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MORTA BAUÞIENË – APIE SENOJO
VILNIAUS MÛRUS

Morta Bauþienë. Alvydo Strièkos nuotrauka

Vilniuje gyvenanti þemaitë istorikë, buvusi Lietuvos architektûros muziejaus direktorë Morta Bauþienë paskutiniais metais daugiausia laiko praleidþia archyvuose arba prie raðomojo stalo – baigia spaudai parengti antràjà knygà apie visos Lietuvos istorijai svarbius lankytinus Vilniaus
miesto istorinius pastatus.
2012 m. Vðá „Paveldas“ leidykla „Savastis“ iðleido pirmàjà jos knygà – „Pasiþvalgymas po senojo Vilniaus mûrus“.
Knyga didelës apimties (414 puslapiø),
gausiai iliustruota nuotraukomis ir brëþiniais. Jos anotacijoje raðoma: „Nuo pirmojo raðytinio paminëjimo 1323 metais
Vilniaus istorijai skirtoje knygoje populiariai raðoma apie svarbiausius Vilniaus pastatus, miesto vystymàsi amþiø bëgyje. Á
pasakojimo audiná ápinama vienos-kitos
asmenybës biografija, miesto ûkio vystymosi reiðkiniai, paþiûrø, tikybø santykiai
ir konfliktai. Trumpai aptariamas miesto

planavimas ir tvarkymas, pirmøjø gyvenamøjø kompleksø (taip vadinamø Rasø ir Lukiðkiø) atsiradimas. Autorë savo knygoje nemaþai dëmesio skiria nuo 1579 metø Vilniø
garsinanèiam Universitetui, nuo pat ákûrimo
tapusiam miesto kultûrinio ir intelektualinio gyvenimo centru. Pradëjus Katedros aikðte knygos pasakojimas uþsibaigia Lukiðkiø aikðtëje.“
Ði knyga aktuali tiek profesionaliam istorikui,
tiek ir Vilniaus istorija besidominèiam turistui.
2014-ieji metai – Teatro metai, todël, rengdami spaudai ðá þurnalo numerá, neatsitiktinai atvertëme tà knygos dalá, kurioje pasakojama apie vienà ið graþiausiø Vilniaus statiniø – Lietuvos nacionalinæ filharmonijà, kurioje 1906 m. spalio 24 d. ávyko pirmosios
lietuviø operos „Birutë“ premjera ir kur iki
ðiol vyksta didþioji dalis Vilniuje rengiamø
reikðmingiausiø mûsø kultûrai klasikinës
muzikos koncertø, valstybiniø ðvenèiø paminëjimø, kitø renginiø. Kokia ðio pastato
istorija?

LIETUVOS NACIONALINË
FILHARMONIJA
Auðros vartø g. 5 numeriu paþymëtas
didþiulis Lietuvos nacionalinës filharmonijos pastatas ið aplinkiniø namø iðsiskiria visai kitokiomis architektûros formomis. Ilgus ðimtmeèius ðioje vietoje stovëjo uþvaþiuojamieji pirkliø namai. 1492 m.
Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras privilegija suteikë Vilniaus pirkliams sankrovos teisæ. Pagal jà atvykëliai pirkliai negalëjo aplenkti miesto ir neturëjo teisës prekiauti tarpusavyje. Ið atvykëliø turëjo uþdirbti vietos pirkliai, perparduodami atveþtas prekes. Pagal 1503
m. kovo 10 d. didþiojo kunigaikðèio Aleksandro privilegijà Maskvos pirkliai gavo

M O R T A BAUÞIENË

teisæ netoli Rotuðës pasistatyti uþvaþiuojamuosius namus. Tada ir prasideda ðio
pastato istorija. Vadinamoji „Rusø salë“
yra paminëta G. Brauno ir P. Hohenbergo
pasaulio miestø atlaso Civitatis orbis terrarum 1576 m. leidimo treèiojo tomo gale, kur yra Vilniaus miesto planas ir apraðymas. Apraðant ið plytø ir akmens statytus þymiausius miesto namus, minima ir
miestui priklausiusi Rusø salë. Apie erdvius pirkliø rûmus pasakodavo dauguma
atvykëliø. Po gaisrø rûmai bûdavo rekonstruojami atitinkamo laiko stiliumi.
XVIII a. pabaigoje pastatas buvo vadinamas Miesto sveèiø namais. 1810 m. pa-

