LIETUVIS ARCHITEKTAS DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE

Architektūra, kaip menų motina, nuo prieš istorinių laikų
lyg kelrodis vedė žmoniją į patogesnį, gražesnį ir teisingesnį gyve
nimą, pajungdama individus, taip pat ir žmonių susigrupavimus
ar net tautas, kurios pagal savo dvasinę kultūrą troško išsireikšti
kasdienybės ir reprezentaciniuose statiniuose atstovaudami tos tau
tos dvasinį pakilumą, jos laimėjimus ar istorinius įvykius. Archi
tektūra tuo įgalina žmogaus viešpatavimą gamtoje, sudarydama
akstinus tolimesnei žmonijos pažangai. Kaip savotiškas veidro
dis, kuriame atsispindi kiekvienos civilizacijos socialinis bei kul
tūrinis lygis, architektūra parodo ir saisto žmonių mąstymą bei
nustato jų gyvenimo kryptį. Pagal savo paskirtį architektūra yra
mokslas ir menas. Kaip mokslas, ji nagrinėja ir analizuoja medžiagų
technologinę struktūrą ir jų tinkamumą pastatuose. Kaip menas,
pastatus padaro pagal savo paskirtį naudingus gyventi, dirbti ir
gražius, išgaunant masių, kontūrų ir spalvų derinį, kuris suteikia
žmogaus dvasiai ir jo žvilgsniui estetinį jausmą.
Didžiausią gyvenimo dalį žmogus praleidžia pastatuose : valgo
ir ilsisi namuose, mokosi mokyklose, meldžiasi bažnyčiose, dirba
įstaigose ar fabrikuose ir t.t.
Architektūra turi tiesioginę įtaką į kiekvieno žmogaus, suauv
gusio ar vaiko, patogumą ir malonumą, formuodama net jo gyve
nimą ir polėkius. Amžių bėgyje architektūra keitė savo veidą
skirtinguose žmonių susigrupavimuose ar tautose, išeinant iš tos
tautos gyvenamų papročių, gamtinių bei klimatinių sąlygų, nau
dojamų tame krašte žaliavų ir tos tautos kultūrinio lygio.
Beveik iki devyniolikto šimtmečio pabaigos architektūra tar
navo architektūriniams stiliams formuoti, o dvidešimtojo amžiaus
modernizmas atėjo tarnauti žmogui kaip individui ir jo pažangai.
Didėjant žmonių skaičiui, sparčiai augant pramonei, gausėjant
susisiekimui ir technologiniams poreikiams, architekto vaidmuo
pasidarė ypatingai reikšmingas. Be estetinio apipavidalinimo, kaip
pavienių pastatų taip ir didžiausių kompleksų, architektūra apribo
jama labai komplikuotų ir sudėtingų technologinių, ekonominių,
saugumo ir aibės įvairiausių kitų valstybinių ar miesto suvaržymų,
didesnių ar mažesnių, atsižvelgiant į pastato paskirtį.
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Architekto darbas, kurioje srityje jis bedirbtų, atsistoja prieš
daugelį painių ir komplikuotų klausimų, kurie daugeliu atvejų
visuomenei nežinomi, ar tik iš šalies ir prabėgomis įžiūrimi. Žmo
gus įrikiuotas į ekonominio gerbūvio standartines formas; techno
loginiai efektai nustelbė tikrąsias grožio vertybes. Masinės pro
dukcijos gaminiais žmogus rengiasi, maitinasi ir gyvena masinės
modeliacijos pastatuose. Žodis architektūra lyg ir nustojo egzistavęs.
Nemanyčiau, kad dėl šios priežasties architektas-mąstytojas
būtų nustojęs savo reikšmės visuomenės kultūrinėse apraiškose.
Visuomenės supratimas ir išsiugdymas estetinių kultūrinių po
jūčių yra labai svarbūs uždaviniai krašto ar tautinių susigrupavimų
kultūrinėms apraiškoms įgyvendinti.
Išeinant iš šių kelių principinių minčių, man svarbu pažvelgti,
ar lietuvis architektas ir jo kuriamoji architektūra turi savitą,
išskirtinę iš kitų tautų, išraišką.
