiai nerimsta ir
projektavimo kasdienybės reguliavimo sferoje. Atrodo, sėkmingai nuo neatmenamų laikų dirbantis A.
Mureika tarsi paneigia kokių nors labiau apčiuopiamų pokyčių būtinybę.
Manykime, kad klaipėdiečiams aiškiau. Mums visiems
įdomiau. Leidinyje daug vietos skirta įsteigtam Vilniaus
dailės akademijos Klaipėdos urbanistikos, architektūros ir dizaino institutui – pateikiama jo koncepcinė
kryptis, pristatomi pirmieji studentų darbai.
Lietuvoje, deja, yra sena praktika, kai, atsiradus profesoriui, prie jo sukuriama katedra. Toje neišmatuojamoje
architektų gamybos terpėje naujo „gamintojo“ atsiradimas visada įtartinas. Tačiau akademinių projektų pristatymas šiame leidinyje nuteikia labiau nei optimistiškai,
tiesa, su labai ženkliai matoma prof. A. Vyšniūno įtaka.
Tai rodo, kad šis profesorius galimai pajėgus iš tiesų
sukurti aukštesnės kokybės produktus, o ar jie ateityje
pajėgs tapti savarankiški ir, deja, konkurencingi – pamatysime.
Klaipėdos architektų darbai jau įprastai kokybiški, netgi jei keliami aukščiausi reikalavimai. O tų reikalavimų
nereikėtų užmiršti, ypač stengiantis (teisingai) prisibrauti prie vandens.
Tikrai nesu didysis kompozitorius, tačiau niekaip nesugebu suvirškinti pastarųjų metų leidinių viršelių estetikos. Minimalizmas – sunkus menas, bet stengtis juk
reikia.
Sėkmės.
Archiforma, 2014, nr. 3/4

Pastarųjų poros metų Kauno architektų kūryba buvo
apibendrinta tradicinėje Architektūros (A. Karaliaus)
dienoje. Leidinio „Architektūra. Kaunas“ atsiradimo priežastis – renginio metu veikusi paroda. Leidinys, kukliai
pristatomas kaip parodos katalogas, kaip visada, žavus
estetiškai. Kaune gyvas estetizmo grūdas. Vartant leidinį kyla, manau, pagrįstas klausimas: kam prioritetiškai
jis skirtas? Jeigu profesionalams, tai trūksta pristatomų
objektų planų, o ten, kur yra – jie neįžiūrimi. Be jų negerai. Ne tik D. Čiutos, K. Platakio, A. Valaičio elegantiškuose
konceptuose ar S. Beigos „Rubiko kubo“ žaidimuose, bet
ir realizuotame A. S. Meidaus ir R. P. Strimaičio gyvenamajame name, kur deklaruojamas siauras planas, kurio
nematome. Morališkai svarbu, kad šalia pripažintų Lietuvos meistrų nors ir nežymiai atsiranda mažiau girdėtos,
todėl, manytina, jaunų kolegų pavardės, o tai bent
kiek ramina susierzinimą dėl besaikės architektų gamybos.
Įdomu ir tai, kad komisija, atrinkusi geriausius parodoje pateiktus darbus, išskyrus D. Šarakauską, sudaryta,
matyt, iš jaunesnių kolegų (atsiprašau, jei ne taip). Bet
jeigu taip, tai nėra blogai, ir tai gali būti pavyzdys vilniečiams, kurių organizuojamų konkursų „žiuristų“ pavardės visada tos pačios: tos pačios ekspertų taryboje,
tos pačios atestacinėje, tos pačios ir LAS taryboje... Kad
ne vieninteliai (gerokai pabodę) kolegos gali priimti
teisingus sprendimus, rodo ir šio konkurso rezultatai –
jiems nieko negaliu prikišti. Tikėtina, kad kauniečiai, kaip
Lietuvos architektūrinės nepriklausomybės lyderiai, šalia
svarbiausio veiklos baro – kūrybos – rodys pavyzdį ir
renginiuose (KAFE!), ir leidiniuose – kaip šis. Svarbiausia, kad, išlaikydami lygį, procesą paverstume permanentiniu.
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„Ambraso architektų biuras.
Darbai 1998–2014“
Sudarytoja – D. Krikščiūnaitė
Gavau šią knygą dovanų iš paties A. Ambraso rankų
su dedikacija „Leonardui Vaičiui – architektūros propagandistui – su meile.“
Žmogų, lig šiol save laikiusį architektu, įžeisti labiau,
nei pavadinant propagandistu, vargu ar įmanoma, netgi jei – su meile.
Ką gi, atsikeršydamas pasakysiu, kad kiti didieji pasaulio architektai išleidžia tokios apimties tomą apie savo
kūrybą kasmet – su meile. Bet tai – ne apie lietuviškus
mastelius. Šiaip jau Ambraso komandos darbštumas
pavydėtinas.
Dabar apie leidinį. Visų pirma, puikus dizainerių darbas,
kokybiškos visų puslapių kompozicijos, ir – manau, labai svarbu – jis atitinka tarptautinius tokio pobūdžio
leidinių standartus ne tik pagal estetikos, bet ir pagal
sudarymo principus.
Ko vertas vien A. Karaliaus įvadinis žodis, talentingo
architekto – talentingas tekstas, net jeigu dėl nuostabių naujadarų ir nuliūstų keli lituanistai. Tenka valingai susilaikyti necitavus – jis pavydėtinai vientisas ir
tikslus – tai Ambrasas.
Žinau, kaip skauda kolegoms, paprastai jaunesniems,
paliekamiems už meistro nugaros. Toks gyvenimas.
Gal panašiai jausdamas Karalius tikslina: „Gali būti, kad
čia aptarta Ambraso kūrybinės navigacijos kryčių kaita ir pastebėtos vertybinės slinktys bus susijusios ne
tik su architektų biuro kapitonu, bet ir su pačia įgula.
Spėčiau, kad kai kurie jos nariai galėjo turėti apčiuopiamos įtakos ir viso biuro kūrybiniam braižui. Nors
Ambraso biuras gana patriarchališkas, ir objektai čia
nėra išdalijami gabiam jaunimui smagintis individualiai, paliekant biuro galvai tik inkasatoriaus vaidmenį, tam tikrų biuro kūrybinių posūkių bendraautorius
drįsčiau įvardyti.“
Ir išvardija kelis. Manau, būtent šefo etinis padorumas
gali padėti tiems kolegoms, kurie atsiduria tarsi „fone“,
jaustis neužmirštiems dalijantis pelnytus laurus. Kiek
pažįstu Ambrasą, neabejoju, kad taip ir yra.
Vertingi, įdomūs, tiesa, ne tokie poetiški, kaip Karaliaus,
ir paties Ambraso samprotavimai „Apie architektūrą,
švietimą(si), procesą, kontekstą ir „dangoraižius“. Tai

tarsi išplėstas kūrybinis kredo – daug kur įtikinamas.
Kitas reikalas, kad kartais paties metro teoretizavimai
nesutampa su realiai nuveiktais darbais.
Pritardamas tekstui apie „dangoraižius“ – cituoju: „Pats
savaime pastato aukštis nėra svarbiausias architektūrinės vertės įrodymas, jis nėra nei gėris, nei blogis. Gėriu
ar blogiu jis tampa kontekste su aplinka.“ Manau, kad
net ir Audriui pritrūko „geležies“ neaukštinti „Europos“,
gerokai sumenkinusios Vilniaus savivaldybės pastatą,
artimose erdvinėse kompozicijose ir „išlįsti“ tolimesnėse kompozicijose net nuo Aušros vartų gatvės – už tai
nuolat „gauname velnių“, labiausiai apmaudu – teisėtų,
iš „kvadistų“.
Toliau tęsdamas citatą: „Darnus „dangoraižių“ komponavimas kartu su kitais – aukštesniais ar žemesniais – statiniais gali būti vertingas miesto siluetui,
tačiau, išsibarstę po miestą kur pakliuvo, jie panašūs
į šiukšlyne augančius kviečius, besipuikuojančius savo
tariama didybe.“ Prisipažinsiu, aš neatsilaikiau asmeniniam Ambraso žavesiui ir pritariau „žaliojo pieštuko“
atsiradimui už generaliniame plane sutartos architektūrinės kalvos ribų, o dabar tai laikau klaida – gal ne
tiek konkretaus kultūringai sustyguoto pastato atsiradimą, bet, pavyzdžiui, po to visai atsitiktinėse vietose
atsiradusią „Barclays“ statinaitę ir siluetiškai tragiškus
„Vilniaus vartus“. To, ką pastebiu aš, tikrai daugelis nepastebi, todėl galima teigti, kad aš ir esu neteisus. Bet
aš teisus, nes kalbu apie meistrišką architektą, kur tam
tikri aukštojo pilotažo „kiksai“ daugumai iš tiesų nepastebimi, o pastebėjusiems – pamokomi.
Kalbėti apie kitus firmos objektus nejauku, nes ditirambai – nuobodus užsiėmimas. Paprasčiausiai pavydu.
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Redaktoriaus žodis
Dvidešimt metų. Sunku patikėti, bet tai „Archiformos“
amžius. Jau padorus amžius, netgi tradicinių ir ne tik
kultūrinių leidinių.
Ar užsitarnavome kokį nors autoritetą visuomenėje?
Manau, kad profesionalioje – taip. O plačiojoje? Ar galite įsivaizduoti, kad „Archiformos“ vyriausiasis redaktorius, kaip kadaise „Naujosios Romuvos“ redaktorius
Juozas Keliuotis, tiesiogiai skambindavo respublikos
prezidentui, ministrui pirmininkui, jau nekalbant apie
kitus valdžios žmones? Ir skambindavo pačiais plačiausiais valstybės vystymosi, jos valdymo klausimais.
Aš neįsivaizduoju. Tiesą sakant, ir tikslo nematau. Įsigalėjus politiniam, o ne profesionaliam valstybės valdymui, vis mažiau girdimi kultūrininkai. O jie Lietuvoje
per ilgalaikius okupacinius ar diktatūrinius laikus jau
genetiškai sugniuždyti.
Taip kiekvienas ir krapšto su savo lazda savo šukę. Tai
būtų gal ne taip blogai, jeigu atsirastų, kas jas sudėtų į
prasmingą kompoziciją.
Taigi krapštomės ir mes, tikimės vis kokybiškiau, nes ir
Lietuvos architektūroje randasi europinio lygio šukių.
Tai ypač džiugina. Tik gaila, kad kai kurie šalį reprezentuojantys objektai atrenkami pagal sunkiai suvokiamus
kriterijus. O būtent jie, reprezentuodami šalį užsienyje ir būdami radikaliai atraktyvūs, o tai beveik būtina
pasaulinių parodų architektūroje, pritrauktų platesnį
aplinkos dėmesį, duotų kūrybinį impulsą vietinei kūrybinei faunai.
Tai jau tikrai išimtinai cecho problema. Manau, kad žinau to priežastis, nemenka dalimi priklausančias nuo
ydingos savivaldos. Betgi dvidešimtmečiu niekas nesibaigia...
Juo labiau kad mes ambicingai ėmėmės „Modernybės“
aiškinimosi. Pasirodo, tai iš tiesų nepaprasta. Temą gvildena tiek jau ryškūs architektūros teoretikai, tiek jaunasis debiutantas – tai džiugina.

Kaip visada numeryje pristatomi naujai projektuojami ir pastaruoju metu realizuoti objektai. Pastarųjų vis
gaudoma periferijoje ir kartais randama visai neblogos
klasės. Norėtųsi daugiau.
Numeryje plačiau ir tendencingiau pristatomas naujasis aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas, atrodo, lengvai ir atidžiai bendraujantis su architektais.
Architektūros riterio skiltyje – Augis Gučas, jau gilesnių
inteligentiškų šaknų architektas, įdomiai ir sudėtingai
atradęs savo vietą architektūroje.
Išimtimi tapo konkurso Lietuvos teatro ir muzikos akademijos studijų miestelio kompleksui sukurti pristatymas. Išimtis padaryta dėl kompleksinio konkurso
rengimo – pirmasis etapas – kūrybinės dirbtuvės,
kitas – architektūrinis konkursas. Konkurso rezultatai
reprezentatyvūs, bet siūlomi sprendiniai konceptualiai skirtingi. Vėl man netikėti rezultatai. Gal pristatomajame straipsnyje kas nors paaiškės.
Knygų rubrikoje įdomus J. Minkevičiaus ir G. Balčyčio
pastangomis pasirodęs monumentalesnis KAFE leidinys.
Vienu žodžiu, viskas gerai, puikioji markize, – tik nugriauta G. Telksnio „Banga“, tas pats gresia G. Ramunio
ir K. Pempės objektams, taip pat buvusiai mano taupomajai kasai Savanorių prospekte. Apie tai plačiau numeryje su amžinuoju marksizmo klasiko klausimu – „Ką
daryti?“. Negi taip netoli tenužengėme?
Vadinasi, reikia egzistuoti...
Archiforma, 2015, nr. 1/2
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Šiauliai respektuoja tarpukarį.
Šiaulių vyskupijos kurija su
pastoraciniu centru
Architektai: Darius Jakubauskas (projekto vadovas), Rinaldas Regesas (projekto dalies vadovas),
Šarūnas Sabaliauskas, Andrius Vernys
Pristatomas objektas iš tiesų itin reikšmingas Šiaulių
centrui bent dėl dviejų priežasčių: yra kaimynystėje su
Lietuvos architektūros perlu – Šiaulių katedra, antra,
juo bandoma regeneruoti tarpukariu buvusį užstatymą, tiesa, kategoriškai šiuolaikinės architektūros kalba.
Pridėčiau dar ir trečią priežastį, dėl kurios šis objektas
itin svarbus ir potencialus ateičiai, – galbūt šiauliečiai
ties tuo nesustos ir galutinai imsis spręsti ir dar vieną
urbanistiškai neartikuliuotą erdvę priešingoje Tilžės
gatvės pusėje, tiesiogiai susisiekiančią su pristatomo
objekto teritorija. Kiek pamenu, šiai teritorijai harmonizuoti buvo skelbiami konkursai, pagal to meto išgales
atrodę visai įtikinamai ir įdomiai. Gal jau subrendome
imtis pačių atsakingiausių uždavinių. Šiaulių kurijos ir
Pastoracinio centro pastatas leidžia daryti tokias prielaidas.
Tendencingas pasiryžimas atkurti buvusio užstatymo
liniją nesietinas su pažodžiu architektūrinės išraiškos
atkūrimu. To ir nesiekta, o ir negalėjo būti siekiama dėl
naujos reikalaujamos funkcijos ir, natūralu, vienos architektūrinės kalbos.
Toks autorių apsisprendimas profesionaliai pagrįstas.
Beveik tiksliai atkuriama užstatymo linija, sukuriama
intymesnė erdvė, pastato korpusu atribojant katedros
prieigas nuo Tilžės gatvės. Joje numatytas ir nedidelis
amfiteatras galimam ir dabar madingam Dievo šlovinimui šiuolaikinės muzikos ir estetinės išraiškos – architektūros aplinkoje.
Pastato kompozicija – du stambesni tūriai, sujungti
galerijos tipo jungtimi. Bet horizontaliai teisingas ur-

banistinis sprendimas aiškiai pritrūksta masės vertikaliajame. Matyt, kad tokiam sklypui apvaldyti tiesiog
pritrūko funkciškai pateisinamų patalpų, o gal lėšų.
Dėl to galima apgailestauti, nes užstatyta viena brangiausių miesto teritorijų neišnaudojant jos užstatymo
tankio potencialo. Tačiau esamas sprendimas, pakankamai reikšmingai grąžinantis pokarinį hipertrofuotos
Tilžės gatvės mastelį į realų – miestiškąjį, tapo vienu
architektūros kūriniu.
Nors pastato kompozicija, kaip jau minėta, formuojama dviem tūriais su jungiamąja dalimi, o tai tarsi rodo
atskirus dviejų funkcijų – vyskupijos – kurijos ir pastoracinio centro segmentus, sujungtus galerija, taip nėra.
Pastato funkcija iš dalies atskiriama aukštais – pirmas
skirtas pastoraciniam centrui, labiau atviram, kuriame
vyksta tiek neformalus bendravimas kavinėje-skaitykloje, tiek katechetinis auklėjimas, kuriam skirtos klasės galerijoje ir dvi skirtingos talpos salės. Antrame
kampinio korpuso (didesnio) aukšte dalis patalpų taip
pat skiriama katechetiniam auklėjimui, bet jame yra ir
specifinių ekonomo bei tribunolo tarnybų patalpų.
Trečiame to paties tūrio aukšte – vyriausioji Šiaulių vyskupijos valdžia. Pastogėje numatytos kelios viešbučio
tipo patalpos. Matyt, dažniems Lietuvos svečiams –
piligrimams priimti. Žinant Kryžių kalno populiarumą
pasaulyje dėl to netenka abejoti.
Architektūrinė pastato plastika pažymėtina tuo, kad
būdama visiškai savarankiška ji turi sunkiai nusakomą,
gal labiau nujaučiamą estetinį ryšį su katedros architektūra. Kontekstualus architektūrinis sprendimas man
visada buvo prioritetinis, o kai kontekstas pasiekiamas
ne imituojant ar netgi neperfrazuojant aplinkos fragmentų, bet kažin kaip kitaip – tiesiog matai ir jauti –
aukšta klasė.
Pastato interjeras, kaip ir galima tikėtis, santūrus, netgi sterilus, erdviniu požiūriu išsiskiria tik didžioji salė
ir platoka jungiamoji galerija su įdomiu Gražinos Arlauskaitės-Vingrienės menu.
Archiforma, 2015, nr. 1/2

218

s ą r a š a s

|

S T RA I P S N I A I

Šiaulių vyskupijos kurija su pastoraciniu centru. Archit. – Jakubauskas, Rinaldas Regesas,
Šarūnas Sabaliauskas, Andrius Vernys. 2015 m.
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Pastato Šiauliuose, Vilniaus g. 140,
rekonstrukcija su išplėtimu
Architektas – Šarūnas Sabaliauskas
Nežinau kodėl, tačiau nuo „Vilniaus gatvės, Ežero gatvės, Žemaitės gatvės išklotinės“ detaliojo plano patvirtinimo 1998 metų pabaigoje iki pristatomo pastato
realizacijos prabėgo ištisi 17 metų.
Toks operatyvumas nužudytų bet kurį užsakovą laisvojoje Europoje. Čiagi dvi organizacijos, telpančios šiame
pastate, yra valdiškos... Gerai bent tiek, kad fotografijos
muziejus bus ramus, turėdamas tokį kaimyną – LR specialiųjų tyrimų tarnybą.
Tačiau svarbiausia, žinoma, kad sulaukėme objekto,
puikiai tinkančio aplinkai – tarpukario Šiaulių architektūrinei stilistikai, tuometės Kauno Laisvės alėjos architektūros dvasiai.
Pastatas, pastatytas 1936 metais, kaip dviejų pastatų
kompleksas, II pasaulinio karo metu sudegė ir 1950
metais buvo atstatytas kaip vientisas trijų aukštų administracinės paskirties pastatas.
Kadangi pristatomas pastatas yra svarbiausių Šiaulių
miesto gatvių – Vilniaus ir Tilžės – sankryžoje, jis turėtų
formuoti kvartalo kampą. Todėl projektuojamas ketvirtas aukštas, kuris paryškintas aukštesniu tūriu, tampa
kvartalo kampą akcentuojančia detale.
Pastato architektūra, kaip jau minėta, elegantiškai
interpretuoja architektūrinę esamo pastato kalbą –
užapvalintą kampą ir paryškintą fasadų horizontalių
skaidymą. Horizontalūs langų apvadai tampa pagrindiniu fasadų kompoziciniu elementu, kurie dar ir paryškinami.
Fotografijos muziejaus funkcijai tikrai nereikia tiek
tiesioginio apšviestumo, todėl kai kurie langai – „imitaciniai“, tačiau šiuolaikinės apdailos medžiagos taip
pat sugeba imituoti stiklišką blizgumą, kad fasadai
bent jau dienos metu atrodytų beveik vienodi. Įdomu, ką dėl tokio sprendimo pasakytų didieji Bauhauzo
funkcionalistai? Nežinau. Bet didieji postmodernistai
tikriausiai pritartų.
Mano akimis žiūrint, pasirinktas teisingas, inteligentiškas architektūrinės vienybės kelias, perimetrinio užstatymo kampui suteikęs daugiau urbanistinės jėgos. Dvi
skirtingos pastato funkcijos atskiriamos aukštais. Rūsys
ir pirmas aukštas skiriami Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Rūsys, keliantis tam tikrų asociacijų – kardomajai organizacijai...
Viršutiniuose aukštuose išsidėstęs Fotografijos muziejus, turintis nuolatinių ir laikinų ekspozicijų sales, edukacinę klasę su foto laboratorija, eksponatų saugyklas.
Ant stogo numatyta miesto apžvalgos aikštelė.
Atskirai paminėtinas interjero projektas ir ekspozicinių
erdvių apipavidalinimas, kurie sukurti su dizaineriu D.
Liukevičiumi. Meninė muziejaus interjero idėja – „camera obscura“ – tai maždaug reiškia pagauti, užfiksuoti, padauginti dabartį. Atskiros funkcinės muziejaus
zonos neizoliuotos viena nuo kitos, polifunkcinės ir
interaktyvios. Interjero ir ekspozicijos sprendimas –
sukurti informatyvią, tačiau neperkrautą aplinką. Bendra interjero erdvė – tamsi, nes atsisakyta natūralaus
apšvietimo. Spalvos – tai achromatinių spalvų pustonių žaismas. Eksponuojami objektai yra fokusuojami
surežisuotu apšvietimu, kuris, tarsi į kameros vidų patenkantis šviesos srautas, sukuria įvairius išorės atspindžius viduje – „camera obscura“.
Emocinę įtampą didina ekspozicijos dalis – juodos dėžės, tarsi fotokameros vidus, įvaizdis, kurį dar sustiprina
sąmoningai iki minimumo susiaurinti laiptai, sukuriantis buvimo mažoje erdvėje iš tiesų kiek klaustrofobišką
jausmą. Kontrastiškai bendram spalviniam sprendimui
suskamba didžiausia muziejaus erdvė – laikinų ekspozicijų salė – baltos sienos su baltomis grindimis. Jos erdvė nesudėtingai transformuojama, įgalina keisti salės
parametrus – priklauso nuo momentinio poreikio.
Ant stogo – atviroje terasoje – lankytojai gali matyti
miesto panoramą iš naujo urbanistinio taško, o sraigtiniais laiptais pakilę patenka į mįslingąją „camera
obscura“ zoną. Tai dar viena apžvalgos aikštelė, iškylanti aukščiau aplinkinių stogų. Čia, tamsioje patalpoje,
lankytojas sukiodamas tam tikrą įrenginį gali matyti
ir fokusuoti įvairius miesto panoramos kadrus. Taip jis
tiesiogiai dalyvauja aplinkos „pagavimo“ akte – o tai ir
yra pagrindinis fotografavimo principas.
Taigi Šiauliuose atsirado pavyzdinis inteligentiško bendravimo su aplinka objektas, kur atida urbanistiniam
sprendimui, architektūrinei plastikai ir ekspozicinėms
erdvėms sudaro vientiso išbaigto pastato vaizdą.
Archiforma, 2015, nr. 1/2
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Pastato Šiauliuose rekonstrukcija
su išplėtimu. Archit. – Šarūnas
Sabaliauskas. 2015 m.
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Nedamušto inteligento sindromas
Lyg ir nemažai gyvenime mokytas, tačiau sindromas,
pasirodo, neįveikiamas: jeigu pagaliau pastebi vieną jo
simptomą, niekada nepastebi antro ar trečio. Ir vienas
iš pačių stabiliausių simptomų – įskiepytas pasitikėjimas žmonėmis.
O ir kaipgi gali nepasitikėti teoriškai turinčiu būti garbingu žmogumi – miesto meru. Palangos meru Šarūnu
Vaitkumi, konservatoriumi, jau pirmame ture išrinktu
antrai kadencijai.
Architektūrinę pastato J. Basanavičiaus g. 2 vertę aprašė net keturi mokslų daktarai, jis įtrauktas į enciklopedijas ir į Lietuvos architektūros antologiją. Šį kartą
Lietuvos architektai, tiek restauratoriai, tiek urbanistai, tiek modernistai, buvo kaip reta vieningi – pastatą
būtina išsaugoti. Tai vienintelis Lietuvoje toks raiškus
šiuolaikinio manierizmo kūrinys, ne mažiau išsiskiriantis atviro monolitinio betono fasadų estetika.
Nebe taip svarbu, ar kam nors tokios architektūros
objektas patinka, ar ne – jis vienintelis.
Na, ką gi, net ir vadovas – meras neprivalo suprasti architektūros vertės, bet suprasti, kad jis vienintelis toks,
turėtų būti įmanoma.
Vadovo statusas tarsi suponuoja protingą žmogų.
Kaip elgiasi protingas žmogus, konkrečios profesijos
diletantas? Paklausia profesionalų. O profesionalai nė
nepaklausti puolė aiškinti: Klaipėdos regiono kultūros
paveldo objektų vertinimo taryba (pirm. – prof. dr. P. Gecevičius) – jau 2013, o dar kartą 2014 metais savo protokolais ragino įtraukti šį pastatą į saugomųjų registrą.
Kodėl taip neįvyko – tai labai skausminga tema. Į iškilusią grėsmę operatyviai reaguoja Lietuvos architektų
sąjungos pirmininkas M. Šaliamoras, ICOMOS Lietuvos
pirmininkė M. Nemunienė, architektai K. Pempė, S. Juškys, E. Miliūnas, R. Palekas – pastarųjų metų Nacionalinės kultūros premijų laureatai, Vyriausybės premijos
laureatas prof. dr. J. Minkevičius – visi kreipėsi raštu į
miesto merą – negriauti vienintelio egzemplioriaus.

Balandžio 2 d. mero kabinete susirinko grupė architektų, istorikų (pavardės žinomos) ir kartu su užsakovu
atmetė itin nevykusius projektinius siūlymus, kuriuos
pastarasis pateikė vietoj siūlomo griauti pastato. Išaiškėja, kad užsakovai nori prekiauti gintaro dirbiniais,
pristatyti savo unikalių dirbinių kolekciją. Tam reikia
apie 300 m2. Kaip tik tiek, kiek yra (buvo) pastate.
Pasiryžau per mero duotą mėnesį parengti „Bangos“
pastato pritaikymo naujai funkcijai pasiūlymą. Tiesą
sakant, nors nieko neprikūrinėjau, jaučiau tą įprastą
malonumą, kuris visada atsirasdavo, kai braižydamas
suprasdavai, kad išeina...
Ką gi, mielas šviesaus atminimo bičiuli Gintautai
Telksny, vien labai gerai išlaikęs stojamuosius egzaminus fakulteto mandatinės komisijos nebuvai
priimtas, nes nežinojai, kur tėvo kapas – „nueik ir sužinosi“. O tėvas – mokyklos direktorius, vietos Šiaulių
organizacijos vadas – gyvas Sibire. Sėkmingai klausimą išsprendė rektoriaus mandatinė – didysis rektorius K. Baršauskas tik paklausė: „Telksnys, Telksnys
Laimis (pirmos lietuviškos elektroninės mašinos kūrėjas, akademikas Laimutis Telksnys) – tavo brolis, Vyga
(žymus Lietuvos kompozitorius Vygandas Telksnys, iš
pradžių sėkmingai studijavęs KPI) – tavo brolis?“ Gintui
linktelėjus galvą pasigirsta: „Eik, iš talentingų giminės.“
Taip ir susitikau su iš tiesų labai originalaus talento
architektu. Likimas apdovanojo mus ilga draugyste ir
bendrais darbais.
Ką gi, K. Baršauskas ir liks didžia padorumo legenda.
O mums, mums reikia nustoti tikėtis, kad su dvasiniais
liumpenais galima bendrauti mums įprastu inteligentiškumo lygiu. Pastarasis „Bangos“ kavinės Palangoje
sunaikinimo veiksmas parodė, kokį neribotą cinizmą
yra pasiekę atskiri vadovai... Gintauto Telksnio talentas pasirodė bevertis neišauklėto, neatsakingo vadovo
rankose.
Ginto plastika – laisva, kunkuliuojanti, vis dėlto tilpo
į tam tikros disciplinos rėmus, jautriai įsigyvendama
sklype tarp gatvės ir Rąžės upelio.
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Taigi praėjo mėnuo nuo balandžio 2 dienos, kai meras
savo kabinete, girdint grupei architektų, istorikų, tyrėjų, davė mėnesį parengti naujus pasiūlymus. Gegužės
2 diena, kaip žinoma, buvo šeštadienis. Gegužės 4 dieną 7.30 val., pasikišęs po pažastimi planšetes su savo
siūlymu, patraukiau į meriją, kad pirmasis perimčiau
aštuntą valandą į darbą ateinantį merą.
Praeidamas pro „Bangą“ pamačiau jau nugriautą vienos vasaros terasos fragmentą ir buvo griaunamas toliau. Vadinasi, darbai prasidėjo, matyt, nuo šeštos ryto.
Pasijutau tarsi rusų „šešiasdešimtininkai“ – menininkai – modernistai Tretjekovo galerijoje, kai kietakaktis
chamas Nikita Chruščiovas traiškė viltį eiti įprastu civilizacijos keliu. Betgi tai Chruščiovas – toje šalyje visada
labiausiai odiozinės figūros buvo vadovai. Čiagi gintarinė Palanga, jaunas meras, galimai baigęs aukštuosius
mokslus, sąmoningame amžiuje nepaliestas taip keikiamos sovietinės ideologijos!?
Pas merą net neužėjau, tiesą sakant, išsigandau, kad
galiu būti nemandagus. Sekretorei palikau surištą pasiūlymų bylelę su sveikinimu dėl padaryto nusikaltimo
Lietuvos kultūrai.
Žeminti kultūros ir meno žmones tikrai buvo būdinga
ankstyvajai sovietinei santvarkai, kai europinės kultūros ir išsilavinimo žmonės buvo priversti kurti pagal nurodytą modelį, kuris vadinosi socialistiniu realizmu. Bet
net ir tada kultūrininkai ištrūkdavo iš apibrėžtų rėmų ir
sukurdavo daugybę kūrinių, kurie, nepolitizuotai vertinant, neabejotinai yra mūsų kultūros aukso fondas.
Tarp jų yra (buvo) ir auksinė architektūros smiltelė
„Banga“...
Kai fotografavau griovimo akciją, išstačiau praeinantiems palangiškiams apžiūrėti ir atvežtus siūlymus.
„Pinigai, pinigai“, – visi kaip vienas šnibždėjo palangiškiai. O aš, tiesą sakant, pirmą kartą per savo 50
metų patirtį čia nemačiau „pinigų“ prasmės – griaunamas 300 m2 pastatas, kurį profesionalūs autoritetai
vertina kaip unikalų, ir vietoj jo bus statomas tokios

pačios apimties naujas pastatas – galimai geros architektūros, bet anos – unikalios – jau nebeliks. Kam
tokį sprendimą skatinti pinigais? Juk deklaruojama,
kad vietoj nugriauto bus pastatytas naujas tokios pačios
apimties prekybinės funkcijos objektas. Jeigu taip, tai
kas gi čia: paprastas bukumas ar chruščioviškas chamizmas – parodant kultūrininkui jo vietą? O gal apimtis tik
deklaruojama?...
Tiesą sakant, protingas vadovas turi visas galimybes
apie save sutelkti įvairių sričių profesionalus – savivaldybės tarnautojus. Tarp jų ir vyriausiąjį miesto
architektą. Palangai nelabai sekasi su vyriausiaisiais
architektais. Atkūrus nepriklausomybę jų pasikeitė net
keliolika. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad šis postas
Palangoje ne tik nelengvas, bet sąžiningai dirbant –
net ir pavojingas.
Dabartinis Palangos vyriausiojo architekto pareigas
laikinai einantis Danta, kaip ir visos savivaldybės tarnybos, voliuntaristiškai pamintas mero, augina bevalės,
padlaižūniškos aplinkos auglius. Teko tuo labai greitai
įsitikinti. Abiem Palangos laikraščiams daviau interviu.
Spėkite, ar nors vienas išspausdino? Teisingai. Beje, vienas iš jų po tiesioginio mero skambučio, kurį girdėjo
netyčia pasitaikęs liudytojas. Šarūnas Vaitkus yra gerai
įsisavinęs lėšų Palangai išmušinėjimą, dėl to vyksta sėkmingi infrastruktūros darbai. Tuo labiau apmaudus ir
nepateisinamas nekultūringas elgesys.
Tik nereikia priminti jo „kultūrinių“ nuopelnų atstatant
Palangos kurhauzą – nemenką autentišką pažeistos
medinės dalies paveldą galima ir buvo privalu išsaugoti. Deja, toks jau „muliažinis“ supratimas. Kam sudėtingai restauruoti? Geriau pastatyti „senąją autentiką“!
Čia privalu atkreipti dėmesį į mūsų valstybės paminklosaugos vadybą, kurioje sėdi keliolika ir net keliasdešimt metų vadovaujantys darbuotojai nerotuojami,
neatestuojami, stengdamiesi kaip nors nieko neveikti:
gal nepastebės... O ką gi jiems daryti? Sistema padarė
juos priklausomus nuo kėdės. Profesijoje beviltiškai at-
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silikta ir natūralioje konkurencijoje padėtis beviltiška.
O Šarūnas Vaitkus per kadenciją įsisavino ir demagogijos meną. Kaipgi kitaip pavadinsi jo kaltinimus architektams: „kur jie buvę, kai pastatas jau 20 metų buvo
apleistas?“
Nuostabu! Miesto šeimininkas, kuriam tiesiogiai dera
prižiūrėti aplinką, tuo kaltina architektus. Galgi merui
kaip vienvaldžiui per didelė apimtis sutvarkyti second
hand lygio J. Basanavičiaus gatvę su „nostalgiška“ slaviška garsine aplinka, nurankioti siaubingas, be jokios
bendros estetinės koncepcijos kabančias reklamas ar
išgelbėti dar vieną žymų griūvantį Lietuvos architektų
A. ir R. Šilinskų kūrinį Daukanto g., realizuoti respublikinio konkurso rezultatus, kartu išgelbėjant nuo sunykimo ir buvusio Palangos vyriausiojo architekto, šviesaus
atminimo A. Čepio „Kupetą“. Beje, konkurso, kuriam
buvo pristatyta 70 (!) darbų, nugalėtojas – vis tas pats
Nacionalinės premijos laureatas R. Palekas. Užtat kliedima apie 50 m aukščio apžvalgos bokštą. Kam, kai
jūra visur matoma nuo kopų ir „promenadinio“ tilto?
Gal gėrėtis chaotišku miesto užstatymu?
Iš tiesų pinigų kiekis ne visada adekvatus protui. „Ką gi
daryti?“ – paklausė vienas marksizmo „klasikas“? Už jį
atsakau: „Kadencijos!“ Kadencijos, ir ne tik merui, bet ir
vyriausiesiems architektams, paveldosaugininkams ir
visiems kitiems, nuo kurių priklauso mūsų gerovė. Kadencija – garantija, kad nesuspės daug pagadinti.
Nepaisant atskirų sėkmingų ilgalaikio architektūrinio
vadovavimo pavyzdžių, sakykim, Telšiuose, Anykščiuose ar A, Mureikos fenomeno Klaipėdoje, dauguma arba
stagnuoja, arba paklūsta visiškam politinės priklausomybės diktatui. Kas tie diktuotojai, jau žinome.
Mūsų kolegos, turintys teoriškai reikšmingus postus
savivaldybėse, ginasi nieko negalintys padaryti prieš
kapitalą. Na, negalite, tai išeikite. Išeikite vienas, kitas,
trečias... ir tikriausiai niekas nepasikeis. Kol tarp mūsų
bus tokių kolegų, kaip A. ir M. Bučai, G. Kuginys, A. Kančas, kuriems etika – nežinomas terminas, bus labai len-

gva mumis manipuliuoti.
Nėra ko tikėtis, kad už mus kas nors tai išspręs, kol, anot
Eglės Wittig-Marcinkevičiūtės: „Įstatymai vadinami negaliojančiais, jeigu jie tik deklaruojami, o už jų nesilaikymą nebaudžiama. Panašiai vertinamas ir etikos
kodeksas – jis nedaro jokio praktinio poveikio, jeigu
visuomenės elitas nesiima sankcijų už jo nepaisymą.“
Respublikinėse priežiūros tarnybose vyrauja ilgaamžiai
rekordininkai: KVAD’o direktorė D. Varnaitė – 16 metų,
jos pavaduotojas A. Degutis apskritai fenomenas – 19
metų. Jų veiklą nulemia vienintelis veiksnys – kaip įtikti valdžiai. Ką čia valdžiai – valdžioms! Kadaise buvęs
profesinis pasirengimas beviltiškai prarastas ir nekonkurentiškas: tikslas – kiek įmanoma nieko nedaryti. O
gal nenupūs? O ar ne tiesioginė jų pareiga rūpintis architektūriniu paveldu ir nebūtinai nuo kažkieno sugalvotos 50 metų ribos.
Jeigu buvęs aplinkos ministras nieko daugiau prasmingo nebūtų padaręs, o tik pritaikęs rotacijos principą
VSTT direktorei R. Baškytei, jo valdymą galima laikyti
ne beprasmišku. Pažiūrėkime, kaip nutilo isterija Neringoje, beje, sukelta tos pačios R. Baškytės kartu su šiuo
skandalu į Seimą įplaukusios A. Stancikienės.
Profesionalai puikiai supranta ir gali argumentuoti
konkretaus šiuolaikinio architektūros objekto vertę.
Derinimo instancijose nesant profesionalų arba jiems
kūrybiškai degradavus, reikia daryti, kas privalu, – skirti
kitus. O jų, jau gerai teoriškai parengtų ir nenutrūkstamu srautu rengiamų, tikrai yra.
Reikia, ponai, reikia. Beveik visiškai pražudėme A. Sprindžio kūrybą, G. Telksnys, be „Bangos“, prarado ir unikalią
sporto salę Žemaitės gatvėje Vilniuje, kavinę „Mėta“ su
Nacionalinės premijos laureato L. Katino dekoruotu interjeru.
Girdžiu apie galimą K. Pempės ir G. Ramunio net dviejų
objektų – Kelių policijos Giraitės gatvėje ir Banko pastato Jogailos gatvėje – sunaikinimą.
Gerbiamieji, šie pastatai svarbūs Lietuvos kultūrai ne
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todėl, kad jų atstovai –svarbiausių premijų laureatai,
bet dėl to, kad jų architektūra yra viena kokybiškiausių
konkretaus laikotarpio ženklų. Iš kitos pusės nacionalinė premija vis dėlto yra NACIONALINĖ, ką tada kalbėti,
pvz., man apie mano „Bankelį“ Savanorių prospekte ar
kitiems architektams, „sudrožusiems“ (K. Pempės terminas) savo sveikatą už lentos.
Dar kartą – ką daryti? Na, jau sutarėme pakeisti atbukusius, neatestuotus derintojus. Ir tam dar reikės daug
sveikatos. Akivaizdu, kad KVAD’as, remdamasis įstatymais, nesileis į loginių sprendimų lygmenį, kur iš karto
išaiškėtų profesinė nekompetencija. Galgi pabandyti
palikti tą 50-ies metų ribą KVAD’ui, žinoma, primenant
jam apie tai, o LAS savo ekspertų tarybos pastangomis
sudaryti „jaunojo paveldo“ sąrašą, kurį prašyti globoti
Aplinkos ministerijos. Sąraše esantys objektai savaime
įgauna papildomą reikalavimą, nurodant architektūrines sąlygas, kai iškyla tokio objekto rekonstrukcijos,
pritaikymo reikmė. Užsakovas, turėdamas tokį objektą ar įsigydamas jį, iš karto yra informuojamas apie
jo vertę ir su tuo susietas rekonstrukcijos galimybes.
Skirtumas tarp KVAD’o sąrašo ir LAS – Aplinkos ministerijos sąrašo yra tas, kad pastarajame esantys objektai
negauna valstybės dotacijų jiems saugoti, remontuoti,
rekonstruoti... ir neišvengiama (jeigu) jų rekonstrukcija
pirmiausia pasiūloma gyviems autoriams.
Galbūt sudarant sąrašus atskiriems miestams ar regionams būtų galima pasitenkinti vietinių administracijų
globa, o gal globos laipsnis gali būti dvejopas – regioninis ir valstybinis. Su nuostata, kad minėti globojami
objektai, sulaukę 50-ies, taptų saugomi. Kaip sudaryti
šiuos sąrašus – jau turime praktikos. I. Kliobavičiūtė
nudirbo didžiulį darbą aprašinėdama vertingąsias jų
savybes. Man tuose sąrašuose per daug istorinės tiesos
ir per mažai architektūrinės vertės. Manau, pavyktų optimizuoti. Gal nelengvai ir netgi skausmingai.
Archiforma, 2015, nr. 1/2