Knygos virðelis. Dailininkas Alvydas Ladyga
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Lietuvos nacionalinës filharmonijos pastato atvirukas. XX a. pr. Iliustracija ið RKIC archyvo

gal archit. J. Pusje projektà buvo suremontuotas stogas ir vidaus áranga (durys, krosnys, grindys, sienos). Laikotarpyje tarp 1803–1841 m. miestas pastatà
nuomojo privatiems asmenims.
XIX a. pabaigoje Vilniaus miesto dûma
ieðkojo galimybiø pasistatyti miesto teatrà. Rotuðëje veikianèio teatro salë buvo
nepatogi ir maþa. Miesto dûma 1892 m.
sudarë komisijà, kuri ëmësi iniciatyvos iðrûpinti negràþinamà valstybës paskolà
teatro statybai. Kadangi tokios paskolos
gauti nepavyko, ieðkota pigesnio teatro
árengimo varianto. Pasirinkta buvusiø

pirkliø uþvaþiuojamøjø namø rekonstrukcija. Projektà parengë tuo metu Vilniaus
miesto architekto pareigas ëjæs Konstantinas Korojedovas (1862 – po 1908).
Nors projektuojamas buvo trijø aukðtø pastatas, 1899–1902 m. iðkilo keturiø aukðtø rûmai su koncertø sale per du aukðtus.
Didþiulio pastato pirmasis aukðtas ir pasaþas buvo skirtas parduotuvëms, o virðutiniuose aukðtuose ásikûrë vieðbutis
Grand Hotel. Nuo tada pastatas ágijo Miesto salës vardà.
K. Korojedovas mëgo puoðnias, pompastiðkas orderines formas, istorizmo lai-

Lietuvos nacionalinës filharmonijos pastatas 2014 m. Danutës Mukienës nuotrauka
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kotarpiui bûdingas ávairiø stiliø citatas.
Pastato pagrindinis fasadas yra iðlikæs ið
K. Korojedovo statybos. Fasado centre
3–4 aukðtuose matome imitaciná portikà,
rûmø kampuose link gatvës iðsikiða siauri rizalitai. Jø fasadus skaido balkonëliai,
3–4 aukðtø langus puoðia gausus dekoras. Ágilintoje fasado dalyje ákomponuotos dvi vartø arkos. Vienoje arkoje buvo
pagrindinë áeiga, kita veda á tarp korpusø
atsiradusià gatvelæ. Virð imitacinio portiko ant stogo iðkeltas „prancûziðkas“ kupoliukas. Pastato tûris (salë, prekybos ir
vieðbuèio korpusas) nutáso link Arkliø
gatvës. Tarp korpusø susiformavusi gatvelë ágijo Pasaþo vardà.
XIX a. pradþioje Miesto salæ nuomodavo ávairios teatro trupës. Yra iðlikæs
1906 m. Teatro reikalø tarybos praðymas
miesto valdybai Vilniaus miesto teatro trupëms sumaþinti mokestá uþ naudojimàsi
Miesto sale. Prie praðymo pridëtas paskaièiavimas, kiek kainuoja salës ir gretimø
patalpø ðildymas per 180 dienø sezonà.
Per parà reikià 40–50 pûdø (pûdas –
16,38 kg) anglies, per metus – 7 200–
9 000 pûdø. Pagal galiojanèias kainas
vien ðildymas kainuoja 2 265 rubliø. Be
to, salës apðvietimas vieno spektaklio
metu kainuoja 24–25 rublius. Teatro reikalø taryba motyvavo, kad, sumaþinus salës nuomos mokestá nuo 90 iki 75 rubliø
uþ vakarà, atsirastø daugiau salës nuomotojø, salë nestovëtø tuðèia ir miestas
turëtø pastovias pajamas.
Filharmonijos rûmai yra glaudþiai susijæ su lietuviø nacionalinio judëjimo Vilniuje istorija. Nuo 1904 m. spalio iki
1906-øjø pradþios jø pirmame aukðte veikë Petro Vileiðio ásteigtas pirmas lietuviðkas knygynas Vilniuje.
Miesto salëje 1905 m. birþelio 6 d. ávyko didelis lietuviø vakaras, kuriame savo
kûrinius pristatë ir kompozitorius Mikas
Petrauskas (1873–1937). Po metø, 1906øjø spalio 24 d. salëje ávyko pirmosios
lietuviø operos Birutë premjera. Spektaklyje dainavo garsûs atlikëjai: tenoras Kipras Petrauskas (1885–1968), bosas Stasys Audëjus (1888–1958), Birutës vaidmená atliko Marija Piaseckaitë-Ðlapelienë
(1880–1977), Vilniaus kankliø draugijos
chorui dirigavo Mikalojus Konstantinas
Èiurlionis (1875–1911).
(Nukelta á 34 p.)
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(Atkelta ið 33 p.)