Minint senuosius Gedimino laikus, lietuviškų apsigynimo pilių
statyba, jų išplanavimas pasirinktame terene, jų išorinė išvaizda,
taip pat ir kitų pastatų išvaizda buvo skirtinga nuo tos pačios pa
skirties statinių kituose kraštuose, sprendžiant iš 1491-1493 m.
vokiečių kronikininko, Hartman Schedel, užrašų.
Būtų nesąmonė teigti, kad lietuviai kaip tauta neturėjo savito
architektūrinio veido. Archeologų daviniais savitas lietuviškų
genčių statinių sprendimas siekia 2.000 metų prieš Kristų. (Saman
tonių iškasenos prie Veprių ar devinto šimtmečio Apuolės pilies
iškasenos prie Skuodo). Stebimės, kad Vakarų pasaulio modernio
je architektūroje vartojamos dekoratyvinės plytos. Lietuviai dekora
tyvines plytas savo statiniuose vartojo jau dvyliktame šimtmetyje.
Turim sutikti, kad lietuvių tautos architektūrinis stilius neturėjo
įtakos į pasaulinę ar didžiųjų valstybių architektūrą. To žanro
genijų mūsų tauta, dėl besikeičiančių valstybės ribų ir amžinų
karų, neišugdė.
Savitas architektūrinis pėdsakas liko mūsų tautoje, išpuose
lėtas Lauryno Stuokos-Gucevičiaus (1753-1798). Nuo jo prasidėjo
klasikinis periodas.
Dvidešimtojo amžiaus lietuvių tautos nepriklausomybės lai
kotarpis Lietuvai buvo turtingesnis ; jis davė keliolika architektų :
Arch. M. Songaila (1874-1943); pažymėtini jo darbai: Valsty
bės teatras; Lietuvos bankas Kaune; Teisingumo ministerijos
rūmai; Fizikos ir Chemijos institutas Kaune ir kiti.
Arch. V. Dubeneckis (1888-1932) — Karmėlavos bažnyčia;
Meno Institutas Kaune ; Medicinos fakulteto rūmai Kaune ; restau
ravimas Valstybės teatro Kaune; viešbutis Lietuva Kaune ir
Vytauto Didžiojo muziejus Kaune.

*3

LIETUVIS ARCHITEKTAS DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE

243

Arch. K. Reisonas — Žemės Ūkio bankas ; Prisikėlimo bažny
čia ; Žemės ūkio rūmai; Pieno Centras ir Maisto fabrikas Kaune.
Arch. F. Vizbaras — Centrinio pašto rūmai Kaune; Ciga
rečių fabrikas Zephyr ir spaustuvė Spindulys.
Arch. Landsbergis — Kūno kultūros rūmai Žaliakalnyje;
Pramonės rūmai ir Miesto savivaldybės rūmai Kaune.
Dr. Arch. S. Kudokas — Karininkų ramovė; Trys Milži
nai ; Šančių gimnazija; Kauno technikumas; Pilviškių ir Pae
žerių bažnyčios.
Arch. J. Kova-Kovalskis — Biržų koplyčia; Motinos ir vaiko
muziejus Kaune; Tautos muziejus Panevėžy; Turistų centras
Klaipėdoje ir Nidoje ; Babtų radijo stotis.
Arch. Elsbergas — Mėsos fabrikas Klaipėdoje.
Arch. Funkas — Taupomųjų valstybės kasų rūmai Kaune.
Arch. Novickas —Sveikatos rūmai Kaune; Darbo rūmai;
Gumos fabrikas ir Kulautuvos T. B. sanatorija.
Arch. Bielinskis — Kėdainių ir Ukmergės gimnazija.
Arch. Šalkauskas — Šančių bažnyčia; Vaikų klinika; Psi
chiatrijos ligoninė Kalvarijoj ir paviljonas Lietuva 1939 m. New
Yorko tarptautinėje parodoje.