„Prieštaringoji architektūra“
„Migonių Vinkšna“
Jonas Minkevičius

„Augo vinkšna – o gal jau ir visai nebeaugo, – plati,
šakota, nuo žaibų randuota, pilkų samanų kuokštais
apėjusi, bet nepajudinama ir nepalaužiama – tikras
milžinas, medžių karalius, niekur visoje plačioje apylinkėje daugiau tokių nebuvo. Ypač visus stebino neregėtas jos aukštumas, sako, kad gerai įsižiūrėjus net nuo
Anykščių matydavosi. Kokią gi naudą ji galėjo teikti –
nebent tiek, kad atstojo perkūnsargį, visą sodžių nuo
žaibų gynė, kreipė dangaus ugnį į save. Bet sodžius ją
nuo pat pradžių ugdė, saugojo ir mylėjo, net piemenys
ir galvijai dar mažą apeidavo, nenuskriaudė, nenumynė, nenulaužė, karta karton perdavinėjo lyg kokį kraitį,
ir niekam nė galvon nebūtų atėję, kad ji esą nenaudinga, nereikalinga, tik brangią žemę dykai užima.“
Tai Jonas Minkevičius – platus ir šakotas, nemažai žaibų
atlaikęs, bandytas pilkų samanų kuokštais užpilti, bet,
ačiū Dievui, išlikęs nepajudinamas ir nepalaužiamas.
O būti nepalaužiamam oi reikėjo sveikatos, kai įsikoręs
į didžiąją Vinkšną žmogus pamatė kelią nuo pat Prūsų
per visą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, su pasididžiavimu pražygiavo Laisvės alėja, sugebėjo priminti
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mums visiems, suspaudusiems špygą kišenėje sovietmečiu, kad yra kitokia, tarsi demokratinė sistema.
Visais klausimais būdamas kategoriškai prolietuviškas
profesorius primena: „Be abejo, kiekvieno svetimos,
naujos, atvežtinės kultūros elemento diegimas, kad ir
koks jis būtų – laisvas ar priverstinis, mažina autentiškąjį kontekstą, siaurina jo ribas, verčia keistis santykį
tarp esamo ir atsirandančio. Valstybiniu-politiniu pagrindu keičiant tokį santykį, to neįmanoma padaryti
kitokiu būdu, kaip tik per autentiškumą. Juk neabejotina, kad Lietuvoje egzistavo savita kultūra, religija,
pasaulėžiūra. Jos įtaka architektūros, dailės formoms
turėjo būti labai reikšminga. Tai buvo autentiška tautinė architektūra, paskutinė visoje Europoje nepaveikta
kitos ideologijos ir primestų įtakų.“
Ir įspėja, kad tenka sutikti su A. J. Greimu, tvirtinusiu,
kad „iki Reformos ir kontrreformos laikų [...] lenkiškoji
kunigija ir oficialioji katalikybė nieko bendro neturėjo
su lietuviškąja liaudimi.“ Bet Lietuva jau buvo įtraukta į
Europos – katalikiškos Europos – kontekstą ir atsistojo
tarp Rytų ir Vakarų. Tai buvo mokestis už teisę egzistuoti.
Tai buvo iš esmės nepasiruošusios nei profesionaliai,
nei mentališkai, apgaudinėjamos, deja, net tik svetimųjų, bet ir tautos elito, tautos egzistavimo mokestis.
J. Minkevičius: „Prasidėjo sudėtingas, pilnas prieštaringumų autentiškumo praradimo procesas, tačiau jis
nebuvo ir negalėjo būti vienpusis. Vienokio pobūdžio
alternatyviomis priemonėmis, kontrvertybėmis. Ir ne
tik išlyginami [?], bet iš to turėtų būti kokia nors principinė nauda, vienokiu ar kitokiu mastu pranokstanti
praradimus. Antraip gresia tautos degradacija ir išnykimas. Kompensaciją būtent ir sudarė tautos galimybė
toliau egzistuoti ir turėti savo valstybingumą.“
Čia teko įsiterpti ir mano kartai. Su malonumu pacituosiu pats save, nes tai daro ir profesorius: „Iš karto
po Gedimino Baravyko pasirodė jo našlaičiais įvardytos
kartos kolegos: Algimantas Alekna, Žvaigždras Drėma,
Gintautas Likša, Saulius Šarkinas, Henrikas Šilgalis, Gin-

tautas Telksnys ir Gytis Ramunis. Jų kūryba verta studijų ir gausiai pridygusiose architektūrinės pakraipos
aukštosiose mokyklose, nes joje dar daug to tikrumo,
atsinešto iš tylios disidentiškos aplinkos ir skurdžių, kūrybingumą skatinančių galimybių ir jau tvyrančio ore
globalizacijos monstro, kuriam šį kartą dar gebėjo nepasiduoti.“
„Paradoksas, kad ši naujoviška, kartais net avangardiška, sunkiai pasiekta architektūros forma, patekusi į
sovietinės Lietuvos kontekstą, pati to tikriausiai nenorėdama, o kartais gal net nesuprasdama, per kūrėjus
pridengė antidemokratinį, prievartinį, represinį okupuotos Lietuvos gyvenimo turinį kaip blogį. Ir objektyviai tarnavo (o gal dar ir dabar tebetarnauja) kartais
talentingai sukurta architektūrine kauke pridengto sovietinio melo propagandai.“
Negaliu prisiimti realaus disidento vaidmens, iš tiesų
jų, tikrųjų, buvo vos keliolika, vis dėlto manau, kad
sąžiningai su visa įstengiama profesine atsakomybe
padaryti darbai gal ir turėjo šiokį tokį kompensacinį
turinį, tačiau dvasiškai tiksliausias buvo profesoriaus
samprotavimas: „Pamažu ėmė akivaizdžiai plisti specifinis sudvejintos asmenybės sindromas. Tai ko mums
reikia – vertybių ar kaltininkų? Kiekviena karta turi savo
kriterijus, nes yra priversta vertinti pagal savo mentalitetą. Absoliučių ir amžinų kultūros kriterijų nėra ir negali būti. Mūsų laikas taip pat turi teisę susikurti verčių
sistemą. Norėdami išsaugoti vertybes, privalome jas
suprasti, įvertinti ir užbėgti už akių jų sunykimui. Mokslą pripažindami pirmiausia kaip prognostiką, turime
suprasti, kad jo uždavinys – ieškoti kuo daugiau objektyvumo, įvertinant visus, net ir emocinius veiksnius. Vis
dėlto yra vienas esminis, amžinas visų kriterijų pagrindas – Gėris, Teisingumas, Žmoniškumas.“
Jonas Minkevičius nenuilstamai ir nuosekliai bando
profesionaliai įvardyti keleto generacijų kūrybinius kriterijus, neretai pasiekdamas filosofines apibendrinimo
aukštumas.
Tai nelengva, ypač kalbant apie amžininkų kūrybą,

226

s ą r a š a s

|

S T RA I P S N I A I

kurie neįpratę būti negiriami, kuriems profesoriaus
puoselėjamas Gėris, Teisingumas, Žmoniškumas ir, dar
pridursiu, dažname Jūsų tekstų iškeliamas Tautiškumas
toli gražu ne visada iš tiesų yra aukščiausios vertybės.
Juo labiau kad, kaip prognozuoja vienas globalizmo
apologetas Jacques’as Attali: „Pinigai susidoros su viskuo, kas gali jiems trukdyti, įskaitant valstybes, kurias
jie pamažu griauna. Tapusi vieninteliu įstatymu pasaulyje, rinka suformuos neaprėpiamą, visos planetos
masto imperiją, kurioje viešpataus milžiniški turtai, kurioje gamta bus barbariškai eksploatuojama.“
Jonas Minkevičius lieka ištikimas sau ir Lietuvai: ar atlaikys Migonių Vinkšna? Ar liks tik žvaigždėtas dangus?
Kaip toje nuostabioje Jūsų novelėje „Žemė ir dangus“.
Čia iš novelės: „Tauta ir jos valstybė turi tikslą gyventi
ne tik dabar, bet ir ateityje, todėl prioritetinę reikšmę
įgyja vienijimosi apie ateities programą principas. Kad
tautinė valstybė egzistuotų, ji privalo turėti savo svajones, vizijas, siekių planus ir tikslus.“
Ir perspėjate: „Jeigu į Lietuvos nacionalinių interesų
prioritetus neįeina tautinio identiteto kaip svarbiausios
vertybės išlaikymas, tęsimas bei tvirtinimas ir jei mes
esame nusiteikę prarasti savo unikalią, tūkstantmečiais
formuotą ir gintą nacionalinę dvasinę ir materialinę
kultūrą bei tautinį identitetą, patręšdami didesniųjų
Europos tautų daržą, tuomet apskritai nacionalinių
interesų tenkinimo problema išnyksta, netenka aktualumo.“
Ar atlaikys Migonių Vikšna?
Archiforma, 2015, nr. 1/2

Romantikės žvilgsniu
E. Brundzaitės-Baltrus albumas
„Romantizmą menantys parkai“

Architektė Elena Brundzaitė-Baltrus – viena iš labai
mažo rato kolegų, kurie nukreipė savo kūrybinę veiklą
žaliajai architektūrai ir liko ištikimi savo pasirinkimui.
Šio leidinio autorė – iškilaus mokslininko prof. K. Brundzos dukra, gyvenusi muzikalioje savo sesers K. Brundzaitės ir brolio verslininko S. Brundzos aplinkoje.
Sunku pervertinti jaunam žmogui padarytą įtaką įsivaizduojamais kvarteto vakarais...
Iš dalies sekdama tėvu, kuris dar 1936 m. parašė knygą
„Botaniko pasaulis“, E. Brundzaitė-Baltrus savo profesionalioje karjeroje pamažu krypo į parkotvarkos ir
dvarų regeneravimo reikalus. Jos kūrybiniame bagaže – Užutrakio parko parterio restauravimas, Apytalaukio parko Kėdainių rajone, Jašiūnų parko Šalčininkų
rajone tvarkymo, Šešuolėlių Širvintų rajone, Cirkliškio
Švenčionių rajone parkų regeneravimo projektai.
Natūralu, kad, gilindamasi į šios srities architektūrą,
E. Brundzaitė-Baltrus susidūrė su É. F. André projektuotais parkais ir tapo bene žymiausia šio pasaulinio
garso kraštovaizdžio architekto kūrybos tyrinėtoja ir
populiarintoja.
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Aptariamame leidinyje – Romantizmą menantys parkai, nors, tiesą sakant, medžiagos daugiau apie dvarus,
kurie kadaise turėjo parkus, nei apie parkus. Tai nenuostabu: kraštovaizdžio architektų dalia – pamatyti
ilgų savo kūrybos metų rezultatą, be to, jautri aplinkai,
reikalaujanti priežiūros medžiaga sunykdavo greičiau
nei dvarai, kurių aplinką jie formuodavo.
Įvadinis leidinio tekstas labai glaustas, akivaizdžiai
rodantis intelektines ir emocines autorės nuostatas:
„Šviečiamojo amžiaus racionalizmas, nustelbęs žmoguje jausmą ir fantaziją, per daug nukreipęs žmogų į
praktinį gyvenimą, nusibosta. XIX a. Europos žmogus,
nusivylęs realybe, pradeda veržtis į tolimus kraštus,
platesnius horizontus. Sentimentalizmas išvaduoja
jausmą, kuris žmogų nuveda į gamtą ir padaro jį visai
nepraktišką, nuolat apie laisvę kalbantį romantiką, nukrypstantį iš materialaus į dvasinį pasaulį.“
Akivaizdu, kad autorė suvokia ir šių dienų Lietuvoje
besąlygiškai vyraujantį prakticizmą, agresyvų ir dvasiškai nejautrų. Todėl parkų sprendiniuose kreipiamas
žvilgsnis į Romantizmą ne tik kaip į kraštovaizdžio architektūros kūrinį, bet ir į primirštus žmogaus natūros
aspektus – romantizmą, sentimentalizmą bei iš esmės
gerybinį tarpusavio žmogaus, žmogaus ir gamtinės
aplinkos sąveikos foną.
Ar tai gali pakeisti mūsų surambėjusias širdis? Žinant,
kad mados „eina ratu“, o elgesio manieros taip pat
daug yra veikiamos mados – galbūt. Iš tiesų, šioje romantizmo terpėje galima panaudoti ne tik žinomus
praeities stilius, bet ir neatsakingai nustumtus į pašalius – liaudies kūrybą, tautiškumo idėjas.
Manau, kad autorės cituojamas austrų architektas Ludwigas von Försteris, apibūdindamas devynioliktąjį
amžių: „Šis amžius neturi išskirtinės spalvos, todėl jis
įkūnija praeitis vaizduojamąją kalbą, skolindamasis
tuos stilius, kurių istorinės asociacijos atitinka reprezentacinę paskirtį“, yra teisus ir gal pranašauja – ar nebūtų prasminga mūsų globalėjančiu mąstymu, kultūra,
meninėmis išraiškomis pasaulyje atkurti paprastesnius,

sentimentalesnius tarpusavio santykius, romantizmą
paverčiant madinga ideologija...
Leidinio vizualumas sukelia dvejopą įspūdį – viena tai,
kad fotofiksacijos buvo darytos 1976–1978 metais, laikais, tolimais nuo šiuolaikinių fotografijos galimybių,
todėl vidutiniškos kokybės, vertinant grynojo fotomeno aspektu, tačiau leidinio visumoje tas neryškumas,
kontūro išsiliejimas ir sentimentali patina sudaro vientisą romantizuotą leidinio vaizdą.
Kaip sakoma, viskas turi būti vieno lygio. Šiuo atveju
pavadinimas atitinka vizualiai pateiktą medžiagą.
Archiforma, 2015, nr. 1/2

KAFE fenomenas:
Gintaras Balčytis – genijus

Baigėsi vyksmas to, ko nebuvo galima tikėtis apskritai.
KAFE’2013 festivalis finišavo įvairiapusiškai puikiu to
paties pavadinimo leidiniu.
Manau, kad didesnį ar mažesnį darbą organizuojant ir
pradedant veikia konkretus skaičius asmenų. Tačiau čia
jau manęs neapgausi – jeigu pasiūlei idėją, tai ir daryk.
Ir Gintaras Balčytis padarė! Jei konkrečiai – Laisvės alėjos ainiai, padarėte!
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O knyga originali, susiūta iš devynių prasminių ir dviejų reklaminių sąsiuvinių, ir šiaip reikalingų bet kokiam
leidiniui. Ji estetiškai architektūrinė. Minėtinas knygos
dizaineris Gediminas Saulis, kurio plakatiškas santūrumas, tonų niuansavimas, informacinės – profesionalios – medžiagos ir vyksmo fiksacija puikiai
sukomponuota, pulsuoja nuo emocinio vaizdo iki
brėžinio ar išsakytos minties pateikimo.
Leidinio sudarytojams, kuriais įvardijami Gintaras Balčytis ir Ina Žurkuvienė, sugalvoti jos turinį gal ir nebuvo sunku, kadangi jis iš esmės patvirtina įvykusį faktą
ir tampa nuveikto darbo antologija, reikšmingu mūsų
kultūros faktu.
Įsigykite ją, kolegos, nes nupasakoti turinį nelaikant
knygos rankose, tai, kaip sakydavo, uostyti rožę per
dujokaukę. Man labai patiko interviu skiltis, kur Lietuvos ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas
dar kartą įrodo, kad buvo bene intelektualiausias ir
įvairiapusiškiausias mūsų kultūros ministras per visą
Nepriklausomybės istoriją. Jis paminėjo seniai girdėtą apibrėžimą – aristokratas, ir čia atsiveria begalinė
erdvė taip apibūdintos asmenybės įtakai gerinant
visų gyvenimo sričių kokybę. Nors prelegentas, atrodo, nelabai tiki geresnės kokybės visuotinumu: teigia,
kad plebėjiška visuomenės dalis, kurią standartizacija
tenkina, tik didės.
Ačiū Dievui, pripažindamas socialiai neteisingos, tai yra
unikalios, kokybiškos architektūros atsiradimą, ambasadorius sako, kad, siekiant leisti šiam reiškiniui įsigalėti, referendumai neturėtų būti rengiami. Šiam teiginiui
visiškai pritariu, išplėsdamas bet kuriam referendumui.
Visose gyvenimo srityse yra kertiniai – elitiniai – klausimai, juos ir turi spręsti profesinis elitas – aristokratai.
Deja, šiandienos lietuviškąjį elitą pavadinti aristokratais bus lygiai taip pat perdėta, kaip ir Vinco Kudirkos
Lietuvos pavadinimą „didvyrių žeme“.
A. Gelūnas netikslus, kaip teigiamą pavyzdį, kad tikroji architektūrinė vertė išryškėja tik praėjus tam tikram

laikui, pateikdamas E. N. Bučiūtės suprojektuotus Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro rūmus. Prisimenu apie 1976 metus vykusią LAS konferenciją,
kai buvo įvertinta apklausa „Geriausias ir blogiausias
dešimtmečio objektai“. Tiesą sakant, nedaug ką nustebino Operos pripažinimas blogiausiu objektu. Neabejoju, šiandieną tokio įvertinimo ji nesusilauktų jau vien
dėl to, kad prie architektūros priprantama...
Kaip visada elegantiškos minties meistras Leonidas
Donskis tiksliai tiesia architektūros reikšmių slalomo
trasą bendrakultūrėje erdvėje. Tačiau tikrai netikiu, kad
elitiniai „kaimai mieste nutrins paskutines ribas tarp
didmiesčio ir kaimo, centro ir periferijos, pramonės ir
estetizavimo, architektūros meniškumo ir plataus jo
vartojimo sferų“ ir to nenoriu. Manau, tai tiesiausias kelias į kraujomaišą nebūtinai tiesiogine prasme.
Optimistiškiausias Algirdas Kaušpėdas, maloniai nustebinęs, kad „dar neišdainavęs“ architektūrinio mąstymo:
„palaipsniui XXI amžiaus pabaigoje išnyks architektūros kaip prekės ir meno kūrinio antagonizmas“. Tiesa,
kas tie „autentiški žmonės, kurie kurs autentišką architektūrą, kuri atitiks aukščiausius vartojimo standartus“,
taip ir lieka neaišku.
Daugiau dėmesio interviu skilčiai skyriau todėl, kad ji
lengviau komentuojama ir yra labai vizuali ir lietuviškiausia. Galima provincialiai aikčioti dėl dalyvių pavardžių garsumo, priimant kaip bent iš dalies užtarnautos
pagarbos ženklą. Ir jaunesniąją kartą pratiname prie
savigarbiško bendravimo su kolegomis tos pasaulio
dalies, kuri daugeliui dar gyvos kartos architektų sąmonėje gyvavo tik virtualiai. Tai labai svarbu ir neišvengiama, tačiau ir kelia nerimą, ar nedingsime tolygiai
kaitinamame daugiakultūriame jovale?
Hamletiškas klausimas. Bet jo neiškeltume taip akivaizdžiai, lygindami save, klausydami, kurdami, jeigu ne
tokie renginiai, kaip KAFE.
Archiforma, 2015, nr. 1/2
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Redaktoriaus žodis
Pagalvojau, kaip įvardyti 1996 metus: tolimais ar artimais, pirmus šiek tiek tvirtesnius žingsnius žengiančios
nepriklausomos valstybės, kai visus jausmus dar valdė
euforija...
Taigi 1996 metų pradžioje, jau gerokai įsismaginus
projektavimo darbams mano organizuotoje firmoje
„Forma“, apėmė nerimas, kad gal per mažai veiklos.
Tada apsisprendžiau iškelti savo kandidatūrą į Lietuvos
architektų sąjungos pirmininkus, i tai savaime pas mus
buvo dar negirdėtas dalykas. Pristačiau gana plačią numatomos veiklos programą (teisybės dėlei pripažįstu,
kad didesnė jos dalis nebuvo įvykdyta), bet joje buvo ir
profesionalios architektūrinės spaudos organizavimas.
Tačiau nesulaukiau ženklesnio kolegų palaikymo dėl
kitų planuotų programų, ir tai, beje, lėmė apsisprendimą nesiekti antros, įstatymiškai apibrėžtos kadencijos,
o žurnalo idėja, matyt, lygiai taip pat buvo pribrendusi
Rimantui Buivydui. Susitikau su juo nežinodamas apie
minčių bendrumą, bet dėl to, kad buvau įsitikinęs: jis
buvo (yra) labiausiai pasiruošęs architektas tokio pobūdžio veiklai.
Taip R. Buivydas tapo žurnalo koncepcijos autoriumi,
o atsižvelgdamas į mano prašymą, kad jo pavadinimas būtų susietas su žodžiu „Forma“ – tuometinės
mano projektavimo firmos pavadinimu, pasiūlė „Archiforma“, kaip „archi“ svarbią formą, kaip „archi“ svarbų uždavinį...
Natūralu, kad jis ir tapo pirmuoju „Archiformos“ vyriausiuoju redaktoriumi, ir esu įsitikinęs: jo redagavimo laikais – 1996–2003 – profesiniu požiūriu žurnalas buvo
konceptualiausias.
Gyvenimas kėlė savus reikalavimus. R. Buivydui – pelnytas profesoriaus titulas, vėliau – daug dėmesio reikalaujančios VGTU Architektūros fakulteto dekano
pareigos. Teko ieškoti užvadėlių...
Pirmoji iš jų buvo Audronė Ercmonaitė – imli, perspek-

tyvi, organizuota architektė. Deja, užklupo krizės metai,
kai „Archiforma“ vos plūduriavo, o finansiškai jau buvo
paskendusi. Šiandien A. Ercmonaitė – Vilniaus rajono
Architektūros skyriaus vadovaujančioji darbuotoja, ir
turime suprasti, kokia ji mums svarbi šioje vietoje.
Po jos „Archiformoje“ atsirado net du vyriausieji architektai – jaunesniosios kartos Vaida Almonaitytė-Navickienė ir Liutauras Nekrošius, šiandien abu mokslų
daktarai: pirmoji – VDA Kauno fakulteto Humanitarinių
mokslų profesionalų grupės vadovė, antrasis – VGTU
Architektūros fakulteto dekanas. Tai buvo laikai, kai
„Archiforma“ pasirodydavo reguliariai keturis kartus
per metus ir sėkmingai tęsė R. Buivydo suformuotą
tradiciją.
Tačiau dar kartą visą pasaulį pakeitė finansų krizė, kurios liekamieji reiškiniai jaučiami iki šiol. Kategoriškai
ženkliai sumažėjo reklamuotojų pajėgumas, kultūros
fondai desperatiškai blaškėsi tarp tūkstančių norinčių
išgyventi leidinių. Teko būti vienam iš tokių lėšas skirstančių ekspertų ir negalėčiau kategoriškai teigti, kad
visas lėšas reikėtų skirti aukštojo intelekto spaudai ir
visiškai apleisti miestelių, draugijų, bendruomenių žiniasklaidą, kurioje gali sužibėti brangakmeniai, net nesvarbu kokio dydžio.
Mane visada erzino ir dabar tebeerzina įprotis, bijau,
kad tarybinių laikų, viską gauti iš valstybės. Kultūri-
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ninkų valstybėje prigimdyta tiek ir tiek, visi ar bent
dauguma kažin kaip egzistuoja. Jeigu jaučiamės kultūrininkai, tai palaikykime spaudą (ir užsieninę), visuomenei pristatančią mūsų veiklą, savo lėšomis bent iš
dalies. Bet ar mes kultūrininkai?
Kol tai aiškinamės, anot M. Sluckio romano, mano
„saulė pakrypo vakarop“, ir pačiame finansinės krizės
įkarštyje, apmaudžiai nesutariant su, mano nuomone,
bukais užsakovais, supratau, kad „Archiforma“ yra ir
mano kūdikis, kurį reikia bandyti mylėti. Taigi, talkinamas jaunosios kolegės Gretos Grabytės, tapusios Trapikiene, minimaliomis sąnaudomis laikau „Archiformos“
vėliavą šiek tiek aukščiau vaterlinijos.
Tai tiek supaprastinai perteiktos buitinės žurnalo istorijos. Suprantu, kad neišvengiamai artėja laikas „Archiformos“ vadžias perduoti galutinai. Ar užteks pasiryžimo,
parodys laikas.
Architektūra, ačiū Dievui, ėjo savo ruožtu. Profesionaliai vertinant vengiama superliatyvų, tačiau dvidešimtmečio proga leisiu sau būti objektyviam – Lietuvos
architektai ėmė atitikti vidutinius tarptautinius standartus. Atsirado objektų, kurie ramiai galėtų tarpti iškiliausiose Europos sostinėse. Tai tikra tiesa. Bet kaip
profesionalas nerimstu: ar tai tikrai gerai? Vis dar nekyla kokia paradoksali meninė idėja, susprogdinsianti
lietuvišką santūrumą ir sukelsianti nuostabą pasauliui.
Bet ar reikia tų savo charakterio pokyčių? Juk ir taip jau
sunkiai identifikuojame save. Nacionalinė tapatybė?!
Suprantu, kad tai nelengva, bet gal įmanoma. Pasvajokime.
Archiforma, 2015, nr. 3/4

Naujas daugiafunkcis centras
Telšiuose
Architektai: A. Žebrauskas, R. Laivytė;
Šio naujojo centro pagrindinė komponentė „Norfos“
prekybos centras – ir tai iškart kelia įtarimą dėl didžiulės „dėžės“ atsiradimo miesto audinyje. Didieji miestai,
manau, padarė urbanistinę klaidą, įsileidę didelių gabaritų „dėžes“ į savo centrus vietoj įprastų Vakaruose
prekybinių molų teritorijų, kuriose sėkmingai tarpsta
visi didieji tinklai ir kur leidžia savo laisvalaikį pensininkai. Pripažintina – juose laisvalaikį leidžia dauguma...
Architektūriškai šios „dėžės“ iš esmės ir lieka dėžėmis,
nepaisant didvyriškų architektų pastangų jas dekoruoti.
Mažam, bet kultūriškai iškiliam miestui, koks yra Telšiai,
adaptuoti tokios apimties tūrį iš tiesų sudėtinga. Vėl
tenka pripažinti architekto A. Žebrausko meistriškumą
ir urbanistinę nuovoką, matyt, ilgalaikės ištikimybės
Telšiams išugdytą. Vieta neabejotinai pačiame miesto
centre, bet kiek tolėliau nuo pagrindinio išpuoselėto
trakto Respublikos gatvės.
Prisimenu, kad prieš daugelį metų linkėjau A. Žebrauskui pamažu skleisti modernų požiūrį iš miesto centro
periferijos link. Šiandien džiugu, kad tai ir vyksta.
Tokiam stambiam prekybos centrui vieta sąmoningai
parinkta sudėtinga – tai raiškaus tereno kaitos sklypas
su vertingu Telšiams architektūriniu paveldu – raudonų
plytų, charakteringu cariniais laikais gamybiniu kompleksu.
„Norfos“ prekybos centras „įspraudžiamas“ į šlaitą, iš
kitų pusių „apsupamas“ paveldiniais korpusais, kurie
gatvių perimetruose patenka į pirmąjį planą ir sukuria įdomesnes ir „minkštesnes“ architektūrines kompozicijas.
Viena architektūrinė kompozicija privalo paklusti funkcinei logikai, kai nevengiama spręsti taikų pėsčiųjų, ra-
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tuotų klientų bei aptarnavimo srautų sambūvį. Dėl šio
tikslo architektas vykusiai panaudoja generalinio plano
situaciją, įgalinančią priartėti prie prekybos centro iš
įvairių pusių tiek einant, tiek važiuojant. Čia itin svarbu,
kad pavyko išskaidyti dideles automobilių stovėjimo
aikštelių plynes į tris skirtingų dydžių ir esančias nevienodose altitudėse. Tai pastebimai harmonizuoja architektūrinę kompoziciją. „Generalinio plano“ sprendimas,
manau, reikšmingiausias šio objekto bendros sėkmės
dėmuo.
Architektūrinėje plastikoje dominuoja kruopščiai restauruojami ir pritaikomi įvairioms, tarp jų, galimas
dalykas, taip pat kultūrinėms funkcijoms. Jau teisingai išmoktos didelių prekybinių salių technologijos,
įvilktos į pilko ramaus faktūrinių fasadų apdailos rūbą.
Raudonos, pilkos spalvų sąskambiai santūriai dera tarpusavyje, juo labiau kad šios spalvos kartojasi net aikščių dangose.

Nesitenkindamas didžiojo – prekybinio – korpuso fasadų harmonizavimu, architektas optiškai formaliai jį
skaido į dvi dalis, kiekvienai kurių uždeda keturšlaitį
nedidelio nuolydžio stogą. Toks sprendimas didžiulį
korpusą daro labiau priimtiną įprastam telšietiškam
masteliui.
Sėkmingas darbas Telšiams, sėkmingas A. Žebrauskui,
pastaruoju metu turinčiam daugiau laiko užsiimti tuo,
kas tikrai verta... ir sekasi...
Linkėtina, kad užsakovams nepritrūktų ambicijų ir
nebūtų atsisakyta tokių „nefunkcionalių“ detalių, kaip
stiklo galerija, nebūtų prastinamos dizaino detalės, o
miestui rūpintis, kad restauruotuose pastatuose įsikurtų organizacijos, kultūriškai išplečiančios „įprastus“
miestiečių poilsio parametrus.
Archiforma, 2015, nr. 3/4

Daugiafunkcis
centras Telšiuose.
Archit. – Algirdas
Žebrauskas, Renata
Laivytė. 2015 m.
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Atgims Smiltynės kurhauzas
Architektai: projekto vadovė L. Šliogerienė,
bendraautoris R. Laurikas
Iki 1901 m. Klaipėdos pirkliai šalia senojo kelto prieplaukos ant kopos, istorinėje senosios Smiltynės
smuklės žemėje, per ketverius metus pastatė kurhauzą – pagrindiniu fasadu orientuotą į marias. Jis tapo
didžiausiu XX a. pirmos pusės Smiltynės statiniu.
Pastatas stačiakampis, mūrinis, dviejų aukštų su mansardomis, simetrinės kompozicijos, medinis priestatas
– šiaurinėje namo dalyje. Nuo mariose įrengtos kurhauzo prieplaukos link vedė iškilūs terasiniai laiptai su stilingais metalo žibintais. Pastato architektūroje vyravo
šveicariškas stilius su Jugendo elementais: centriniame
bokštelyje ir frontonuose lenktai tašytos fachverko
konstrukcijos, mediniai balkonai, dekoratyviniai špiliai,
būdingas tam laikotarpiui langų sudalijimas. Smiltynės
kurhauzas buvo moderniausias to meto viešbutis pajūryje: 50 kambarių, restoranas ir vasaros kavinė. 1920
m., valdant prancūzams, jame atidaryti lošimo namai
1923 m. buvo uždaryti dėl visuomenės protestų. Prieškaryje kurhauzas garsėjo kultūriniais renginiais: 1937
m. jame koncertavo Balio Dvariono diriguojamas valstybinis simfoninis orkestras, vyko dainininkų Marijos
Lipčienės ir Kipro Petrausko rečitaliai. Ypač pagerėjo
kurhauzo aplinka 1936 m., nutiesus naują kelią nuo
keltų prieplaukos palei marias, pavadintą Vilų keliu.
Per karą 1944 m. kurhauze buvo apsistoję pabėgėliai,
pokaryje pastatas naudotas kaip gyvenamasis. Sovietmetyje rekonstruotame kurhauze įsikūrė „Klaipėdos“
viešbučio filialas su kavine „Smiltynė“.
Po šios rekonstrukcijos buvusi kultūros vertybė iš dalies prarado paminklinę ir architektūrinę-meninę vertę. Pastato mūrinė dalis nuo antro aukšto permūryta,
įrengti nauji surenkamojo gelžbetonio perdenginiai,
naujos medinės stogo konstrukcijos ir molio čerpių
danga. Padaryti nauji, disonuojantys išoriniai evaku-

aciniai laiptai pietiniame fasade, nesilaikant pirminio
architektūrinio ir konstrukcinio sprendimo, pagaminta
visų balkonų konstrukcijos ir aptvėrimas. Buvusi fachverkinė konstrukcija pakeista fachverko imitacija, ne
visai išlaikant pirminį fachverko piešinį. Visi stalių gaminiai pakeisti naujais, nekokybiškais, iš dalies išlaikant
pirminį sudalijimą. Išlikusi autentiška medinės pastato
dalies konstrukcija, profiliuoti gegnių ir sijų galai, pirminio apkalimo fragmentai bei dalis dekoro elementų.
Šiaurės ir vakarų pusėje pristatyta nedidelių medinių
priestatų, imituojančių medinės pastato dalies architektūrą.
Kapitalinio remonto metu, pastatą pritaikant viešbučiui su kavine, iš dalies pakeista planinė pastato
struktūra, nekeičiant pagrindinių kapitalinių buvusios
funkcinės schemos sienų ir dalies pertvarų. Išsaugota
vidaus laiptų konstrukcijos, dekoratyvinis metalinis
centrinės laiptinės aptvėrimas.
Nuo 1999 m. pastatas neeksploatuojamas, jo būklė
bloga, atskirų dalių – avarinė. Esamas katilinės pastatas, statytas 1979 m., menkavertis architektūriniu požiūriu, jo būklė – avarinė.
Į tokią pradinę poziciją atėjo nauji projektuotojai, turėdami kitą požiūrį, reikia pripažinti, gerokai besiskiriantį
nuo įprasto „kopremontinio“, lengvai keitusio autentą
į „šiuolaikinius“ industrinius gaminius ar restauraciją į
apytikrę imitaciją, o tuometės medžiagų savybės, švelniai kalbant, buvo prarastos.
Dabartinis kurhauzo kapitalinis remontas, mano nuomone, vadintinas labiau rekonstrukcija su atkūrimu,
kaip ir dera, pradėtas istorikų ir ikonografiniais tyrimais.
Jų išvadoje apibrėžti esminiai rekonstrukcijos tikslai ir
metodai: projekte išsaugomas kultūros paveldo objekto autentiškumas ir vertingosios savybės, grąžinama
pirminė išraiška ir forma. Restauravimo darbams atlikti
naudojamos specialios technologijos ir medžiagos,
kurių savybės derinamos su kultūros paveldo objekto
vertingųjų savybių medžiagiškumu.
Paveldo tvarkybos darbų projekte numatyta saugoti
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Smiltynės kurhauzo fasadas. Archit. – Laima Šliogerienė, bendraautoris Rimgaudas Laurikas. 2015 m.

pastato tūrį, fasadų architektūrą, pirminę apdailą, išlikusius saugotinus fasadų ir interjero elementus. 1979 m.
rekonstrukcijos metu sunaikintus konstrukcinius, apdailos ir dekoro elementus numatyta atkurti pagal išlikusius pavyzdžius ir ikonografiją. Stalių gaminiai keičiami
naujais mediniais, pirminio sudalijimo. Projektuojamos
naujos, restauruojant pagal ikonografinę medžiagą, rytinio fasado pirmo aukšto langinės. Saugoma ir restauruojama medinio priestato konstrukcijos, profiliuotų
vertikalių lentų apkalimas, dekoro elementai, profiliuoti gegnių ir sijų galai. Projekte numatyta restauruoti pagal ikonografinę medžiagą ir analogus balkonų
konstrukcijas ir aptvėrimą. Saugomi ir restauruojami
interjero elementai – vidiniai laiptai ir arkinės sąramos,
centrinių laiptų dekoratyvinis metalinis aptvėrimas.
Taigi Smiltynės kurhauzo pastatas saugomas ir restauruojamas kaip būdingas Klaipėdos krašto jugendo
stiliaus pastatas, visų Smiltynės gyvenvietės vilų XX a.
pradžios apstatymo dominantė.
Pritaikant pagrindinį pastatą buvusiai istorinei funkci-

jai – viešbučiui su kavine, saugomi ir restauruojami pagal paveldo tvarkybos darbų projektą fasadai, vertingi
interjero elementai: centriniai vidaus laiptai, kapitalinės sienos su arkinėmis sąramomis. Nežymūs planinės
struktūros pakeitimai planuojami pritaikant objektą 50
vietų viešbučiui su 50 vietų kavine ir konferencijų sale.
Projektuojami dveji apartamentai šiuo metu neeksploatuojamoje pastogėje. Projektuojama nauja, atitinkanti priešgaisrinius reikalavimus, evakuacinė laiptinė,
neįgaliesiems pritaikytas liftas, atitinkantys higieninius
reikalavimus sanitariniai mazgai.
Projekto vadovės ir autorės L. Šliogerienės patirtis bei
meistriškumas garantuoja ir inteligentišką, maksimaliai
mokslinį restauravimo – atkūrimo lygį, ir logišką funkcinį sprendimą. Smiltynės kurhauzas vėl įgaus charakteringą tokio tipo kurortų pastatams meninę išraišką,
kuri tipologiškai atpažįstama visoje to laikotarpio kurortų architektūroje.
Kitas šiame sklype esantis pastatas – 1979 m. s tatyta
katilinė, pritaikoma svečių namams su „Wellness“
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centru (dviejų pirčių kompleksu su sūkurine vonia ir
procedūrų kabinetais) – menkavertės architektūros,
Projektuojamo pastato antrame ir mansardiniame
aukštuose numatomi šešeri poilsio apartamentai. Pastato architektūra dera su pagrindiniu pastatu – kultūros vertybės Smiltynės kurhauzu bei kitų XX a. pradžios
Smiltynės vilų stilistika. Pastato stogas – dvišlaitis,
dengtas natūralaus molio čerpėmis, fasadų apdaila –
tinkas ir fachverko imitacija.
Toks „prisitaikančios“ estetikos pasirinkimas, pritaikant
menkavertį, kitokios buvusios funkcijos (katilinė) pastatą viešbučio reikmėms, neabejotinai galimas, siekiant objekto meninės išraiškos vienybės. Tai iš esmės
ir pavyko, ypač žvelgiant į bendrą abiejų korpusų išklotinę nuo marių pusės.
Bet gal būtų įdomu pabandyti modernesnį antro korpuso architektūrinį sprendimą, kuriame raiškiai ir ne-

dviprasmiškai atsiskleistų XXI a. architekto požiūris.
L. Šliogerienė architektūroje gali viską. Jeigu ji pasirinko tokį ansambliškumo principą – jos teisė ir valia.
Taigi turėsime atgaivintą dar vieną Lietuvos kurortų esminį pastatą kurhauzą. Smiltynei jis itin aktualus, nes
dauguma iš toliau į neriją atvykstančių vis suka kairėn... Jis primena jau senokai kelių kartų architektams
uždraustą galimybę statyti ant kopos. Žinoma, čia gal ir
nereikėtų pernelyg įsibėgėti.
Naujasis kompleksas, racionaliai sukomponuotas generaliniame plane: aiškūs funkciniai ryšiai, atkuriami
paradiniai laiptai ir, tikėtina, naujos stilingos mažosios
architektūros formos su papildomomis relakso galimybėmis, matyt, taps patrauklus. Bet svarbu, kad trauka
nebūtų per didelė ir pavojinga aplinkai.
Archiforma, 2015, nr. 3/4
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Kultūrą pagaliau gaminsime
fabrike
R. Stasevičiūtės projektavimo įmonė „Pilis“,
architektai: R. Stasevičiūtė (projekto vadovė),
M. Šmitaitė, R. Šilerytė, D. Timonina,
V. Petkutė-Jatkauskienė
Žvilgsnis iš šalies ne visada būna teisingas, net dažniau
neteisingas, nes atstumas neleidžia įžvelgti to, kas nėra
paradiškai triukšminga ir griaunama, neretai ne visai
pelnytai, o to tikro vietinio gyvenimo ritmo šiuo atveju
Klaipėdos kultūriniame gyvenime.
Taigi, atrodo sėkmingas Klaipėdos, vieno Lietuvos
miestų lyderio, gyvenimas, vietinei stipriai architektūrinei visuomenei atrodo nevisiškai optimalus. Taip ir turi
būti. Sau keliami uždaviniai ir turi būti ambicingi visais
naujo objekto atsiradimo aspektais: urbanistiniu, architektūriniu, funkciniu.
Štai kaip „Kultūros fabriko“ kultūrinę galimybę apibū-

dina projekto autoriai: „Sukurti mieste išskirtinę zoną,
kuri, būdama išoriškai ryški, funkcine prasme maksimaliai įvairi ir kartu stilistiškai vieninga, gali tapti tokia
pat strategine miesto vieta kaip ir gynybiniai įtvirtinimai XVIII a. Istorinės aplinkybės, kažkada vertusios čia
gyvenusius žmones atsiskirti ir gintis nuo išorės pavojų
tam, kad išliktų, šiandien, priešingai, suteikia mums galimybę sukurti miestui didžiausią šių laikų vertybę – išskirtinumą, gyvybiškai reikalingą, norint atkreipti į save
dėmesį.“
Kadangi veiksmas vyksta Klaipėdos senamiestyje prie
restauruotų gynybinių įrengimų aplink senąjį Tabako
fabriką, uždavinys konkretizuojamas: „Pats istorinio
statinio išsaugojimo, teritorijos vientisumo ir tikslaus
pritaikymo šiandienėms miesto reikmėms faktas taptų
galingu signalu apie miesto brandą, jo naujas idėjas
miesto ir jo gyventojų labui.“
Kadaise ši teritorija buvo priskiriama Klaipėdos užmiesčiui, kuris dėl agresyvių kaimynų buvo tuščias
ir negyvenamas. Tačiau 1571 metais šioje teritorijoje
išaugo dvi gyvenvietės: Malūnų kalnas ir Pelenynas.