Taèiau didþiausias politinis renginys
Miesto salëje ávyko 1905 m. gruodþio 4–
5 dienomis. Tada rûmuose posëdþiavo
Didysis Vilniaus seimas. Nesëkmës Japonijos-Rusijos kare (1904–1905), politinë ir ekonominë padëtis ðalyje sukëlë
revoliucinæ situacijà Rusijos imperijoje,
kuri plito ir valstybës pakraðèiuose. Vienas pagrindiniø visuotinio lietuviø suvaþiavimo Vilniuje iniciatoriø buvo 1905 m.
á Lietuvà gráþæs daktaras Jonas Basanavièius. Suvaþiavime dalyvavo apie 2 000
ávairiø visuomenës sluoksniø atstovø ið
visos Lietuvos. Suvaþiavimo priimtoje rezoliucijoje Lietuvai buvo reikalaujama autonomijos, lietuviø kalbos virðenybës mokyklose ir valsèiø ástaigose. Þmonës buvo raginami nemokëti imperijos valdþiai
mokesèiø, neiti á kariuomenæ, neleisti
vaikø á rusiðkas mokyklas.
Aktyvëjant miesto kultûriniam gyvenimui, trûko patalpø renginiams ir buvo nuspræsta Miesto salæ rekonstruoti, kad joje
galëtø vykti ir teatro vaidinimai. Vilniaus
miesto archiektas Vaclovas Michnevièius
(1862–1947) parengë net du salës rekonstrukcijos variantus. Jis miesto dûmai siûlë ne tik vidaus, bet ir iðorës rekonstrukcijà: perdirbti fasadà neogotikos
stiliumi. Ðis projektas net buvo iðleistas
atviruku. Dël dideliø lëðø poreikio miesto
Dûma iðorës rekonstrukcijos atsisakë. Buvo keièiamas tik salës interjeras. Taèiau,
baigiant rekonstrukcijà, 1910 m. kilo gaisras ir darbus teko pradëti ið naujo. 1911–
1912 m. salë buvo perdengta gelþbetoniniu skliautu, kurá árengë Vilniuje filialà
turëjusi Drezdeno firma. Gaubtinës arkos
(elipsës skerspjûvio) sàramos skliaute
apipavidalintos kesonais dekoruotomis
briaunomis. Dël lakoniðkos skliauto formos ir konsolinio (be atramø) balkono su
aþûrine metalo tvorele salës interjeras atrodo besvoris. Lengvumo áspûdá didina
elegantiðkas neoklasicistinis dekoras.
Prie interjero buvo priderinti lenkto medþio baldai, kuriuos Varðuvoje pagamino
broliø Tonetø baldø fabrikas. Netikëtas
1910 m. gaisras, privertæs du kartus atlikti darbus, labai nuskurdino biudþetà,
todël dalis planuotø darbø liko neágyvendinta. Salës interjeras labai skiriasi nuo
kitø patalpø dekoro. Maþosios salës, kavinës, laiptinës interjerai iðliko ið K. Ko-