Rusų okupacijos laikotarpį Lietuvoje sunku charakterizuoti
dėl žinių stokos. Kiek tenka patirti iš spaudos, lietuvių architektų
jaunesnioji karta gyvai reiškiasi įvairių daugiabučių rajonų užsta
tymo projektavime. Iš tenykštės spaudos perduodamų architektų
diskusinių pasisakymų matyti didelis susirūpinimas beveidžių apar
tamentinių rajonų užstatymus padaryti patrauklesniais, įvedant
tautinį charakterį išoriniame ir vidujiniame apipavidalinime. Kiek
iš nuotraukų, žurnalų teko matyti, vyrauja vakarų Europos plokš
čių stogų stilius, su geometrinio apipavidalinimo fasadais.
Nemanyčiau, kad toji išraiška patenkina Lietuvos klimatines
sąlygas ir yra būdinga tautiniam charakteriui. Į tai Lietuvos
architektai privalėtų atkreipti dėmesį. Vidaus išplanavimo archi
tektūra yra sėkmingesnė ir būdingesnė tautiniam sprendimui.
Iš besireiškiančių architektų Lietuvoje pažymėtini:
Arch. V. Čekanauskas — Kompozitorių sąjungos rūmai ir
Parodų paviljonas Vilniuje.
Arch. E. Chlomauskas ir Z. Landsbergis —I premija už Sveika
tos rūmų kompleksą Vilniuje.
Arch. B. Kasparavičius ir A. Panava — Konkurse I premija
už Žirmūnų rajono kompleksą.
Arch. Mikučionis ir A Spelskis — Apartamentinis kompleksas
Vilniuje.
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Arch. V. Briedikis ir V. Čekanauskas — Lazdynų apartamen
tinis kompleksas.
Arch. A. ir V. Nasvyčiai — Valstybinė premija už vidaus
architektūrą viešbučio Lietuva ir restorano Neringa Vilniuje.
Arch. K. Balėnas — Baltijos rajono kompleksas Klaipėdoje.
Arch. Mačiulis — Statybininkų Fizinio auklėjimo rūmai Vil
niuje.
Arch. A. Sprindis ir V. Stauskas — Industrijos tyrinėjimo
rūmai.
Arch. E. Bučiūtė-Bareikienė — Operos ir baleto teatro rūmai
Vilniuje.
1941-1945 m. rusams okupavus Lietuvą, nemažas skaičius
architektų pasitraukė iš savo krašto ir išsibarstė po platųjį pasaulį.
Per tą laiką užaugo ir jaunoji išeivijos architektų karta. Reikia
laikyti, kad apie 90% architektų dirba architektūrinėse kompa
nijose ar industrijoje ir tik maža dalis verčiasi privačia praktika.
Įdomu, ar lietuvis architektas pajėgė išlikti savitas, ar susi
liejo ir ištirpo tautų masėje ? Tautinei architektūrai ar menui
klestėti išeivijoje yra būtina sąmoningai susipratusi tautinė visuo
menė, kuri talkininkautų įgyvendinti ir puoselėti tautines kul
tūros apraiškas.
Ne vien tik tautinių šokių, dainos festivaliai ar šeštadieninės
mokyklos, bet taip pat ir lietuvių projektuojami bei statomi kul
tūros centrai ar maldos namai — bažnyčios savo tautinėje archi
tektūroje ir vidaus išraiškoje turėtų būti talkininkai puoselėjime
lietuviškos architektūros, kuri mus reprezentuotų kaip kultūringą
tautinį vienetą kitų tautų tarpe.
Tarp jaunesniųjų vienur kitur tenka išgirsti užuominų, kad
išeivijoje nėra prasmės galvoti apie tautinės kultūros puoselėjimą.
Turim įsilieti į Vakarų pasaulio standartą ir būti laimingi mate
rialiniu gerbūviu.