„Kultūros fabrikas“
Klaipėdoje. Archit. –
Ramunė Stasevičiūtė,
Monika Šmitaitė,
Rusnė Šilerytė, Dina
Timonina, Vaida
Petkutė-Jatkauskienė.
2015 m.

236

s ą r a š a s

|

S T RA I P S N I A I

Jau XVII amžiuje čia stovėjo grupė sodybų, keletas vėjo
malūnų. Kiek vėliau prie Danės atsirado Pelenynas, kurio vardą nulėmė pagrindinė gyventojų veikla – atvežami iš Lietuvos ir Lenkijos pelenai vietiniame fabrike
buvo perdirbami į potašą.
Kaip dažnai tais laikais, 1854 metais gerokai nusiaubė
gaisras, visiškai sunaikinęs šį priemiestį. XX amžiaus
pradžioje ant pylimo, kuris dabar vadinamas Jono
kalneliu, buvo pastatyti liuteronų bažnyčios parapijos
namai. Užstatymas plėtėsi ir už miesto vartų, kur buvo
supiltos gynybinės salos – Bastionų kompleksas.
Štai tokioje istoriškai įdomioje ir vertingoje aplinkoje
merdėjo vienas šios erdvės formantų – Tabako fabrikas,
kartu rezignuodamas aplinką ir bent kiek patrauklesnį
estetinį vaizdą bei veiklą. Projektavimo procesas, kaip
neretai būna, kaip jis vyksta teritorijose, prižiūrimose
KPD, buvo sunkus ir ilgas dėl jau įprastos „paveldosaugininkų“ profesinės erudicijos stokos.
Vis dėlto pagaliau iš teritorijos buvo išvalyti menkaverčiai statiniai ir naujoji kompozicija pradėjo suktis apie
paliktą vertingiausią penkių aukštų Tabako fabriko
pastatą. Jame atsirado pagrindinė kūrybinių dirbtuvių

ir ekspozicijų erdvė, kavinė, viršutiniame aukšte – šokių salė. Prie jo elegantiškai „prilipo“ priestatas su kino,
konferencijų bei universalios paskirties salėmis ir jų infrastruktūra.
Apskritai, visas kompleksas tiesiog „prifarširuotas“ kultūrinės paskirties funkcijų: nuo pat rūsio iki penktojo
aukšto. Objektas iš tiesų gali tapti galingu kultūros fabriku, palankiu ne tik kasdienei veiklai, bet ir bendramiesčiams „hepeningams“.
Įdomi ir originali architektų koncepcija – sukurti tarsi
erdvinį „pusgaminį“, kuris turėtų būti išbaigtas konkretaus naudotojo palankiausiu režimu. Tokia galimybė
yra užtikrinama atvirų erdvių skaidymu, maksimaliai
paprastomis priemonėmis.
Komplekso architektūrinė išraiška, jo fasadų apdaila
derinama prie tradicinių Klaipėdos senamiesčiui sprendimų tiek medžiagiškai, tiek spalviškai. Tačiau nauji
korpusai ir aplinka demonstruoja naują, bet derančią
su paveldu stilistiką. Vienu žodžiu, visai pagal tarptautinius standartus.
Archiforma, 2015, nr. 3/4

„Kultūros fabrikas“
Klaipėdoje. Archit. –
Ramunė Stasevičiūtė,
Monika Šmitaitė, Rusnė
Šilerytė, Dina Timonina,
Vaida PetkutėJatkauskienė. 2015 m.
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Prisimenant vyskupą-poetą
Neretai architektūrinės idėjos genezė prasideda nuo
literatūriškai išreikšto siekio, kurį išmąsto kūrėjas, ieškodamas jau atitinkamos plastinės išraiškos.
Čia literatūra, literatūra ne bet kieno, o paties Antano
Baranausko, kurio jubiliejinius metus minime, jau egzistavo. Tiesa, jis – dar ne „Anykščių šilelio“ autorius,
jis – jaunas idealistas, sukūręs savo moralės kodeksą,
kurį prisiminti mums, gerokai atitrūkusiems nuo moralinių kriterijų, tikrai nekenktų.
Taigi štai toks literatūrinis scenarijus, pagrindinė nedidukė plastinė kompozicija, svarbi architektūriškai dėl
to, kad veiksmas vyksta pačiame sparčiai modernėjančių Anykščių centre – Antano Baranausko skvere
su Nacionaline premija įvertinta skulptūra, su Šv. Mato
bažnyčia, praėjusiais metais „Archiformos“ nominuotu
viešosios bibliotekos pastatu ir dėl paties mažosios
plastikos kūrinio – šiandien madingos meninės išraiškos ir sendinto metalo panaudojimo.
Neabejotina, kad toks estetinis sprendimas galėjo sulaukti ir, matyt, sulaukė, natūralios priešiškos miestiečių
reakcijos, ir tai nestebina provincijoje, nes nė kiek ne
geresnių atsiliepimų sulaukia ir Vilniaus, Kauno architektai, naudojantys sendintą metalą – taip tarsi nenorėdami atsilikti nuo pasaulinės mados. Naujoviškumas iš
esmės yra teigiamas dalykas, jeigu sugebama pasiekti
kad ir ne absoliučiai originalios, bet nors profesionaliai
sukomponuotos kompozicijos.
Tiesą sakant, šiame nedideliame iš esmės tradicinės
funkcijos objekte matyti tai, kas minėta anksčiau – nestandartinė suoliuko forma, mums dar neįprasta medžiaga, tvirtai „sukalta“ kompozicija, gera įsodinimo
į aikštės dangų sistema – ir šitai nedidelės apimties
objektą daro pažymėtiną.
Gal iš mūsų šauniųjų Anykščių pasklis iki didžiųjų miestų primityvių paveldosaugininkų vis dar ignoruojamo
Vienos memorandumo, Rygos chartijos idėjos apie architektūrą kaip apie tam tikro laikotarpio kūrinį. Gal?
Archiforma, 2015, nr. 3/4

Paminklas rašytojui ir vyskupui Antanui
Baranauskui Anykščių miesto skvere. Archit.
Justina Padvarskaitė, UAB “Kauno restauratoriai”
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„Mokai“ Lietuvos pakelėse
„Mokas – toteminis ir mitologinis akmuo – Lietuvoje
paplitęs riedulių pavadinimas, kurio etimologija nėra
iki galo išaiškinta.“
Iš tiesų, Lietuvoje nuo seno egzistuoja akmens riedulių
kultas. Nėra jie tokie dideli, bet pastebėti dažniausiai
atkari didesni, vis numetami prie kokio kelio ar sankryžos, kartais papuošti kokie metaliniu kryželiu, o mažesniuosius, žiūrėk, tikras lietuvis tempia į savo kiemą ir
komponuoja įvairias kompozicijas.
Pristatomas dizaineris Darius Linkevičius prie mokų
prisilietė profesionaliai ir netikėtai išradingai. Jo sukurtos – kitoks žodis apibūdinti dizainerio veiklą niekaip
netinka – kompozicijos, be abstraktaus žavesio, turi ir
pasirinktą literatūrinę legendą. Beje, prie scenarijaus
taip pat dirbama kruopščiai – analizuojami variantai:
„Besisupantys, Juosta, Sūpynės ir Eisena.“ Analizuojami
virtualiai tikrinant kompozicijas ir jų atitiktį tiek scenarijui, tiek, o tai itin svarbu, konkrečiai vietovei.
Tai pabrėžia ir autorius: „Siekiant sukurti įdomų projektą pagrindinė idėja susiejama su vietos, kurioje bus
objektas, istorija ar geografiniu išskirtinumu“, taip pat
teigia: „Gražus yra ne tas projektas, kuris „gražiai atrodo“, o tas, kuriame panaudotos priemonės sukuria prielaidas maksimaliai tenkinti vartotojo poreikius ir kurio
sudedamosios dalys harmoningai dera tarpusavyje.“
D. Linkevičiaus profesionalumas atsiskleidžia ne tik
įdomiomis akmens, metalo, trosų kompozicijomis,
kurioms „įranga turi būti ypač patvari, nereikalaujanti

nuolatinės priežiūros, be smulkių detalių, taip pat ji turi
būti saugi“, bet ir teritorijos tvarkymu, kai sukuriama
logiška funkcinė veikla: dažniausiai tai poilsio aikštelės
prie transporto gijų.
Funckionalumu pagrįsta logiška erdvė meniškai įprasminama, tiesą sakant, impozantiškomis kompozicijomis tiek plastiniais sprendimais, tiek masteliu. Reikia
pažymėti, kad neretai D. Linkevičius dirba kartu su
bendraautoriais, todėl sprendimai išgryninami, nepaliekama „atsitiktinių akmenų“.
Tokie kompleksiniai kraštovaizdį veikiantys projektai,
funkcionalūs ir įdomūs meniniu požiūriu, ryškus ir naujas žingsnis mūsų gyvenime ir aplinkoje, kurią dažniausiai matome judėdami. Plastiniai „judesio mirksniai“
atgaivina, įsimenama vietovė, kyla natūralus pasitenkinimo jausmas.
Čia itin svarbu paminėti, kad D. Linkevičiaus talentas
vargu bau būtų „prasimušęs“ šioje srityje, tiesą sakant,
netikėtoje kūrybinėje nišoje, jeigu ne gerbiamieji,
geriausių kelių buvusioje SSRS, o dabar ir visoje Rytų
Europoje tiesėjai – Lietuvos kelininkai. Garbė jiems. Visada malonu sutikti žmogų, kuriam rūpi šiek tiek daugiau – visų mūsų džiaugsmui.
Meistriškai sukomponuoti menai puikiai dera lietuviškame kraštovaizdyje, o šių kompozicijų originalūs,
nesikartojantys sprendimai galėtų turėti ilgalaikę
plėtrą. Gal net ambicingą „Via Baltica“ projektą. Pagalvokime – tai europiškai originalu.
Archiforma, 2015, nr. 3/4
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Darius Linkevičius, Kazys Bimba. „Kritinis“. 2013–2014 m.

Darius Linkevičius, Darius Augulis. „Akmenų kelias“. 2004–2005 m.

Darius Linkevičius. „Mokas“. 2011–2012 m.

240

s ą r a š a s

|

S T RA I P S N I A I

Darius Linkevičius. „Sielių kelias“. 2012–2013 m.

Darius Linkevičius. „Šventykla“. 2014–2015 m.
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G. Jucys. „Vilniaus vaizdų kaita“
Mano pažintis su šio leidinio sudarytoju G. Juciu įvyko
Sąjūdžio formavimosi metais, kai jaunatviškas, aistringas, neretai diletantiškas senamiesčio gerbėjų klubas
„Talka“ ėmė griežtai kedenti „sėkmingus“ tarybinius
architektus už jų nusikaltimus Vilniaus senamiesčiui. Iš
šių labai jaunų triukšmingų žmonių išsiskyrė vyresnis ir
solidesnis, fizikas pagal išsilavinimą, G. Jucys, bene vienintelis, sugebėdavęs bent išklausyti oponentą.
Kadangi nusikaltimų Vilniaus senamiesčiui tarybiniais
metais iš tiesų buvo pridaryta nemažai daugiausia
dėl netalentingos architektūros ir, tai baisiausia, dėl
bendrų visam miestui taikomų sanitarijos, insoliacijos,
užstatymo tankio normų. Tenka pripažinti, kad „sėkmingi“ tarybiniai architektai, vienas kurių – ir aš, buvo
taip apsipratę su esama situacija ir savimi patenkinti,
kad aštrūs „talkiečių“ žodžiai erzino.
Esu įsitikinęs, kad ir architektūrinė kokybė kilo ir kyla,
jeigu ne kartkartėmis pasirodančios neviltį varančios
profesinės impotencijos bombos, kaip Klaipėdos gatvėje galutinai sunaikinant gynybinę sieną užrioglintas
gyvenamasis namas, kurio architektūrinę stilistiką galima apibrėžti taip – jokia.
Tai charakteringa šiandien, kai mes turime net kelias
paveldosaugą kuruojančias nepriklausomos Lietuvos
organizacijas ir praeityje gyvavusį „Talkos“ klubą – beviltiškas architektūros, kuri buvo pavadinta „fonine“,
toleravimas ir aistringa kai kurių iš tiesų vertingų šiuolaikinės architektūros kūrinių kritika, visokeriopos jų
realizacijos trukdymas. Diletantizmas, atsiradęs „Talkos“
metais, kai senamiesčio nusikaltėlių sąrašą buvo teisingai įtraukti objektai ir tie, kurie tapo šiandiene lietuviškos architektūros klasika, tebegyvuoja...
Taigi vienas buvusių „Talkos“ lyderių šios knygos autorius G. Jucys ir toliau liko paveldosaugos pasaulyje,
nuosekliai kaip tiksliojo mokslo atstovas gynė savąją
senamiesčio atkūrimo viziją. Ir vien jau tai – ištikimy-

bė savo susikurtiems principams – verta didžiausios
pagarbos.
Iš tiesų, tokiam darbui atlikti nebepakanka entuziazmo,
beatodairiškų simpatijų – ar atvirkščiai, tai milžiniškas,
kruopštus, ilgalaikis procesas, mus pasiekęs solidžiu
objektyviu leidiniu.
Ką man jis atskleidė? Visų pirma, kad šiuolaikiniai architektai nepadarė itin daug klaidų, kurios būtų atsitiktinės. Jeigu dešiniojo kranto miesto centro siluetą
laikysime klaida, tada ji padaryta sąmoningai, kaip ir
man žymiai blogesnis „Vilniaus vartų“, „Barclays“ ar Architektų sąjungos užnugario užstatymas.
Kalbant apie gatvinio užstatymo kaitą, tiesą sakant,
gausi impotentiška architektūra [?] ne taip pastebima
ir ne tiek nervina neprofesionalus. Bet būtų teisinga
sudaryti sąrašą XX amžiaus tarybinio laikotarpio pastatų, kuriuos reikia rekonstruoti žymiai labiau nei senesnį
palikimą.
Arba nugriauti.
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Dar kartą priminė apie dykras, kurios šiandien
su

kul
tūrintos, jau kelių generacijų vilniečių priimamos kaip istorinė duotybė: tai K. Sirvydo, Rūdninkų
skverai ir, be abejo, Vokiečių gatvė. Jeigu šiandien mes
pradėtume realiai galvoti apie užstatymo atkūrimą,
neabejotinai susidurtume su dar vienais „teisingais“ senamiesčio mylėtojais – žaliaisiais.
Aš neraginu imtis to šiandien, nors privatus verslas čia
tikrai stovėtų eilėje ne tik dėl eilinio visuomenės šurmulio su politikavimo prieskoniu, bet dar ir dėl to, kad
šiuolaikine, pasaulyje prioritetine ir įteisinta chartijomis atkūrimo koncepcija jokiu būdu neįsigali Lietuvoje. Todėl šiandien pravartu palaukti dėl vis didėjančio
Lietuvos architektų meistriškumo ir galbūt dėl platesnio požiūrio jaunesniosios kartos, susipažinusios ir mačiusios pavyzdinius šiuolaikinės architektūros šedevrus
istorinėje aplinkoje.
Knygoje labai konceptualiai ir gana aiškiai orientuojama, apie kurią vietą kalbama. Ypač vykę „permatomi“
šių dienų situacijos uždengimai ant ankstesnio užstatymo. Tai padaryta su skoniu ir preciziškai. Apskritai,

knyga alsuoja tolerancija, nes joje nėra vertinamojo
teksto. Tik tai, kas svarbiausia, – Vilniaus senamiestis!
Jeigu G. Jucys būtų palydėjęs vaizdus savo komentaru, būtų įdomu pasekti, kiek amžius ir patirtis paveldosaugoje pakeitė jį? Tekstas, bent nuotraukos
komentaras būtų neprošal, nes kai kurio objektai yra
puikiai atpažįstami, tačiau juos sukūrę architektai neįvardijami. Gal tai padaryta sąmoningai, inteligentiškai
vengiant vertinimų? Matyt, vertėjo įvardyti ir senamiesčio regeneravimo projekto autorių, kurio ištraukomis orientuodamas mus situacijoje rėmėsi G. Jucys.
Be knygos sudarytojo nuveikto titaniško darbo, pažymėtina ir puiki estetika. Darbas vertas didžiausios
pagarbos ir priminimo, kad Pandoros skrynia tikrai
dar neišsemta. Suprasdamas ne tik sudarytojo darbo
mastelį, aš neabejoju ir dėl vargų, organizuojant tokio
pobūdžio knygos leidybą. Garbė jiems!
Nuoširdžiai džiaugdamasis leidiniu viltingai paklausčiau Gedimino Jucio – gal dar ne vakaras?
Archiforma, 2015, nr. 3/4
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Dėl Žaliojo tilto skulptūrų
Pasisakymas moksliniame seminare. Vilnius,
Nacionalinė dailės galerija, 2015-04-02
Nemažai kalbėjau ir rašiau apie tai, atrodo, nesunkiai
galėčiau improvizuoti, išgirdęs ir šios dienos prelegentų mintis. Tačiau šito nedarysiu, prisimindamas metro
F. Fellini’o žodžius: „Negalima improvizuojant keisti
kruopščiai apgalvoto scenarijaus, taip rizikuojant prarasti esminius dalykus.“ Taigi ir aš perskaitysiu savo
scenarijų, galvodamas, kad tai yra aktualiausia. O ir
pasiektas amžius pagaliau suteikia asmeninės laisvės
pojūtį, nes nebereikia atsižvelgti į partijos draugus ar
kokius nors viršininkus – sakant tai, ką galvoji.
Kaip sako mano mylimas benediktinų vienuolis A. Griunas savo knygoje „Labas, senatve“: „Neturėdami ką prarasti, pagyvenę žmonės yra atviri tikrai dalykų esmei,
tad sėkmė lydės tik tuomet, kai priimsime save su viskuo: su savo laimėjimais ir nesėkmėmis.“ Kai priimsime
ir šį tiltą, įamžinusį tam tikrus laimėjimus ir didelę nesėkmę. Neverta čia kalbėti apie didį meną – politizuotas
menas, teigiantis vieną tiesą, – nususintas menas, vis
dėlto tikroviškai ir deklaratyviai atspindintis laikotarpį,
menininkus ir pozuojančius žmones.
Šiandien jau tiksliai žinome, kad viena iš pozavusiųjų
skulptūroms buvo reto grožio moteris,
pavarde Tulevičiūtė, kuri ilgainiui tapo žymia Lietuvos
keramike. Jeigu čia būtų sportinės tematikos kompozicija, joje neabejotinai būtume išvydę ir jos seserį
– nuostabiąją Gražiną Tulevičiūtę, pasaulio krepšinio
čempionę, SSRS rinktinės narę. O šalia keramikės kompozicijoje galėjo stovėti gal Justinas Marcinkevičius, o
gal Marcelijus Martinaitis ar dar dešimtys iš skurdo atėjusių Lietuvos kultūros brangakmenių.
Tai – nors ir gūdaus laikotarpio neabejotini laimėjimai,
bet ne meninės išraiškos pasiekimas. Pasiekti tokį atviro tiesiakaktiško, socialistinio bei realistinio meno lygį
Žaliojo tilto skulptoriams, įgijusiems išsilavinimą euro-

pinėje mokykloje, buvo sudėtinga. Tai jokiu būdu nėra
tokio lygio menas, kurį šie skulptoriai galėjo pademonstruoti laisvės sąlygomis kad ir kurdami primestos
tematikos kūrinius.
Užtenka pamatyti šių dailininkų ikikarinę kūrybą ir palyginti su stalininio laikotarpio ar lengvesnės prievartos
formos – viso socialistinio periodo kūryba – tai tiesiog
skirtingi žmonės. Iš tiesų jie yra vieni žymiausių Lietuvos skulptorių. Tokie jie išliks ir įeis į mūsų kultūros
istoriją.
Tas laikotarpis, kai teko „kurti“ ne tai, kas artima tau pačiam, kas artima tautos mentalitetui, kuo tu pats tiki, o
tai, ko reikalauja diktatūra, to meto menininkams buvo
katastrofiškas dvasinis išbandymas, už kurį baisesnė
gali būti nebent tremtis ar mirtis.
Suprantama, kad iš keturių skulptūrinių kompozicijų
labiausiai nervina Raudonosios armijos kariai, beje,
nulipdyti neabejotinai talentingiausio, charizmatiškojo
Broniaus Pundziaus, išvadavę didžiąją Europos dalį kartu su Lietuva nuo abejotinos hitlerinės perspektyvos ir
pasiėmę mus, mažiukus, kaip karo grobį, o didesnius
pavertę vasalais.
O gal galėjome neturėti šių skulptūrų apskritai? Jeigu
135 tūkst. Lietuvos kariuomenė kartu su 12 tūkst. internuotų lenkų karininkų su visa ginkluote, su 150 tūkst.
mobilizacijos pakviestųjų 1940 metais būtų radusi
bent vieną iš 40-ies smetoninių generolų, pakėlusių
šią realią jėgą prieš sovietinę imperiją. Juk ir strategija
Generaliniame štabe buvo parengta – per dvi tris savaites, košiant prastai parengtą, primityviai ginkluotą
Raudonąją armiją, atsidurti Mogiliave ir paskui kaunantis trauktis mėnesius, gal metus ir sulaukti tiesioginės dviejų agresorių konfrontacijos (žodinis Lietuvos
kariuomenės generalinio štabo ginkluotės aprūpinimo
departamento viršininko, pulkininko V. B. Aleksio liudijimas).
Karas tikriausiai būtų baigęsis taip, kaip baigėsi, tačiau
Jaltoje ir Potsdame mūsų akcijos būtų buvusios visiškai kitos. Greičiausiai būtume buvę ne okupuoti, o
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Bronius Pundzius. „Karžygiai“
Karininkų ramovės fasade
Kaune. 1937 m.

Juozas Mikėnas, Juozas Kėdainis. Skulptūrinė grupė „Besimokantis jaunimas“ ant Žaliojo tilto Vilniuje. 1952 m.
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v asalizuoti. Tai būtų padėję sulaikyti ir apsaugoti piliečius nuo emigracijos ir trėmimų, nuo didvyriškos, bet
pasmerktos partizaninės kovos, jau nekalbant apie nacionalinę savigarbą ir mūsų statusą Europoje.
Bet kur tau, kai pats vyriausiasis vadas jau brido per
upelį! Apmaudu, „Nėra ko stebėtis, ponai, kad sąžinės
priekaištus galima paveldėti. Kaip ir viską, brangūs ponai, turime paveldėti, nes priešingu atveju tai, kas įvyko, nuolat kartojasi.
Negalima iš paveldo rinktis vien tai, kas mūsų neslegia“, – Wiesław Mysliwski, iš „Traktato apie pupelių
gliaudymą“. O deklaruoti tokią nesąmonę, kaip moralus paveldas, iš tikrųjų tėra gryniausia demagogija.
Liūdna, kad tai sklinda iš paveldosaugininkų lūpų. Dešimtmečius be jokių rotacinių ribų užsisėdėję kėdėse
visą savo energiją skiria politinėms orų prognozėms
atspėti, taip toleruodami vertinimų diletantizmą.
Patikint vertinimą ne profesionalams, o aktyviems populistams – tarsi visuomenei, atsitinka pamokoma paminklo tremtiniams Naujojoje Vilnioje istorija.
Konkurse jam sukurti pirmąją premiją laimėjo M. Navakas su genialiai paprastu ir prasmingu darbu – masyvus akmeninis kryžius ant akmeninės platformos,
išvežamas iš Lietuvos kiek pasisukęs, tarsi atsisveikindamas su Tėvyne. Garantuoju, realizuotas šis darbas

būtų buvęs pastebėtas visos profesionaliosios pasaulinės spaudos, kuri senosios demokratijos šalyse formuoja visuomenės ir netgi politikų nuomonę. Mūsų
liaudies aktyvistai sugebėjo prastumti deklaratyvų, tačiau „suprantamą“ estetinį kičą ir paneigė profesionalų
nuomonę. Tas pat laukia ir Lukiškių aikštės.
Ir dar vienas galimas aspektas, jeigu pavyktų skulptūras
panaikinti. Jį man suponavo L. Donskio interviu kažkuriame TV dėl galimo A. Smetonos paminklo: „Neužmirškite, kad Smetona Europai visų pirma yra diktatorius.“
Kaip pasižiūrės į mus Europa, kai nugriausime Raudonosios armijos karius, išgelbėjusius vadovaujančią
Europoje išrinktąją tautą nuo jos fašistinio galutinio
klausimo išsprendimo? Nusiraminkime, užgniaužkime
sąžinės kartėlį: akivaizdu, kad didvyrių žemėje toli gražu ne visi tokie buvome, tai mūsų tikrovės atspindys –
paveldas.
Mūsų laukia daug darbų, įamžinant šio paveldo akimirkas, patikėkime tais, kuriais privalu pasitikėti – profesionalais, kitaip galima tiktai diktatūroje.
Išlaisvėkime pagaliau.
„Tikrai laisvas žmogus tampa tik tada, kai priima visą
tiesą apie save ir išdrįsta ta tiesa gyventi“, – popiežius
Pranciškus.
AMEN
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Redaktoriaus žodis
Kokia gi būtų Lietuva? Jeigu karalius Mindaugas, parodęs valią, suvienijęs žemes, nebūtų vaikęsis draugų kunigaikščių žmonų, o lygiai su tokia pačia prievarta būtų
išmokęs tautą lietuviško rašto?
Turėtume baltąjį – prolietuvišką metraštininką. Nereikėtų spėlioti, kiek autentiška buvo Bychovco ar Kvedlinburgo metraštininkų pozicija. O ji tokia buvo, kitaip
negali būti.
Turėdami savąjį metraštininką, gal nuramintume lenkus, kad Vytautas ne bėgo išsigandęs iš Žalgirio lauko,
o sukūrė Napoleono vertą karinės strategijos manevrą,
nulėmusį pergalę.
Įdomu patiems būtų sužinoti, kodėl gi, pasiekę triuškinamą pergalę, nenuėjome iki Marienburgo ir galutinai
nepakirtome kryžiuočių, o pailsėję ir atsigėrę midaus,
nepatraukėme į šiaurę, kur, atgaivinę giminaičius prūsus, būtume susijungę su žemaičių konfederacijos armija, kuri viena 200 metų tvatijosi su dviem ordinais ir
išlaikė Lietuvai jūrą.
Būtų dvi armijos susitikusios kur nors Karaliaučiuje ir
jokių Dancigo koridorių, jokių kenigsbergų ar juo labiau kaliningradų nebūtų net mintyje. O ką jau istorijoje! Bet tam bent mažiausiai reikėjo lietuviško laiško!
Kaip žinoma, ne viskas priklauso nuo metraštininko,
net ir labiausiai prolietuviško. Lietuvoje greičiau visai
nepriklauso (skaityk moto).
Kaip gali priklausyti, jeigu, sėkmingai pasinaudoję Pirmojo pasaulinio karo rezultatais, sukūrėme valstybę,
kurios valdžioje atsirado bailūs, neryžtingi, turintys
diktatoriškų polinkių piliečiai, palaikomi gausios padlaižūnų gaujos, su iš tiesų europinio lygio armija net
nepabandę jos apginti.
Dabar jau rašyk nerašęs – kuo toliau nuo įvykių, tuo
mažiau autentikos.
Todėl įžengiant į XXI amžių du protingi žmonės – Rimantas Buivydas ir aš – nusprendėme, kad su šiuolaiki-

ne Lietuvos architektūros istorija taip nebus, taip neturi
būti. Taip 1966 metais atsirado „Archiforma“ – Lietuvos
architektūros metraštis, objektyvus, prolietuviškas leidinys.
Atrodo, nėra stipresnio istorijos liudytojo, kaip meniškai apdorotas akmuo. Deja, įvairūs žmonių kvailumo
inspiruoti katalikizmai sunaikino ne vieną šedevrą ar
bent charakteringą konkretaus laikotarpio pavyzdį.
Visiškai kvaila, kai vietiniai pasiturintys aborigenai, dažniausiai įsitaisę arčiau valdžios ar joje, nusprendžia, kad
profesionalų puikiai vertinamas objektas aukojamas
dėl impotentiškos pigiausio Europoje prekybos tinklo
dėžutės?!
Teko sutikti, kad vis dėlto „užrašytas žodis lieka vienintele mirusiųjų, gyvųjų ir dar negimusių bendravimo
priemone“ (Šiškin, „Laiškų knyga“).
Ir atmintimi! Kaip rodo žymaus Lietuvos architekto Algimanto Sprindžio istorija – kone vienintele atmintimi
– žodžiu, „Archiforma“ stengėsi pastebėti bent kiek iškilesnį objektą pastaruoju laiku, kai atsirado gana daug
gero lygio darbų, ir apgalvotai kritikuoti.
„Archiformą“ blaškė kaip ir visą aplinką, sėkmingesnius
metus keitė krizės, buvo nevilties, tačiau ir džiaugsmo
minučių. Didžiausias iš jų – akivaizdus Lietuvos architektūros augimas – kokybinis augimas.
P. S. Tačiau ateina laikas... 21 metai, ne taip mažai ir
žmogaus, ir leidinio gyvenime.
Tokios apimties, tokios leidybinės kultūros, tokio turinio leidinys „Archiforma“ galbūt nustoja egzistuoti kaip
„popierinis“ variantas. Kodėl?
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Kavinė Masčio ežere, Telšiai
Architektai: A. Žebrauskas, G. Čepienė
Septynių kalvų miestas
Pastebi ežerą
Ryškiai padidėjo beraščių kolegų skaičius, kuriems
maksimalus „perskaitomas“ tekstas privalo tilpti į vieną
kompiuterio monitoriaus langą...
Manau, tai blogai. Blogai dėl to, kad įvairialypė pasaulio erdvė – jos meninis vaizdavimas – įgauna reportažinį charakterį, konstatuodamas faktą be analitinės
aplinkos.
Tai negerai dar ir dėl to, kad pastebimas Lietuvos architektų analitinio teoretizuojančio mąstymo trūkumas,
pastaruoju metu itin stebinantis architektūrinių konkursų išvadose.
Gal virtualus žurnalo variantas visiškai patenkins kitos
kartos architektų bendriją?
Tegul taip būna...
Man liko pasitenkinimas, kad tai, kas parašyta apie Lietuvos architektūrą, bus bibliotekose, kurių, ačiū Dievui,
ne viena dešimtis visame pasaulyje.
Archiforma, 2016, nr. 1/2

Negaliu prisiminti kito Lietuvos miesto, kuris savo glėbyje turėtų tokio dydžio vandens telkinį, kaip Masčio
ežeras Telšiuose.
Matyt, istorijoje visų pirma buvo siekis sukurti urbanistinę struktūrą, kuri atitiktų miesto sampratą. Tada
Telšiams pavyko, kad gana terasuotoje teritorijoje, beveik pakartojant ežero kranto liniją, atsirado dabartinės
Respublikos gatvės ir Turgaus aikštės terasos – tai, kas
šiandien yra vertingiausias materialusis Telšių palikimas.
Nors ir paveldėjęs įdomią urbanistinę struktūrą, Telšių
miestas niūrokai egzistavo beveik iki Nepriklausomybės pradžios su aptriušusiu ir dar sovietiniais laikais apgadintu senamiesčiu, su užterštu ežeru ir, atrodo, labai
nemylimas respublikinės valdžios, kuri, neproporcingai
gailėdama investicijų, rasi, keršijo žemaičiams už ilgametį Lietuvos gelbėjimą, kartais netgi paneigiant savą
– Žemaitijos valstybingumą.
Taip jau sutapo, kad Telšių atgimimas sietinas pirmiausia su architekto Algirdo Žebrausko atsiradimu. Neminėsiu to milžiniško kūrybinio, organizacinio darbo,
kurį čia jis atliko. Apsiribosiu tuo, kad įžvelgė Masčio
potencialą, į kurį, beje, gana ritmiškai leidosi gatvelės
nuo Respublikos gatvės, esančios aukštesnėje terasoje,
žemėdamos ežero link, vienur nutrūkdamos, kitur jį beveik pasiekdamos. Beveik nepriekaištingai sutvarkius
pagrindinės miesto ašies aplinką, A. Žebrauskas ėmė
plėsti Telšių interesus ežero link. Ir tik keletas objektų,
kurie sukėlė miestiečių susidomėjimą ežeru, iš esmės
ėmė keisti ir jų požiūrį į unikalią gamtinę situaciją.
Kaip žinoma, situacija labai sudėtinga, nes įprastos
miestiško užstatymo gatvelės nuo Respublikos gatvės
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suformuotu perimetriniu užstatymu tęsėsi tik iki Naujosios gatvės, o nuo jos ežero link – padrikas sodybinis
užstatymas, beveik nepagarbus ežerui – atsukant į jį
sodybų pagalbinius statinius. Suprantama, kad visa tai
privatūs objektai, todėl dar labiau apsunkina klausimo
sprendimą – atsukti veidu į ežerą. Čia nepakanka įtikinėjimų, ne kiekvienas įgali tai atlikti dėl ekonominių
sunkumų.
Tačiau kai miestelėnams parodoma, kokių galimybių
atsiranda, randasi ir visa nugalinti valia, beje, visiškai
pagrįsta ir pragmatiška – sklypo vertė didėja labai
smarkiai.
Po daug palankių profesionalių vertinimų, skirtų amfiteatrui, sukultūrinusiam optinį langą iš Respublikos
gatvės į ežerą, šiomis dienomis užbaigusiam jo idėją
Durbės mūšio monumentu su visais civilizacijos bruožais įrengta krantine, A. Žebrauskas kerta dar vieną
traukos langą – kavine ežere.
Tai tokio mastelio ir apimties objektas, kokio reikia
Telšiams, toks, kaip „Džiugo sūrio“ kavinė, minėtas amfiteatras aukštutinėje terasoje, kur visą dieną dūzgia
gyvenimas, vis didėjant turistų srautui.
Telšės gatvė, prasidedanti urbanistiniame miesto centre – Respublikos gatvės ir Turgaus aikštės susiliejime,
remiasi į ežerą didžiausios prieplaukos, kurių yra netgi
penkios, vietoje, kur turės atsirasti naujoji kavinė su

visa ant vandens statomų objektų inžinerija – su pontonais, reaguojančiais į vandens pulsavimą.
Kavinė – nesudėtingas uždavinys tokios patirties architektui, čia svarbu tai, ką minėjau – ne tik mastelis, šiuolaikinės architektūrinės kalbos santūrumas, bet ir tai,
kokie vyraujantys vėjai pučia statinio aplinkoje ir todėl
didžioji antro aukšto terasos dalis yra užstojama nuo
ežero pusės fiziškai, tačiau stiklinės atitvaros leidžia
grožėtis viso ežero panorama.
Pirmame pastato aukšte organizuojama gamyba, o į
ežerą atgręžta pagrindinė salė – maksimaliai įstiklinta – atvira tolesnėms panoramoms. Antrame aukšte – mažesnė salė, aptarnaujama iš apačios, ir atvira
terasa, kuri iš tikrųjų būdama virš vandens, ir sukurs
būtent tokį – buvimo ant vandens –įspūdį.
Pastato architektūrinė estetika – „santūri modernybė“
ir kiek romantikos pridedančios jūrinės detalės – vidun
pasvirę terasos turėklai, tiltelis tarp sraigtinių laiptų ir
terasos.
Visa tai nepriekaištingai sustyguota ir neabejotinai
taps dar vienu miesto traukos punktu, šį kartą jau su
pagarba ežerui.
Kas toliau? Toliau linkėsiu A. Žebrauskui įsiręžus sukti
šturvalą ta kryptimi, kurią jis žino geriausiai...
Archiforma, 2016, nr. 1/2
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Kavinės prie Masčio ežero projektas (vizualizacijos).
Archit. – Algirdas Žebrauskas, Genė Čepienė. 2016 m.
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Kraštovaizdžio paradoksai
Apžvalgos bokštų statybų bumo, palengva prasidėjusio beveik prieš dešimtmetį, metu pastatyti 25 statiniai. Turint omenyje, kad jie atsiranda išskirtinio grožio
vietose, pagal funkciją privalo būti aukštesni už artimiausią aplinką, aiškėja, kad jų poveikis kraštovaizdžiui
neabejotinai reikšmingas.
Susiduriame su pirmuoju paradoksu – labiausiai saugotinų teritorijų – nacionalinių ir regioninių parkų
kraštovaizdyje atsiranda vizualinių svetimkūnių. Teiginys, kad taip ribojamas saugotinų teritorijų lankytojų
srautas, neišvengiamai paliekantis neigiamų pėdsakų,
kartu juos koncentruojant prie apžvalgos bokštų, tikėtina, pastatytų tinkamose vietose, gali būti priimtinas.
Bent jau atskleidžia prioritetų atranką – neišvengiama
vizualinė įtaka kraštovaizdžiui ar, tikėtina, jo apsauga
nuo fizinės lankytojų įtakos, kartu suteikiant jiems daugiau galimybių susipažinti su kraštovaizdžiu iš optimalių rakursų.
Reikia pabrėžti, kad pirmieji apžvalgos bokštų bumo
pavyzdžiai – pragmatiškesnės architektūros, tiksliau
sakant, inžinerikos, objektai, nebuvo taip suinteresuotai pastebimi. Bokštų statybų bumas sutapo su gerėjančiais šių bokštų sprendimais, kuriuose akivaizdžiai
matoma architekto ranka.
Derėtų prisiminti Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio
departamento direktoriaus V. Bezaro mintį apie jiems
keliamus estetinius reikalavimus: „Jie negali per daug
išryškėti, tapti dominuojantys, o turi kaip galima subtiliau įsikomponuoti į kraštovaizdį.“
Na, dominuojantys bent artimiausioje aplinkoje jie neišvengiamai privalo būti, kitaip nieko nematysi...
Klausimą būtų galima pakreipti ir šiek tiek kita linkme – ar konkretus apžvalgos bokštas yra išskirtinės architektūrinės kokybės objektas. Atsakymas į šį
klausimą taip pat gali turėti prioritetinį aspektą: gera
abstrakti kompozicija, konstrukcinė inovacija, me-

džiagiškumas ir ypač svarbus saugomose teritorijose
regioninių bruožų atskleidimas.
Pirmu aspektu – geros abstrakčios kompozicijos farvateryje yra ne tiesioginei apžvalgai skirtas statinys, o
Molėtų rajone esantis Etnokosmologijos muziejus (architektai – R. Krištapavičius, A. Gudaitis), vienas pačių
geriausių ir originaliausių statinių pastarosios Nepriklausomybės laikotarpyje.
Nesiimu spręsti, ar jis gerai tarpsta aplinkoje, tačiau
architektūrinės kūrybos lygis imperatyviai reikalauja
priimti kaip sėkmingą. Ši architektūrinė kartelė užkelta
taip aukštai, kad ją pasiekti nepaprasta, todėl dabartinės bokštų puokštės architektūrą apibrėžčiau kaip akivaizdžiai bent besistengiančią būti įdomia.
Dar derėtų prisiminti puikų smėlio laikrodį Nidoje, ne
tik papildžiusį siluetą, bet ir praplėtusį pažintines istorijos ribas, patraukliai išdėstytas horizontalioje plokštumoje. O kiek buvo isteriško „nerimo“ dėl pažeidžiamo
kraštovaizdžio!
Kas gi atsitiko dabar? Ar subrendo suvokimas, kad visada ir visur, kalbant apie architektūrą, reikia nustatyti
prioritetus. Ką gi, jeigu taip, vadinasi, mąstymo pažanga akivaizdi. Kartu buvo sustabdytas lietuviškos architektūros provincialėjimo procesas.
Pristatydamas bent kelių apžvalgos bokštų architektūrą, visų pirma norėčiau priminti, kad egzistuoja nemenkas telekomunikacinių, priešgaisrinių, miškininkų
bokštų tinklas, beje, kur kas aukštesnių nei statomi dabar, kuriuose būtų nesunku sukurti turistinės funkcijos
atributiką gerokai pigiau ir be papildomos invazijos į
kraštovaizdį. Čia, matyt, esminį vaidmenį atliko „lengvi“
europiniai pinigai.
Kaip matome, ir čia prioritetų klausimas. Bene pirmasis, beje, pastatytas privačiomis lėšomis 2006 m. net 33
metrus siekiantis Sartų ežero apžvalgos bokštas – labiau inžinerinis nei architektūrinis kūrinys – gryno pragmatizmo pavyzdys.
Panašios konstrukcinės schemos, bet jau su architektūros užuominomis, 2015 m. pastatytas 26 metrų aukš-
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Apžvalgos bokštas Labanore.

Ventos apžvalgos bokštas.