rojedovo rekonstrukcijos. Masyvûs kavinës ir maþosios salës orderiniai ir ampyro lipdiniai, giliais kesonais sudalytos
lubos, iðkilmingø kolonø eilëmis turtinga laiptinë ir fojë kontrastuoja elegantiðkam besvoriui V. Michnevièiaus salës
interjerui.
Prieð Pirmàjá pasauliná karà Miesto salëje buvo organizuojami ne tik koncertai,
spektakliai, bet vyko ir parodos. Dar
1905 m. Vilniaus gubernatoriaus þmona
Sofija Palen surengë ðiuolaikinës prancûzø tapybos parodà-aukcionà nukentëjusiems Japonijos-Rusijos kare ðelpti.
1913 m. Vilniaus dailës draugija èia surengë pirmàjà Liaudies meno ir smulkiøjø amatø parodà. Buvo eksponuojamos
verbos, audiniai, jø siuvinëjimas ðilku ir
karoliukais, medþio, molio dirbiniai.
Pirmojo pasaulinio karo metais puoðnus pastatas buvo paverstas karo ligonine. Po karo pastatui vël teko bûti politiniø
ávykiø vieta. 1918 m. gruodþio 15 d. vietiniai komunistai ið ðios salës tribûnos paskelbë manifestà apie tarybø valdþios ávedimà Lietuvoje. Tarpukaryje pastate veikë kino teatras, vyko koncertai. Prekybos
pasaþas pirmame aukðte iðliko ilgai. Maisto prekiø parduotuvë èia dar minima
1960 m. iðleistame vadove po miestà.
Valstybinë filharmonija pastate buvo
ásteigta 1940 m. spalá. Vokieèiai 1943 m.
jà uþdarë, o 1944 m. rugpjûtá ji buvo atkurta. Sovietmetyje filharmonija priklausë sàjunginei koncertinei organizacijai
Goskoncert, èia vykdavo ne tik klasikinës
muzikos, bet ir kitokiø kolektyvø bei atlikëjø koncertai. 1963 m. scenos gilumoje
buvo árengti vargonai, 1967 m. sumontuota ðildymo, vëdinimo ir oro kondicionavimo áranga. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, Filharmonija veikë kaip savarankiðka koncertinë organizacija. 1998 m.
jai suteiktas nacionalinës kultûros ástaigos
statusas. Artëjant Didþiojo Vilniaus seimo 100-meèiui, buvo atlikti bûtiniausi remonto darbai: sutvarkytas stogas, suremontuoti fasadai ir kai kurios vidaus patalpos (fojë, tualetai, rûbinës). 2005 m.
gruodþio 5 d. hole tarp dvejø durø buvo
pastatyta skulptoriaus Gedimino Jokûbonio sukurta nedidelë J. Basanavièiaus
skulptûra, o lauke prieðais duris ðaligatvio grindinyje ámûryta Didþiojo Vilniaus
seimo atminimo lenta.

Ragø muzika skelbia Vilniaus þemaièiø kultûros
draugijos 25-meèiui skirto renginio pradþià.
Scenoje (ið kairës): Vilniaus þemaièiø kultûros
draugijos pirmininkë Dalia Dirgëlienë, muzikantas,
daugelio knygø autorius, kraðtotyrininkas Albinas
Batavièius, muzikantas ir kompozitorius Ipolitas
Petroðius, Vilniaus etninës kultûros centro
direktoriaus pavaduotojas Stasys Kavaliauskas.
2014 m. geguþës 18 d. Virginijos Valuckienës
nuotrauka