Ši prielaida yra vispusiškai klaidinga sveiko ir mąstančio
žmogaus prigimčiai. Tarptautiniai dalykai išplaukia iš tautinių
kultūrų lobyno. Nieko pasaulyje nėra, kas iš karto taptų tarptau
tiniu ; taip pat ir architektūrinių stilių pradininkai yra kilę iš
vienos ar kitos tautos. Jų idėjos laiko dvasioje pasidaro popu
liarios ir paplinta daugelyje kitų tautų, įgaudamos savo tautinį
atspalvį, kaip kad ir šių laikų modernizmas, kuris nebūtinai, kaip
kad daugelis supranta, turi būti plokščio stogo ir geometrinio fasadų
išdėstymo. Modernizmas žmogaus gyvenimą pavertė technolo
giniu fabriku, kuris tarnauja dideliam žmogaus patogumui ir sau
gumui, sutaupant jam laiką kitiems jo malonumams ar užsimoji-
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mams. Tuo pačiu ir žmogus pavirto, daugiau ar mažiau, fizinės
ar intelektualinės gamybinės produkcijos įrankiu savo užsibrėžime.
Modemiškos architektūros išraiškoje tos pačios bendrinėje
statyboje vartojamos medžiagos, kaip medis, plienas, betonas,
stiklas ar plastinės medžiagos, perėjusios per kūrybinę prizmę įžy
miųjų pasaulio architektų, kaip Le Corbusier, Ludwig Mies van der
Rohe, Frank Loyd Wright, Aero Saarinen ar Jamasaki, įgauna
skirtingą, savitą planavime sprendimą ir taip pat iš paviršiaus
tų pačių medžiagų santykiavimas proporcijose, elementų atsikar
tojime, šešėlių žaidime ir spalvų išraiškoje įgauna visiškai skirtin
gas savo paskirtyje formas, kurios kaip poezija išplaukia kontūrų
išraiškos rimuose, paliesdamos žmogaus estetinį, dvasinį ir vizo
rinį pajutimą.
Estetikos išgavimui pastate nebūtinai reikalingas dangoraižis
ar daugelio pastatų junginys. Ir laikraščių kioskas gali būti sti
lingas ir akiai patrauklus savitumu ar originalumu. Kaip anksty
vasis, taip ir modernizmo periodas turi savo tvirtus gėrio, tiesos
ir grožio principus. Ir bet kokį vulgarumą ar nesugebėjimą bet
kurioje kultūrinėje apraiškoje būtų klaidinga primesti modernizmui.
Ir lietuviai architektai, išblaškyti po platųjį pasaulį, nepasakyčiau,
kad visiškai ištirpo tautų maišatyje, nors tik maža jų dalelė, kurie
turėjo laimės savo kūryboje išsisakyti, pagal prigimtąjį jausmą
įvesdami į projektuojamus pastatus mums visiems suprantamus,
pagal savo paskirtį perkurtus elementus architektūroje. Kaip mu
zikoje, ar tautiniuose šokiuose, ar dainoje tam tikros melodijos ar
judesiai išsako mūsų papročius ar gyvenimo būdą, harmonizuojasi
su mūsų siela ir sudaro jausminį ar vizorinį pasitenkinimą, taip ir
architektūroje medžiagų išdėstymo formos gali atspindėti kūrėjo
sielą.
Architektūrai ar menui nustatyti tautinės išraiškos definiciją
ir formų apybraižą būtų labai sunku. Tai yra jausminis prigimties
pojūtis. O išsisakymas viename ar kitame stiliuje priklauso nuo
autoriaus tautinio intelekto ir sugebėjimų.
Didieji dvidešimtojo amžiaus moderniosios architektūros kū
rėjai atėjo iš įvairių tautų. Le Corbusier —šveicaras gimtine, bet
Prancūzijos pilietis; Mies van der Rohe —vokietis, Frank Loyd
Wright —amerikietis, A. Saarinen —suomis ir Jamasaki —japo
nas. Kiekvienas iš jų yra skirtingi, su tam tikru tautiniu atspalviu.
Jais pasaulis gėrisi ir jų genialius kūrinius seka. Taip ir lietuviui
architektui tautybė negali būti kliūtimi jo genialumui architektū
roje išsisakyti. Tik vieninteliai, be mažyčių išimčių, mes stoko
jame tautiškai kultūrinio susipratimo.