Veisėjų apžvalgos bokštas.

Archit. – Andrius Dirsė. 2016 m.

Archit. – Alvydas Mituzas, Andrius

Archit. – Alvydas Mituzas,

Dirsė, Arvydas Gudelis. 2016 m.

Andrius Dirsė. 2016 m.

Merkinės apžvalgos bokštas.

Anykščių apžvalgos bokštas. Archit. –

Archit. – A. Gudelis. 2016 m.

Alvydas Mituzas, Andrius Dirsė,
Arvydas Gudelis. 2016 m.

252

s ą r a š a s

|

S T RA I P S N I A I

čio Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas. Jo
autoriai A. Mituzas ir A. Gudelis rezultatyviai dalyvauja
apžvalgos bokštų plėtroje.
Toliau įvyksta raiškus kokybinis šuolis bent architektūrinės kompozicijos požiūriu.
Atsitiktine eile minėtini: apžvalgos bokštas Molėtų
regioniniame parke, elegantiškai susuktas 15 metrų
aukščio ritinys – literatūriškai pristatomas kaip „nendrių pėdas“, matytas nuo O. Niemeyerio bažnyčios Brazilijoje laikų. Tai, be abejonės, savarankiškas kūrinys, o
jeigu primena didįjį metrą, tai tik į gera (autoriai – A.
Gudelis ir A. Mituzas).
15 metrų apžvalgos bokštas Veisiejų regioniniame parke – nupjauto apversto kūgio formos, viena pagrindinė
kolona, laikanti apžvalgos aikštelę ir 32 plonos, 5 laipsniais pasvirusios „kolonos“, aplink kurias kyla laiptų
konstrukcija.
Apžvalgos bokštas Tytuvėnų regioniniame parke – 21
metro aukščio ant 9 metrų pakilusio tereno, panašios
estetikos, tik santūresnis, kaip ir veisiejiškis.
Labanoro regioniniame parke šalia Mindūnų – net 36
metrų aukščio, idėjiškai priskirtinas minėtiems, su atviriau atskleidžiama metalinės konstrukcijos estetika. Architektas – A. Dirsė.
Ventos regioniniame parke 15 metrų aukščio, keliantis
literatūrinę „besiskleidžiančio pumpuro“ idėją, bent
kiek pretenzinga viršutinėje bokšto dalyje, kur pumpurą galima lengvai sumaišyti su „karūna“ ar „lizdu“. Visais
atvejais aliuzijos neblogos (architektai – A. Mituzas, A.
Dirsė, A. Gudelis).
Apžvalgos bokštas Sirvetos regioniniame parke 12,5
metro aukščio, netradicinės, gal ir nelogiškos konstrukcijos, ieškant originalumo – savaime tai yra gerai – sudarytas iš dviejų aukštų, laikančių apžvalgos aikštelę.
Aikštelės jungtis su laikančiosiomis arkomis nėra tektoniškai pagrįsta, gal todėl ir kompozicija, kad ir originali, estetiškai nepatraukli (architektai – A. Mituzas,
A. Gudelis, E. Letukaitė).
Merkinės apžvalgos bokštas 26 metrų aukščio, itin gerai geografiškai parinktoje vietoje, savo architektūra iš
tiesų bando ieškoti estetinių ryšių su aplinka, su aukštų
medžių lajomis. Ir daro tai sėkmingai, nors ir kalba šiuolaikine architektūrine kalba (architektas – A. Gudelis).
Apžvalgos bokštas Biržų regioniniame parke 32 metrų

aukščio, išskirtinės, netipiškos bokštams architektūrinės formos „pusmėnulis“, nusileidęs ant žemės. Formaliai nėra nepriekaištingų proporcijų. Nepakankamai
elegantiškas ir siluete, bet užtai gana pretenzingas.
Reikalavimas „prigydyti“ aplinkoje tarsi negirdimas.
Būdamas gana stambaus tūrio, galbūt galėjo būti kiek
elegantiškesnis, paliekant konstrukciją ažūriškesnę –
tai matyti statybos metu darytose nuotraukose (architektai – L. Šantaraitė, G. Akelis).
Drevernos 15 metrų aukščio bokštui, kuris yra gana
pragmatiškas, turėčiau daugiau priekaištų dėl unikalaus regioninio reiškinio – kompozicinių vėtrungių
galimybių nepanaudojimo. Tai apmaudu, nes būtent
„vėtrungiškos“ kompozicijos bene labiausiai išsiskiria
savo regionalumu visoje Lietuvoje, taip pat jų ažūriškumas lengvai pritaikomas šiuolaikinėse kompozicijose.
Taip neatsitiko...
Apžvalgos bokštas Anykščiuose su 300 metrų ilgio lajų
taku, populiariausias pastaruoju laiku, kelia kontroversiškų svarstymų. Viena vertus, apžvalgos bokštas, kaip
jau sutarėme, – prioritetas, bet kam reikalingas lajų takas, iš kurio nematyti įspūdingų reginių, kokius suteikia
bokšto galimybės.
Užlipti ir pasivaikščioti medžių viršūnėmis gal ir neblogas, tačiau vienkartinis malonumas, o apžvalgos bokšto lankymas gali būti daugkartinis su besikeičiančia
aplinka – priklauso nuo metų bei paros laiko.
Be visa to, reikia pripažinti, kad tokios stambios sistemos sukūrimas neišvengiamai privertė paaukoti
daugybę saugomos teritorijos – medžių. Čia vėl dera
priminti, ar visada tinkamai pasirenkame prioritetus.
Architektūrinė bokšto estetika, kuriama lietuviško ornamento principu, moderniesiems architektams primena apie išskirtinę, bet sudėtingą galimybę – būti
lietuviškiems (architektai – A. Mituzas, A. Dirsė, A. Gudelis).
Šiuo požiūriu linkėtina neužmiršti ir tokių „senukų“,
kaip Čepkelių raisto ir „HBH“ prie Palangos, pamokų.
Šie senoviški, mūsų praeitį primenantys bokštai susieti
ne tiek dekoracija, kiek konstruktyvu.
Būtų įdomi šiuolaikinė jų interpretacija.
Archiforma, 2016, nr. 1/2
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Konkursų nelaimės
Konkursų organizavimo netobulumas ir permanentiškai „neteisingi“ rezultatai kartkartėmis sukelia didesnių
ar menkesnių bangelių ramiai tyvuliuojančiame visuomeniniame architektų gildijos gyvenime.
Iš esmės mes gyvename visiškoje architektų, pagal
profesijos prigimtį turinčių būti aršiausiais visuomeninio intereso gynėjo, agonijos stadijoje. Nors sulaukę
demokratijos tikėjomės atvirkštinės situacijos – mes
esame realiai vienintelė visuomenės ląstelė, profesiškai
pašaukta ir teoriškai įgali formuoti naują Lietuvos architektūros panoramą.
Kuriam laikui atmeskime konjunktūrą, iš tiesų trukdančią optimaliam anksčiau minėtam siekiui. Pasvarstykime, ar tikrai esame įgalūs spręsti šį esminį profesijos
uždavinį.
Nesiknaisiosiu Lukiškių aikštės konkursų istorijoje, tai
galėjo tapti pamokomu renginiu ne tik organizacine,
bet ir kūrybine prasme. Galėjo, bet netapo. „Išplaukusios“ pirmųjų konkursų sąlygos pažėrė daugybę visiškai skirtingų projektinių sprendimų, kurie be jokios
argumentacijos pateko į „vertinimo“ lentelę. Tai daugiausia pasakytina apie nestandartinius darbus. O jų
buvo daug.
Pastarojo konkurso rezultatai bent užmojais buvo vienodesni, nes labiau artikuliuota finansinė galimybių
išraiška. Tarsi tik dabar sužinojau savo ubagizmo lygį.
Į ką noriu atkreipti dėmesį. Pirmąja premija pažymėtas
darbas – R. Paleko „Ramybė“ – deklaravo totaliai griežtą aikštę, net ir aplink medžius – grįstą apvaliais akmenimis – tipiška tarpukario Lietuvos mažų miestelių
turgaus aikščių danga. Numatomas monumentas „nepririštas“ prie bent kiek aiškesnės kompozicinės ašies.
Aikštė keliomis medžių eilėmis atribota nuo Gedimino
prospekto. Tebūnie! Tokia autoriaus pozicija.
Antrąja premija pažymėtas G. Čaikausko darbas „Redos ratas“. Prioritetas – žalia aikštė. Ryški ašinė šiau-

rės–pietų kompozicija, „Redos ratu“ sujungusi nuo
šios ašies prasistūmusį 1863 metų paminklą su numatomu. Šią vietą nuosekliai puoselėjo metras A. Nasvytis, su viltimi pabrėždamas šios aikštės tęsinį iki Tauro
kalne įsikursiančių Tautos namų. Ką gi, vėl tai autorių
pozicija.
Bet jūs man paaiškinkite vertinimo komisijos poziciją,
kuri du priešingų koncepcijų projektus pastato vieną
šalia kito. Išrinktoji koncepcija – sąlygiškai geriausias
projektas – turėjo grupuoti paskui sąlygiškai prastesnius, bet artimus išrinktajai koncepcijai projektus.
Kodėl taip yra? Apie tai – straipsnio pabaigoje, aptarus
dar kelis pastarųjų laikų konkursus, nes visuose vyksta
iš esmės tas pat.
Analogiškas rezultatas ir Modernaus meno centro Pylimo gatvėje konkurse. Kaip jau įprasta –gausus vis dar
viltingai gyvenančių, stokojančių prestižinių objektų
kolegų. Vėl du aukščiausiai įvertinti projektai diametraliai priešingos architektūrinės išraiškos, nors urbanistiškai artimesni. Šį kartą rezultatai ne tik pažymėtų,
bet ir nemažos kitų projektų dalies buvo urbanistiškai
teisingi ir architektūriškai įdomūs, išskyrus vėl vieną
žymėtą projektą, kuris disonavo su minėtais įvertintais
urbanistiniais sprendimais. Įdomiausia, kad pastarasis
urbanistiškai artimiausias jau po rezultatyvaus konkurso išlindusiam D. Libeskindo projektui. Normaliame senamiesčiams būdingame perimetriniame užstatyme,
kurį siekė visiškai išbaigti laimėtojų projektai, atsirado
„parašiutinis“ objektas, „numestas“ nereaguojant nei į
kaimyninę, nei į raudonąją gatvės liniją. Apie architektūrinę plastiką galima pasakyti tik tiek – „esu pats sau
gražus, kaimynai man nė motais“.
Tiesą sakant, tokį sprendimą galima pakęsti, kadangi ta
architektūra iš tiesų nebus bloga, nedarys įtakos platesnei aplinkai, parodys, kokios realios projektavimo
kainos pasaulyje, tačiau neatliks auklėjamosios kultūringo bendravimo su aplinka funkcijos.
Tai dar labiau išryškėjo pastarajame iš kviestinių architektų suburtame konkurse – Konstitucijos prospekte,
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Lukiškių aikštės Vilniuje rekonstrukcijos konkurso projektas.
Projektuotojas „Rolando Paleko architektų studija“. I premija

Lukiškių aikštės Vilniuje rekonstrukcijos konkurso projektas.
Archit. – Gintaras Čaikauskas („Architektūros linija“). II premija
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Modernaus meno muziejaus Vilniuje konkurso projektas.
Projektuotojas „Architektūros linija“. 2016 m.

Modernaus meno muziejaus Vilniuje projektas. Archit. – Danielius Libeskindas
(„Do architects“). 2017 m.
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kurio laimėtoju paskelbtas D. Libeskindo projektas jau
ne tik „gražus pats sau“, ne tik nesiskaitantis su kontekstu, kurio siluetas yra pastebimas iš daugelio miesto
taškų, bet ir chuliganiškai atkišęs alkūnes kaimynams,
įnešantis destrukciją į pamažu lipdomą dešiniojo kranto centro urbanistinį siluetą.
Matyt, kad ir senstančio metro vardo magija, nepaisant
išties kultūringų ir adekvačių bendrajai centro kompozicijai lietuvių darbų, lieka pagavi – tai itin būdinga
provincijos „elitui“.
Na, tiek to, savo „elito“ lygį mes regime jau 26 metus,
bet kas darosi mums. D. Libeskindas, aiškindamas šį
projektą Nacionalinėje dailės galerijoje, surenka didžiulę auditoriją ir pabaigoje paklaustas, kodėl gi
pasirinktos tokios aštrios, o ne plastiškesnės formos,
pareiškia, kad „žmonija pirma išrado peilį, o tik vėliau
šaukštą“, ir už tai sulaukia audringų plojimų.
Kur jis jaučiasi esąs? Protiškai atsilikusių pradinukų klasėje? Iš mūsų reakcijos atrodo, kad taip.
Ir dar vienas detektyvinis konkursas – Nidos turizmo
informacinio centro „Agila“ rekonstrukcija. Atrodo,
skirtingi konkursai, tačiau jų nesėkmių priežastys įkyriai vienodos su kai kuriais papildymais – pastarajame
su jau įprastai diletantiška, VSTT nuomone, kuri nepaaiškinamai nebaudžiama, atsižvelgiant į pastarojo
dešimtmečio suskaičiuojamus materialinius ir nesuskaičiuojamus moralinius praradimus.
Taigi vėl gausiame dalyvių ir įdomiame konkurse didžiąją liepsną įžiebė pirmojo prizo laimėtojai, jauni
architektai (M. Morkūnas su V. Ūsu, A. Uogintu, A. Tarutyte, L. Gronskyte, V. Leliu, M. Gipu, P. Kiškioniu), pateikę iš tiesų žavų, meistriškai eksponuotą projektą, deja,
visiškai dezorientuotą urbanistiškai. „Numestas“ ignoruojant pagrindinės miesto aikštės interesus, įstriža
kryptimi perkėlęs pastatą priešingai nei istorinės, galimai būsimas išbaigtas traktas – marios–švyturys–jūra
atskleidė tai, kad auklėjamoji funkcija anksčiau minėtuose konkursuose nepasiekta.
Tai kas po galais darosi? Juk konkursų organizavimu

rūpinasi Lietuvos architektų sąjunga! Konkurso sąlygų
rengimas, vertinant ilgesnį istorinį laikotarpį, smarkiai
pagerėjo, bet ne tiek, kad nekeltų klausimų. Kas tie rengėjai? Kas juos skiria? Tą patį klausimą galima užduoti ir
dėl recenzentų, ir dėl vertinimo komisijų sandaros.
Akivaizdu viena – neviltin varantis kolegų, „drožiančių“ savo sveikatą konkursuose, negerbimas. Kas gali
būti blogiau, kai recenzentai neretai nepateikia netgi
raštiškų recenzijų, jų kompetencija vertinama iš esmės netinkamai – jie parenkami dažniausiai iš įkyriai
besikartojančių pavardžių kolegų, kurie patys būdami
galimai pakankamai aukšto lygio kūrėjai neturi jokių
gebėjimų analizuoti, teoretizuoti, apibendrinti kitų
darbus, gilintis į pateiktų projektų autorių kūrybinius
siekius, pagarbiai juos vertinti. O kaip vertinti, jeigu
moki tiek ir taip, kiek moki?
Šie priekaištai visiškai tinka ir vertinimo komisijos nariams, tik komisijose dalyvauja ne tik nežinia kaip sukomplektuoti architektai, bet ir natūralūs diletantai
užsakovai ir valdininkai. Beje, dalyvauja vienodomis
teisėmis. Žinoma, visus juos iš ten reikėtų išmesti, nes
jie atvirai dalyvauja vertinimo komisijos sprendimų lobizme. Kadaise mūsų pasiektas sprendimas, kad vertinimo komisijoje architektų būtų 50 % +1, tiesą sakant,
ir buvo didelis laimėjimas. Tačiau net ir juo nesugebame pasinaudoti. O esant teoriškai vieno balo persvarai
reikia siekti atviro balsavimo ir ryžtingo kartelinio susitarimo prieš diletantiškąją grupę, kuri neretai vykdo
ir išankstinius užsakymus. Esant slaptam balsavimui,
diletantiškoji pusė ateina jau karteliškai subalansuota,
nariai vertina projektus pagal savo supratimą ir kūrybines galimybes. Natūralu, kad jos skirtingos, todėl ir
„slapti“ rezultatai duoda pačius nepalankiausius rezultatus architektūrai.
Kaip apskritai organizuoti konkursus? Akivaizdu, kad
LAS tarybos pasiplepėjimuose konkursų klausimas
sprendžiamas visiškai aplaidžiai, maždaug: „Ei, kas nedalyvausite šiame konkurse, pabūkite recenzentais ar
komisijos nariais.“
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Administracinis pastatas Konstitucijos
pr., Vilnius. Archit. – Remigijus Bimba
(„AKG“). II premija. 2015 m.

Administracinis pastatas Konstitucijos pr., Vilnius. Archit. – Danielius Libeskindas. I premija. 2015 m.

Nidos informacinio centro „Agila“ rekonstrukcijos konkurso projektas.
Archit. – Marius Morkūnas, Vytenis Ūsas, Andrius Uogintas, Vitalijus Jankūnas. I premija. 2015 m.
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Taip negali būti! LAS privalo įsteigti kadenciškai veikiančią „konkursų komisiją“, kuri atsakingai, atsižvelgdama
į konkurso tematiką, parinktų sąlygų rengėjus, recenzentus, vertinimo komisijos narius ir vienintelė taptų
atsakinga už konkursų sėkmę, kurią galėtų objektyviai
įrodyti profesionaliomis, raštiškomis recenzijomis, visų
vertinimo komisijos posėdžių protokolais, objektyviu,
profesionaliai argumentuotu rezultatų pagrindimu.
Šių dviejų konkursų organizavimo segmentų – recenzentų ir vertinimo komisijos narių – aplaidus,
neįsipareigojantis darbas, netgi nevertinant jų kompetencijos, neįmanomai geros visoje užduočių įvairovėje – didžioji vykstančių konkursų bėda.
Taip neatsakingai dirbdami, nesuformuluodami neginčytino vardiklio, mes, be nuoskaudos savo kolegomis, netgi pralošiame įvairioms valdininkiškai
įtakingoms šalia architektūros organizacijoms, tokioms, kaip VSTT ar KPD, kurių vadovai per daugelį
„kėdžių trynimo“ metų pasiekė iš tiesų gerbtiną demagogiškų samprotavimų lygį.
Taip „elitiniai“ visų mūsų vadovai apsimeta išklausę
oratoriškai pateiktą diletantišką demagogiją, mūsų
aplaidų mekenimą ir natūraliai priima neteisingus
sprendimus, nes gilintis į specifinę problemiką yra nepajėgūs, galų gale tai ir ne jų pareiga. Jų pareiga – atskirti profesionalią nuomonę, kad ir kokia nepatogi ji
būtų ar kaip nepatiktų „grupei draugų“, nuo ištikimai
pataikūniškos ir ją iškelti.
Jei tik profesionali nuomonė iš tiesų būtų tokia! Akivaizdžiai merdinti Lietuvos architektų sąjunga privalo
suvokti, kad sėkminga konkursų eiga yra kertinis archi-

tektūrinės kokybės ugdymo akmuo. Tik juose greičiau
nei konjunktūriniame gyvenime gali pasireikšti nauji
jauni architektai, o „meistrai“ ir emeritai turi pasitikrinti savo galbūt padrėkusias parakines. Priešingu atveju
gali įsigalėti ydinga viešųjų pirkimų procedūra – „ranga
su projektu“; tai būtų labai didelis slenkstis ypač dar
nepagarsėjusiam jaunimui, o ir visam architektūrinės
kokybės režimui, kuris turėtų, kaip dar ne taip seniai,
taikytis prie statybininkų diktato, šiandien dar ir palaikomo gobšuoliško užsakovo mentaliteto.
Konkurso rezultatų įtvirtinimui lemiamą įtaką privalėtų turėti vyriausieji miestų ar teritorijų architektai: jie
kategoriškai turėtų reikalauti konkursų ten, kur tai yra
privalu, ir tikslaus jų rezultatų įgyvendinimo.
Ar jie tam pajėgūs? Sakyčiau, įvairiai. Kai kurie pakankamai profesionaliai įgalūs, bet visa valdiška priklausomybė nuo vietinės valdžios, aktyviai veikiamos lobistų,
yra žlugdanti.
Ką daryti? Institucionalizuoti dvigubą jų priklausomybę – ne tik nuo savivaldybės, bet ir nuo Aplinkos ministerijos, kuri turėdama protingus vadovus pasiklaustų
LAS: kas gi galėtų, kas tiktų. Ir patikėtų?
Manau, kad stumti net du keliasdešimt metų valkiojamus projektus, Architektūros ir Architektūros rūmų
įstatymus, turėdama laiko kitoje kadencijoje, ministerija galėtų imtis tolesnių įstatymų pakeitimų, reikalingų
architekto ir visuomenės interesų gynėjo pozicijoms
tvirtinti.
LAS juk privalėtų tapti šių gynėjų padorumo ir profesio
nalumo garantu.
Archiforma, 2016, nr. 1/2
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„Patogus ir nepatogus paveldas“
Kodėl „Archiforma“ atkreipė dėmesį į šią nedidelės
apimties knygelę? 2009 m. Valstybinė kultūros paveldo komisija paskelbė sprendimą „Dėl dailės kūrinių ir
architektūros objektų, kuriems mažiau negu 50 metų,
apsaugos problemų“.
Šių problemų sudėtingumą pabrėžė dr. G. Mickūnaitė:
„Plačiąja prasme visas sovietinis palikimas yra okupacinio režimo liudininkas, todėl negali būti vertinamas
vienareikšmiai. Šio paveldo vertinimai bus konfliktiški
tol, kol jis funkcionuos atminties, o ne istorijos lauke.
Paveldosauga turėtų vadovautis praeities negrįžtamumo principu ir saugoti paveldą tokį, koks jis yra, o ne
tokį, kokio norėtųsi.“
Prof. R. Čepaitienė savo pranešime atskleidė platesnį
„pasmerktųjų politinių režimų palikimą Europoje“. Dabartiniais laikais įsitvirtinusi laisvė savavališkai priskirti
paveldui vienokias ar kitokias reikšmes nuosekliai skatina voliuntarizmą ar net loginį nihilizmą. Žaliojo tilto
skulptūros gali būti suvokiamos ir kaip sovietinės okupacijos ir stalininių represijų Lietuvoje simbolis, ir kaip
kolaboravimo su priešu simbolis, ir kaip vertybiškai
nepavojingas pasibaigusios epochos materialus istorinis dokumentas, ir kaip tam tikro stiliaus (socialistinio
realizmo) atributas Vilniaus viešosiose erdvėse, ir kaip
lietuvių skulptūros istorinės raidos tam tikro etapo
chrestomatinis pavyzdys.
Ž. Mikailienė savo pranešime plačiame istoriniame
kontekste apžvelgusi šį laikotarpį išvadose teigia: „Žaliasis tiltas – vienas iš tokių dar likusių ženklų, generuojančių „atminties kovas“. Jis yra ir savotiška „atminties
vieta“, liudijanti praėjusį istorijos laikotarpį, dramatišką,
skausmingą, tačiau integralų mūsų istorijai. Istorijai,
nuo kurios negalima nusigręžti ar tiesiog jos ištrinti.“
Prof. G. Jankevičienės pranešime įdomiai pateikta
Miuncheno technikos universiteto profesorės T. Haase įžvalga, kad sovietinio palikimo žalą ir pavojų ji

prisipažino matanti susovietintoje miesto aplinkoje ir
susovietintame mūsų elgesyje su ta aplinka, o ne šioje
aplinkoje ne iš karto pastebimose Žaliojo tilto skulptūrose.
Dr. V. Petrulis savo pranešime apibendrindamas teigia,
kad: „Viena iš esminių problemų vertinant sovietinį palikimą – aiškus indentifikavimas, kuriuose iš šių objektų
slypi akivaizdi „konfliktinė vertė“, o kurie galėtų būti
vertinami kaip XX a. architektūros istorijos liudijimas.
Geras pastarojo pavyzdys – nugriautoji kavinė „Banga“
Palangoje. Net ir nebūdama ryškus paminklas, neįprasmindama politinio konflikto, kavinė buvo Lietuvos moderniosios architektūros raidos reprezentantas.“
Dr. V. Rubavičius savo pranešime teigia: „Istorinės pervartos nereiškia, kad nutrūksta gyvenimas. Derėtų galvoti ir apie gyvenimo tęstinumo ženklus. Regint įvairių
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epochų simbolius ir apmąstant istoriškai konkrečią jų
dermę, prieštaringas jų sankabas, kurios ir nurodo istorinių lūžių pėdsakus ne tik aplinkoje, bet ir mūsų atmintyje bei savastyje.“
Dr. S. Trilupaitytė savo pranešime nurodo: „ Politikai
paprastai kaupia simbolinį kapitalą, kuris gana lengvai
užsiauginamas, propaguojant arba priešinantis atgarsio sulaukiantiems klausimams. Viešieji ryšiai ir propaganda šiandien yra tiesiog „privalomas“ dalykas bet
kuriam politikoje veikiančiam asmeniui.“
Tą patį pastebi ir architektas A. Gučas, savo pranešimo
pabaigoje teigia: „Griovimas yra destruktyvi, demoralizuojanti, pakertanti kūrybingumą veikla, ji priimtina tik
kraštutiniais atvejais. Geriau būtų koncentruotis į kūrybą, ką darome dabar, būtų aukšto lygio ir teisingiau nei
praeityje.“
Trumpais pasisakymais temą papildė L. Vaitys, dr. E.
Lubytė, dr. S. Kulevičius, dr. J. Paškienė, dr. F. Achermanas, dr. D. Klajumienė, ICOMOS narė J. Marke-

vičienė. Visi kalbėtojai, analizuodami Žaliojo tilto
skulptūrų situaciją, iš esmės buvo vieningi – tai mūsų
istorija, taigi – paveldas.
Prof. A. Kuncevičius tiksliai apibendrindamas pastebėjo: „Mes čia galime šnekėti, kiek norime, bet, kaip buvęs
paminklosaugos biurokratas, galiu konstatuoti, kad
pirmiausia kultūros politiką vykdo Kultūros ministerija,
kurios bent tris atstovus matau, o tiesiogiai šią politiką
įgyvendinančių Kultūros paveldo departamento žmonių – ne.“
Taip yra ir taip bus, kol valstybės tarnybose, kuriose
reikalaujama profesionalios erudicijos, tvirto stuburo,
sėdės (ilgus metus) fliugeriai, gaudantys politinių infantilų „sąmonės srautus“.
Kiek ilgai? Tol, kol tapsime laisvi. „Tikrai laisvas žmogus
tampa tik tada, kai priima visą tiesą apie save ir išdrįsta
ta tiesa gyventi“, – popiežius Pranciškus.
Archiforma, 2016, nr. 1/2
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Profesionalo misija
Mokslinė-praktinė konferencija
„Pažangi architektūros paveldo apsauga: misija
(ne)įmanoma?“
Vilniaus paveikslų galerija,
2016 m. lapkričio 22–23 d.
„Būti atlaidiems, supratingiems, diferencijuotai vertinti asmenybes galima ir tada, kai visi dalykai vadinami
tikraisiais vardais“, – Eglė Wittig-Marcinkevičiūtė („Dar
kartą dėl pirmojo sutarties su Valstybe paragrafo“).
Preambulė – tarsi atsiprašymas už kritišką tekstą, žinant ar apsipratus, kad niekas nepasikeis. Tačiau benediktinų vienuolis Anzelmas Grünas padrąsina: „Tikrai
laisvi pagyvenę žmonės drįsta visuomenei nurodyti
klaidingus jos žingsnius. Jiems nebereikia atsižvelgti
į partijos draugus ar kokius nors viršininkus, todėl šie
žmonės sako tai, ką galvoja. Ši senų žmonių laisvė visuomenei būna tikra palaima. Jie įdiegia laisvės sėklą
į širdis tų žmonių, kurie jaučiasi verčiami pildyti aplinkinių lūkesčius.“
Tekstas iš tiesų kritiškas, viliantis, kad naujoji valdžia,
paskelbusi profesionalių sprendimų prioritetą valstybėje, galėtų tikėtis ir mūsų pastangų, kad profesionalumas nusileis kiek įmanoma gilyn į kiekvienos gyvenimo
sferos klodus.
Mano kritika skiriama ne tik Kultūros paveldo departamentui, bet ir Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai – dviem valstybinėms organizacijoms, kurių
veikla stabdė ir tebestabdo Lietuvos moderniosios
architektūros vyksmą istoriškai ir gamtiškai vertingose teritorijose. Kiek moralinių nuostolių dėl to patiria
profesionalas kūrėjas, geriausiai žino tik jis pats. Kiek
materialinių nuostolių patiria investuotojai, o per juos
ir visuomenė – reikia tik noro apskaičiuoti. Daug.
Natūralu, kad kritika fokusuojasi į vadovus, privalančius
nustatyti organizacijos prioritetus, pagrįstus profesine
erudicija, kultūriniu išprusimu ir pagarba kuriančiai asmenybei.
Kodėl viso šito nėra minėtose organizacijose? Manau,
kad tai politizuotų sprendimų renkant vadovus pasekmė.
Prieš du dešimtmečius kolegos iš Austrijos pasamdė
mane būti Austrijos ambasados pastato Vilniuje pro-

jekto derintoju. Tapo sudėtinga, kai su KPD prireikė
suderinti vieno aukšto vieno automobilio elegantišką
dėžutę – garažą uždarame ambasados kieme, beje, pagal tarptautinius standartus – Austrijos teritorijoje. Ėjau
pakopomis pagal rangą, kol pasiekiau KPD vadovus,
beje, tuos pačius, kaip ir šiandien. Nė iš vietos. Pasiekiau
tuometį kultūros ministrą Saulių Šaltenį. „Paveldosauginis“ pokalbis buvo toks: „Matai, aš – konservatorius, o
jis – kitos partijos, aš nelabai galiu, ką padaryti.“
Po dvidešimties metų VPK organizuotame seminare
„Patogus ir nepatogus paveldas“ nedalyvavo nė vienas
KPD atstovas. Buvo kalbama apie iš tiesų nepatogų
paveldą – Žaliojo tilto skulptūras. Įdomu, kad dar prieš
metus KPD deklaruota ištikimybė skaudžiai istorinei
tiesai, matyt, viliantis kitokių rezultatų valdžios rinkimuose, radikaliai pakito „žaliesiems žmogeliukams“
įsiskverbus į mąstymo aparatą.
Ir taip jau dvidešimt metų, kai partijos deleguotas asmuo tampa valdžios atstovu. Natūralu, be kuruojamos
srities profesinės kompetencijos, apkaišomas pavaduotojais, tokiais pačiais, tik iš kitų partijų, pagal sutartas
kvotas. Ilgamečiams KPD ir VSTT vadovams nesunku
apžavėti savo viršininkus, kurie staiga supranta, kad jie
bejėgiai be šių paslaugių, atrodo, išprususių, žmonių. Ir
taip jau dvidešimt metų – nekadencinės tarnybos, nekompetentingos patikros, tik vis didesnė įtampa išsilaikant savo kėdėje.
Tada sugalvojamos ribos: „Foninė architektūra, privaloma stogo konfigūracija, netgi lango gabaritai ir šprosavimas jose...“, neretai nurodant dalies senamiesčių
pastatus kaip pavyzdinę, foninę architektūrą, nesuvokiant, kad tai paprasčiausia finansinių galimybių statyba. [nesuprantu]
Suprasti, nežinoti, o suprasti būtent architektūrą,
yra skirtingi dalykai (Le Corbusier). Suprasti, kad visi
pastatai, atsiprašant „foninės architektūros“ zonose,
neprivalo būti vienodo aukščio ar vienodos stogo
konfigūracijos. Architektūra turi būti tokia, kuri tinka
konkrečiai vietai – vienur tokia, o už dešimties metrų
galbūt kitokia. Bet tam reikia kompetencijos, profesionalaus požiūrio, beje, kintančio kartu su pasaulio civilizacija, pagarbiai vertinant savo šaknis.
Sunku? Žinoma, nelengva. To ir mokomasi specialiose studijose, o tada – visą gyvenimą, kitaip iškrisi iš
konkurencingo kūrėjų rato, kad ir kaip būtų skaudu.
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 ūrėjams, o valdininkams?
K
Yra ir dar vienas šių organizacijų, prie kurių šiuo atveju reikia priskirti ir architektūrines teritorijų tarnybas,
nekompetencijos laukas, kurį nemalonu pripažinti patiems kūrėjams, – tai mūsų klaidos. Jų tikrai nėra daug,
tačiau jos totalitarinės, jų nepastumsi ir nepaslėpsi.
Betgi tokių klaidų užkardymas – taip pat šių organizacijų pareiga.
Šioje sferoje reikia ypatingos profesinės erudicijos,
nes tenka susidurti ir su gana meistriška architektūra,
tačiau nepriimtina dėl subtilesnių stilistikos, silueto ar
aplinkos konteksto ignoravimo dalykų.
Vienas pastarųjų R. Paleko suprojektuotų pastatų J. Basanavičiaus gatvėje – gana turtingoje architektūrinės
plastikos aplinkoje su tarsi savaime susiformavusiais
reglamentais. Čia siūlomas fasadas, kuris nereaguoja į
aplinką, o stogų konstrukcijų proporcijos tikrai nieko
bendro neturi su Vilniumi.
D. Liebeskindo pasiūlytas MMC pastatas Pylimo gatvėje – taip pat „parašiutinės“ architektūros objektas,
ignoruojantis senamiesčio perimetrinį užstatymo
principą. Prieš tai vykęs MMC konkursas buvo labai
stiprus, o G. Čaikausko pasiūlytas sprendimas optimalus tiek užtstatymo principu, tiek inteligentiška
architektūrine intriga.
Akivaizdu, kad pasaulyje egzistuoja „signature architects“ kasta, teisėtai užsitarnavusi galimybę mėtyti
savo estetikos „parašiutus“ įvairiose pasaulio vietose.
Klausimas čia lieka vienas – ar iš tiesų akivaizdžiai disonuojantis su aplinka „parašiutas“ yra šedevras?
Didžiosios Zahos Hadid Antverpeno brangakmenis,
be abejonės, yra toks, nors suprantame jo nekontekstualumą, kuris, beje, suteiks milžinišką, papildomą interesą miestui, kaip ne taip seniai F. O’Herry eiliniame
Ispanijos Bilbao. Ar panašios jėgos turės ir D. Liebeskindo MMC?
Įdomu, kad tiek Z. Hadid, tiek D. Liebeskindas „Archiformai“, tiek R. Palekas „Statybai ir architektūrai“ teigė,
esą esminiai jų kūrybos prioritetai yra pagarba vietinei kultūrai, tinkamas aplinkos konteksto vertinimas.
Įdomiausia, kad „Lidl“ tinklas nurodo tokius pačius
prioritetus.
Panašių klausimų iškyla ir dėl D. Liebeskindo „laimėto“
konkurso Konstitucijos pr. „Laimėto“, nes konkurso vertinimas buvo sugalvotas taip, kad užsakovo atstovai,
skirdami maksimalius balus D. Liebeskindui, vėl apžai-

Gyvenamasis namas J. Basanavičiaus g. Vilniuje.
Archit. – Rolandas Palekas. 2017 m.

Uosto administracinio pastato Antverpene
rekonstrukcija su išplėtimu.
Archit. – Zaha Hadid. 2016 m.

Gugenheimo muziejus Bilbao.
Archit. – Frank O’Herry. 1997 m.
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dė mūsų atstovus, tarp kurių, beje, buvo ir keturi paveldosaugininkai.
Kaipgi bus, paveldosaugininkai, dėl papildomo, pretenzingo silueto darinio, kuris ir taip jau sulaukė priekaištų
dėl pradinės „architektūrinės kalvos“ koncepcijos ignoravimo?
Persikelkime į kasdieniškesnę, tačiau nė kiek neantraeilę aplinką, prisimindami minėtą mūsų klaidų totalitarizmą.
Metelių regioniniame parke atsirado puikus G. Natkevičiaus parko informacijos centras; vos už 35 metrų,
beveik tuo pačiu metu, buvo rekonstruotas parko direkcijos pastatas. Jūs tikriausiai manote, tai padaryta
tyčia? Bijau, kad ne. Tai tik kitas (ne)mąstymo lygis.
O gyvenamasis namas Klaipėdos gatvėje Vilniuje, užrioglintas ant autentiškų buvusios gynybinės sienos
liekanų? Ar čia apskritai galima taikyti architektūros
apibrėžimą?
Nesusitvarkymas netgi savo valdose, apibrėžtose įstatymų, neleidžia tikėtis profesionalaus ir supratingo
žvilgsnio į šiuolaikinę architektūrą.
Nieko nuostabaus, kad jos nesupranti, bet jeigu profesionalai sako: tai vertinga – reikia veikti, nes mūsų
profesinės organizacijos nevertinamos politizuotos
valdymo struktūros, kur valdininko kėdė yra pripažįstama „profesine“ vertybe.
Skausmingai atsisveikinome su G. Telksnio „Banga“ Palangoje. Vietinės valdžios cinizmas beribis. Miesto meras Š. Vaitkus, sulaukęs Klaipėdos regiono įpaveldinimo
komisijos susirūpinimo dėl galimo pastato nugriovimo,
suteikia mėnesį siūlymams parengti galimam pastato
pritaikymui gintaro ekspozicijai su parduotuve. Kai nustatytą dieną pusę aštuntos ryto su planšetėmis ėjau
pas merą, pusiaukelėje nustėrau: „Banga“ jau buvo
griaunama.
Griovė pastatą, kurį dr. V. Petrulis apibrėžė: „Pastarąjį
objektą galima laikyti vienu ryškiausių sovietmečio
manierizmo pavyzdžių. Žaismingų formų skulptūriška
grubaus betono plastika akivaizdžiai peržengia funkcionalizmo ribas, architektūrinės išraiškos priemonių
paieškas nukeliant į iracionalumo lauką.“ Arba dr. E. Navickienė apie tą patį: „Pastato architektūra yra tokia
unikali ir neįprasta, kad jos neįmanoma vertinti objektyviai ar vienareikšmiai: ją galima laikyti aukščiausią
originalumo pakopą pasiekusių nesuvaržytos meninės

Mokykla Metelių regioniniame parke. Archit. –
Gintautas Natkevičius, Rimas Adomaitis. 2001 m.

Metelių regioniniame parko direkcijos
pastato rekonstrukcija

įtaigos, laisvai artikuliuotos plastikos, sodrios skulptūriškos ekspresijos šedevru.“
Per tą mėnesį į merą kreipėsi visi Nacionalinės premijos
laureatai architektai, atviru laišku – ir LAS pirmininkas.
O kur buvo KPD? Nors jau prieš metus Klaipėdos regionų įpaveldinimo komisija buvo surengusi šio pastato įpaveldinimo dokumentus, kuriuos KPD sėkmingai
stumdė tarp Vilniaus ir Palangos. Kas atsitiko? Nieko.
Praradome vienintelį tokios architektūrinės stilistikos
pastatą. Suprantame, kad amžinai?
Toliau kyla pavojus ne vienam šiuolaikinės architektūros pastatui, nesulaukusiam susigalvotų penkiasdešimties metų. Žymiausias jų pastaruoju metu populiarus
buvęs kelių policijos pastatas Giraitės gatvėje (architektai – K. Pempė ir G. Ramunis). Tai architektūra, kurią
aš įvardyčiau „priešpostmodernistine“, kai postmodernizmas jau glūdėjo pasąmonėje, bet išauklėtas modernizmo dvasia architektas, sukdamas jo link, sukūrė
objektą, kuris keičia įprastas modernizmui kompozici-
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nes taisykles, bet dar nepasiekia netrukus ateisiančio
barokizuoto postmodernizmo laikotarpio. Tai švaraus,
santūraus, bet neįprasto modernizmo požiūriu plastikos objektas.
Šį kartą tik neblogai organizuotas architektų veiksmas
atkreipė visuomenės ir netgi KPD dėmesį, kuri, suprasdama ar nesuprasdama, privalėjo įsiklausyti į profesionalų nuomonę ir pasinaudoti valdininkiškais svertais
sistemoje, kurioje valdininkas svarbesnis už profesionalą.
Tokių objektų Lietuvoje nedaug. Leisčiau sau prie tokių
priskirti ir savąją Taupomąją kasą Savanorių prospekto
ir Žemaitės gatvės sankirtoje, kurios pirmąją griovimo
bangą atlaikė LAS ekspertų taryba. Ar ilgam?
Šiuolaikinių europinių pavyzdžių pažinimas daro didžiulę įtaką profesionalams, kurie pagal savo patirties
lygį sugeba atsirinkti, jų nuomone, sektinus. Bet nedaro jokio auklėjamojo poveikio juos reguliuojantiesiems
ne tiek dėl imlumo stokos, kiek dėl šventos ramybės.
Žvilgtelėkime į mažytį architektūros fragmentą ir kitokį
požiūrį į jį.
Štai liftas, užkeliantis ant Romos „Tautos altoriaus“ pas-

tato stogo. Stiklinis, pamažu atskleidžiantis vis naujus
aplinkos fragmentus. Tikriausiai neverta abejoti dėl architektūros, šalia kurios jis atsiranda, vertės.
Tą patį dar prieš dešimtmetį pasiūlė A. Žebrauskas,
numatęs liftą į naują Telšių seminarijos antstatą ir sumanęs atverti vaizdą, analogišką romėniškam Telšių
senamiesčio vaizdui. Be abejo, KPD taip darkyti architektūros paveldo neleido. Užtat įkištas į autentiškas
Seminarijos konstrukcijas, perkirtęs tris autentiškas
perdangas, liftas tiko.
Laimingai atsiradęs J. Anuškevičiaus liftas VGTU Architektūros fakulteto vidiniame kieme, matyt, kad ir
kritikuotas paveldosaugos specialistų, parodė, jog architektūra gali ne tik reprezentuoti save, bet ir atskleisti
tokią aplinką, kurios niekada ar kitaip nepamatytum...
„Dabar aš suprantu, kad mūsų veikloje, nesvarbu, ar
vaidini scenoje, ar rašai, – svarbiausia ne garbė, ne
spindesys, ne tai, apie ką svajoju, o mokėjimas kentėti... Mokėk nešti savo kryžių ir tikėk“, – A. Čechovas.
„Žuvėdra“.
Nebūk akmuo kelyje, būk Simonas, padėk nešti šį
kryžių..