2014 m. geguþës 18 d. Vilniaus mokytojø namuose iðkilmingai paþymëtas Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos 25-metis.
Þemaièiø, kurie priklauso ðiai draugijai, daþniau ar reèiau renkasi á Vilniuje rengiamas þemaièiø sueigas, kultûros vakarus, ávairiø jubiliejø paminëjimus, dalyvauja ekskursijose po gimtàjá kraðtà, iðvyksta
ir á kitus Lietuvos etnografinius regionus
pasiþvalgyti, o kartais pasuka ir á kaimynines uþsienio ðalis, yra daugiau negu pusë
tûkstanèio.
Vilniaus þemaièiø kultûros draugija susikûrë Lietuvos Atgimimo metais, kai dar
nebuvo susiformavæs Þemaièiø kultûros
draugijos centras Telðiuose. Tada jos vairà á
savo rankas paëmë ið Skuodo kilæs etnografas Stasys Gutautas, dirbæs Lietuvos literatûros ir tautosakos institute, vëliau daugelá metø vadovavæs Lietuvos liaudies buities muziejui. Jam vadovaujant Vilniuje buvo pradëtos ðvæsti Þemaitijoje ilgus amþius
gilias ir spalvingas tradicijas turëjusios Uþgavënës. Per keletà metø þemaièiai taip èia
tà ðventæ ásiûbavo, kad be jos greitai jau
niekas Vilniaus ir nebeásivaizdavo, o ðiandien tà ðventæ visi èia jau priima kaip ir savo.
Trumpai draugijai yra vadovavæs ir folkloro puoselëtojas Jonas Srëbalius bei pedagogas, knygos „Telðiø mokytojø seminarija: istorija, þmonës, likimai, 1922–1957“ autorius Julius Narkevièius.
Devyniolika paskutiniøjø metø draugijai
vadovauja Dalia Dirgëlienë, sugebëjusi Vilniaus þemaièius suburti tarsi á vienà giminæ, kuri savo gyvenimo be tradiciniø þemai-
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èiø susibûrimø jau ir nebeásivaizduoja. Beveik visus tuos metus
Vilniaus þemaièiams „stogà“ skiria Vilniaus mokytojø namai. Èia
jau ávyko apie 300 ávairiø Vilniaus þemaièiø renginiø – susitikimø
su iðkiliais þemaièiais, tarp jø ir Vladu Vitkausku, Jurgiu Kairiu,
Marcelijumi Martinaièiu, Vytautu Martinkumi, Romualdu Granausku, Petru Dirgëla, Eugenijumi Ignatavièiumi, Danieliumi Muðinsku.
Daug visuomenës sutraukia kultûros vakarai, skirti iðkilioms þemaièiø asmenybëms – Simonui Daukantui, Motiejui Valanèiui, Julijai Beniuðevièiûtei-Þymantienei-Þemaitei, Jonui Maèiuliui-Maironiui, Marijai Peèkauskaitei-Ðatrijos Raganai ir kt. Èia surengta ir 50
naujø, þemaièiø istorijà ir kultûrà áprasminanèiø knygø sutiktuviø.
Graþiai buvo pagerbti tokie leidiniø autoriai kaip Viktorija Daujotytë, Adomas Butrimas, Vladas Vitkauskas, Libertas Klimka, Alfonsas Motuzas, Teklë Dþervienë, Morta Bauþienë, Apolinaras Juodpusis ir daugelis kitø. Ásiminë knygø apie Platelius, Laukuvà, Kvëdarnà, Viduklæ, Sedà, Renavà, Ðilalæ pristatymai.
Draugija palaiko glaudþius ryðius su daugelio kitø miestø ir rajonø þemaièiais, kurie á bendrijas, draugijas buriasi bendriems þemaièiø kultûros paþinimo ir puoselëjimo darbams. Palaikomi ry-

Scenoje – Vilniaus miesto savivaldybës Padëkos raðtais apdovanoti Vilniaus
þemaièiø kultûros draugojos nariai. 2014 m. geguþës 18 d. Tribûnoje –
Vilniaus meras Artûras Zuokas. Virginijos Valuckienës nuotrauka

ðiai ir su kitø etnografiniø regionø kultûros bendrijomis, Vilniuje
veikianèiais kraðtieèiø klubais ir kt. Gausus ðiø draugijø atstovø
bûrys pasveikinti savo bièiuliø buvo atvykæs ir á Vilniaus þemaièiø
draugijos jubiliejiná renginá. Jame dalyvavo, sostinës þemaièius
pasveikino ir Vilniaus meras Artûras Zuokas, prisipaþinæs, kad ir jo
giminë – ið Þemaitijos. A. Zuokas aktyviausiems ir labiausiai nusipelniusiems Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos nariams – Daliai
Dirgëlienei, Albinui Batavièiui, Alvydui Strièkai, Alfonsui Tekoriui,
Astai Taluntienei, Vytautui Jociui – áteikë padëkos raðtus. Bûrelis
kitø Vilniaus þemaièiø buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos kultûros ministerijos bei Vilniaus mokytojø namø garbës raðtais.
Renginio metu koncertavo Vilniaus þemaièiai Albinas Batavièius, Ipolitas Petroðius, solistai dr. Auðra Liutkutë ir Rolandas Vilkevièius, smuikininkas Gediminas Dalinkevièius ir gitaristas Simonas Buðma.
RKIC informacija

Kairëje – akimirkos ið Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos 25-meèiui skirto renginio, vykusio 2014 m. geguþës 18 d. Vilniaus mokytojø namuose.
Deðinëje – Vilniaus þemaièiø kultûros draugijos aktyvas. Puslapyje panaudotos Virginijos Valuckienës nuotraukos
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