Ar lietuvis architektas gali kurti tautinėje dvasioje lietuviškas
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sales, bažnyčias, vienuolynus ar bendruomeninio pobūdžio pasta
tus, jei jis yra dažnai ignoruojamas ? Kaip galime prisiauginti jauną
architektų kartą, jei neskiriame lėšų įvairiems konkursams (saky
čiau, kad ir fiktyvinio pobūdžio) bendruomeniniams pastatams, pa
minklams ar vidaus dekoravimo architektūriniams projektams.
Jei trokštame išlaikyti ir pratęsti lietuvybę išeivijoje, turėtume
atsisakyti išorinių efektų ir žodinės retorikos lietuvybei reprezen
tuoti. Ji turėtų išeiti iš avangardinių kultūrinių apraiškų išeivijoje
ir reprezentuoti mus kitų kultūrų pažangoje.
Su pasitenkinimu turime konstatuoti, kad jaunieji išeivijos
mokslininkai-menininkai labai iškiliai reiškiasi pasaulinėje kultū
roje ir tuo pačiu jie pasidaro lyg žibintais vėlyvesnėms kartoms.
Lietuvybei klestėti turėtų būti atsparos punktai didesniuose lie
tuvių susigrupavimuose.
Tų bazių, kaip kultūros centrų ir bendruomeninių namų,
architektūriškai meninė išraiška ir savitumas reprezentuotų mus
kaip kultūriškai pajėgų vienetą. Mūsų jaunimas ir senimas su pasi
didžiavimu rinktųsi pasilinksminimams, mokslui ir reprezentacijai.
Nesistebiu, kad kartais iš mūsų jaunų intelektualų pasigirsta
balsų, šaukiančių palaidoti lietuviško stiliaus mitą architektū
roje. Gal būt, jie neturėjo sąlygų susipažinti su Lietuvos istorija,
jos menu, papročiais ir panašiai.
Noriu paminėti vieną kitą iš daugelio labiau pasireiškusių
ir bendradarbiaujančių su lietuviška visuomene architektų, ku
rie vienu ar kitu atveju turėjo laimės pasireikšti privačioje prakti
koje, sąryšyje su lietuviška išeivijos architektūra. Iš jų pažy
mėtini :
Arch. dr. Alfredas Kulpa-Kulpavičius, M.R.I.A.C., Toronte,
Kanadoje. Įvykdyti projektai: Lietuvių parapijų bažnyčios Ka
nadoje — Hamiltone, Montrealyje, Winnipege, Toronte; St. Catharines; Prisikėlimo parapijos vienuolynas; Lietuvių Vaikų na
mai ; St. Gregorys church, Toronte; Dievo Apvaizdos parapijos
ir Kultūros centro pastatai Detroite; T. T. Pranciškonų koplyčiai
Kennebunkport, Maine, J. A. V. Paminkliniai lietuviški kryžiai
Dayton, Ohio ; Putnam, Conn., J. A. V.; Thunderbay, Ont., Kana
doje ir kitur. Rezidenciniai kompleksai Toronte; komerciniai ir
industriniai Canadian Tire Corporation pastatai Mississauga, Ont.,
Toronte, Kanadoje ir kiti.
Dr. Arch. Stasys Kudokas —Privačia praktika vertėsi Cleve
lande, Ohio. Dabar gyvena Kalifornijoje. Jo projektai: Nepaliau
jamos Pagelbos Motinos bažnyčia ir vienuolynas Clevelande. T. T.
Pranciškonų bažnyčios salės Toronte, Kanadoje ir Visų Šventųjų
bažnyčia Chicagoje.
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Arch. Kova-Kovalskis — Šv. Kryžiaus vienuolynas; Tėvų
Marijonų vienuolynas ir spaudos centras; Tėvų Jėzuitų namai ir
vienuolynas Chicagoje; Jaunimo Centro pagrindinis pastatas,
Chicagoje.