Archit. Algirdo Žebrausko lifto į Telšių
seminarijos antstatą projektas
Liftas ant „Tautos altoriaus“ pastato
Romoje stogo
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Šiaulių architektūra Lietuvos
architektūros kontekste
Tik kvailys visur laimingas, o protingas
turi suprasti, kur jo vieta.
Pasaulyje yra sąvokos „objektyviai geriau“ ir
„subjektyviai geriau“.
B. Akunin. „Aukso skrynia“

Optimistas vs pesimistas
Tiesą sakant, ir protingas gali būti ir optimistas, ir pesimistas viename, galvodamas apie savo vietą pasaulyje.
Optimistas dviejų valstybių sąjungą prisimins kaip vietą
„nuo jūros iki jūros“, pesimistas – mažne visas šių valstybių unijas, naudingas tik vienai iš jų.
Nuo 1795 m. optimistui tarsi ir nebėra net „subjektyviai geriau“. Pesimistui aišku, kad tapome „Severo-zapadnym krajem Rosijskoj imperii“ (Rusijos imperijos
šiaurės vakarų kraštu). Optimistas atsigauna – nepriklausoma Lietuvos valstybė, o pesimistas primena, kad
dvidešimt diktatūros metų visiškai ją išbalansavo, kovojant prieš „raudonąjį tvaną“ nebuvo kam vadovauti
pajėgoms, susidedančiomis iš 130 000 reguliariosios
kariuomenės narių, 150 000 rezervistų ir 12 000 internuotų lenkų karininkų.
Atrodo, 1990 m. visi tapome optimistais, tačiau sveikas
pesimistas sako, kad tapome „East District of EU“ (rytinė
Europos Sąjungos provincija). Taigi – vis tiek provincija.
Tačiau dabar šeimininkas turtingesnis, daugiau ir mums
nubyra, gal ne taip baisus tas „homo europeus“, nors
skamba labai girdėtai?
Išsiversime be Lietuvos? Be genialiojo profesoriaus K.
Šešelgio „Vieningosios Lietuvos apgyvendinimo sistemos“, kadaise išgelbėjusios Lietuvą nuo slaviškos
imigracijos? Jau išsiverčiame be strateginio planavimo.
O ir kaip čia priplanuosi, kai Tauta išsivaikšto. Provincija
tuštėja, užpildymas planuojamas. Šiauliams bent čia yra
paguoda: mečetės visų pirma papuoš Vilniaus siluetą.

Ką gi, objektyviai, kaip protingi žmonės, nustatę savo
vietą pasaulyje, galime pradėti kalbėti apie architektūrą, juo labiau kad ji reikalinga ir provincijai. Pesimistas
vis dėlto pripažįsta, kad abu Lietuvos nepriklausomybių laikotarpiai taikėsi į europinius standartus. Tarpukaryje tai ryškiausiai buvo matyti Kaune, vėliau bene
daugiausia –Šiauliuose ir aiškus atsilikimas lenkiškoje
provincijoje – Vilniuje. Tarpukario Lietuvoje – ryški ir
kryptinga Bauhauzo įtaka, dabartinėje – daugiau įvairių įtakų iš skirtingesnių vektorių.
Netikėtai valstybės valdyme suklesti partinis diletantizmas, mažėja profesionalų autoritetas, architektai praranda „visuomenės intereso“ gynėjo poziciją, neretai
patys tapdami kvalifikuotais „interesantų“ patarėjais,
ieškančiais, kaip tą interesą apeiti.
Bet čia, kaip ir dera – priekyje sostinė. O šiauliečiai dirba ir, jeigu atmestume įvairių apimčių investicijas – sėkmingai. O objektyviai – kaip visoje Lietuvoje.
Miesto savitumą nulemia ne tik architektų meistriškumas, bet ir jam numatyta reikšmė valstybės politinėje,
ekonominėje struktūroje, kraštovaizdis, materialusis paveldas, valdymo kokybė ir – pinigai, pinigai...
Miesto savitumą per istoriškai trumpą laiką įmanoma suformuoti tik kryptingai generuojant funkcijas
ir lėšas, galvojant apie esminę urbanistinę idėją. Tai
sėkmingai pradėjo Kauno Laisvės alėja, nebaigta dėl
grubios politinės gyvenimo eigos. O reikėjo gal tik kelerių metų taikos ir laisvės – būtume turėję europinės
sostinės promenadą...
Pastarojoje Nepriklausomybėje – Vilniaus dešinysis
centras, beje, imperatyviai realizuojant susiformavęs
septintojo dešimtmečio idėją. Bet laukti teko, kol atsirado valinga ir gabi miesto valdžia. Dabar jau ir sugadinti nelengva, net D. Libeskindą pasitelkus...
Ar Šiauliai turi galimybių sukaupti tokį įvairialypį potencialą? Ar turi koncentruotą urbanistinę idėją, įgyvendinamą per istoriškai trumpą laiką?
Kartą taip jau buvo – pamenate pėsčiųjų gatvės ažiotažą? Galimybių apribotame miesto vystyme buvo rastas
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gal net ne visai architektūrinis, bet laisvėjančios socialinės minties objektas, kuris, tiesą sakant, dar ir dabar
laiko Šiaulius aukščiau „vaterlinijos“. Beje, prisiminkime
visus šio sėkmingo projekto ingredientus, be architektų – dar ir architektūrinę bei politinę valdžią. Sėkmei
reikalinga sinergija. Tik būtų gerai, kad visi projekte dalyvautų pagal savo kompetenciją.

Nauja galimybė – kokybinis
interesas
Žinoma, pirmasis bulvaro bandymas respublikoje neišvengiamai buvo kiek provincialus. Daug ką reikėjo
daryti „kirviu ir plaktuku“. Vis dėlto tame buvo tikro
nuoširdumo, o rezultatas visiškai tenkino visuomenę.
Šiandien imamasi šio bulvaro „antrojo rato“. Ką gi:
naujos, kokybiškos europinės medžiagos, drąsesnės
rankos, aiškesnė koncepcija – visa tai gerai. Linkėtina
sąmoningai ieškoti spalvinio sprendimo, mažosios architektūros savitumo, nes pėsčiųjų gatvių daugėja – nuo
didmiesčių iki miestelių aikščių – o sprendiniai panašėja. Žinoma, didžiausią galimą savitumą suteiktų gatvės
pastatų išklotinės, kurios dabar yra labai skirtingos architektūrinės kokybės požiūriu. Kokybinio intereso
fokusavimas privalėtų būti visų „žaidėjų“ svarbiausia
užduotis – tai nauja galimybė Šiauliams.
Baigiant šią temą, galima pasidžiaugti minėtomis
miestelių aikščių rekonstrukcijomis – čia bent matyti,
kad Europos pinigai ne visada dingsta partijų kišenėse. Tačiau kai kur, kaip ir daugelyje Lietuvos mieste-

lių, centrinės, dažniausiai buvusios turgaus, aikštės
šiandien praradusios šią funkciją, pertekliškai išklotos
kieta, necharakteringai glotnia danga, tarsi „sukeičia“
mastelius.
Panašu, kad taip atsitiko ir Grinkiškio miestelio aikštei
(archit. – P. Petrauskaitė). Gali būti, kad dažniausiai atkuriamos istorinės ribos, panaikinami atsitiktiniai želdynai, bet, nelikus natūralios funkcijos, jos tampa per
didelės. O Joniškio parko (archit. – R. ir R. Stuopeliai)
ir ypač Kupiškio aikštės sprendimai – subalansuoti, Kupiškyje – dar ir intriguojantys.

Namai, aikštės, bažnyčios
Grįžtant prie architektūrinės buities, masinės gyvenamosios statybos, ilgus metus formavusios mūsų
miestų pašalius, paminėtini D. Jakubausko kolektyvo
darbai Miglovaros gatvėje ir rekonstrukcija J. Basanavičiaus gatvėje. Akivaizdus vienas braižas – tai turbūt
gerai. Bet apskritai – kaip visoje Lietuvoje: geriau nei
sovietmetyje, bet nieko naujo. Geresnės medžiagos,
įvairesnis fasadų dekoras ir skurdus išplanavimas, jei
vertintume objektyviai.
Ne ką daugiau galima pasakyti ir apie individualių gyvenamųjų namų projektus. Didžioji jų dalis – tai profesionaliai „sukalti“ namai (kaip visoje Lietuvoje), kai
sprendiniai tiek supanašėja, jog atrodo lyg vieno architekto projektuoti. Tačiau G. Natkevičiaus pavyzdys
liudija apie kitas galimybes.
Tikrai gerai (lietuviškame kontekste) suprojektuo-

Joniškio parko sutvarkymas.
Archit. – Rimantas Stuopelis,
Rūta Stuopelienė, Giedrė
Mendoza-Herrera, Gediminas
Grigotas. 2012 m.
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ti K . Česnauskio objektai tiek Palangoje, tiek Kunos
kaime, tiek Kairiuose. Manau, kad tai jauno žmogaus
darbai.
Šiam lygiui neabejotinai priskirtini ir trijų pripažintų
meistrų namai: V. Rudoko Nadruvos gatvėje, J. Barkausko demonstruojamas „smetoniškas“ konteksto
jausmas trijų butų gyvenamajame name Dvaro gatvėje ir R. Jurėlos vasarnamis, kiek saviironiškas, su
smagiomis „posto“ detalėmis. Smagu, kad Remigijus
vis dar gali nudžiuginti savo išskirtine plastika, kuri
Nepriklausomybės pradžioje sublizgėjo mažyčiame
„Snoro“ bankelyje. Noriu priminti, kad jis lieka išskirtiniu kūriniu Lietuvos architektūroje, todėl būtina sekti,

kad dėl kažkieno gobšumo ar šiaip protinio atsilikimo
neišnyktų kaip „Snoras“ ar unikalioji G. Telksnio „Banga“
Palangoje.
Grįždamas prie individulių namų, pažymėčiau gana
„keistą“ G. Namavičiaus ir G. Ubarevičiūtės projektą,
tikėdamas, kaip teigia autoriai, kad sprendimas pagrįstas kraštovaizdžiu, geografine orientacija, vizualiniais
ryšiais „iš“ ir „į“.
Visada atsiranda užsakovų, sugebančių „suvirškinti‘
nestandartinius sprendimus. Tai byloja pasitikėjimą
architektu ir gali sukaupti dividendų abiem pusėms,
pavyzdžiui, kaip R. Miceikienės ir L. Miceikos individualių gyvenamųjų namų kvartalas ir gyvenamasis namas

Poilsio paskiries pastato
projektas Palangoje. Archit. –
Kęstutis Česnauskas. 2014 m.

Prekybos paskirties pastatas
Panevėžyje. Archit. – Lukas Miceika,
Regina Miceikienė. 2011 m.

Būtėnų kaimo bendruomenės namų
projektas. Archit. – Dalius Pūzinas
(UAB “Projektavimo centras”). 2015 m.
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Gyvenamasis namas Piniavoje.
Archit. – Giedrius Namvičius,
Gabrielė Ubarevičiūtė. 2015 m.

Šeimynų tipo vaikų globos namai
Raseiniuose. Archit. – Alvydas
Ubarevičius, Daina Ubarevičienė.
2015 m.
Gegužių kaime.
Baigdamas vertinti R. ir L. Miceikų darbus, nuo jų projekto „Moki-veži“ pradėsiu visuomeninių objektų apžvalgą. Šiaulių parduotuvė nesiskiria nuo kitų tokių
Lietuvoje, o Panevėžio (suprantu, kad su formaliu dekoru) sukuria logotipui prilygstantį ženklą, kurį nepasidrovėčiau pasiūlyti visam „Moki-veži“ tinklui.
Visuomeninės paskirties objektai apžvalgoje apima
daug skirtingų funkcijų pastatų: nuo dvejų vaikų globos namų Šiauliuose (architektai – R. ir R. Stuopeliai) ir
Raseiniuose (architektai – A. ir D. Ubarevičiai), bandančių sukurti nepriklausomą erdvę, iki ligoninės priestato (architektų grupė „Vakarinis fasadas“), bibliotekos
Naujojoje Akmenėje (architektai – R. ir R. Stuopeliai),
naujesnės funkcijos Kaimo bendruomenės namų Butėnuose (archit. – D. Puzinas), „Kredito unijos“ pastato
Kelmėje, vykusiai įsprausto sudėtingame sklype (archit.
A. Ubarevičius) bei didžiulio poilsio paskirties, komplikuotos architektūros pastato, papildančio Palangos
architektūros kakofoniją (archit. – K. Černiauskas). Taip
pat keli rekonstrukciniai „papildai“, pavyzdžiui, „Maximos“ rekonstrukcija (architektai – R. Jurėla ir J. Barkauskas) kiek minkštinant „dėžę“, tačiau, kaip ir visoje
Lietuvoje, nepanaikinanti didžiausios blogybės – neapgalvoto tokių objektų atsiradimo miestų centruose.

Neabejotinai pagerėja „Polifonija“ – sėkmingas užstatymo papildymas (architektai – D. Puzinas ir R. Jurėla) –
elegantiškas, tvirtos kompozicijos, įdomaus spalvinio
sprendimo sporto paskirties pastatas (archit. – I. Rudokienė). Nostalgiška, savo apimtimi menanti pirmuosius
Nepriklausomybės metus odontologijos „klinikėlė“ (archit. – J. Barkauskas), parodanti, kaip toli vis dėlto pažengėme į priekį.
Pastaruoju metu Šiauliai rimtai prisiminė į Dievą. Gal tai
iš tiesų dvasingo vyskupo E. Bartulio įtaka? Architektūrai tai paranku, nes bažnyčia – visada bažnyčia. Nūdien
bažnyčių architektūroje Lietuvoje aktyviai eksploatuojama plastiška, tarsi dviejų suglaustų delnų forma, pavyzdžiui, Pabradės bažnyčios (archit. – M. Šaliamoras).
Tą patį matome ir Šiauliuose – „Vakarinio fasado“ grupės suprojektuotoje Gegužių gatvėje ir tos pačios
komandos konkursiniame darbe bažnyčioje Lieporių
rajone, iš dalies – ir Šiaulių ligoninės koplyčioje. Braižas? Mada?
Pastatas Lieporiuose (architektai – R. ir R. Stuopeliai) įkomponuotas miesto struktūroje, beje, gana
banalioje. Vykusiai reaguota į situaciją, suformuotos
urbanistinės gatvių užstatymo linijos bei sukurtas kokybiškos architektūros įvadas į svarbiausią kompozicijos dėmenį – bažnyčią.
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Reikšmingas pastarojo laiko „priebažnytinis“ objektas –
Šiaulių katedros kurija, objektas, „didvyriškai“ kuriantis
aiškiai per didelę jo funkcijai išklotinę, architektūrinėje
plastikoje pasiekia pagarbaus ir neapibrėžiamą giminingumą su katedra. Tai vėl padarė „Vakarinio fasado“
komanda.

Kai pragmatizmas – aukščiau už
architektūrą
Įvairiapusiškas A. Černiauskas su savo komanda pristato impozantišką Saulės mūšio memorialinį parką
(kartu su V. Peršinu, G. Tušu). Tai galėtų tapti Šiaulius
vienijančiu objektu. Pavyzdys čia galėtų būti paminklas
Durbės mūšiui. Paminklo iniciatorius, autorius, „pinigų
kaulytojas“, sukėlęs ne tik telšiškių, bet ir didelės žemaičių diasporos ambicijas – mūsų kolega A. Žebrauskas.
Šiauliai, tikiu, galėtų suburti savo architektūrinį judėjimą ir garsiai pareikšti apie pasiryžimą realizuoti tokį
emociškai svarbų objektą. Tokia idėja gal grąžintų architektams užtarnautą autoritetą.
Reikia parodyti politikams, ką mes galime. Ir priminti,
kad blaiviai mąstantys jų kolegos čia gali sėkmingai
„prisiplakti“ ir gauti dividendų. Svarbu padaryti, juostelę perkirpti bus kam.

Sėkminga ir būdinga mūsų gyvenamajam metui –
ankstesnių pastatų rekonstrukcija, papildant miesto
gatvių išklotinių tankį. Omenyje turiu koncertų salės
„Saulė“ projektą (architektai – A. Černiauskas su V. Peršinu, A. Dikiniene).
Gamybinių objektų situacija Šiauliuose – tokia, kaip
visoje Lietuvoje: daugiau pragmatizmo nei architektūros. Čia akivaizdu, kad užsakovas dar nesuvokia savo
veiklą reprezentuojančio objekto kaip prestižo, todėl
atsiranda architektus reglamentuojantys finansiniai
srautai. O požiūris atvirai ydingas, nes, liudydamas tam
tikrus valstybės infrastruktūros pasiekimus, užima dideles priemiesčio teritorijas su „jokia“ architektūra.
Charakteringas, išsiskiriantis masteliu, yra „Vičiūnų group“ Plungės rajone gamybinis pastatas (architektai – A.
Černiauskas, V. Peršinas). Maksimalus pragmatizmas ir
kultūringai sudėliotos dėžutės.
Kelių sąlygiškai priskiriamų prie gamybinės paskirties
objektų apžvalgoje išskirčiau „Moki-veži“ pastatą Panevėžyje. Visoje Lietuvoje reprodukuojamos prekybinės dėžės bandomos „pagražinti“ fasadų dekoru. Tai,
be abejo, vienas iš paprasčiausių būdų, bėgant nuo
monotonijos. Čia pasiekimai nevienodi, todėl minėtą
objektą išskyriau dėl dekoro, kuris galėtų pretenduoti į
logotipą. Tokį, kaip minėjau, nepasidrovėčiau pasiūlyti

Saulės mūšio pergalės memorialinis
parkas Šiauliuose. Archit. – Algimantas
Černiauskas, Virginija Taujanskienė,
Viktoras Peršinas, Gediminas Tušas.
2015–2018 m.

Prisikėlimo aikštės sutvarkymo
koncepcijos konkursas. I premija.
Archit. – Vytenis Rudokas,
UAB “RSstudija”
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visai prekybinei šakai (architektai – L. ir R. Miceikos).
Taip pat įdomi sandėlio Ragainės gatvėje rekonstrukcija: į gamybinį pastatą gerai humanizuota architektūra
tarsi paneigia įprastus prototipus (archit. – A. Jelinskas).
Du pavieniai objektai – „Gubernijos“ rūsiai – puiki galimybė naujai kultūrinei misijai, atsakingam gero alaus
vartojimui su teatrizuotais intarpais atrodo meistriškai
padaryti ir efektingai pateikti (archit. – D. Augulis). Atrodo, laimingai atradęs kūrybinę nišą D. Linkevičius su
savo „mokais“, medžiagiškai itin artimais lietuvio sielai,
suteikia akmenims galingą poveikį. Jie yra tokie originalūs ir meistriški, kad šį meną gerai „įsukus“ galima
tikėtis deramo pripažinimo.

Kas viltinga?
Pabaigoje – vėl apie miesto savitumą. Neabejotinai
svarbūs yra ir esamos struktūros gerinimo, rekonstravimo, užstatymo intensyvinimo darbai. Čia jūs turite
susitarti būti kategoriškai principingiems, vieningiems
ir reikliems. Privalote į Šiaulius įsileisti tik aukščiausios
klasės architektūrą, nes tokių objektų yra nedaug. Tokia
nuostata privalo būti suvokiama ir imperatyvi visiems:
ir miesto vadovams, ir užsakovams.
Tačiau esmingai naujas architektūrines ribas gali pasiekti nauji stambūs urbanistiniai kompleksai. Žinoma,
tai ir sunkiausia. Dėl gausybės sudedamųjų dalių, kurios, net esant pakankamam kūrybiniam potencialui,
reikalauja politinės valios, sėkmės atsirasti laiku kokiame nors europiniame finansavimo sraute...
Tokie kompleksai ilgai realizuojami, tačiau jie būtini
įtvirtinant Šiaulių – visų Šiaulių – savigarbą. Tokius užmojus atitinka du žinomo urbanisto darbai: „Elnio“ teritorijos konversija, žavinti ne tik įvairialype, patrauklia
miestiečiams funkcija, bet ir abstrakčiu kompoziciniu
grožiu.
Mūsų žymusis prof. K. Šešelgis sakydavo: „Jeigu žiūrint
iš viršaus atrodo gerai – bus gerai“. Remdamasis savo
patirtimi (atsiprašau profesoriaus) manau, kad tai panašiau į šachmatų partijos debiutą. Jeigu pavyko teisingai išdėlioti kokį nors Laskerio gambitą, nedaryk
žioplų klaidų ir viskas gali būti gerai.
O dideliuose kompleksuose nedaryti klaidų nėra taip
paprasta. Jau vien dėl to, kad dalyvauja daug skirtingų
architektų, nepagrįstai ambicingų savo projektuojamų objektų sureikšminimu, neretai ydingai keičiančiu

apgalvotas erdvines kompozicijas. Neišsiverčiama ir
be staiga praturtėjusių galimų užsakovų, „stumiančių“
savo pretenzijas. Visais atvejais tai tikras provincionalumas, be to, neišmatuojamai pavojingas, nes mūsų
menas yra totalitarinis: pasekmių nepastumsi, nenugriausi.
Puikiausias pavyzdys – sostinė. Gobšumo padiktuotas,
vadovų suvirškintas, paslaugių kolegų įformintas Konstitucijos prospekto centro parametrų didinimas „išlindo“ žvelgiant net iš Aušros vartų gatvės, ir labai greitai
buvo neigiamai įvertinta UNESCO. Ką jau kalbėti apie
iš miesto architektūrinės kalvos pabėgusius „Vilniaus
vartus“, „Lloyd“ statinaitę.
Žinoma, linkėtina Šiauliams gauti tokios apimties
objektų, bet ruoštis jiems reikia ne tik palaikant „sportinę formą“, bet ir būnant etiškai atidiems.
Antras pristatomas objektas, galintis tapti šiuolaikiniu
Šiaulių centro veidu – Prisikėlimo aikštė. Sudėtinga, iš
esmės kelių aikščių sistema, kurios sprendimai turėtų
būti atsakingai apskaičiuoti į ateitį, numatant neskausmingą, tačiau neišvengiamai ilgalaikę realizaciją.
Neturiu nei pakankamai informacijos, nei urbanistinės
kompetencijos, bet knieti paklausti abiem atvejais: ar
aukštuminių pastatų nebuvimas – tai netikėjimas galimomis didesnėmis investicijomis, ar tai konceptualūs
reikalai, susieti su galimais nepageidaujamais miesto
silueto pokyčiais? Gali būti. Pažymiu tai tik dėl to, kad
tai ilgalaikio veikimo projektai.
Štai tiek. Siūlau sutikti, kad yra „subjektyviai gerai“. O
objektyviai?
Viltinga, kad Šiaulių architektais yra ar jau tapo šiauliečiai. Nuo pirmosios „modernistų“ kartos: J. Barkausko,
A. Černiausko, R. Jurėlos (deja, palikusio mus), V. Marcinkaus, R. Miceikienės, R. ir R. Stuopelių ir kitų, kurie
sėkmingai kuria ne tik architektūrą, bet ir dinastijas.
Atrodo, kad ir antroji „banga“ – D. Jakubauskas, K. Česnauskas, Š. Sabaliauskas, A. Vernys bei kiti – jau tapo
rimta jėga, taip pat susieta su Šiauliais tikros meilės
ryšiais. O ką gali padaryti mylintis žmogus, baisu ir pagalvoti, bet kai myli architektas, suprantantis miestą, su
patirtimi, prislopinęs jaunystės kvailybes, bet ne polėkius, tada visai nesvarbu, kaip ir kam „subjektyviai“ ar
„objektyviai“ atrodo.
Bus GERAI.
Almanachas „Kryptis – Šiaurė“, 2016
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Pirmyn į užmarštį
Prieš tris mėnesius Lietuvos architektų bendriją pasiekė nerimą keliančios žinios apie Palangoje, Basanavičiaus g. 2, esančio pastato, suprojektuoto 1974
metais architekto Gintauto Telksnio, galimą griovimą. Nėra reikalo profesionalams aiškinti unikalaus
architektūrinio kūrinio, koks buvo „Banga“, reikšmės
Lietuvos architektūrai. Tiesą sakant, užsakovo architektūrinis išprusimas manęs nejaudina, vadovo
asmeninis išprusimas taip pat gali būti nepakankamas. Tuo nereikėtų stebėtis. Ne veltui metras Le Corbuseur pabrėžė, kad žinoti architektūrą ir suprasti
ją – du skirtingi dalykai: „Bet tada privalu atsigręžti į
profesionalus.“ O jie vieningai ir bando tai paaiškinti.
Lietuvos architektų sąjungos pirmininko M. Šaliamoro, keturių Lietuvos nacionalinės kultūros premijos
laureatų – K. Pempės, S. Juškio, E. Miliūno, R. Paleko,
ICOMOS Lietuvos komiteto pirmininkės M. Nemunienės, Klaipėdos regiono kultūros paveldo vertinimo
tarybos rašte ir pagaliau dar viename, jau atvirame,
M. Šaliamoro laiške buvo pateikta mokslinė daktarų
M. Drėmaitės, J. Tutlytės, V. Petrulio argumentacija
iš jų fundamentalaus veikalo – „Sovietmečio architektūra“. Ir citata iš dr. E. Navickienės parengtos monografijos „Architektas Gintautas Telksnys“: „Pastato
architektūra yra tokia unikali ir neįprasta, kad jos neįmanoma vertinti objektyviai ar vienareikšmiškai: ją
galima laikyti aukščiausią originalumo pakopą pasiekusiu nesuvaržytos meninės įtaigos, laisvai artikuliuotos plastikos, sodrios skulptūriškos ekspresijos
šedevru.“
Vadovas visada pašonėje turi tarnautojų, o vyriausiasis iš jų vadinamas miesto vyriausiuoju architektu.
Palanga neabejotinai išskirtinis miestas – jame per
25 metus pasikeitė keliolika vyriausiųjų architektų.
Vietiniai specialistai kratosi šių pareigų, nes žino, kad
jų nuomonės nebus paisoma. Štai ir šiuo metu laikinai vyriausiojo architekto pareigas einantis V. Danta
prisipažįsta: „Man gaila „Bangos“, bet ką aš galiu padaryti...“ Žinoma, nieko, nes priešingu atveju liksi be
vietos. Jaunesnis ir drąsesnis pavaduotojas A. Katkevičius vis dėlto parašė prašymą atleisti.
Suprantu, ne kiekvienas gali taip principingai pasielgti, kaip ir Palangos paminklotvarkininkas, mėnesį (!)

slėpęs savo stalčiuje parengtą medžiagą, pagal kurią
„Bangai“ būtų buvusi suteikta vienokio ar kitokio lygio
valstybės apsauga. Gal manote, kad jis tai darė iš kvailumo?
Tai aš – kvailys, sergantis nedamušto inteligento sindromu, kurio vienas simptomų yra įskiepytas pasitikėjimas žmonėmis. Ir kaip gali netikėti, kai viešai, girdint
architektams, istorikams, tyrėjams, užsakovui, žodį
duoda pats Palangos meras: „Duodu mėnesį naujiems
architektūriniams siūlymams parengti.“ Įsidėmėkime,
tai vyko balandžio 2 dieną mero kabinete.
Taigi lygiai po mėnesio, gegužės 4 dieną (gegužės
2-oji buvo šeštadienis) 7 val. 30 min. su siūlymu
drožiu pas merą. Pakeliui pamatau, kad „Banga“ jau
griaunama, matyt, nuo 6 val. ryto...
Pasijutau pažemintas ne tik aš – pažeminta visa mūsų
gildija, visais savo autoritetais siekusi galimo nusikaltimo prevencijos. Kas tu toks, kultūrininke!? Ir ko
gi piktintis, mere, kai jūsų elgesį tiksliai įvardija LAS
pirmininkas? Sakote, paduosite Architektų sąjungą į
teismą. Tada paduokite ir mane asmeniškai už tuos
žodžius ir informaciją, kurią tą pačią dieną perdaviau
Palangos laikraščiams ir kurią jūs, mere, savo skambučiu uždraudėte publikuoti!
Vadinasi, architektams „pažadėto“ mėnesio reikėjo
griovimo darbams pasirengti. Žurnalistas D. Nikitenka straipsnyje „Architektai prieš Palangos merą“ („Lietuvos žinios“, 2015 05 15) tikriausiai tiksliai perteikė
tai, ką jiems išdėstė užsakovas ir meras. Bet jokio
architektūrinio konkurso nebuvo paskelbta, taigi suprantama, kad jokie Lietuvos architektai ir negalėjo
pareikšti noro jame dalyvauti.
Malonu, kad užsakovas prisimena (?) „šiame sklype stovėjusį gražų Palangos senamiesčiui būdingą medinuką. Gal panašų į jį ir statysime“. Tačiau ar tikrai? Mere,
juk jūsų pastabose Palangos paveldosauginio specialiojo plano rengėjams vietoj „Bangos“ reikalaujama
dviejų aukštų su mansarda, t. y. trijų aukštų, pastato?
Iš tiesų „patogios“ parduotuvės per tris aukštus, ypač
derančios šalia esančio vienaukščio užstatymo, ir gal
ne vien parduotuvės?
Demagogija, kaltinimai architektams, kad jie 20 metų
nesirūpino „Banga“. Kuo mere, miesto šeimininke, dar
turėtų rūpintis architektai? Visa „gariūniškos“ estetikos J.
Basanavičiaus gatve su nostalgišku slavišku įgarsinimu,
klaikiomis reklamomis, ar tuo, kad vertingos fachver-
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Archit. Gintautas Telksnys. Kavinė
„Banga“ J. Basanavičiaus g. Palangoje.
Galimas kavinės pritaikymo naujai
funkcijai pasiūlymas. 2016 m.
kinės vilos J. Basanavičiaus gatvėje užstatytos kiču? O
gal tuo, kad pagyrūniškai teigdamas apie kurhauzo išgelbėjimą nesugebėjote įgyvendinti jo avarinės būklės
likvidavimo projekto, kai net medinės dalies dekoro
(!) ir interjero (!) fragmentai buvo gelbėtini. Nereikėjo
laukti, kol jie galutinai sunyks ir bus nugriauti. Kaip ir
planuojamo beprasmiškai patraukti toliau nuo gatvės
Nemirzatės kurhauzo, jau griūvančio. Gal sugrius traukiant. Ar atsiprašyti už tai, kad nesugebate realizuoti
puikius rezultatus davusio Parodų paviljono plėtros S.
Daukanto bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje
konkurso (laimėtojas – R. Palekas)? Dėl to kyla grėsmė
dar vienam medinukui – „Kupetai“. O gal už tai, kad
baigia sunykti „Neringos klubas“ S. Daukanto gatvėje,
žymių Lietuvos architektų A. ir R. Šilinskų kūrinys? Šio

dueto darbus jau 2010 metais pastebėjo žymus Europos architektūros fotografas prancūzas Fredericas
Chaubinas ir įtraukė jų kūrybos pavyzdį į garsiąją „Tachen“ seriją. Ar ne miesto šeimininko pareiga rūpintis,
kad nebūtų nugriauta architekto R. Lajaus puikios modernistinės stilistikos kavinė „Mėta“? Jau keleri metai ji
stovi apleista. Tačiau, jūsų supratimu, vaduoti Palangą
iš apleistų pastatų galima nesuprantante jų architektūrinės vertės ir tik juos nugriaunant... Visai Lietuvos
architektūrai svarbi vertybė sunaikinta! Ką gi daryti?
Paaiškinti merui, kad, be pragmatizmo, gudrumo, operatyvumo bruožų, yra ir tokia sąvoka – inteligencija!

www.lzinios.lt, 2015-05-28
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Kodėl taip užsispyrusiai iš Lukiškių
aikštės stumiamas „Vytis“
Gražaus būrio Lietuvos visuomenininkų, įsteigusių
„Vyčio“ fondą, siekiant pastatyti Lukiškių aikštėje monumentą „Laisvės kovoms“, organizuotame konkurse
dalyvavo žymūs Lietuvos skulptoriai. Tai galiu paliudyti
kaip vienas iš jo organizatorių ir recenzentų. Jeigu konkurse būtų dalyvavę dar bent trys keturi skulptoriai,

būtų visa Lietuvos rinktinė. Pateikti darbai buvo iš tiesų
įdomūs, skirtingai interpretavę heraldinį Vytį, atskleidę
modernias didžiojo simbolio raiškos galimybes su savita nuotaika, plastika. Šiuos žymių menininkų kūrinius
buvo galima pastatyti ne tik Vilniuje...
Žinoma, kad visi konkurse dalyvavę skulptoriai kūrė
pagal nustatytas sąlygas – tokios yra tos konkursų
taisyklės, pagrįstos jau kadaise, svajojus apie neleniną aikštėje, apie Tautos namus ant Tauro kalno su
galinga vizualine ašimi, jungiančia vieną iškiliausių

Pirmasis “Vyčio” fondo posėdis. Iš kairės
architektas Leonardas Vaitys, dimisijos generolas
Česlovas Jezerskas, architektas Kęstutis Akelaitis,
žurnalistas Vilius Kavaliauskas. 2016 m.

Vilniaus miesto centro meridianinės ašies
pagrindimas. Archit. Algimantas Nasvytis.
Lukiškių a. Vilniuje rekonstrukcija.
Archit. – Gintaras Čaikauskas, Kęstutis Akelaitis,
Linas Naujokaitis. 2018 m.
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Vilniaus terasų su dešiniuoju miesto centru.
Esminiai aikštės tvarkymo darbai, remiantis šia urbanistine koncepcija, jau baigti. Telieka laukti originalių
suolų ir kitų mažosios architektūros formų, prabudusios gamtos, ir pamatysime, kad tai graži erdvė, suprojektuota taip, kad joje derėtų viešų renginių bei poilsio
funkcijos. Tai pamatys kiekvienas, bet architektams
įprastas uždavinys pažvelgti plačiau, giliau, kaip ir bet
kurioje profesijoje – profesionaliau. Miestuose yra labai
brangintini vizualūs artimesni bei tolimesni optiniai

ryšiai, ypač tai pasakytina apie išraiškingo landšafto
Vilnių. Todėl tokia svarbi Aukų gatvelė, siejanti aikštę su Tauro kalnu. Ir tas ryšys yra abipusis: tarsi lokali
aikštės kompozicija turi daug platesnę urbanistinę ir
plastinę įtaką. Tai baigtinė kompozicija; grįsta aikštės
dalis, funkcionali takų sistema, vejų ir gėlynų struktūra
ir VYTIS jam numatytoje vietoje su šį projektą kūrusių
autorių teisės.
Aikštės projekto autoriai iš tiesų meistriškai susiejo esamą paminklą 1863 metų sukilėliams, kurio vieta nesu-

Algirdas Bosas. Čiurlioniškai romantiškas jaunikaitis

Romualdas Kvintas. Statiškas, pasitikintis

(galbūt Druskininkuose). 2017 m.

karžygis (galbūt Tarkuose). 2017 m.

Gitenis Umbrasas. „Baltai” –
energingas ir agresyvus (galbūt
Šalčininkuose). II premija. 2017 m.
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Arūnas Sakalauskas. „Laisvės
karys“. I premija. 2017 m.
tampa su Aukų gatvės ašimi, „Rėdos“ ratu įtraukdami
ją į „vienos ašies“ kompoziciją, fiksuodami grįstos bei
gazoninės aikštės funkcinių dalių atskyrimą bei aiškiai
nurodydami paminklo vietą.
Toks sprendimas į bendrą kompoziciją sujungė ne tik
„liaudišką“ akmenų suneštinį – stalinizmo aukoms atminti, bet ir Aukų gatvės gilumoje esantį skulptoriaus
Jono Jagėlos sukurtą paminklą tremtiniams, taip pat
išsvajotus Tautos namus – nesvarbu, kaip juos vadina liberalglobalistai – koncertų sale ar dar kaip... Taigi
kompozicinė šios bendramiestės vizualiosios ašies
dramaturgija yra urbanistiškai įtaigi, per dešimtmečius
patikrinta, patvirtinta gausybe dokumentų. Tarsi viskas
aišku...
Tačiau čia kyla du klausimai. Pirmas – kodėl konkurso
laimėtoju tapo skulptoriaus Arūno Sakalausko „Laisvės
karys“ – tikroviškiausias, heraldiškiausias, „vytiškas“?
Suprantama, kad profesionaliam menininkui įsivaizduojama karžygio ant žirgo kompozicija žadino vaizduotę, nes visi jaunikaičiai lietuviai amžinai siesis su
per amžius estetiškai kitusiu, bet per amžius idėjiškai
išlikusiu, visa apimančiu mūsų tautos kovų už laisvę
simboliu Vyčiu. Todėl ir gavome kelis skirtingus, bet
įdomius paminklų projektus.
Deja, didžioji visuomenės dalis nėra profesionalūs
meno suvokėjai, todėl jų simpatijos tradiciškai krypsta į
atpažįstamą meną. Aktyviai lankę konkurso ekspoziciją
kartu su tiek pat meniškai išprususiais politikais, fotografuojasi prie jiems suprantamiausio meno...

Neieškau konflikto su visuomene, o taip neretai atsitinka. Šiuo atveju viskas buvo idealu –visuomenė taip pat
kaip meno profesionalai norėjo „Vyčio“. Puiku, menininkai išgirdo, toliau reikia įprasti pasitikėti profesionalais.
Ne deklaruoti, bet pasitikėti. Tik kaip atskirti juos, apsišaukėlius, nuo tikrųjų.
Kas gi atsitiko, kad profesionali iš tiesų žymių Lietuvos
architektų, skulptorių, menotyrininkų, istorikų komisija, atmiešta visuomenininkais, priėmė tokį sprendimą.
Žinodamas vertinimo komisijos balsavimo rezultatus,
galiu teigti, kad prizininkų balus skyrė mikroskopiniai
tarpai.
Manau, vertinimo komisija padarė esminę klaidą – slaptą balsavimą. Atsitinka taip, kad menininkai balsuoja
pagal savo meninio suvokimo kriterijus, ir jų balsai
pasiskirsto tarp prizininkų, o nuoširdžiai ir vieningai
balsavę visuomenininkai kartu su paklusniu bei lanksčiu miesto administracijos architektūros klerkų sukuria
precedentą – laimėtoją, labiausiai atpažįstamą...
Jeigu vertinimo komisijos posėdis būtų buvęs atviras, manau, žymūs vertintojai ir jų autoriteto veikiami
visuomenininkai būtų priėmę žymiai šiuolaikiškesnį
sprendimą.
Lietuvos laisvės kovų istorija – ilga, garbinga, pilna
kančios ir laiminga. Tų kovų paminėjimui reikėjo sukurti vietą, architektūriškai derančią su būsimu paminklu
taip, kad monumentas būtų kompoziciškai baigtinis.
Taip atsirado kampu centro link kylanti siena, kurioje
pažymėti visi mums reikšmingi įvykiai, aukščiausiame
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sienos taške, apibrėžtame „Rėdos“ ratu, iškyla paminklas, o siena atskiria reprezentacinę ir poilsinę aikštės
funkcijas.
Na, atrodo, taip viskas aišku, taip viskas pagrįsta. Kurkime meną.
Tiek jau to. Laimėtojas jau stovi Kaune. Nuoširdžiai sakau, kad tokios plastinės kalbos skulptūra išties geriau
pritapo prie numatytos istorinės erdvės Kaune.
Susiklosčiusioje situacijoje Vilniui galėtų pasisekti, nes
vieno laureatų, kauniečio, puikiojo Stasio Žirgulio kūrinys „Šviesą nešantis“ yra originalus pagal visus modernaus meno tarptautinius standartus, kintantis nuo
apšvietimo kaitos, suponuojantis dideles per šventines
akcijas galimas optines transformacijas ir puikiai dera
su architektų pasiūlytu aikštės sprendimu bei postamentu.
Kur bėda? Baisu pagalvoti, kad liberalglobalistinėje politikoje neleisti mums prisiminti savo istoriją, savo šlovės akimirkas, fokusuotas į per amžius tautą vienijantį
simbolį, yra įmanoma.
Bet gal tai vis dėlto Kultūros ministerijos diletantizmas. Tai dar būtų pusė bėdos, jeigu atėjusi man simpatiška nieko nepadariusi, nieko iš mūsų bendro turto
nepadovanojusi, nieko puikiai veikiančio neuždariusi,
nieko brangiai nesiskolinusi, nieko nesubankrotinusi,
nieko nenusipirkusi už dvigubą kainą valdžia, viltingai
pažadėjusi valdymo profesionalizmą, štai imtų ir susimąstytų, o kas ten, Kultūros ministerijoje, profesionalai? Ir koks yra skirtumas tarp kultūros profesionalų ir
kultūros valdininkų, kurie nepajėgūs bendrauti tiesiai
ir atvirai, nes tada – žingsnis į šoną, ir diletantizmas atsiskleidžia visu gražumu. Ne veltui pati ministrė vengia
su menininkais kontaktų.
Sritis, vadinama kultūra – nelengva, nes dauguma
mūsų „genijai“, tačiau jeigu jai vadovautų iškilūs žmonės, nebūtinai susieti partine ištikimybe... Čia taip
paprasta. Yra Meno kūrėjų asociacija, pridėkime dar
Mokslų akademiją ir gausime visą profesionalią, kultūrininkams atsakingą ministerijos vadovybę nuo viršaus

iki... Jų nereikia tikrinti, jie nedirba su valstybės paslaptimis. Kas dirba Kremliui, geriausiai žino persivertę
komjaunuoliai, jie praneš.
Nes ne tik pačiame viršuje bėda. Tokios tarnybos, kaip
Kultūros paveldo departamentas ar Aplinkos ministerijai pavaldi Saugomų teritorijų tarnyba, dvidešimtmečiais įsimūriję į kėdes „vadovai“ varo mūsų architektūrą
į provincionalumo liūną. Svarbiausia, kad tos tarnybos
apskritai nebūtinos ir jas galima panaikinti be jokių dalykinių nuostolių, bet su dideliu palengvėjimu liaudžiai.
Šie keli sakiniai apie Kultūros ministeriją – preambulė
siekiant parodyti, kas taip užsispyrusiai „stumia“ Vytį
iš Lukiškių aikštės. Tai rimtas „kultūros“ bastionas, kaip
pavienis nelabai išlendantis į viešumą, bet gana gudriai
renkantis sau meninius primityvus; atsiprašau, tikrai ne
visi ten tokie, ir, atvirame bendravime nepasitikėdami
savo erudicijos galimybėmis, laikosi tuntais.
Taigi jų organizuotas konkursas, bent jau atrinkti (?)
darbai, darė vaikų darželio piešinių parodos vaizdą.
Jūs manote, kad to nesuprato vertinimo komisijos
nariai, kad ir neturėdami jokios erdvinio mąstymo
patirties, bet pakankamai gudrūs suvokti, jog naujas,
neįprastas sprendimas sulauks neprofesionalios visuomenės pasipriešinimo. Todėl atvirame „vertinimo“
komisijos posėdyje išstumiamas visiškas urbanistinis
nonsensas, paneigiantis patvirtintą ir jau įvykdytą aikštės planinį sprendimą savo plastiniu vaizdu, žiauriausio lygio kičą, nuo kurio turėtų apsiverkti visi autoriaus
mokytojai, tačiau su gudriai pateiktu iš tiesų patriotiniu
motyvu.
Gelžbetoniniai medžiai su išorėje „išpjaustytais“ partizanų slapyvardžiais (turbūt, kad būtų lengviau susekti). O ar mūsų laisvės kovos – vien iš tiesų didvyriška
rezistencija?
Ir dar, o tai yra itin svarbu, žinant, kad čia lankysis
daug pasaulio matę žmonės – bet kokia, kad ir mažiausia aliuzija į kažką primenantį, kažkur jau matytą
yra labai blogai.
Nors iki Vietnamo karo veteranų memorialo estetikos –
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toli kaip iki mėnulio, vis dėlto tam tikrais rakursais, sienos lūžiais plane galimai suvokiamas idėjinis sekimas
nebūtų nepagrįstas, o visai šviežias opusas su giminiška estetika, identiškais raižiniais Maskvoje?
Taigi „bunkerio“ stūmėjai, regis, išsilavinę žmonės,
privalo suvokti, kad „žinoti architektūrą ir suprasti
ją yra du skirtingi dalykai“ (Le Courbusieur); tas pat
pasakytina ir apie meną. Tai ne performansas, tai į
užbaigtą urbanistinę struktūrą įkeltas esminis jos
akcentas. Ir to jūs, kažkodėl save vadindami profesionalais, nepajėgėte nei padėti, nei paaiškinti nepatyrusiam autoriui aiškiai matomas nelaimes bei pažeistas
elementarias profesinės etikos normas, kai, įėjęs į kolegų suformuotą, patvirtintą ir realizuotą koncepciją,
privalai jų laikytis.
Žinoma, tai galėjo ir privalėjo padaryti komisijoje
dalyvavęs vienintelis turintis architekto diplomą jau

minėtas savivaldybės archiklerkas, „Vyčio“ fondo organizuoto konkurso vertinimo komisijoje balsavęs dvejopai: kaip leido tada ir kaip leido dabar. Lankstumas
nestebina, nes atrodo – genetinis.
Nėra blogiau, kaip kalbėti apie meną politikuojant. Ir
nekalbėčiau taip, jeigu žinočiau, kad tai tik meno valdininkų impotencija. Bet jeigu ne ir ši pozicija yra sąmoningai reguliuojama. Tai kas tada?
Sutikite, Seimo sprendimo nepaisymas, atkaklus nepaisymas – tai tendencija išnykti? Tik sulaukus, vėl?
Neseniai bene pirmą kartą iš Vyriausybės vadovo lūpų
išgirdome „TAUTA“, gal tai ką nors reiškia?
O dėl „Šviesą nešančio“ – tai modernus aukščiausios
klasės menas.
Autorinis tekstas,
parengtas leidiniui „Lietuvos žinios“
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Gyvenimo datos
Gimė 1943 m. liepos 17 d. Kaune, dailininko Jono Vaičio ir Larisos Petrovaitės šeimoje
1951–1955

mokėsi Kauno 31-iojoje pradinėje mokykloje

1955–1961

mokėsi Kauno 3-ojoje Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje

1961–1968

studijavo Kauno politechnikos instituto Statybos fakulteto Architektūros skyriuje

1966		

vedė Eleną Jakubauskaitę

1967		

gimė duktė Jurga

1968–1991

dirbo Komunalinio ūkio projektavimo institute Vilniuje

1975		

gimė duktė Ieva

1975–1983

žurnalo „Statyba ir architektūra“ redakcinės tarybos narys

1983–1989

Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakulteto dėstytojas 1983–1986		

		

LSSR architektų sąjungos atsakingasis sekretorius

1985–1988

Lietuvos televizijos laidos „Architektūra ir laikas“ autorius ir vedėjas

1986–1988

LSSR architektų sąjungos pirmininko pavaduotojas

1986–1989

SSRS architektų sąjungos valdybos narys

1991–2010

UAB „Forma“ vadovas

1996–1999

Lietuvos aplinkos ministerijos kolegijos narys

1996–1999

Lietuvos kūrybinių sąjungų asociacijos tarybos narys

1996–1999

Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas

1996–2002

Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio komisijos ir direkcijos narys

1996–2005

žurnalo „Archiforma“ leidėjas ir prezidentas

Nuo 1996

Lietuvos architektų sąjungos VšĮ „Architekto Gedimino Baravyko fondo“ pirmininkas

1998–2015

„Architekto Algimanto Zavišos paramos ir labdaros fondo“ pirmininkas

1999–2005

Lietuvos architektų sąjungos valdybos narys

2006–2017

žurnalo „Archiforma“ leidėjas ir vyriausiasis redaktorius

2011–2018

Lietuvos architektų sąjungos etikos komisijos pirmininkas

Nuo 2018

Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus tarybos narys
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Šalis, kur viskas, ko trokštame, apie ką galvojame
ir ko tikimės, būtinai įvyks – tik visada per vėlai
ir kaip nors kitaip.
J. Andruchovič, „Dvylika ratilų“
Šiandien atsisveikinau su savo bičiuliu Vincentu – išvyko į Haitį. Suvisam – emigravo. Aiškinau, kad, sekant klasikais, jam
derėtų vykti į Arlį, paliekant ramybėje Haitį Poliui. Nesutiko. „Po to, kai prancūzai pasirinko Macroną, jo tandemas su Merkel galutinai paskandins Europą globalizme, o pirmose savižudžių eilėse kaip visada bus Lietuva – lekianti ten, kur pirmiausia reikia pagalvoti...“. Graudžiai, bet ryžtingai pasakė Vincentas ir, sekdamas Van Goghu, pasileido Gogeno keliais. Iš
tiesų, gal teisus C. Jaspersas: „Žmogus visada yra daugiau, nei jis pats apie save galvoja“.
Apmaudu, bičiulio amžius neteikia jokių vilčių, kad mėgstamos tapyti moterys suteiks jam ką nors daugiau nei estetinį
malonumą, kaip ir galimybės įveisti ten lietuviškų aborigenų.
Ar atsimeni, Vincentai, kokį gražų kotą lietuviškai vėliavai išdrožė Gintas, kai kartu galvojome, jog nepriklausomybė įžiebs
milžinišką norą dirbti. Dirbti sau, savo tėvynei. O įžiebė nenumaldomą aistrą mitinguoti – tikrai „ves par ušol na gudok“
(visas garas išėjo švilpukui).
Iš tiesų, tai, ko taip troškome, ko slapčia laukėme – įvyko. Bet mudviem, Vincentai, aiškiai per vėlai. Ką padarysi, ne mes
paskutiniai. Bet kodėl ne taip, kaip tikėjomės? Kodėl, žinodami, kad šie žmonės niekaip negali būti tautos ir valstybės
vedliai, dėl tikrųjų savo biografijų vedė mus ištisą ketvirtį amžiaus.
„Žinai, kas yra žvaigždės? Jos yra Dievo palaiminimo dulkės. Dievas sviedė jas, kad nukristų ant mūsų, bet, pamatęs, kokie
mes nedori, apsigalvojo ir žvaigždes sustabdė“, – pacitavęs G. Swiftą ir smagiai trenkęs durimis, meiliai atsisveikino Vincentas. Gal, iš tiesų, todėl toks žvaigždėtas Lietuvos dangus?
Ką gi, likau antrą kartą neemigravęs. Pirmąjį, kai 1944-aisiais tėvas pabūgo, jog aš, labai nelaiku pasirodęs šiame pasaulyje, „nedatrauksiu“ iki „laisvojo pasaulio“, taip pasmerkęs save socialistiniam realizmui, ir kitą kartą dabar, kai nusivylimas
kartais užima kvapą.
Širdį skauda dėl nemylimos Lietuvos. Atrodo, kaip gali būti, jog taip laukėme, taip svajojome. O kultūroje plačiąja prasme

vyksta tendencingas antilietuviškas procesas. Pražūtingas procesas.
„Jei valstybė žūsta, ji gali būti daug kartų atkurta, kaip mašina. Jei žūsta tauta, tai ji žūsta amžinai“ (Vladas Pūtvis).
Pažvelkime, kiek metų visokios valdžios tretiruoja TAUTOS NAMŲ idėją, kurią suformulavo mūsų didieji. Tautos
namų projektas gali ir privalo tapti išskirtine bendrakultūre akcija, architektūriškai regeneravusi Tauro kalną, tapti
XXI amžiaus piliaviete, šiuolaikinio Vilniaus, šiuolaikinės Lietuvos simboliu, funkciniu požiūriu svarbiu ne vien dėl
ten numatomos modernios simfoninės muzikos salės, bet dėl lietuvybės puoselėjimo, o gal ir ginties prasme. Dėl
to ir piliakalnis. Na, ne tik dėl to. Tauro kalnas yra tik septyniais metrais žemesnis už Gedimino, o miesto siluete
tarsi pradingęs. Architektūriniu požiūriu meistriškas Tautos namų sprendimas kalną galėtų „išaukštinti“, tik jį reikia
atgaivinti ir įkomponuoti į šiuolaikinį bendramiestinį siluetą. Palikti ramiai gyventi tas kalvas, kurias mums paliko
protėviai. Neprojektuokime už juos. Įrodykime, kad patys galime...
Apie tendencingą antilietuvišką vyksmą Lukiškių aikštėje jau pabodo ir kalbėti. Jeigu jiems pavyks, reikės „varyti“
pas Vincentą ir kartu su juo pripažinti B. Shaw tiesą – „Alkoholis yra anestetikas gyvenimo operacijai ištverti“. Iš
tiesų, maniau, kad operacija, kuri tęsėsi penkiasdešimt metų, baigėsi ir nebus kuo pateisinti anestetiko vartojimo.
Tačiau...
O taip norėjau, kad geroji, lietuviška, architektūra puoštų žemę – LIETUVA vadinamą. Kam to maža, nuneškite gėlių
ant patriarcho kapo Rasose ir tegul iškalti ant jo iškalti žodžiai tampa mūsų visų kelrode žvaigžde. nesuprantu
„Galiausiai išlieka tik gyvenimo istorija. Juk tai ir yra vienintelis dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų tikrai turime. Vieni
rašo, kad paaiškintų savo gyvenimą, kiti – kad ištrūktų iš jo“ (C. Radziwil, „Tai, kas išlieka“).
Taip ir likau „našlaitis“ – nacionalistas Leonardas Raimundas Vaitys.
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nesėkmes], Atgimimas, 2006-08-04
„Pratarmė“, in: „Saulius Šarkinas: architektas“ [monografija,
sudarytojas – Leonardas Vaitys, teksto autorius –
Eugenijus Gūzas], Vilnius: artseria, 2007, p. 7
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„Angelo palytėtas“ [architekto Henriko Šilgalio
(1944–2007) nekrologas], 7 meno dienos, 2007-02-16
„Nesuinteresuotas žvilgsnis į arenas“ [apie naujos sporto
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TAUTOS NAMAI, PAGALIAU?
Leonardas Vaitys
Birželio 23, 2019m.

Kartu su nepriklausomybe atgaivinta TAUTOS namų idėja, grupės piliečių įkyriai
siūlyta visoms ligšiolinėms valdžioms,o jos lygiai taip pat, visus tuos metus
metodiškai šią idėją atmesdavo. Kol pagaliau pastaroji valdžią ją palaikė.
Man, kaip „TAUTOS NAMŲ SANTAROS“ nariui, neretai atrodydavo ,kad mums
teks numirti su šios idėjos vėliava rankose, taip ir nesulaukus jos realizacijos,
kaip jos nesulaukė Lietuvos Didieji okupuotame Vilniuje.
Tiesa, ne vienas “TAUTOS NAMŲ SANTAROS” šviesuolis visgi nesulaukė–abu
pirmieji santaros pirmininkai–Justinas Marcinkevičius, Algimantas Nasvytis,
nariai–Česlovas Kudaba ir Romualdas Ozolas…

Džiaugiuosi dėl permanentinio ir realiai veikiančio, Santaros pirmininko Antano
Gudelio. Jo kantrybė, užsispyrimas ir optimizmas, atvedė mus į šią dieną.
Aleliuja, aleliuja…
Dabar svarbiausia, kad paskelbtas konkursas, pavadintas „Nacionalinė koncertų
salė–Tautos namai“, pavyktų. Kad jis taptų išskirtiniu kultūros reiškiniu – XXI
amžiaus reiškiniu.
Tikriausiai dažnam piliečiui pasitaiko, kad į jo gyvenimą įsispraudžia kokia nors
idėja, kuri neapleidžia ilgą gyvenimo tarpsnį.
Mane tokia graužatis ištiko apie 1970 metus, kai ant Tauro kalno buvo
paskelbtas konkursas, tikriausiai kažkokiems tarybinės liaudies žygdarbiams.
Nepamenu, nei kokiems žygdarbiams, nei kaip jis baigėsi. Pagal faktą,
suprantama, ačiū Dievui, kad jis niekaip nesibaigė. Atsimenu tik, kad šiek tiek
talkinau –„negravau“ Henrikui Šilgaliui, kuris konkursui pristatė išdidintas Juozo
Mikėno „Pirmasiais kregždes“,įrėmintas arkoje. Abu sutarėme, kad baisiausia yra
profsąjungų rūmų kaimynystė. Henrikas pasiūlė kregždėms – asimetriškai
pastatui supilti „kalnelį“ ,bent dešimties metrų.Tai gelbėjo bet nepakankamai.
Didžiulis pastato tūris nustelbdavo bet kokią meninę kompoziciją.
Ir štai dabar, atsirado tokios funkcinės paskirties pastatas, kurio didžiąjai daliai
patalpų, nereikalingas natūralus apšvietimas – reiškia jis gali tapti naujuoju
piliakalniu, senojo kalno tęsiniu. Reiškia jam galima suteikti tokį kalno statusą,
kuris reikšmingai papildytų tai, kas Vilniaus kompozicijoje yra brangintiniausia –
žalias kalvas ir žaliąją karūną, kurias mes su buku atkaklumu naikiname.
Reikia paminėti, kad lyginant aikštelę profrūmų statybai, kalnas buvo nukastas
maždaug penkiais metrais. Čia pirmoji pastaba konkurso sąlygų rangėjams –
būtinybė regeneruoti kalną turėjo būti įvardinta kaip privalomybė. Juk šis kalnas
žemesnis už Gedimino viso labo septyniais metrais, o koks skirtingas jų poveikis
miestui.
Dalyvavau prieš kelerius metus vykusiame „Tautos namų“ konkurse, tiesa su
kitokia funkcine paskirtimi. Tačiau ir tada ryžtingai „užpyliau profkę“žeme,
pakeldamas Tauro kalną į garbingą XXI –ojo amžiaus aukštumą.Tiesa, gal kiek
tiesmukiškai. Nebuvau pastebėtas.Tačiau džiugino tai, kad buvau ne vienintelis
„alpinistas“.

Konkurse atžymėtas darbas dar kartą patvirtino, kad identiškos apimties
pastatas, kaip “profkė”, naikina tai, kas svarbiausia –žaliąją Vilniaus kalvą, taip
pat prislegia ją.
Dėl savo nedalyvavimo šiame konkurse, kurį visomis išgalėmis sveikinu,
apsisprendžiau dėl dviejų priežasčių: 1) kategoriškai nesutinku su sąlygų
reikalavimais, nekeisti esamo reljefo ir 2) nepagristai apibrėžtomis sklypo
ribomis. Šie du reikalavimai ženkliai apribos pasiūlymų galimybes.
Reikalavimai pateikti akustinius sprendinius, fojė ir salių interjerus, tikrai ne šios
stadijos reikalas. Nežiūrint į tai, buvau pasiryžęs sudalyvauti, nes turėjau
kontaktus su žymia anglų firma, kuri iš akustikos duoną valgo, kaip suprantat –
dirba ne už dyką, ir iš principo sutariau su žymiausiu Lietuvos anterpreneriu, dėl
technologinių konsultacijų.
Visi, kada nors dalyvavę tokios apimties konkurse supranta – tai ne vieno
žmogaus darbas. Pas ką eiti piliečiui, kuris prieš dešimtmetį baigė „drožti
sveikatą“(K.Pempės termina) už lentos?Pas tuos, kurie pradėjo pas mane –
Rolandą Paleką, Saulių Mikštą (šiandienos grandus), ar pas Romą Kučinską, laiku
susivokusį ir sėkmingai panirusį į pedagogiką. Ar pas Andrių Bakšį ,šiandien
ekspertuojantį mus, ar jaunesnį Tautvydą Čapliką, ilgokai bendradarbiavusiam
su manim. Ir ką gi jiems pasakyti – „štai chebra imkit 100 procentų mano
sugalvotą koncepciją ir darom“?Suprantama ,kad jiems tai visai neįdomu, jie
gyvi savo idėjomis, juo labiau, kad ir koncepcija gali pasirodyti nepriimtina.
Įvyko tai, ką Ernestas Hemingvėjus įvardijo –„Atsisveikinimas su ginklais“.
Tačiau vis tiktai noriu išleisti povandeninį burbulą apie mano „TAUTOS
namų“viziją, dar sustiprintą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vizijomis.
Kodėl tai darau dabar? Konkurso terminas prie pabaigos. Niekas negalės
apkaltinti manęs, jeigu koks darbas bus bent kiek panašus – spekuliavimu.Bet
jeigu, koks nors pasiūlymas būtų konceptualiai artimas maniškiam,jo autoriai
tūrėtų amžiną šlovintoją.
Pateikiamas pjūvis ,kartu su Tautvydu Čapliku ištrauktas iš buvusio Tautos
namų konkurso, su nedidelėmis mano korektūromis – nusako koncepcijos esmę:
Tauro kalnas pakyla ir tampa matoma, atgaivinta miesto žaliąja kalva.
Pietinė pastato pusė turi pilną natūralų apšvietimą, o esama centrinė – apvali
pastato dalis, originalios erdvės su saugotinais vitražais, restauruojama
įrengiant joje Tautos namų muziejų.

Prisipažinsiu, esu pasiilgęs romantizmo šios dienos mūsų architektūroje, todėl
ryžausi iškelti „VYTĮ“ virš šio piliakalnio, kurio holografinis vaizdas, įsižiebtų
nustatymos datomis – raitelis virš miesto.
Kad tai įmanoma, man paaiškėjo po pokalbių su mūsų pasaulinio lygio
lazeristais, kurie paklausė – kokio raitelio aš norėčiau –statiško ar šuoliuojančio?
Galėtų būti…
Linkių nuostabiausios sėkmės, ypatingai Lietuvos architektams.

LIETUVOS ORO UOSTAI. I
DALIS
Leonardas Vaitys,
Liepos 07d. 2019m.

Galimos aferos monitoringas
Kaip dažnai nutinka mūsų valstybėje, valdomoje “profesionalų“, inovatyvios
įdėjos kyla iš tų valdininkų, kurie mano esą profesionalai, bet iš tiesų tai yra tik jų
pačių nuomonė apie savę. Pakeisti ją, beveik neįmanoma, o kartais ir nebereikia,
nes profesionalai apčiuopę pelningesnį problemos sprendimo varijantą, patys
suskumba ją keisti.
Matyt tokia „inovatyvi“ karuselė pradėjo suktis apie Lietuvos oro uostus. Iš tiesųvis mažiau lieka objektų, kuriems realizuoti reikalingos didžiulės lėšos,
atitinkamai atkatams, taip pat. Viskas proporcinga.
2018 metų pabaigoje žvitrusis susisiekimo ministras R.Masiulis, pareiškė, kad
reikia griauti senąjį Vilniaus oro uosto korpusą: “Iš paveldo ištraukti tą senąjį

terminalą būtų politiškai svarbus žingsnis, kad galima būtų jį nugriauti ir statyti
naują modernų atvykimo terminalą…“ Na R. Masiulis, per ministravimo
kadenciją iš tiesų pamatė ne vieną oro uostą ir kaip natūralu kiekvienam
„kaimiečiui“, tai yra visiems mums, ilgokai buvusiems atitrauktais nuo europinės
civilizacijos, gražu tai kas blizga. Visiems, bet ne tikriems profesionalams, kurie
pagal „metro“ Corbu išaiškinimą: “architektūrą reikia ne tik žinoti, bet ir ją
suprasti“. Tam pasiekti mokėmės, tobulinomės, dirbome, mylėjome ją.
Bet, ką ten R.Masiulis, ir R.Pakalnis – Vilniaus „Nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo komisijos pirmininkas, žinomas biologas, kažkodėl pristatomas
paveldo saugininku, imasi samprotauti apie esamo Vilniaus oro uosto
architektūrinę vertę. Iš esmės nekvaili, bent jau tiek, kad suprastų, kad ne viską
supranta.
Nebandysiu, pakeisti minėtų piliečių nuomonę, nes profesionalią argumentaciją
suvokti, taip pat reikalingas tam tikras pasirengimas, o dar esant įsigalėjusiai
nepagarbos profesionalui nuostatai, to tikrai sunku tikėtis. Tačiau gyliau
besidomintiems, rekomenduoju Lietuvos architektūros teoretikų – grandų
publikacijas: Dr.prof.A.Mačiulis- „Naujasis Vilniaus aeruosto pastatas“ [Literatūra
ir menas.1993.05.15]. Dr. prof. R. Buivydas- “Vilniaus aerouostas- modernūs ir
svetingi Baltijos šalių padangės vartai” [Lietuvos rytas. 1995.06.30]. Dr. prof. J.
Minkevičius – „Vilniaus aerouosto tarptautinis terminalas“[Lietuvos aidas.
1995.07.11]. Ir žymusis mūsų architektas – išeivis – E.Arbas-Arbačiauskas
„Vilniaus modernusis stiklo aerouostas“ [Technikos žodis.1997.nr.3].
Pabrėšiu tik vieną – negalima vertinti kompleksinio sprendimo išskaidant jį į
atskirus korpusus, juo labiau, kad būtent skirtingų architektūrinių stilistikų
jungtis ir sudaro esminę šio objekto vertę.
Ir dar atkreipsiu dėmesį į tai, kad nors minėti profesionalų tekstai parašyti prieš
dvidešimtmetį, dera prisiminti kolegos, R.Hovardo, tarptautinėje komandoje
projektavusiam SNO pastatą, priminimą- “mados eina ratu”.
O mes taip skubam, dėl ko jau dabar profesionalai graužia nagus, prisimindami
beveik totalų Algimanto Sprindžio palikimo sunaikinimą, neseną Kęstučio
Pempės ir Gyčio Ramunio ”Kelių policijos” pastato
nugriovimą ir mano bičiulio, aeruosto bendraautoriaus Gintauto Telksnio –
Kavinių “Mėta” Vilniuje, ”Banga” Palangoje, Sporto salės Žemaitės gatvėje,
Vilniuje ir pagaliau Lietuvos civilinės aviacijos administracinio pastato
sunaikinimą.

O apie Lietuvos civilinės aviacijos administracijos pastato nugriovimą, kuris
buvo mūsų [A.Aleknos, G.Telksnio, L.Vaičio] Vilniaus oro uosto projektavimo
apimtyje, tinka pakalbėti dabar. Atsižvelgdami į ašinę esamo oro uosto pastato
kompoziciją, į tai, kad vieną galimos aikštės išklotinę suformavo viešbučio
pastatas [arch.J. Anuškevičius], savo projekte numatėm ir priešingos pusės
aikštės užstatymą panašios apimties išklotine. Pagal vidinį darbų pasiskirstymą
– šio pastato architektūrinį sprendimą vystė G.Telksnys. Gavome aiškios
urbanistinės struktūros aikštę, numatydami jos tolimesnį išbaigtumą – prie
įvažiavimo į ją – du apytikriai simetriškus daugiaukščius automobilių parkavimo
pastatus.Vienas jų, senokai realizuotas [arch.S.Mikštas], kitas realizuojamas
dabar, atsiprašau nežinau autoriaus. Lyg ir viskas būtų gerai, bet per tą,
neapibrėžtą laiką, buvo nugriautas, geros architektūros, urbanistiškai
reikalingas
pastatas. Atsirado neartikuliuota erdvė, kurios dabar jokiu būdu nepavadinsi
aikšte.

Vėlgi sprendimas buvo priimtas net neinformavus apie tai autorių.Tuo tarpu
pirminėje durnumo stadijoje “inovatyvius” nukrypimus dar galima gydyti,
atkreipiant dėmesį į perspektyvoje numatytą daugiaukštį parkingą, kuris
pagaliau ir statomas. Tai gi dabar, arba daugiaukštis parkingas stovės
pustuštis, arba išdrikusią stovėjimo aikštelę reikės užsodinti bulvėmis.

Ir tai visai nejuokinga, dabartiniai oro uosto vadai iš ”š… visko spaudžią vašką”.
Taip vizualiai užterštos vidinės oro uosto erdvės nebuvo niekada, vien ko verti
Makaliaus skudurai, iškabinti reprezentacinėje išvykimo erdvėje, lagaminų
pakavimo, tame tarpe savitarnos būdu “kioskas” visiškame salės centre, pati
lagaminų vyniojimo akcija “nostalgiškai” primena tarybinius laikus… O dar
įvairių prekybinių kioskų gausybė, beje dažniausiai visiškai tuščių, bet atimančių
plotus iš pagrindinio funkcinio dėmens – keleivių. Tai sukuria perpildytos erdvės
įspūdį, juo labiau, kad pagal kelių stebėjimų rezultatus, vienu metu nedirba 8-12
registravimo stalų, visiškai neįveiksmintas antresolinis aukštas, kuriame ir
galėtų atsirasti pagalbinės keleivių aptarnavimo funkcijos. Nors ir jos, oro uostui
esant vos už penkių kilometrų nuo miesto centro, nėra tiek reikalingos.
Atvykimas, žinoma problema, dėl tarsi ribotų senojo korpuso galimybių. Ar
tikrai? Jeigu centrinis “A” blokas apkrautas 30-50 atvykstančių reisų per dieną,
tai dešinysis blokas “C” 10-20 reisų, o kairysis blokas “B“, neveikia aplamai? Kad
jus žinotumėt, kiek čia reikėjo pasukti galvą, kad išplėsti atvykstančių keleivių
srautus, nepakeičiant esminio pastato kompozicinio sprendimo.
Dabargi nebrandus požiūris į eksploatavimo kultūrą, kai merkantiliškas
pragmatizmas, užgožia valstybės reprezentacinio objekto erdves, apie ką taip
buvo susirūpinęs ministras R.Masiulis. Rašau „buvo susirūpinęs“, nes jau
brandinama naujo oro uosto statybos įdėja, naujoje vietoje, su natūraliai
keleriopai didesne sąmata, tuo pačiu ir su atitinkama procentuote…
Iš esmės posūkis teisingas, tik jam reikalingas teisingas sprendimas.Kodėl jisai
teisingas, ir koks tūrėtų būti?
Iki LV
P.S Parašęs šį tekstą, sužinojau, kad politikai pagaliau susitarė ir akivaizdunaujoje vyriausybėje R.Masiulio, nebus. Ką gi šeimininkė lauk, iš paskos ir
liokajai…
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Galimos aferos monitoringas.

Kaip jau minėjau pirmoje dalyje, buvusioji vyriausybė tarsi pati atitoko nuo
“konceptualių“ bandymų, nugriovus sovietinio palikimo korpusą, suteikti
Vilniaus oro uostui, blizganti –suprask modernų vaizdą.
Pritariu, kad iš tiesų reikia ieškoti naujo sprendimo- pagrindiniam valstybės oro
uostui.
Kodėl reikia atsitraukti iš jo dislokacijos Vilniuje? Nebekalbėkim jau apie
nevalyvą dabartinį jo valdymą.
Pagrindinės jo vystymo problemos yra kelios.Visų pirma- tai keliamas pakylančių
lėktuvų garsas virš miesto.

Labas rytas, sveikinuosi su Lietuvos sakalais, apytikriai nuo 5.45 iki 6.15
kiekvieną dieną šiltuoju metų laiku.Labanktis, kreipiuos, apytikriai 23.30 iki
24.00. Kažkodėl užvakar, vienam iš jų teko palinkėti labos nakties 0.45, gal buvo
atidėtas reisas.
Negali sakyti, kad lėktuvų skleidžiamas garsas būtų nepakeliamas, bet kai klausa
jį „pagauna“ pastarasis, skirtingu įntensyvumu, juntamas iki 60 sekundžių.Tai
čia, virš mano galvos Baltupiuose, o ką girdi Liepkalnis, Antakalnis, Žirmūnai,
esantys arčiau pakilimo tako?
Kita bėda, kuri, reikia pripažinti sumažėjo, atsiradus pietiniam apvažiavimui, tuo
pačiu išvadavusiam Vilniaus centrą nuo iš rytinių ir vakarinių Lietuvos regionų
atvykstančių į oro uostą keleivių. Tačiau visas Vilniaus centras, jo miegamieji
rajonai, visa šiaurinė Lietuva, „surišti“ su oro uostu plonyčiu, vienos miesto
gatvės pločio, traktu. Platint jį, ypatingai nuo miesto centro iki Naujininkų, nėra
galimybių. Juo labiau, kad pagrindinė magistralė – miesto centras – oro uostas
reikalauja ir reikalaus naujo, kokybiško užstatymo, „kad galima jaustis
modernioje šalyje“. O toks užstatymas, iš tiesų būtinas, ne tik privalės radikaliai
pagerinti svarbios magistralės vizualinį vaizdą, bet ir pritrauks naujus transporto
srautus, tiesiogiai nesusietus su oro uosto funkcija.
Manau, kad kylant lėktuvui, keleivių atsisveikinimas su Vilniumi taip pat nėra
malonus, kai keliasdešimties metrų aukštyje, tenka praskristi virš Liepynės
kapinių. Ypatingai pataikant į kokio piliečio laidojimo procesą. Dalyvavau, kai
kunigas šventino kapą, o virš mūsų galvų, viena pusė lėktuvo keleivių,
susirūpinusiais veidas kylo į dangų. Čia – perkeltine prasme.
Būdamas nuoseklus prof. K. Šešelgio Lietuvos urbanistinio- decentralizuoto
plano fanatas, visomis progomis bandau pasakyti apie tai, kad gyvybinga
valstybė, tai ne vienas miestas ir periferija… Galų gale ir vilniečiams tūrėtų
nusibosti vis ilgėjantis laikas transporto kamščiuose, vis plintantis aplinkinis,
užmiestinis užstatymas, be jokios infrastruktūros ir ten gyvenančių-miegančių
aptarnavimas miesto galimybėmis.
Todėl, vienos funkcijos- Lietuvos tarptautinio oro uosto iškėlimas iš Vilniaus, juo
labiau, kalbant apie galimą jo tolimesnę plėtrą yra logiškas. Logiškas, jeigu
norime statyti ne patį brangiausią, kaip “independentas“, o protingą, tokį,
kuriam galim panaudoti jau sukūrtą infrastruktūrą, kurio dislokacija Lietuvos
žemėlapyje – centristinė ir kurio kasdieninė veikla netrukdys aplinkinei faunai.

Akivaizdu, kad tai Kaunas, turintis minėtus privalumus, kur kas geresnius nei
Vilnius, ryšius su visa Lietuva, o papildoma maždaug 12 km geležinkelio atšaka
nuo Pravieniškių tiesiai į Karmėlavos oro uostą , valstybine žeme [A.Gučo
konsultacija], įvertinant žadamus greičius, padarys ryšį su Vilniumi, laiko
požiūriu priimtiną tarptautiniams standartams.Dar vienas labai svarbus
argumentas Kauno naudai,tai ilgiausias ir puikios kokybės pakilimo takas,
pajėgus priimti bet kurį, šiuo metu pasaulyje skraidantį aparatą. Kiek kainuoja
tokio tako įrengimas, tiksliai nežinau, bet aišku, kad labai, labai daug.

Bet kokia siūloma alternatyva Kaunui – afera, už kurią vėl reikės mokėti visiems,
o pasipelnyti –kai kuriems. Gal jau užteks?
Žinoma tai turi analizuoti valstybės bendrasis planas, turim susivokti, ar teisus „
briuseliniai orakulai“, kad su savo atkovota nepriklausomybe, nepajėgėme
susitvarkyti ir esame išmirštanti tauta. Tada ne oro uostams reikia teritorijų, o
kapinėms? Tiesą sakant, joms puikiai tiks nebereikalingos oro uostų teritorijos.
O galgi, profesionaliai pasiruošę ir tikrai sugrižę iš geriausių pasaulio politinių
mokslų universitetų, tautiškai nusiteikę „ProPatrijos“ vaikinai, iš tiesų mato
amžiną Lietuvos egzistavimo galimybę, kaip kad bando nuraminti mano
anūkėlis…

Tada ir oro uostai liks, ir stovės ten, kur reikia, ir Vilniaus oro uostas, apvalytas
nuo reklaminių šiukšlių, nuo perdėto ir nepagristo komercializavimo, liks. Liks,
kaip reprezentacinis valstybės oro uostas, nepaisant, kad „profesionalams“ jis
neatrodo gražus. Bet jis iš tiesų yra unikalus, apjungiantis dvi sistemas su savo
laikmečio stilistika. Deja negaliu pateikti įrodymo, galite patikėti žodžiu, arba
nepatikėti – architektas, Pasaulio lietuvių architektų sąjungos pirmininkas,
šviesios atminties Albertas Kerelis pasakė : “Žinai, tokių oro uostų, kaip jūsų
naujasis, gali rasti dažnam Amerikos kaime, bet šitoje jungtyje su senuoju, gal
vienintelis pasaulyje“. Tie kurie nepatikėjot, prieš griaunant, ar ką nors
„inovatyviai“ sumanę, nepatingėkit paklausti ne ministrų, ne „profesionalių“
valdininkų nuomonės, o iš to duoną valgančių architektų. Jeigu reikia regalijų –
kreipkitės į Nacionalinės ar Vyriausybės premijų laureatus – jų, architektų, greit
bus dešimt.

Sumažinus Vilniaus oro uosto apkrovimą iki kokio vieno milijono keleivių per
metus, reikės apvalančios ir funkcinės rekonstrukcijos. Manau, kad galima bus
apseiti ir be dviaukščių keleivių galerijų, kurios pagrįstai nervina atvykstančius.
Dalį naujojo terminalo būtų galima skirti VIP reikmėms, nes dabartinis, tam
skirtas korpusas, iš tikrųjų yra už architektūros ribų. Ir žinoma aikštė- pirmasis
žingsnis atvykstant ir paskutinis išvykstant… Jos sprendiniai, atsižvelgiant į
emocinę jos svarbą, buvo pateikti jau prieš daugiau nei dvidešimtmetį, su
tvarkinga geometrija, su skaidriu- antruoju, senojo korpuso fasadu, ir su
dekoratyvinu akcentu-gal ant aukštos kolonos, dangaus fone, stovinčiu
šventuoju Kristoforu su kūdikiu ant peties, ar dekoratyviu „Skrydžiu“.

O visą kitą į Kauną.Šiandien, prigaminę per penkis tūkstančius architektų, mes
tikrai turime iš ko pasirinkti, įvariose jų kartose yra labai talentingų. Kaune iš
tiesų yra nevaržančios galimybės pasiekti reprezentatyvų ir efektingą rezultatą.
Vienu žodžiu, atsisukit į tikruosius profesionalus- jie pasirengę ir nuoširdžiai
„drožia sveikatą už lentos“ [K.Pempės architektūrinės veiklos apibrėžimas] ir
drožia ją vardan Tos. LV

LIETUVOS ORO UOSTAI. III
DALIS
Leonardas Vaitys,
Rugpjūčio 04d., 2019m.

Buvo laikai, jau man būnant jaunu žmogumi, reiškia daugiau nei prieš pusę
amžiaus, kai mėlynųjų padangių laineriai AN-2, dažniausiai liaudyje vadinami
„kukuruznikais“ skraidino mus iš Vilniaus ir Kauno į Palangą, o gal ir į Klaipėdą. Ir
kažkuriuo metu, besivystant oro transportui, buvo padaryta esminė klaida.
Tolimesniam pajūrio oro uosto vystymui buvo pasirinkta Palanga. Gal būt,
Klaipėdos oro uoste dislokuota „kukuruznikų“ oro flotilė iš tiesų atrodė
perspektyvi ir reikalinga trąšoms barstyti, neaprėpiamuose kolūkių laukuose…?