Arch. Jonas ir Rimas Mulokai — Švenč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčia Chicagoje; švenč. Mergelės Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčia East St. Louis; Jėzaus Kristaus Atsimainymo
lietuvių bažnyčia Maspethe; Šv. Kazimiero bažnyčia Patersone ;
Liurdo grota Pranciškonams Kenebunkporte; Saleziečiams Šiluvos
šventovės projektas ; Indėnų misijai vienuolynas ir bažnyčia Mon
tanoje ; Paminklas žuvusiems ir Jaunimo Centro priestatas Chica
goje ; Prelatui Krupavičiui paminklas (I premija) Chicagoje ir dar
kita.
Arch. Vaclovas Algimantas Navakas (Adelaide, Australija) —
Jo projektai: Enfield mergaičių gimnazija ; Švč. Širdies vienuoly
nas ; Šv. Jono bažnyčia Mornington; Šv. Margaritos bažnyčia
Croydon ; Prisikėlimo bažnyčia North Unley ; Viešbučių kompleksas
Eucla, Vakarų Australijoje ir dar kita.
A. I. A. Arch. Jonas Puiša — Twin Towers valstybinės įstaim i j a ) ; Biblioteka ir administratyvinis pastatas Sacramento mieste ;
Hayward universiteto projektas; Studentų namai San Erancisco
universitetui; Legislative Towars Sacramento mieste; Technikos
ir Industrinio meno pastatai Fresno universitetui Californijoje;
Auto ir susisiekimo administracijos pastatas Inglewood, Cali
fornijoje.
Lietuviškoji firma Zubkus-Žemaitis, and Assoc. (Washington
D. C.) — Maryland 400 vienetų apartamentinis kompleksas; Ko
mercinis įstaigos pastatas, Washington D.C. ; Prekybos centras
Maryland ir Alexandria Virginia ir daug kitų stambių projektų.
Arch. Vytautas Pelda — Pradžios mokykla Crystal Lake,
III.; Mauzoliejus, Waukegan, 111.; Įstaigų pastatas, Chicago, 111.
Arch. Edmundas Arbas-Arbačiauskas (Santa Monica, Calif.)
— Santa Fe komercinio komplekso projektas (240 apartamentinių
vienetų, 10 aukštų bankinis pastatas ir 12-os aukštų viešbutis su
susirinkimų salėmis ir restoranais), Elmonte, Calif.; Santa Maria
40 akrų komercinių pastatų užstatymo projektas, Santa Maria,
Calif. ; Tahoe-Donner, Calif., kurortinis vasarnamių ir apartamenti
nių pastatų užstatymo projektas ; Victorville, Calif., apartamentinis
kompleksas; Dr. Carey klinikos projektas, Los Augeles, Californija.
Šv. Kazimiero bažnyčios Los Angeles mieste altorių, didžiojo kry
žiaus ir sakyklos projektas. Yra laimėjęs eilę pirmųjų premijų už
savo projektus ir grafiką : Lietuvos Ambasados rūmai Brazilijos
sostinėje, Brazilia ; Vasarnamio projektas; U.S.A. paviljonas New
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Yorke; Rašytojo Ruigio Andriušio paminklas Adelaide, Austra
lijoje ; Inžinierių Architektų ženkliuko projektas ir kiti.
Be išvardintų reiktų paminėti: Arch. Okunį, Albertą Kerelį,
Petrauską, Elsbergą, Romualdą Bublį, Joną Nalį, Adolfą Tylių
A. Vytuvį ir t.t.
Be abejonės turime ir daug daugiau lietuvių architektų, uži
mančių aukštas vadovaujamas pozicijas įvairiose architektūrinėse
kompanijose.
Kiek paminėti ir visi kiti bepraktikuoją architektai buvo sėk
mingi lietuviškoje išraiškoje savo projektuose, nesiimu spręsti,
tai būtu tatskira tema.
Lietuvis architektas, kur jis bebūtų, tėvynėje, ar išeivijoje, visu
gaivalingumu turi veržtis su savo prigimties iškiliomis idėjomis,
įmindamas stiprų pėdsaką dvidešimtame amžiuje ne tik savo tau
tos, bet ir tuo pačiu pasaulinėje kultūroje.
« Darnos ir grožio ieškojimas man yra kilniausia iš visų žmo
gaus aistrų » (Le Corbusier).
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