Gal tuometinei Lietuvos ponijai buvo paranku turėti tiesioginį reisą į Palangą,
patogų ir vis gausėjantiems srautams į „beveik Ameriką“ iš plačiosios „tėvynės“?
Taip 3000 m. ilgio ir 1700 m. pločio [nuo plento iki jūros] juosta buvo atimta iš
mūsų ir taip skurdokų rekreacinių galimybių. Tarsi to būtų maža, aistringi, jauni,
žinantis, kad visi „kolaborantai“, profesionaliai dirbę tarybiniais metais yra
kvaili, „žalieji“ sugebėjo taip įbauginti Klaipėdos o ir neapsiplunksnavusius

nepriklausomos valstybės vadovus, kad logiška naftos terminalo vieta –
Klaipėdoje yra visokeriopai žalinga.
Gal jau tada užgimė, iki šiol tebesitęsiantis atsainus požiūris į tikrus
profesionalus, dešimteriopai atsirūgęs Mažeikių naftoje ir šimteriopai Ignalinos
atominėje ir suskystintų dujų terminale. Mat jie neįpratę savo argumentus
įrodinėti mitingais. Manote, kad aš, asmeniškai prikišęs nagus prie Palangos oro
uosto plėtros, jau tada nesupratau, sumanymo ydingumo?
Supratau. Tad prie akivaizdžios ir jau įprastos valdžios nekompetencijos, tenka
pripažinti ir savo-mūsų, profesionalų konformizmą. Gali būti, kad šie du
dėmenys ir sukūrė dabartinį nepagarbų požiūrį į profesionalų nuomonę…
Vienas iš „argumentų“ naftos terminalui nebūti Klaipėdoje – siauras uosto
farvateris. Jeigu valdžioje esantiems žmonėms, būtų užtekę valios ir
atsakomybės, tai po apsilankymo kaimyniniame Ventspilyje, dvigubai
siauresnėse mūsų Ventos žiotyse, pamatytų, kad čia per metus operuojama 25
mln. naftos.
Mūsiškėje, plačioje, atviroje jūroje įrengtoje Būtingėje buvo planuojama 8 mln. Ir
technologiškai pavojingesnis terminalas pastatytas visai prie pat
„braliukų“sienos. Kai panašią kiaulystę mums „pasiūlė“ Kaliningradas, tiesiai
priešais Nida įrengęs gręžinį, beje toliau nuo kranto, nei Būtingė iki Latvijos
sienos, šaršalą sukėlėm kaip reikiant.
O Ventspilio uosto direktorius, maloniai paplukdęs būrelį Baltijos šalių
architektų Ventos uoste atvirai prisipažino, kad nuotėkis perpumpuojant naftą,
nors vyksta stabilioje situacijoje, negarantuoja nuo įvairaus dydžio naftos
nuotekų, kurios upėje yra žymiai lengviau ir garantuotai suvaldomos, nei atviroje
jūroje. Nevengęs nusistebėti mūsų pasirinkimu, kai tokio pobūdžio
perpumpavimo plūdurai pripažįstami vandenyse su „ilgąja“ banga, ne tokia,
kaip Baltijoje.
Būtingė oficialiai skelbia nuo 1999 metų patyrusi septynias avarijas,
neužsimindamos apie jų mastą, primindama tik didžiausią- 2001, kai išsiliejo 49
tonos. O „mažosios“ nuotekos?

Antras „kapitalus“ argumentas prieš Klaipėdą, buvo galimas terminalo gaisro ar
sprogimo pavojus. Pagal šią logiką – dabar, neduok Dieve, koks Klaipėdai
pavojus…
Taip iš Lietuvos rekreacinio kapitalo buvo atimta dar 3000 m. ilgio pajūrio juosta
nuo Šventosios iki Latvijos sienos.
Ar jau šaukštai po pietų? Tikriausiai. Nuo čia fantastinė trilogijos dalis.
Atidžiau pažvelkime į žemėlapį, atkreipdami dėmesį į užrašus, kokioje unikalioje
gamtinėje situacijoje mes prišnerkštėme. Pasiteiraukime lenkų, gal jie
nebrangiai atsisakys Būtingės, kadaise, per mūsų kvailumą jiems atitekusios,
kartu su Mažeikių nafta. Gal kartu su jais ir latviais paprašyti iš ES pinigėlių
uždaryti terminalą, suteikiant atitinkančias paslaugas Klaipėdos uoste. Kainuotu
tikrai nepalyginamai mažiau nei EJ uždarymas o, ir pavyzdys – gamtos
regeneracija, būtų unikalus visoje Europoje.
O ką gi su Palangos oro uostu. Ogi, kaip žinia priartinam pagrindinį Lietuvos oro
uostą Kaune, dar turime vos už 60 km. esantį oro uostą Liepojoje, kiek toliau
Ventspilis…
Palangos oro uostui suteikime privačių ar mažųjų lėktuvų aptarnavimo statusą,
atsivėrusioje oro uosto ir terminalo erdvėje, iki pat jūros įkuriame rekreacinę –

Laisvąją Ekonominę Zoną, geriausiai su Las Vegas‘o frančize. Apsidairius
aplinkui, tokios funkcijos arti nematyti…

Manote, kad tai tikrai vien fantazija? Dėl visa ko pasiklausčiau privataus verslo…
LV.

TALENTINGASIS NELAIMELIS
PETRAS CVIRKA. PIRMA
DALIS
Leonardas Vaitys,
Rugpjūčio 18, 2019m.

„Pirmosios spalio dienos buvo šiltos, švelnios ir žemė vis dar spėjo sugerti lietų,
nepalikdama didesnių balų. Rytais po laukus ilgai klaidžiojo rūkas. Priešpiečiais jis
dideliu baltu mūru sustodavo ties Nemuno slėniu ir išnykdavo skalaujamas vėjo.
Buvo gaudu, toli matyti ir perregimos girios sunkiai slėpė užklydusį paukštį.
Vienišas klevas Klangių palaukėje, raudonavo lyg degantis šieno kūgis.“
„Žemė maitintoja“
Šią meistriškai lyrišką citatą skiriu didiesiems Cvirkos, kaip rašytojo kritikams,
dažniausiai nieko neskaičiusiems iš jo kūrybos. Tačiau nežiūrint jų“

autoritetingos“ nuomonės, jis liks vienas didžiausių prozininkų lietuvių
literatūroje.
O aš skaičiau. Skaičiau viską, o ne tik privalomą mokykloj literatūrą, nes taip
buvo priimta mano tėvų namuose. Skaičiau ir noveles iš „Saulėdžio Nykos
valsčiuje“ ir „Meisterį ir sūnų“ ir „Kasdienes istorijas“ ir didžiąją „Žemę
maitintoją“ ir žinoma „Frank Kruk‘ą“, kurio aiškiai neskaitė iškilieji mūsų
politikai. Būtų skaitę, būtų sužinoje, kaip ir kas turi derėtis su prakutusiais
amerikonais, su nauda sau. Kai sulėkę, savo rankomis ir gebėjimais susikalę šiokį
tokį kapitalą vietiniai „magnatai“, nurengė atvykėlį iki paskutinio siūlo.
Tai ne koks nors nupiepęs „Wiliams‘as“, su kuriuo derasi didieji mūsų
„specialistai“ iš seimo, ko pasėkoje mes nurengti dešimtmečiams, tai ne AE,
saugiausia Europoje elektrinė, garantuotai iki 2025 metų, kurios darbuotojai, po
Černobilio buvo „išmuštruoti“ kaip kokio monarcho garbės sargybos kariai, o
visi varžteliai buvo patikrinti ir perpatikrinti. O derėtis su savanaudžiais
briuseliečiais siunčiamas totalus energetinis diletantas, kai ant suolo Lietuvos
komandoje sedėjo Butas, Mekas, Noreika, Ševaldinas, Vilemas –europinio lygio
energetikos grandai.
Nepasimokėm. O gal kiti tikslai?
Nepasmerkėm, vis dar renkam, tiesą sakant tiksliai nežinodami ką ir su kuo jie
galbūt kolaboravo, net realių kai kurių „lyderių“ biografijų nežinom.
Tiek to. Grįžkim smerkti Cvirką.
Neskalsi, oi neskalsi jam buvo žemė maitintoja. Skurdo vedamas, eidavo
„kumštynių“ su netoliese dislokuotos lietuviškos kariuomenės
kareiviais. Statymai buvo ženklūs –už pergalę 2-3 litai. Na žinant, kad karvė tais
laikais kainavo 100-150 litų, tai visai neblogai.
Dar labiau pasisekė įstojus į Kauno meno mokyklą, kur meilė kursiokei Marijai
Račkauskaitei, gelbėjo nuo bado, gaunant kasdieninį, iš namų atnešamą
„buterbrodą“. Gal per juos jaunajam Petrui persidavė ir literatūrinis Marijos
dėdės Karolio Račkausko-Vairo užkratas. Visais atvejais „buterbrodai“ matyt
buvo skanūs, nes meilė tapo įteisinta ir kiek įmanoma tais laikais sėkminga.
Ar stebina, kad toks vargingas gyvenimas ir matoma turtinė nelygybė, galėjo
paveikti kaimo bernelį socializmo idėjomis. Socializmo, apie kurį žinojo tiek, kiek

buvo skelbiama teorinėse deklaracijose, ir aktyvioje kaimyninės valstybės
propagandoje. Bepigu dabar, žinant, kad ten socializmu net nekvepėjopaspaudei TV ar kompiuterio mygtuką ir pati plačiausia informacija, tik sugebėk
daryti išvadas. O tada. . .
Tada net toks iškilus mūsų kultūros kolosas Vincas Mykolaitis-Putinas, 1953
metų kovo mėnesį įėjęs į Vilniaus Universiteto auditoriją, paprašė lituanistų
kursą atsistoti, ir tylos minute pagerbti mirusį generalisimą, pasakė-„Tai buvo iš
tiesų didis žmogus“. . . Tai ką jau ten šis kaimo bernelis, ar dvasinio nerimo
draskoma Salomėja Nėris –naivuoliai, kurių gyvenimas keistai panašiai
susiklostė, gal praregėjus.
„Kas galėjo mums tada pasakyti, kad ne kiekviena uoga yra valgoma, kad giriose
sirpsta girtuoklės ir velniauogės, nuo kurių pasidaro trošku gerklėje. . Kad dažnai,
bevaikščiojant miške, po kojomis išauga grybas, kuris peršasi mūsų nelaimei.
O mes taip godžiai viską griebėme, sėmėme, taip greitai norėjome viską patirti,
įgyti, apglėbti rankomis, įdėti burnon. . . “
„Cukriniai avinėliai“
Ar tai ne apie save?
Ir dar, kas manę nustebino, tai didžiausio pasaulyje knygų prekybos tinklo
„AMAZON“ pasirinkimas – „Seeds of fraternity“. Taip, taip tai ta pati Petro
Cvirkos „Brolybės sėkla“- bene vienintelis aiškiai ideologizuotas apybraižų
rinkinys, apie „šviesų socialistinį rytojų“, parašytas matyt todėl, kad taip reikėjo.
Tai kūrinys, kurio ir aš neskaičiau, bet dviejų intelektualių lituanistų liudijimu,
pasakojimo meistriškumas buvo Cvirkos lygyje. Reikšminga, kaip „AMAZON“
pateisina šį pasirinkimą: „Šis darbas buvo išrinktas mokslininkų, kaip kultūriškai
svarbus ir yra dalis bazinių žinių apie civilizaciją, kiek mes žinom apie ją.“ Štai taip
ponai. Gal dar žinote apie ką iš mūsiškių panašiai?
Tai tik diletanto pastebėjimai apie talentingą rašytoją. Bet jeigu Valentinas
Sventickas parašys kitaip, aš iš karto pasirašau, nes paprasčiausiai gerbiu
profesionalus.
Dabar apie skverelį ir paminklą.

Na netgi „viską žinantis“ kritikai, nekomentuoja bendros skvero kompozicijos,
paminklo ir landšafto santykio, ne dėl to, kad nieko tame nesupranta, bet todėl,
kad jiems nepatinka tikroji Lietuvos istorija. Kaip kažkam nepatinka generolas
Vėtra, kažkur apgailėtinai – nesėkmingai pasirašęs, ką būtų padaręs bet kuris
kitas, būdamas jo vietoje, bet tikrai ne kiekvienas kaip jis, kovojęs prieš abu
okupantus.

Ar pulkininkas Kazys Škirpa, sąmoningai užspeistas Berlyne ir nepajėgęs ištrūkti į
tą diktatūroms būdingą išplerusį lietuvišką pataikūnų liūną, kur pagal
europinius standartus parengta, jo įkvėpta Lietuvos kariuomenė, tikrai būtų
nelengvai praryjama. Bent jau tikrai ne 20000 raudonosios, tada dar gana
ubagiškos armijos ir tikrai būtų išvadavusi mus nuo dabar, jau amžina tapusios
graužaties- pasidavimo be šūvio. Dar geriau jeigu Lietuvoje jis būtų atsiradęs
1939 m. ir kai abu kaimyniniai monstrai siūlė atsiimti Vilnių, tai ir būtų įstengta
padaryti. Ar tada supratome, kad Vilnius, tai yra Lietuva pagal Kerzono liniją ir
dabar nelemtasis Astravas būtų likęs mūsų teritorijoje. Ar tada kas nors
kolaboravo?

Pastaruosius iškilius lietuvius bene geriausiai vertinti pasitelkus
G.Čestertoną: „Pabaigoje nebus svarbu, ar mes kovėmės spragilais, ar nendre,
bus svarbu tik tai, kieno pusėje kovėmės“. Kartais ir klysdami. . .
Vėl nukrypau į politiką. Dievaži nelyginu, nelygintinų dalykų. Tai „Gordijaus
mazgo“ istorija. Istorija ne tik apie iškilias asmenybes, bet ir apie mūsų požiūrį į
juos. O jis rodo apie vis dar tūnantį baudžiauninką, tiek carinį, tiek stalininį ir
vidinį pyktį, dėl to, kad tokie esame.
„Mes iš tiesų tampame laisvi tik tada, kai priimame tiesą apie save ir išdrįstame ta
tiesa gyventi.“
Popiežius Pranciškus.
Tai po galais išdrįskime ir bent jau rinkime ne baudžiauninkus. .
PS.: Apie viešąją erdvę taip ir nepavyko. Tekstas per ilgas vienkartiniam
skaitymui, todėl iki greito.
Leonardas Vaitys

TALENTINGASIS NELAIMELIS
PETRAS CVIRKA. ANTRA
DALIS
Leonardas Vaitys,
Rugpjūčio 24, 2019m.

Miesto struktūroje, ypatingai sename, jo kapiliarai – gatvės, suformuotos
glaudžiu, ištisiniu užstatymu, persipinančiu kraigais, langų ritmika, spalvomis,
kartais sutrūksta. Kartais atsitiktinėse vietose, kartais,
kai profesionalas ima matyti visumą, tas trūkis, virtęs žaliuoju įntarpu- skveru,
sodu, parku, tampa ne mažesne vertybe nei ribojantys juos pastatai.
Nereikia melstis kiekvienam medžiui miestų struktūroje, kurie atsirado savaime,
ar buvo pasodinti vietinių gyventojų po karo, kad bent taip užglaistyti aplinkos
skurdą. Tokių, kad ir su meile, pasodintų medžių panaikinimas, kaip padaryta
Rokiškyje, ar Joniškyje, atskleidė istorines miestiškas erdves, gražino joms
urbanistinį unikalumą.
Ir atvirkščiai, atskiri miesto kvartalai, sunykę, dažniausiai sunaikinti istorijos
bėgyje, nors ir apželdinti spontaniškai, bet išlaikę aplinkinių kvartalų užstatymą,
kuris sukuria tų, ištuštėjusių erdvių perimetrą, ilgainiui gali tapti patraukliais
žaliais plotais, jau kelių kartų įsisavintais kaip neatsiejama vertybė. Taip atsitiko

su Vokiečių gatve, Rūdininkų ir Sirvydo skverais, kurių pražuvęs užstatymas,
buvo architektūriškai
ir istoriškai vertingas ir gal būt, kintant miestiečių mentalitetui, gali būti
šiuolaikiškai atkurtas?
Tuo labiau reikia puoselėti žaliasias erdves, kurios išliko mums iki šių dienų.
Ypatingai tai svarbu ir sudėtinga Vilniuje iš vienos pusės dėl įnoringo, todėl
unikalaus reljefo, iš kitos pusės dėl nežaboto godulio siekiant jas užstatyti ir
cinizmo “pagrindžiant” tokius sprendimus, kaip statybos “Žalgirio” stadiono
[visiškai provincialios architektūros] ar Misionierių bažnyčios aplinkoje.
Prie ko gi čia Cvirkos skveras? Sakoma, kad nusiplikines karšta kopūstų sriuba,
imi ir darže augančius pūsti. O nusiplikinom ne kartą. Būtų apmaudu ir dar…
Taigi Cvirkos skveras, unikalus savo reljefu, jungiantis skirtingose aukščiuose
esnčias Kalinausko ir Pamėnkalnio gatves, sulaukė savo sėkmingos valandos.
Sudėtingos tereno plastikos sklypas, jautriai
urbanizuotas, nepaneigiant jo prigimtinio vaizdo, tapo išskirtine miesto
struktūros detale.
Tiesą sakant, žinant su kokiomis urbanistinėmis idėjomis į Vilnių pokaryje atvyko
leningradietiškas architektų desantas, kurio sudėtyje buvo ir Vladislovas
Mikučianis, galėjo būti baugu, dėl atsivežtinės pompastinių erdvių formavimo
patirties.
Vienok V. Mikučianis, ilgainiui pritapęs, ir suvokęs aplinką, bei kitokią kultūrą,
tapęs Vilniaus Dailės instituto profesoriumi ir remiantis jo mokinių atsiliepimais
– geru pedagogu, sukūrė paskutinį savo kūrinį Vilniuje. Po Černiachovskio 1946 ir
Lenino 1952 aikščių, jam pagaliau pavyko. 1959 metai jau buvo penkiolikti, kai
Mikučianis gyveno Vilniuje. Metai, kai drąsiai į sceną žengė naujoji kartaV.Brėdikis, N.Bučiūtė, V.Čekanauskas, broliai A. ir V.Nasvyčiai. Matyt profesionali
prigimtis, padėjo V.Mikučianiui
susivokti kintančioje situacijoje ir ne tik pagarbiai gamtai sukurti vilnietiško
mastelio erdvę, bet kas dar svarbiau atsisakyti atsivežtinių, tragiškų miesto
paveldui, idėjų. Nors 1945- 1962m, būdamas Vilniaus
vyriausiuoju architektu, turėjo plačiausius įgalijiojimus. Dabar reikėjo
“įprasminti”skverą.

Petras Cvirka, talentingas rašytojas, ne kartą apdovanotas įvairiomis
literatūrinėmis premijomis nepriklausomos valstybės laike, aiškiai kairuoliškų
pažiūrų, per savo “stalininio socializmo” supratimo
naivumą, kartu su keliolika kitų, iškilių Lietuvos inteligentų, nuvyko į Maskvą,
atlikti kvailiausio savo gyvenimo žingsnio. Nors, neišleidus nei vieno šūvio į
okupantus, galėjai važiuoti, galėjai ne – viskas jau
buvo nuspręsta, tik istorinės gėdos dar padaugėjo.
Taigi Cvirkos figura tiko įdealiai. Jos ėmėsi, skulptorius Juozas Mikėnas, jo
bendraamžis, gal būt netgi bendramokslis Kauno Meno mokykloje, taip pat kaip
Cvirka jau pasižymėjęs nepriklausomoje valstybėje, sukūręs, mano nuomone
absoliučiai geriausią savo kūrinį – lietuvišką rupintojėlį, apdovanotą aukso
medaliu pasaulinėje parodoje Paryžiuje .

J.Mikėnas Cvirkos ėmėsi jau “pasitreniravęs” “socialistinio realizmo” estetikoje.
1946 monumentas “Pergalė” iš karto į dešimtuką – TSRS valstybinė premija,
1947 Melnikaitė Zarasuose. Profesionaliai nulipdytos figūros, nebuvo naujas
žingsnis, greičiau atvirkščiai- kūrybinis regresas. Tą neabejotinai suprato ir pats
skulptorius. Gal todėl, pati tema – Cvirka- menininkas, gal, galimai buvęs
betarpiškas bendravimas, gal palaipsnis režimo silpnėjimas – 1959m, leido
skulptoriui išvengti pompastikos, nors
privalu buvo pavaizduoti jį ir kaip visuomenės veikėją. Todėl povyzoje nėra
parodomojo veržlumo.

Matome tarsi stabtelėjusi, susimasčiusi, tačiau ne bohemišką rašytoją,
modeliuota labai profesionaliai ir labiau apibendrintai, nei reikalavo to meto
kanonai.

Kaip beje ir kvailai nuimtose skulptūrose ant “Žaliojo tilto“. Taip gali vykti tol,
kol profesionalai nebus girdimi, kol derintojų vietose sėdės atsitiktiniai, tačiau
politiškai patikimi bestuburiai, nepajėgiantis išaiškinti jų vertės
skurdžios erudicijos politikams, su pietetu mūsų įšrinktiems ir toleruojamiems.
Tuo tarpu skvere iš tiesų puikiai pataikytas mastelis ir pjedestalo su skulptūrą
santykis. Iš tiesų net nesitiki, kad pjedestalas vos 1,60 m, o skulptūra 2,60 m
aukščio. Pasirodo to užtenka, kai dirba meistrai.
Akivaizdu, kad Mikėnas puikiai jautė konjunktūrą, savo išskirtinę padėtį, todėl
paskutinis jo kūrybinis žingsnis „Pirmosios kregždės“, 1964 m, nors ir skirtos
labiau stagnacinei Maskvai, pirmiesiems kosmonautų skrydžiams atminti
[apdairus ideologinis pamušalas], parodė plastikos grįžimą į prieškarinę
estetiką, žinoma ne tiek ryžtingą.

Gaila, kad mūsų skulptūros grandas, neužilgo apleido šį pasaulį, o lemčiai
pasisukus kitaip, neabejotinai būtume sulaukę grįžimo į tarptautinį kontekstąmodernų meną su giliai glūdinčiu tautiškumu. Taigi, skulptūra liko laikmečio
kūdikiu, laikmečio, kuris visiems mums buvo svetimas, o menininkui dar ir
tragiškas – kurti sąmoningai ne savo lygyje.[Beje rekomenduoju aplankyti
puikiai sumanytą parodą NDG, kurioje didieji, modernūs mūsų tapybos metrai
atiduoda duoklę režimui. Reikia tik padėkoti Dievui, kad davė jiems ilgą
gyvenimą, per kurį jiems pavyko atsitiesti.]
Bet laikmetis – mūsų gyvenimo laikmetis, ir nors suprantame, kad viskas galėjo
būti kitaip, neabejotinai kokybiškai geriau, mes jį nugyvenom, kaip nugyveno ir
mano aptariami veikėjai, vertinga mūsų kultūros istorijos dalis…
Leonardas Vaitys

„VYTIS“ SU MUMIS?
Leonardas Vaitys,
Spalio 16, 2019m.

Gražaus būrio Lietuvos visuomenininkų, įsteigusių „Vyčio“ fondą, siekiant
pastatyti Lukiškių aikštėje monumentą „Laisvės kovoms“, organizuotame
konkurse dalyvavo žymūs Lietuvos skulptoriai.
Pateikti darbai buvo iš tiesų įdomūs, skirtingai interpretavę heraldinį Vytį,
atskleidę modernias didžiojo simbolio raiškos galimybes su savita nuotaika,
plastika. Šiuos žymių menininkų kūrinius buvo galima pastatyti ne tik Vilniuje…
Žinoma, kad visi konkurse dalyvavę skulptoriai kūrė pagal nustatytas sąlygas –
tokios yra tos konkursų taisyklės, pagrįstos jau kadaise, svajojus apie ne Leniną
aikštėje, apie Tautos namus ant Tauro kalno su galinga vizualine ašimi,
jungiančia vieną iškiliausių Vilniaus terasų su dešiniuoju miesto centru.
Esminiai aikštės tvarkymo darbai, remiantis šia urbanistine koncepcija, jau
baigti. Telieka laukti originalių suolų ir kitų mažosios architektūros formų ir
matome atgaivintą erdvę, suprojektuota taip, kad joje derėtų viešų renginių bei
poilsio funkcijos. Beje būtent toks uždavinys buvo iškeltas aikštės

projektuotojams. Manau visiems aišku, kad tokia aikštė ir tapo.
Tačiau architektams įprastas uždavinys pažvelgti plačiau, giliau, kaip ir bet
kurioje profesijoje – profesionaliau. Miestuose yra labai brangintini vizualūs
artimesni bei tolimesni optiniai ryšiai, ypač tai pasakytina apie išraiškingo
landšafto Vilnių.
Todėl tokia svarbi aikštės ašį pratęsianti Aukų gatvelė, siejanti ją su Tauro kalnu.
Ir tas ryšys yra abipusis, taip tarsi lokali aikštės kompozicija įgauną daug
platesnę urbanistinę ir plastinę įtaką. Tai baigtinė kompozicija: grįsta aikštės
dalis, funkcionali takų sistema, vejų ir gėlynų struktūra ir VYTIS jam
numatytoje vietoje su memorialine sienute, kurioje visa, ilga laisvės kovų
istorija. O ne vien herojiško partizaninio pokario. Joje gali būti atspindėti visi to
nusipelnę, ir tegul tą nutaria politikai, linkėtina su profesionaliais istorikais, nuo
karaliaus Mindaugo, didžiųjų kunigaikščių iki tikrųjų disidentų ir Sąjūdžio…
Ir ką bekalbėti, viskas, kas paminėta, tampriausiai susieta su vieninteliu – su
Vyčiu. Estetiškai kitusiu, nuo nuoširdžios liaudies meistrų lipdybos, įvairiais
amžiais vis atgaivinamu menininkų, kaip Lietuvos ne mirtingumo simboliu.
Aikštės projekto autoriai iš tiesų meistriškai susiejo esamą paminklą 1863 metų
sukilėliams, kurio vieta nesutampa su Aukų gatvės ašimi, „Rėdos“ ratu
įtraukdami ją į „vienos ašies“ kompoziciją, fiksuodami grįstos bei gazoninės
aikštės funkcinių dalių atskyrimą bei aiškiai nurodydami paminklo vietą. Toks
sprendimas į bendrą kompoziciją sujungė ne tik „liaudišką“ akmenų suneštinį –
stalinizmo aukoms atminti, bet ir Aukų gatvės gilumoje esantį skulptoriaus Jono
Jagėlos sukurtą paminklą tremtiniams, taip pat išsvajotus Tautos namus. Taigi
kompozicinė šios bendramiestinės vizualiosios ašies dramaturgija yra
urbanistiškai įtaigi, per dešimtmečius patikrinta, patvirtinta gausybe
dokumentų. Tarsi viskas aišku.
Net nėra konflikto su visuomene, o taip neretai atsitinka. Šiuo atveju viskas buvo
idealu –visuomenė taip pat kaip meno profesionalai norėjo „Vyčio“. Puiku,
menininkai išgirdo, toliau reikia įprasti pasitikėti profesionalais. Ne deklaruoti,
bet pasitikėti. Tik kaip atskirti juos tikruosius nuo apsišaukėlių?
Iš tiesų, „Vyčio“ fondo organizuotame konkurse pateiktas ir premija pažymėtas
Stasio Žirgulio kūrinys „Šviesą nešantis“ yra originalus pagal visus modernaus

meno tarptautinius standartus, kintantis nuo apšvietimo kaitos, suponuojantis
dideles per šventines akcijas galimas optines transformacijas ir puikiai dera su
architektų pasiūlytu aikštės sprendimu bei postamentu.

Lukiškių aikštės autoriais: Gintaras Čaikauskas, Linas Naujokaitis, Kęstutis Akelaitis,
Virginija Venckūnienė, Faustas Lasys, Arūnas Latakas, Vytenis Raugala, Alicija Grigūnienė,
Urtė Aidukienė.

Kur bėda? Baisu pagalvoti, kad liberalglobalistinėje politikoje įmanoma neleisti
mums prisiminti savo istoriją, savo šlovės akimirkas, fokusuotas į per amžius
tautą vienijantį simbolį.
Ir tai jau vieną kartą įvyko, kai fondas rinko pinigines aukas Vyčiui Vilniuje
pastatyti? Suprantate, pastatyti už Tautos pinigus? Dabar jie panaudoti Kaune.
Galima tai būtų priskirti buvusios Kultūros ministerijos diletantizmui ir
savivaldybės kultūriniam ne išprusimui. Tačiau pastaroji valdžia, viltingai
pažadėjusi valdymo profesionalizmą, štai imtų ir susimąstytų, o kas ten,
Kultūros ministerijoje, profesionalai? Ir aplink besiburiuojanti „chebra“? Ir koks
yra skirtumas tarp kultūros profesionalų ir kultūros valdininkų, kurie nepajėgūs
bendrauti tiesiai ir atvirai, nes tada – žingsnis į šoną, ir diletantizmas
atsiskleidžia visu gražumu. Tai rimtas „kultūros“ bastionas,
kaip pavienis nelabai išlendantis į viešumą, bet gana gudriai renkantis sau

meninius primityvus, todėl atvirame bendravime, nepasitikėdamas savo
erudicijos galimybėmis, laikosi tuntais.
Taip išstumiamas visiškas urbanistinis nonsensas, paneigiantis patvirtintą ir jau
įvykdytą aikštės planinį sprendimą savo plastiniu vaizdu, žiauriausio lygio kičą,
nuo kurio turėtų apsiverkti visi autoriaus mokytojai, tačiau su gudriai pateiktu iš
tiesų patriotiniu motyvu.
Nors dėl mokytojų jau pradedu abejoti, gal jau ir jie iš tų“ avangardistų“, kurie
prikala savo sėklides Raudonojoje aikštėje. Toks palyginimas norom nenorom
kyla, kai iš vieno Dailės akademijos profesoriaus išgirsti, kad šių metų
bakalauras savo diplominiame „ištapė“ milžiniško dydžio vaginą? Aš
žinoma suprantu, kad tai istorinės reikšmės objektas, bet etinės ribos, turi
pagaliau būti.
Manau jiems derėtų priminti, kad minėtas rusų „avangardistas“, pateikęs eilinį
savo performansą Paryžiuje, buvo paprasčiausiai patalpintas į „psichuškę“. Gal
tame ir yra tikroji, atsakinga demokratija. O gal tai pasekmė to, kad jau traukiasi
iš aktyvaus gyvenimo paskutinieji „smetononės „Lietuvos inteligentų
palikuonys, matyt ir Dailės akademijos profesūroje…
Siūlomi gelžbetoniniai medžiai su išorėje „išpjaustytais“ partizanų
slapyvardžiais , galgi gimsta „modernizmo“ edukacinėje aplinkoje, su jau minėtu
bendrosios ir profesinės etikos neigimu.
Svarbu žinoti ir tai, kad čia lankysis daug pasaulio matę žmonės – bet kokia, kad
ir mažiausia aliuzija į kažką primenantį, kažkur jau matytą yra labai blogai.
Nors iki Vietnamo karo veteranų memorialo Vašingtone estetikos – toli kaip iki
mėnulio, ten siena su žuvusiųjų vardais, organiškai susieta su natūraliu tereno
perkryčiu, vis dėlto tam tikrais rakursais, sienos lūžiais plane galimai suvokiamas
idėjinis sekimas nebūtų nepagrįstas, o visai šviežia siena su giminiška estetika,
brutaliais raižiniais Maskvoje?
Taigi „bunkerio“ stūmėjai, tarsi išsilavinę žmonės, dėl ko pradedu abejoti,
privalėtų suvokti, kad „žinoti architektūrą ir suprasti ją yra du skirtingi dalykai“
(Le Courbusieur); tas pat pasakytina ir visoms meno rūšims. Tai ne
performansas, tai į užbaigtą urbanistinę struktūrą įkeltas esminis jos akcentas.
Be viso to, tokios tematikos objektas privalo atlikti ir šviečiamąją, didaktinę
funkciją. Tai pasakykite man, kaip kokiam, atvykusiam pagerbti Laisvės
kovotojus, karaliui, ar prezidentui, reikės paaiškinti, kad

partizaniškos žieminės yra antžeminiai bunkeriai… Dar blogiau su anūkėliais,
kurie gali pasigesti įėjimo į bunkerį, šaudymo angų, nustebinti, kad medžiai
betoniniai…
Kodėl, piliečiai aplink Labušauską, vadindami save profesionalais, nesugebėjo,
ar piktavališkai nenorėjo, nei padėti, nei paaiškinti nepatyrusiam autoriui aiškiai
matomas nelaimes. Bei jo pažeistas elementarias profesinės etikos normas, kai,
įėjęs į kolegų suformuotą, patvirtintą ir realizuotą koncepciją, privalai jų laikytis.
Visos kūrybinės organizacijos turi savo profesinės etikos kodeksus, neabejoju, jie
iš esmės identiški. Už tokį paniekinantį elgesį su aikštės autoriais, kai esmingai
griaunama jų įdėja, bet kuri kūrybinė sąjunga privalėjo griežtai paaiškinti…
Žinoma, tai galėjo ir privalėjo padaryti, turintis architekto diplomą vyriausias
savivaldybės archiklerkas. Bet jo“ lankstumas“ jau senai nestebina, nes galgi yra
genetinis.
Nėra blogiau, kaip kalbėti apie meną politikuojant. Ir nekalbėčiau taip, jeigu
žinočiau, kad tai tik meno valdininkų impotencija. Bet jeigu ne ir ši pozicija yra
sąmoningai reguliuojama. Tai kas tada?
Sutikite, Seimo sprendimo nepaisymas, atkaklus nepaisymas tai tendencija
pakirsti šaknis ir vėl išnykti? Tik sulaukus, vėl?
O dėl „Šviesą nešančio“ – tai modernus ir svarbiausia originalus, aukščiausios
klasės menas.
Leonardas Vaitys

PIRMAS ŽINGSNIS ŽENGTAS
Leonardas Vaitys,
Spalio 31d., 2019m.

Pradžiai keli žodžiai istorijai. Nebūtų šiandien realių žingsnių TAUTOS namų
gimimo procese, jeigu 1992 metais nebūtų susiformavusi TAUTOS namų
Santara, kurios pagrindinis variklis, organizatorius ir steigėjas žinomas literatas,
vertėjas, teatro veikėjas, nenuilstantis lietuvybės puoselėtojas Antanas Gudelis.
TAUTOS namų Santaros garbės pirmininkais savo laiku buvo šviesios atminties
Justinas Marcinkevičius, Algimantas Nasvytis, bet realiuoju reikalo judintoju,
visada buvo Antanas Gudelis, kuris šiandiena pelnytai eina Santaros pirmininko
pareigas, beje jau 1990 metais Lietuvos Aide paskelbęs straipsnį apie TAUTOS
namus, apie mūsų pareigą iškiliausiems pirmosios nepriklausomybės
lietuviams, tęsti jų sumanymą.
Ir taip beveik trisdešimt metų, Antano Gudelio vedamos delegacijos aplankė
visus Lietuvos prezidentus, visus Seimo pirmininkus, visus premjerus ir ne po
vieną kartą. Niekas neprieštaravo ir nieko nedarė…
Buvo momentų, kai atrodė mirsim su vėliava rankoje, taip ir nesulaukę. Deja
daug kas ir nesulaukė: Marija Gimbutienė, Norbertas Vėlius, Albertas Rosenas,
Vytautas Merkys, Zenonas Rokus Rudzikas, Romualdas Ozolas, Vaidotas

Antanaitis- Lietuvos šviesuoliai.
Ir dar istorijai. Gavom audienciją pas dabartinį premjerą Saulių Skvernelį. Tą
kartą Santaros delegacijoje, kartu su Antanu Gudeliu, Viktorija Daujotyte ir Roku
Zubovu teko dalyvauti ir man, eiliniam jos nariui. Įvyko tai, ko niekada nebuvo
panašiuose pokalbiuose su valdžia. Premjeras atvyko pasiruošęs, žinantis visą
TAUTOS namų idėjos epopėją.
„Viskas aišku, reikia. Turim padaryti“. Šia žinią skiriu jums bendrapiliečiai, kai
sekantį kartą balsuosite…
Taigi didžiojo veiksmo pradžia įvyko. Lietuvos architektų sąjunga nuveikė
didžiulį darbą. Tokių solidžių konkurso sąlygų mūsuose dar neteko regėti.
Vienok kai kur persistengta. Reikalavimas pateikti akustinius sprendinius ir
pagrindinių erdvių interjerus, buvo aiškiai perteklinis, galėjęs „atbaidyti“ kai
kuriuos jaunesnius kolegas, dar tikinčius parašytais reikalavimais, priešingai nei
labiau patyrusius, kurie kai ką įgnoravo, kai ką sukomponavo, gerai valdydami
kompiuterines programas.
Kaip kad dažniausiai būna, didžiausią problemą sukėlė ilgus metus stagnavęs
Kultūros paveldo departamentas, su savo draudimais keisti Tauro kalno reljefą,
nors jo viršutinė terasa, buvo nukasta bent penkis metrus, kai buvo statomi
Profsąjungų rūmai. Buvo užkirsta galimybė „išauginti“ kalną, suteikiant jam
naują šiuolaikinį gamtinį akcentą, miesto centre sukuriant Kalnų parko
aukštumų bendramiestinės jėgos ženklą. Juo labiau, kad toks reljefo pokytis
šioje miesto dalyje būtų nepavojingas, o pastato funkcija
iš esmės nereikalauja dienos šviesos.
Atleiskit, aš kelis dešimtmečius sirgęs TAUTOS namais, tame tarpe ir su pieštuku
rankoje, nuklydau į savo įdėjos aiškinimą…
Taigi ką mes turim šiandien?
Turim didelį, pasaulį sudominusį architektūrinį konkursą-248 darbai, tarp kurių
net 23 lietuvaičių. Sakau net, nes iš tiesų sąlygų reikalavimai buvo pertekliniai,
reikalaujantis ženklių finansinių išteklių, siekiant bendradarbiauti su patikimais
užsienio partneriais, kad ir akustikos srityje, kurių, tokio rango, Lietuvoje
aplamai nėra. Tuo tarpu iš tiesų svarbiausia buvo architektūrinės įdėjos paieška.

Atradom puikią, didžiulę ekspozicinę erdvę, buvusiame taksi parke, netoli nuo
centro, su nemenku parkingu. Lietuvos meno kūrėjų asociacijai linkėčiau
nepaleisti progos. Ten gali vykti įdomus gyvenimas su dideliu kiekiu žmonių.
Taigi vyksmas įvyko. Ar įvyko įvykis?
Pasitelkim Lietuvos architektų sąjungos pirmininkę Rūtą Leitanaitę,
komentuojančia pirmąja premija pažymėtą ispanų “Arguivio architects”
projektą; “Mano nuomone tai vienas stipriausių darbų ekspozicijoje. Konkursai
architektus dažnai gundo “pasitaškyti” fantazija, sukurt ką nors tokio, kas realiai
nelabai įgyvendinama [?LV]. Gal būtų galima priekaištauti, kad šis darbas nėra
itin ikoniškas , nesukelia didelio “wow” efekto, bet atsižvelgiant į konkurso
sąlygas ir į tai, ko Vilniuj reikia [?LV], jis yra labai geras viso to koliažas”.
Tuo ir baigiam?
Vertingiausią urbanistiniu požiūriu sostinės centro vietą su galimu tautinio
pasididžiaavimo simboliu TAUTOS namais, atiduodame “koliažui”? Tai kur mes
dar galėsime pasakyti visam pasauliui “wow”?
Ką tai reiškia “ko Vilniuj reikia”? Aišku, kad “wow”. Ir tiesa sakant mes jau patys
turime ne vieną lietuvaitišką architektūrinį “wow”, gal ne tokiose reikšmingose
vietose tik, paprasčiausiai neištransliuotą pasauliui…
O ką reiškia XXI amžiuje “realiai nelabai įgyvendinama”?
Žinot, kai aš dalyvavau ankstesniuose TAUTOS namų konkursuose, buvau
sugalvojęs, kad sutemus virš jų pasirodys holografinis “VYTIS”. Jaunieji Lietuvos
lazeristai paklausė manęs, kokio norėčiau-statiško ar šuoliuojančio? Kai nežinai,
atrodo stebuklas – iš tiesų – tinkamų profesionalų darbas. Duok Dieve sugalvoti.
Jauna ir žavi mano pirmininke, Tu neturi teisės mažinti kartelės aukštį. Ir
paskutinė pastaba. Kada architektūrinių konkursų žiūri sąstatas bus sudarytas
vien iš architektų, kaip to reikalauja Tarptautinė architektų sąjunga, kada mes
patys deleguosime į jas savo kūrybinius, ar teoretinius lyderius? Štai ir dabar
Lietuvą atstovavo vos porą visuotinai gerbiamų kolegų, kūrėjų ir jau apšilusiu
pedagoginėje ir teoretizavimo veikloje.

Pavieniui sunku atstovauti tarptautinėje žiūri, sudarytoje iš pakankamai
autoritetingų architektų. Užsienietiški kolegos, taip pat kaip ir mes labai greitai
išsiaiškina “who is who”, pajaučia mūsiškių “žiūristų architektūrinės erudicijos
lygį. Tačiau toli gražu nejaučia mūsiškos aplinkos subtilybių.
Vienas dalykas kai tai jiems atskleidžia lygiavertis kūrybinis partneris ir kitas, kai
tai daro konjunktūriniai architektūros valdininkai. Tai tęsiasi nuolatos ir
pastoviai ir čia jau Tavo, pirmininke, prerogatyva.
Taigi konkursas.
Tiesiog nuostabiai nuteikia milžiniškas maketų stalas, kuri kažkuris
šmaikštuolis- lankytojas pavadino “švedišku”. Iš tiesų-elegantiški vieno kasnio
maketai, tik mes žinome, kaip jie atitinka visas “Michelino” žvaigždutes.

Šioje begalinėje ekspozicijoje praleidau tris pusdienius. Įdomiausias buvo
paskutinis, kai po žiūri verdikto, buvo atskleistos visų dalyvių pavardės.
Negirdėjau tokios praktikos. Matyt tai buvo sutarta.
Nubėgau pasitikrinti, ar eilinį roplį ant kalno aš teisingai priskyriau Zaha Hadid
palikuonims. Deja. Palikuonis labai nuvylė.

Seksim, ar didžiosios Zaha palikuonys, “važiuos“ ant jos vardo, ar tai atsitiktinė
nesekmė.
Po to sekė“ Sou Fujimoto architekts“ paieška. Jau žinodamas žiūri verdiktą,
drąsiai keisčiau antrą vietą laimėjusius prancūzus , kurių projektas savo plano
piešiniu truputi dvelkia naftalinu, ir kiek primena pusamžės skandinaviškos
bažnyčios estetiką, tik ne stiklo, o aklinomis sienomis.[Beje jų parodytos galimos
miesto apžvalgos kryptys, pateiktos genplaną apsukus 180 laipsnių.]

Sou Fujimoto pastatas labiau „efemeriškas“, tarsi plevenantis erdvėje, tačiau
abu jie tokie tik vizualizacijose. Natūroje jie lygiai, kaip ir nugriautieji
Profsąjungų rūmai „slėgs“ kalną, taip mažindami jo gamtinį poveikį miesto
siluete, kuris deja, ir yra minimalus.

Šiaip jau ekspozicijoje galima buvo atskirti kelias vyraujančias tendencijas.
Vienas iš jų jungė „amebinis“ planinis sprendimas, kai pastatas suskaidomas į
kelis korpusus, stačiakampiais, lankstytais… Tokių buvo
keliolika iš viso pasaulio, kaip ir pirmos premijos laimėtojas.

Beje sutinku su žiūri sprendimu, nors patrauklus išskaidymas į atskirus tūrius
suponuoja ir įvairias, galimai ir nesėkmingas, kompozicijas iš
įvairių regėjimo taškų.
Antroji pagal gausumą, kas gerokai manę nustebino, buvo „suvažiavimo rūmų“
estetinės koncepcijos darbai. Atsiprašau už palyginimą, tai mano Kremliaus
suvažiavimo rūmų sindromas. Žinoma kilniau būtų šios grupės projektus lyginti
su Partenonu, ar bent jau su daugiau nei pusamžio amerikietiško architektūrinio
establišmento metro Edward Durell Stone kūriniais. Vienas iš tokių – trečios
premijos laimėtojas mūsų grandas Rolandas Palekas su komanda. Kodėl žiūri iš
tokios pačios estetinė koncepcijos išskyrė būtent šį darbą, galvoju, kad jis
mažiausio antžeminio tūrio. Nustebino ir demonstratyvus pastato patraukimas
nuo jau tarsi įaugusios į sąmonę meridianinės [A.Nasvyčio terminas] ašies su
Lukiškių
aikšte.

Bandymas tai pagrįsti galima gilumine apžvalgos galimybe nuo pat Kalinausko
gatvės į Neries dešinį krantą – graži, tačiau formali, grafinė įdėja. Vis tiek,
optimaliausias dešiniojo kranto miesto vaizdas atsiskleis iš pastato prieigų, kaip
buvo ir iki šiol. Tačiau plati žalioji juosta nuo pat Kalinausko gatvės, apjungdama
Tauro kalną, Lukiškių aikštę ir net dešinį Neries krantą, atrodo patraukliai.
Siūlant sprendimus, reikia pagrįsti pasirenkamus prioritetus, atsižvelgiant, kad
urbanistinės miesto struktūros
kūrimas- ilgalaikis, komandinis darbas ir neigti, tai kuo mus įtikino ankstesni
kolegos, nederėtų…
Iš tiesų, nesuprantu, kaip toks subtilus Rolandas, Stokholmo bibliotekos
konkurse, elegantiškai įsirausęs į reljefą, sukūręs puikią Vilniaus Universiteto
biblioteką, beje ją perkėlus į šį konkursą, būtų artimiausia
nugalėtojui, šį kartą nepajuto tereno traukos.
Na, o „SMAR Achitecture Studio“ iš Australijos, po laimėto konkurso „Mokslo
saloje“ Kaune, pateikė dar vienus“ suvažiavimo rūmus“ su skaidriais
vizualizuotais fasadais ir puikiu maketu, tarsi iš bakalaurinio
darbo, su permatomu stogu, tipiniu studentišku „fintu“, vis dar žavinčiu
profesūrą, bet niekaip nesuprantu, kaip tai galėjo paveikti tokio lygio konkurso
žiūri.

Nors šiaip jau pati žiūri ataskaita atrodo labai solidžiai ir „storai“. Trūksta tik
vieno – vilnietiškumo.
Aplamai dauguma darbų, akcentavo vaizdų į miestą atskleidimą, tarsi
pagrindinė funkcija būtų ne renginiai vykstantys pastate. To pasekoje,
pagrindinės funkcinės erdvės, yra „įvilktos“ į stiklinį rūbą, visiškai nereikalinga
esminiam vidaus vyksmui ir ženkliai pakeliančiam objekto kainą. Ženkliai.
Pasiekti patrauklios miesto ekspozicijos, galima žymiai mažesniais, tiksliniai
fokusuotais plyšiais ir specialiomis, apžvalgai skirtomis platformomis, į kurias
patekti būtų galima nepriklausomai nuo vyksmo pastato viduje.
Kas dar buvo. Buvo keletas darbų, kai buvo sunku suprasti ar tai
postmodernistinė ironija, ar …potencija.
Bet smagu. Buvo šveicarai, pasiūlę porą išdidintų „šale“.

Buvo rusai, jeigu nebūtų suskaidę bendrą tūrį pernelyg ryškiomis, funkciškai
beprasmėmis linijomis, būtų gal artimiausiai mano puoselėtam kalno
aukštinimui.

Buvo keli bandymai rekonstruoti esamą pastatą, bet nelabai sėkmingi, nors
pagrindinės vestibiulinės erdvės, iš tiesų unikalios, gaila. Ją tikrai galima buvo
išsaugoti su visais vitražais.
Kaip pastebėjote, nelindau į funkcinius sprendimus. Visi dalyviai dirbo pagal
vienodą programą, todėl visi ją vienaip ar kitaip tenkino. Galų gale, tai dar ilgo
projektavimo proceso klausimai. Proceso, kuriame, tikiuosi bus pakviesta
bendradarbiauti ir kokia lietuviška firma.
Reziume: turim, ką turim. Nugriovėm buvusi pastatą – gerai. Gerai ne dėl to, kad
nugriovėm charakteringą laikmečio architektūros objektą. Ne, tiesiog jis taip
slėgė ir optiškai mažino kalną savo diktatorišku “majestozu“. Gerai pasirodėm
organizuodami, neperdedant, milžinišką konkursą, už ką garbė Architektų
sąjungai ir renginio kuratoriams R.Leitanaitei ir A.Sasnauskui. Sulaukėme daug ir
neprastų dalyvių. Ateičiai žinokime, kad norint pritraukti realias pasaulines
žvaigždes, prizinis fondas privalo būti bent du kartus didesnis, kokia bus ir reali
realizuoto projekto kaina…
Be to dar reikia išmokti daryti šou. Juk tai buvo mkilžiniškas renginys, knygų ar
paveikslų mugės lygio, vykstančio Litexpo.
Reikia pastovios reklamos, reikia kvalifikuotų gidų, reikia muzikos, kaip man tai
tylaus klasikinio džiazo, reikia baro, naturalu, su nealkoholiniais gėrimais.[Joke]
Leonardas Vaitys
PS.: Žinia, galėjome dalyviams kelti sudėtingesnius architektūrinius uždavinius –
sukurti paradoksą, kaip pavyzdžiui „Tete de Fance“ konkurse Paryžiuje buvo
siūlyta „užbaigti Eliziejaus laukus taip, kad jie galėtų
tęstis“. Kaip jums tai? Gal nuo paradoksalaus uždavinio ir gali gimti
architektūrinis „WOW“?

ŠVENTO JOKŪBO
KONKURSAS
Leonardas Vaitys,
Lapkričio 24d., 2019m.

Jėzui su mokiniais keliaujant į Jeruzalę,
Vieno Samarijos kaimo gyventojai
Nesutiko jų priimti nakvynei.
Pasipiktinę broliai Jokūbas ir Jonas sušuko:
„Viešpatie jei nori, mes liepsime ugniai
kristi iš dangaus ir juos sunaikinti“.
Jėzui įsiterpus viskas nurimo. Norisi tikėti, kad po mūsų „glaudaus“ prisilietimo

prie Šv. Jokūbo šventyklos, „griaustinio vaikai“, taip buvo pravardžiuojami
broliai- apaštalai, jeigu ir liks nepatenkinti, tai nors nekerštingi. Baisoka? Juo
labiau, kad ką bedarytume šioje teritorijoje, užstatymo požiūriu, bus blogiau nei
dabar. Jau vien dėl to, kad naujas licėjaus ir viešbučio kompleksas pritrauks
naujus automobilių srautus, ne tokius vienalaikius į viešbutį, prie kurio bus
privažiuojama pastoviai visos paros metu, bet pamokų pradžia ir pabaiga
licėjuje garantuotai padidins kamščius, labiausiai ir taip perkrautu laiku. Geriau
nei dabar, būtų vienu atveju- nugriovus tris likusius pastatus aplink bažnyčią ir
vienuolyną, kurie nepriklauso šiam kompleksui.
Gautume puikią, barokinę šventovę, iškylančia gamtos apsuptyje, šiuolaikinio
miesto centre. Žaliasis kilimas nuo Tauro kalno, susiaurėjęs Aukų gatvelėje,
išsiplėstų Lukiškių aikštėje ir apglėbdamas bažnyčią, išeitų iki upės,
kontaktuodamas su naujojo centro žaliąja pakrante.
Beje panašų į aprašytąjį vaizdelį radau Algimanto Mačiulio knygoje „Architektai
Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai“.[323 psl.]

Vienok, atidžiau įsižiūrėjus į jį, matosi siūlomas užstatymas tarp Lukiškių aikštės
ir bažnyčios. Tai priminė man jaunatviškus laikus, kai tada, dar vadinamoje
Lenino aikštėje, priešais bažnyčią, buvo paskelbtas architektūrinis konkursas
Lietuvos komunistų partijos CK administracinio pastato projektui.
Konkursą laimėjo, kitaip tuo metu ir būt negalėjo, žymieji broliai, pasitelkę
jaunąjį Algimantą Reimerį, užtat antrąją premiją laimėjo du, tik metai, kaip
studijas baigę “pacukai”- Gintautas Telksnys ir Leonardas Vaitys. Šiandien
galvoju, kad gerai, kai ne viskas gyvenime sekasi. Šiandien gal būtų nejauku
žiūrėti į savo “kūrybą”.

Ko gero taip jaustusi ir šviesios atminties “metrai” Nasvyčiai, nes vienas iš
reikšmingiausių laikmečio konkursų projektas- laimėtojas, į minėtą išsamią
monografiją nebuvo įtrauktas.
O gal ir ne- prie architektūros priprantama. Kaip pripratom prie dabartinės
Ministrų tarybos [arch. Vytautas Čekanauskas], pastatytos nugriovus
charakteringą senamiestišką kvartalą… Pateisinti savo konformizmą, galima
jaunatve, vėliau ne demokratišku režimu, bet iš tiesų tai nenugalimas noras
statyti, dar nesupratus miesto esmės, apsimetus, kad jos- “genius loci” aplamai
nėra.

Taigi, išpažinęs nuodėmes, pabandysiu aprašyti kai kuriuos pastarojo konkurso
projektus, suprasdamas, kad dabarties, nenumaldomo gobšumo laikais,
praeities pamąstymai- viso labo „pezėjimas“.
Taigi pirmyn į laukinio kapitalizmo epochą.
Visų pirma, kaip nuolatos, nebuvo griežtai laikytasi tvarkos, dėl ko atsakinga
vertinimo komisija, nors konkurso sąlygos buvo parengtos išsamiai, kokybiškai,
reglamentuotai. Komisija savo sprendimu leido
dalyvauti dviem kolektyvams, pristačiusiems savo projektus praėjus parai po
nustatyto termino. Ačiū Dievui jie nebuvo premijuoti.
Buvo nustatytas pateikiamų planšetų skaičius :4-6. Penki konkurso dalyviai
pateikė po aštuonis, o vienas net dešimt? Taip iš dvylikos pateiktų projektų būtų
likę šeši. Galgi ir komisijos darbas būtų lengvesnis ir kokybiškesnis? O komisija,
kaip visados, prie kelių architektų prifarširuota: pora pedagogų, savivaldybės
klerkas, netgi puikiosioji rašytoja Kristina Sabaliauskaitė [o, jeigu tai būtų
stimulas pratęsti „Silva“…]
Betgi Tarptautinė Architektų organizacija aiškiai nurodo- vertinimo komisijos
nariai gali būti tik architektai. Visi, kitų profesijų žmonės, gali būti komisijos
kviečiami konsultantais. Tokį statusą aš siūlyčiau pasirinktį ir architektūros ir
paveldosaugos administratoriams, taip išvengiant galimo tarnybinio spaudimo,
taip atsiribojant nuo žiūri verdikto, kuris gali nepatikti valdžiai. Be to, tapo tarsi
būtina į žiūri kviestis kolegas iš užsienio ir neprastus architektus, taip siekiama
apsisaugoti nuo dažno viską išmanančių, energingų piliečių galimo
nepasitenkinimo rezultatais. Užsieniečių buvimas nėra blogai, tačiau retas kuris
iš jų gali suprasti Vilnių- tai natūralu.
Pirmiausia apie kelis konkursinius, nepremijuotus projektus.
Neabejotinai originaliausias darbas įprastame elegantiškų „dėžučių“ fone,
projektas su devizu 082004, kurio autorius tarsi netyčia atsiskleidė savo
„facebooke“. Jeigu tai tas pats aktyvus plepys, tai galima tik pavydėti abiejų
aukšto lygio gebėjimų- architektūros ir plepėjimo. Beje, atsisakius pastarojo,
galgi liktų daugiau laiko sunkesniam užsiėmimui, kuris tokioje plastinėje
redakcijoje, būtų labai reikalingas „konceptualių“ dėžučių pasaulyje.

Žinoma, tokią aktyvią fasadų plastiką būtų sunku suvaldyti, juos detalizuojant,
ypatingai tokio ilgio išklotinėje. Bet nebandant, tikrai neišeis. Mus gal būt
baugina, tokia aktyvi architektūra, arti paveldinės, bet žinom, kad geri
šiuolaikinės architektūros darbai neretai dera tarpusavyje. Neretai…

Kitas man kritęs į akis projektas devizu- 202333 [4] išsiskyrė bene geriausiai
subalansuotu, kompaktišku planu, vykusiai suskaidyta Tumo- Vaižganto gatvės
išklotine. Didžioji šio projekto nelaimė- sporto salės iškėlimas virš žemės ir jos
pabrėžtinis eksponavimas, atsukus ją į Lukiškių aikštę.
Patraukliai atrodantis vizualizacijos fragmentas su stikliniu salės tūriu,
negalimas dėl dviejų priežasčių: Lukiškių aikštė, visgi labiau reprezentacinė, o
stiklinės sporto salės sienos, dar atgręžtos į pietus ir vakarus, daro joje numatytą
vyksmą neįmanomu, dėl perkaitimo, su tuo dar galima kovoti, kad ir brangoka,
bet žaisti religinį krepšinį neįmanoma, dėl saulės spindulių poveikio žaidėjams.
Patalpinę bent pusę salės aukščio po žeme, kolegos būtų išvengę pagristo
priekaišto dėl viešbučio aukščio.
Dabar apie laimėtojus.
Trečiosios premijos laimėtojas- svečiai iš Rumunijos, architektūros biuras
„STARH“, pasiūlo begalinio ilgio Tumo- Vaižganto gatvės išklotinę, matyt su
madinga pretenzija į minimalizmą.

Tačiau tai tėra tik primityvizmas. Tikrasis minimalizmas architektūrinėje
plastikoje, būtinai pateikia kokį originalų ritmą, ar detales, kurių niuansavimas ir
sukuria minimalizmo vertę. Siekdami vienodo plastinio sprendimo ir kitose
fasaduose, kolegos nesugeba pasiekti konteksto su greta stovinčiais pastatais.
Viso komplekso vieningumas bandomas pasiekti spalva. Kodėl ji raudona?
Genplane, didžiausia blogybė įvažiavimas iš krantinės- akivaizdu, kad dirbo ne
vilniečiai.
Stebėtinas ir ypatingai neekonomiškas viešbučio planinis sprendimas- kambarių
vienpusis išdėstymas, kas ir suponavo begalinio ilgio išklotinę.
Antroji premija skirta architektų biurui „Siena“, pateikusiam diametraliai
priešingą ankstesniajam projektą. Tai kelių atskirų korpusų viešbutis, matyt
pretenduojantis į „Formulė 1“- bežvaigždutinį lygį, kai viename iš korpusų gavę
raktą, klientai savarankiškai atranda savo numerius, kur nėra dengto ryšio tarp
korpusų, kur kiekvieno korpuso pirmieji aukštai turi skirtingas funkcijas, taip
priversdamos gyventojus, lauku pasiekti norimos funkcijos tašką, kurio nėra jo
gyvenamajame korpuse.

Miesto struktūroje, ypatingai istorinio, toks plane sukraipytomis kryptimis
sudeliotos dežutės, paneigiančios perimetrinio- miestiškojo užstatymo
principus. Atskirų korpusų estetika graudžiai primena tarybinius vaikų darželius.
Čia privalau pasakyti kelis žodžius apie žiūri sprendimus, kurių, kalbant apie
minėtus prizininkus, aš kategoriškai nesuprantu. Jau tapo įprasta, kad vertinant
konkursui pateiktus projektus, suprantama skirtingus, žiūri neišryškina
optimalios architektūrinės koncepcijos, bet premijuoja visiškai skirtingų
koncepcijų projektus. Taip įvyko šiame konkurse, taip įvyko “Tautos namų”
konkurse.
Tai iš esmės neteisinga, nes nepremijuoti lieka projektai, kurie siekė rezultato
prioritetiškai atrinktoje, teisingoje kryptyje. Tačiau šios prioritetinė krypties,
žiūri kažkodėl neapibrėžia, baisu pagalvoti – nepajėgia, todėl premijuojami
diametraliai priešingų tikslų siekiantys projektai, kurie iš tiesų turėtų buti
atmesti. Žiūri sprendimų neapibrėžtumas tarsi palieka mums rinktis patiems.
Taip diskredituojamas
profesionalo statusas visuomenėje.
Konkurso laimėtoja, žvaliai besibraunanti į Lietuvos architektūros lyderius,
jaunatviška „DO Architects“.Pateikiamas projektas bene labiausiai įsimenamas
gerai sustyguota funkcine schema, patraukliu vidaus kiemo suplanavimu, į dvi
dalis sudalinta ilgosios Tumo- Vaižganto gatvės išklotine,
sėkmingai „sugaudžius“ skirtingas bažnyčios ir gatvės kryptis. Beje toks
sprendimas pastebimas ne viename šio konkurso projekte.
Labai elegantiškos jungtis tarp korpusų. Beje projektas pateiktas keturiuose
planšetuose, įrodo, kad įdėjai atskleisti, to pilnai pakanka.
Kas nepatiko? Nepatiko agresyvus viešbučio korpuso „išlindimas“ į sankryžą. Čia
jau nesijaučia koks nors užstatymo linijų „gaudymas“-tiesiog nemotyvuota
agresija. Beje, santūresnis šios vietos sprendimas, būtų galėjęs pasitarnauti
gražios žaliosios zonos, šalia pagrindinio įėjimo į viešbutį, kuris beje, atsiduria
prie esamos troleibuso aikštelės ir labiausiai apkrautos sankryžos, tuo tarpu
trumpalaikiui automobilių sustojimui prie įėjimo, nenumatyta bent kokia
transportinė „kišenė“.
Labiausiai nustebino, viešbutinių korpusų architektūros banalumas, tarsi
planinis sprendimas ir plastinis, būtų skirtingų rankų ir galvų darbas. O jau
viešbučio korpusų atsitverimas aklinomis sienomis nuo patraukliausių vaizdų į

dešinyjį miesto centrą, mažiausiai atrodo keistas.
Kodėl taip atsitinka šiam begaliniai potencialiam kolektyvui. Trumpai susidūręs,
nuo ko liko malonūs prisiminimai, girdėdamas kitų kolegų dūsavimus, galgi su
tam tikra pavydo gaidele, linkęs spėti, kad jaunatviškas maksimalizmas stumia
juos į maksimalius kūrybinius krūvius, kuriais tikrai galima būtų žavėtis, jeigu ne
ilgoka patirtis už pečių.
Jie per daug dirba, nespėdami atsitraukti nuo ekranų, todėl negalėdami
pamatyti visumos, būtent, dėl atstumo, atokvėpio, laiko apmąstymams stokos.
Sunku patikėti, kad per kelis mėnesius buvo sudalyvauta net trijuose
konkursuose, bent jau tiek man žinoma. Beveik nepriekaištingas laimėjimas –
licėjus Pilaitėje, kuriame tobulas planinis sprendimas, jaukios ir tiesiog gražios
bendrosios erdvės, estetiškas sklypo sutvarkymas…Tik tipologinis vaizdaslabiau daugiabutis rekreacinėje aplinkoje nei mokykla.
Nekomentuosiu Tautos namų konkursui pateikto projekto, pavadinkime jį vienu
iš 248. Dabar kompleksas Vilniaus širdyje. Na negali tenkinti tokio
indiferentiško lygio meninis vaizdas, kuris tenkina įvairius derintojus, kad tik kas
neatsitiktų…
Kai pasižiūri į Jūsų konkursantų pavardes, matai tas pačias lyderių pavardes. Gal
Jus dar nejaučiat fizinio nuovargio, neskubinkit laiko, tai tikrai ne už tolimų
kalnų, bet sprinteriškas tempas turi savo praradimusilgo ir ritmiško judėjimo metu, atsiskleidžiančio aplinkos grožio, analizės ir
meditacijos…
Ką gi, bravo Lietuvos architektų sąjunga, suorganizavusi ir pavyzdiniai
organizavusi stambius architektūrinius konkursus. Dar reikia atrasti būdus,[ gal
papirkti], žiniasklaidą, kad visuomenė pagaliau suprastų, kas tai per gildija,
kurios veiklos esmė yra kokybiška aplinka, kurioje ji egzistuoja.
Sutarkime dėl vieno- konkursų rezultatai tai tik darbo pradžia- mes GALIM
GERIAU.
Leonardas Vaitys

PREZIDENTŲ ALĖJA
AMŽINYBĖJE
Leonardas Vaitys,
Sausio 06d., 2020m.

Natūralu, kad gyvenimas mus įpareigoja ne tik patiems „atkakliai gyventi iki
mirties“-tai J.Chittister savo knygoje „Metų dovana“ apibūdina kaip „gal būt
vieną didžiausių dorybių gyvenime“, bet ir pasirūpinti mus palikusiais…
Žinia lietuvaičiai mėgsta rodyti savo meilę išėjusiems, matyt vildamiesi bent kiek
išpirkti savo kaltes, prieš tai pastoviai trumpinę mylimų žmonių gyvenimą.
Tos meilės išraiškos pripildytos mūsų kapinės varo į neviltį savo beskonybe,
susireikšminimu, nepagarba šalia gulinčiam.
Kadaise, pasilikusių gyventi kūrybinį šišą, nemenkai suvaldydavo, derintojas,
kaip taisyklė, tai būdavo miesto vyriausiasis dailininkas. Kai jais tapdavo iškilios
ir žinomos profesionaliai visuomenei asmenybės, jų nuomonė būdavo lemiama.
Dabar gi, viskas kapinių vadovų supratime, o miesto vyriausiasis dailininkas jau
senai tapo eiliniu savivaldybės klerkeliu.
Kadangi miršta ne tik eiliniai, bet ir patys svarbiausi valstybės piliečiai, valdžia
supranta, kad padėti juos į bendrą betvarkę tarsi nepatogu, juo labiau, kad
svarbiausieji turi savo pageidavimų –kuo aukščiau, kuo toliau nuo tų, kuriems
ilgus metus nuoširdžiai vadovauta…
Nori nenori, tenka pasikviesti architektus, jie bent braižyti moka. Taip atskiros
kapinės tampa reprezentacinėmis su VIP zonomis. Tokiomis jau senokai
vadinamos „Antakalnio kapinės“, jų suplanavimas karts nuo karto
atnaujinamas.
Pastarojoje nepriklausomybėje atsirado nauji pretendentai buvimui čia, kuriems
teko kurti atskiras nuo bendrojo laidojimo vietas. Taip, remiantis pastaruoju
kapinių suplanavimo projektu [arch. G.Miknevičienė], kuris turi ilgą, kelių
dešimtmečių projektavimo istoriją, jose buvo restauruoti I-ojo pasaulinio karo

dalyvių kapavietės, netoliese sukurtas kvartalas skirtas Lietuvos kariuomenės
karininkų laidojimui. Kitoje pagrindinio tako pusėje- Napoleono armijos kareivių
kapavietė, o aukščiau už jos Sausio 13-osios aukų memorialas, įvykdytas ir
prižiūrimas griežtai pagal projektą.[arch.J.Balkevičius ir M.Šaliamoras].

Štai čia valdžia ir apsiskaičiavo. Akyvaizdu, kad ir signatarų alėjos vykdymą ir
finansavimą (svarbiausia) reikėjo vykdyti centralizuotai, su aiškiai
reglamentuotais plastiniais sprendiniais, kurie, beje buvo pateikti bendrame
kapinių projekte. Tai didelis, déjà jau įprastas priekaištas kolegoms, kurių
svarbumas neretai pasirodo nemenkesnis, nei čia gulinčių.
Palikus šį rūpestį patiems signatarams, tiksliau, jų artimiesiems, pastarieji ėmėsi
atskleisti kiekvieno iš “svarbiausiųjų” nepakartojamumą. Vaizdas, labai panašus
į tridešimt metų matomą seimą- visi nepakartojami, atsipūtę, plepantis
telefonais, žiūrintis Tv programas, komandiruotėse Gabone ar Barbadose dėl
naujo silicio slėnio, beveik pusės aplamai nėra…Ką ten mums kokia nors
Arlingtono tvarka, aplamai disciplina.

Demoralizuojantis vaizdas tiek seime, tiek kapinėse…
O ką, jeigu taip kaip su Vijunėle? Ne, nepavyks, čia visų partijų svarbiausieji ir
kiekvienas pats svarbiausias.
Šalia ir “Prezidentų alėja”- šiandien aktualiausia, mat paskelbtas konkursas
prezidento A. Ramanausko-Vanago antkapiniam paminklui. Akcentuoju
ANTKAPINIAM. O jis turi savo specifiką ir skirtingą funkciją nei paminklas
konkrečiam, to nusipelniusiam asmeniui, jo gimtinėje, miestų ar miestelių
aikštėse, skveruose. Juose, kaip taisyklė paminklo plastiniame sprendime
esminu tampa portretas.
Taip buvo padaryta pirmoji klaida- paminklas prezidentui A.Brazauskui, kuris
nėra antkapinis. Ir vėl, kaip mums būdinga, nekreipiamas dėmesys į viso
komplekso projekto autorių nuomone, kur aiškiai nurodomas antkapinių
paminklų- sarkofagų principas, kuris garantuotų architektūrinę vienybę mums ir
galimą susitaikymą gulintiems.

Įsivaizduokim, kas neišvengiamai atsitiks dabar, o vėliau, kavojant sekančius,
dar baisiau, kai menininkai, remiami mylinčių likusiųjų išreikš savę skirtingais
dydžiais, skirtingomis medžiagomis…
O jeigu, paaiškėjus naujiems faktams, kam nors pasirodys, kad kuris iš
prezidentų gal cvirkos, ar škirpos…
Tada sarkofage ramiau.
Tačiau nutarkime, kad mes ne visiški beraščiai ir konkursantai pateiks
harmoningus prezidento A. Brazausko paminklui projektus, dėl ko rūpinsis
kompetetingą komisija, kurios sudėtyje pasitaikys vienas kitas profesionalas,
vienas iš jų bus lankstusis miesto vyriausiasis architektas, taip atimdamas vietą
iš realaus profesionalo. Manau, kad komisijoje tikrai nepraleis progos pasirodyti
ir nustebinti savo meniniu išprusimu miesto ir visuotinės valdžios svarbiausieji.
Ką gi lygiuokymės į prezidento A. Brazausko paminklą?
Štai stoviu aš šalia. Mes, atsiprašau prezidente už familiarumą, buvome
panašaus ūgio ir panašios kompleksijos. Dabar gi Jūsų galva padėta ant
kvadratinės kolonos, kurios parametrai yra artimi naturaliam žmogaus ūgiui, o
galva trigubai didesnė.

Pirmoji klaida.-Galva gali būti bet kokio dydžio, jeigu ji stovi ant postamento,
savo masteliu nesuvokiamo kaip naturalus žmogaus ūgis. Ji gali būti žemiau,
aukščiau bet tik ne tokiam santykyje su postamentu kaip čia, kai tikrai
nebesupranti ar tai ne mastelio klaida.
Antroji klaida.- Galva padėta ant kolonos be jokio intarpo, nors toks yra netgi
fiziologinis- žmogaus kaklas.O marškinių apykaklės, ar kaklaryšio užuomina,
atskirtų ją, sukurtų plastinę pauzę tarp skirtingos meninės plastikos ir medžiagų,
ir, be viso kito, panaikintų apmaudų karikatūriškumo įspūdį.
Trečioj klaida.-Medžiaga iš kurios išpildytas portretas. Senai žinoma, kad blizgus,
ypatingai baltas metalas “nelaiko” naturalaus apšvietimo,taip iškreipdamas
plastiką.

Ketvirtoji klaida.-Portretas neatitinka realaus to laiko A. Brazausko vaizdo, koks
jis buvo savo prezidentavimo metu. Čia pateikiamas, jau déjà sergančio
žmogaus vaizdas su neišvengiamais veido proporcijų pokyčiais.

Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko portretas.
Ką gi tai buvo konkurso laimėtojų darbas. Visiems ištinka kūrybinės nesekmės. O
būtent taip aš vertinu šį darbą, todėl ir neskelbiu jo autorių pavardžių. Bet
apsaugoti nuo nesekmių ir yra vertinimo komisijos. O jų sprendimai ir toliau liks
tokie pat neprofesionalūs, kol nebus laikomasi jų sudarymo tarptautinių
standartų- VISI komisijos nariai privalo būti tos srities profesionalai. Šiuo atveju
architektai ir skulptoriai. Visi kiti gali būti kviečiami konsultantais,
nedalivaujančiais priimant verdiktą. Bet gi mūsuose tai neįmanomą…
Tai ką daryti? Yra du keliai.
Palaukti ką parodys naujasis konkursas. Pasirūpinti, kad konkurso vertinimo
komisijoje būtų viso komplekso autorius, sugebantis matyi visumą ir galimą
naujojo projekto sėkmes ar dar didesnes nesekmes. Gal yra vilčių, kad pastarasis
konkursas parodys galimą naują įšeitį.

Prie dabartinės signatarų paminklų betvarkės, kuri būdama prezidentų alėjos
fone, neišvengiamai disonuos, tiesą sakant, su bet kokiu sprendimu.
Manau, kad grižti prie “sarkofaginio” sprendimo nepavyks, nes tam reikėtų
nukelti A. Brazausko paminklą. Tai ko gero būtų per drasu net mūsų
svarbiausiems…
Reiškia A.Brazausko paminklo ( stulpas- galva) sprendimas yra visų sekančių
prezidentų paminklų sprendimų raktas.
Belieka perlipdyti prezidento galvą, atsižvelgiant ne į mano pastabas, o į
daugiametę pasaulinę praktiką. Galėčiau parodyti kaip, bet tai būtų nemandagu
kolegų atžvilgiu.
Tada nustatyti, koks yra rekonstruoto paminklo aukštis, medžiagos ir ramiai
pritaikyti šiuos reikalavimus visiems sekantiems…
Na bent jau čia, mes galime išrikiuoti savo vyriausiuosius kariuomenės vadus į
tvarkingą rikiuotę- vieningą, disciplinuotą, pajėgią falangą, Lietuvos Prezidentų
alėją.

DVI BĖDOS KAUNE (I)
PIRMOJI- JAU ĮVYKUSI
Leonardas Vaitys,
Vasario 16d., 2020m.

„Vienybės aikštė“- per pusamžį įaugusi į miestiečių sąmonę, harmoninga
geriausiai laikmečio architektūros stilistikai, kuri savo ruožtu sugebėjo
pakankamai pagarbiai prisiderinti prie ikoninės aikštės aplink V.Dubeneckio
šedevrą. Ikoninės tiek istoriškai, tiek architektūriškai, kas šiam straipsneliui
svarbiausia.
Buvusi „Vienybės aikštė“, (S. Bartusevičius, V. Stauskas) nors ir sudurta iš dviejų
dalių, ir iš dviejų epochų architektūros tapo elegantišku pagrindu tūrinei

architektūrai, bei išlaikė modernistinės erdvės vaizdą ir dvasią.

Šiandien sunaikinta…
O buvo ne taip paprasta, jauniems sovietų Lietuvos architektams, suprojektuoti
REPREZETACINĘ miesto aikštę, su pakankamai stambiu užstatymu šalia jau
buvusios prieškario grandų projektuotos aikštės. Ir tai neabejotinai pavyko.
„Aukštuminis Pramprojektas“(V.Stauskas, A. Sprindys) suformavo naująją
išklotinę, tarsi atliepdamas „Karo muziejaus“ bokštui, tarp abiejų aikščių
atsirado trys granitinės stelos su visais laikais ir visose šalyse gerbiamais
siužetais, iškaltais žymiausių Lietuvos skulptorių, (J.Kėdainis, R. Antinis, K.
Švažas) be jokių mus erzinančių žvaigždžių ar pjautuvų su kūjais.

Kam reikėjo juos ištremti į Grūtą, kaip „Kryžkalnio Motiną“ (skulp.
B.Vyšniauskas), kurios silueto vos už Raseinių imdavau ieškoti savo kasmetinėse
kelionėse prie jūros ir ne tik aš. Juk ji paprasčiausiai žymėjo
pusiaukelę nuo Kauno ir du trečdalius vykstant iš Vilniaus. Tai visada būdavo
nuotaiką keliantis ženklas- liko ne taip jau ir daug…
Ačiū Dievui taip nepasielgta su puikiomis S. Šarapovo stelomis ant Seimo
fasado. Paprasčiausiai išlipdyti revoliucionieriai, tapo atgimimo veikėjais.
Svarbiausia liko aukščiausios prabos menas. O gal dabar nebeliks, kai Seime kas
nors perskaitys šį straipsnelį ir atsiras koks genderistas, kuris pareikalaus jas
pakeisti? Šiaip jau tokios temos scenarijus suponuotų įdomią plastiką.
Taigi „Vienybės aikštės“ autoriai šiomis stelomis rado elegantišką dviejų atskirų
epochų atskirimą. Greičiau ne atskirimą, o nužymėjimą. Po kurio laiko aikštėje
iškilo „Miestprojektas“ (A.Sprindys). Urbanistiškai vėl buvo viskas teisinga,
pastatas, kaip ir Karo muziejus optiškai atskyrė dvi svarbias, reprezentacines
Donelaičio ir Putvinskio gatves, tiek aukščiu, tiek koloritu nekonkuruodamas su

pastaruoju. Tiesa pastato architektūrinė estetika, nebuvo perdėm naujoviška,
bet atitiko to laikmečio geriausius mums pasiekiamus pavyzdžius.

Po kelių dešimtmečių buvo subanalintas, siekiant primityvaus stiklinio
modernizmo (J. Audiejaitis, R. Giedraitis).
Be abejonės šis pastatas turėjo tarnauti fonu ir atsirasiančiam plastiniam
akcentui, kokiam, tuo metu klausti nevertėjo. Taip atsirado neblogas N. Petrulio
Leninas, kuris žinoma čia negalėjo likti.
Bet puikiai suplanuotoje REPREZENTACINĖJE miesto aikštėje, savo prigimtimi
modernistinėje, argi negalėjo atsirasti paminklas VIENYBEI, gal jos sakysite per
daug mūsuose?
O kur Jūs, Kauniečiai susirinksite dabar, norėdami paminėti svarbiausias miesto
ir valstybės dienas? Kur, jeigu ne čia, dviejų istorinių epochų aikštėje, su siluete į
dangų šaunančia PRISIKĖLIMO bažnyčia?
Ar jau vietos mažai, apyskurdžiuose gyvenamuose rajonuose, padaryti madingo
laisvalaikio aikšteles, gal ir paprastesnes, ne tokias šleikščiai manieringas kaip
„Vienybės aikštėje“. Beje ,sekantis logiškas žingsnis, būtų jos pavadinimo
pakeitimas.

Užjaučiu ir elitinės architektūros Putvinskio gatvės gyventojus, vienintelis
įvažiavimas į (500 vietų???) parkingą sudarys nepavydėtinas transporto spūstis,
kas ir taip jau Kaune ne naujiena.
Atvažiavę vokietukai su vietiniu vertėju R. Giedraičiu, nepasitenkinę horizontalia
plokštuma, kibo ir į vertikalias. Taip „švariai“ nuskutę Pramprojektą, panaikinę
autentišką laikmečiui fasadų apdailą, bando suteikti jam madingą minimalizmo
estetiką. Bet minimalizmas nedaromas dažais, bent jau architektūroje, jis
daromas atrandant netradicinius plastikos elementus, originalius langų ir aklinų
plokštumų santykius.
O jau kampinis namas V. Putvinskio gatvėje rodo, kad atvykę architektai (ar
tikrai?) visiškai nesigaudo stilistikoje jeigu, išdrįsta savo primityvų manierizmą,
kildinti iš aristokratiškos gatvės architektūros.

Gavosi beveik kaip Vilniuje su išimtinai įkonų kūrėjo D. Libeskindo „MO
muziejumi“. Gal dar skaudžiau.
Primena anekdotą: „Ateina cirko artistas pas direktorių- turiu naują numerį,
kokio rekvizito reikia, klausia direktorius. Man balto frako, pistoleto, ir maišo š…
po kupolu. Na, na susidomi direktorius. Aš atsistoju ant orkestro pakylos, jie
groja tušą, aš išsitraukiu pistoletą peršaunu virvę laikančią maišą. Maišas krentavisa publika š… o aš visas baltas…“
Argi ne taip? O publika tai mes…

Ir kam gi mes įsileidžiam variagus, kurie dar sugeba prasukti sau, kažkokio
garbingumo pažymėjimus iš tokių pačių, matančių atskirą dizaino kūrinį, bet
visiškai nesuvokiančių vietos dvasios.
Argi neturim savų architektų, kurie įvairiais laikais inteligentiškai prisilietė prie
šventos mums architektūros, kaip tai padarė F. Vitas, vėliau G.JanulytėBernotienė su MKČ muziejum ir jo plėtra?
Pagalvojau, ką po velnių veikia mano mylimi ir gerbiami Kauno architektai, kurių
griežtu principingumu ir aukštais architektūros kokybės standartais aš visada
džiaugiausi. Kur jų ekspertų tarybos? Gal serga, kokiu, inteligentams būdingų
valdžios baimės sindromu?
Pasirodo, kad gal ir taip, nors pasiteisinimas juokingai reikšmingas- projektas
nebuvo pateiktas KAUET, o KRAT, per jėgą išplėšę projektą, vieningai atmetė tokį
sprendimą. Ir po to galima tokį projektą realizuoti?
O ką miesto vyriausiasis architektas mielasis, visada draugiškas ir atidus,
urbanistikos asas N.Valatkevičius? Ar nebus toks ilgas sėdėjimas šalia
„aukštybių“, pagimdęs baimę dėl galimai prarastų profesinių projektavimo
įgūdžių, neleidžiančių griežtai paaiškinti „aukštybėms“, kas čia yra
profesionalas. Po to galimai būti garbingai išmestam iš darbo.
Na ir kas? Patyrusiam urbanistui, gerai žinančiam miestą, apdairiam politikui
nederėtų abejoti. Vėlgi bus sunkūs tik pirmieji dešimt metų, o su likusiais ryšiais
ir mažiau. Bet užtai kokia laisvė.
Dėl ko gerai yra rotacinis pareigybių principas- padirbėjai kadenciją, drąsiai
teigei profesionalią mintį ir grįžai į profesiją, kad ir išmestas. Nors yra Lietuvoj
pavyzdžių, kai begalinis buvimas vyriausiuoju architektu duoda puikius
rezultatus, kaip tai atsitiko Telšiams su A. Žebrausku, Kėdainiams V. Kundrotu
Anykščiams su D. Gasiūniene. Bet tai įmanoma, kai „aukštybė“ yra protingas,
arba nors girdintis žmogus- ne diktatorius. Iš tiesų diktatorius gali padaryti daug
gero ir greitai iki tol, kol aplink jį nesusispiečia jam patogus patarėjai. Kaip pas
prezidentą A. Smetoną, pagaliau kai reikia, nebėra kam kariauti.
Bet apie tai dar kitoje Kauno bėdoje.
Leonardas Vaitys

