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ARCHITEKTAS

STEPONAS STULGINSKIS
(1908–1995)

M ORTA BAUÞIENË

Architektas Steponas Stulginskis – neeilinë asmenybë XX a. Lietuvos
architektûros padangëje. Jis Lietuvos provincijoje kûrë tarptautinio architektûros stiliaus reikalavimus atitinkanèius pastatus, buvo filosofas, rerichietis, uþ savo paþiûras nuteistas ir iðtremtas, niekada nepraradæs kûrybiðkumo ir dvasinës stiprybës.

KELIAS Á ÞEMAITIJOS SOSTINÆ
Steponas Stulginskis gimë 1908 m. balandþio 19 d. Sankt Peterburge, prekybininko ðeimoje. Gráþæ á Lietuvà, jo tëvai apsigyveno
Ðaukënuose, vëliau persikëlë á Ðiaulius. Steponas mokësi Ðiauliø
gimnazijoje, ið kurios buvo paðalintas dël dalyvavimo kairiøjø kuopeliø veikloje. Vëliau, Kaune eksternu iðlaikæs gimnazijos baigiamuosius egzaminus, iðvyko studijuoti á Prahos politechnikos institutà, kuriame 1933 m. apgynë architekto diplomà. S. Stulginskio
mokymosi laiku Prahoje dirbo nemaþai þinomø tarptautinio stiliaus
architektûros kûrëjø, tarp jø ir J. Pleènikas, J. Havlièekas, K. Honzikas, J. Krizas. Nuo 1931 m. Bratislavoje ëjo trikalbis architektûros
þurnalas „Forum“, propagavæs europietiðkojo modernizmo idëjas.
Po studijø á Kaunà 1933 m. S. Stulginskis gráþo gerai þinodamas
naujausias ano meto Europos architektûros tendencijas, nepuoselëdamas iliuzijø, kad naudojant tik tautiniais motyvais pagraþintus
fasadus galima pasiekti architektûros statiniø naujà kokybæ.
Supratæs negalësiàs lengvai ásitvirtinti Kaune, kur anuo metu
projektuotojø buvo susitelkæ daugiausia, architektas iðvyko á Telðius ir apsigyveno Eþero gatvës 18 name. Ið pradþiø Þemaitijos
sostinëje jis dirbo techniku, o 1934 m. jam buvo patikëtos Telðiø
apskrities inþinieriaus pareigos, kurias ëjo ketverius metus. Per tà
laikà jis daug nuveikë tvarkydamas apskrities centrà ir aplinkinius
miestelius. Jo rûpesèiu buvo sudaryta Telðiø geodezinë nuotrauka
(antra po Kauno miesto atitinkamos nuotraukos). 1938–1940 m.
S. Stulginskis dirbo Ðiauliø apskrities inþinieriumi, po to (iki 1949 m.)
gyveno ir dirbo Kaune. Vëliau buvo suimtas ir iðtremtas.
Lietuvoje ávesta sovietø valdþia ir patirta tremtis ið esmës pakeitë architekto gyvenimà ir veiklà.
Prie svarbiausiø Stepono Stulginskio gyvenimo faktø ðioje publikacijoje dar sugráðime, o dabar susipaþinkime su reikðmingiausiais architekto darbais, sukurtais Telðiuose.

PLUNGEI IR LUOKEI
Dirbdamas Telðiuose, S. Stulginskis suprojektavo labai daug
statiniø. Apie jo sukurtà Vyskupo Motiejaus Valanèiaus valstybinës
gimnazijos Telðiuose projektà iðsamiau raðoma kitoje ðio þurnalo
publikacijoje (p. 13–15). Tuo laiku jis projektavo ne tik Telðiams,
bet ir aplinkiniams miesteliams – Plungei, Luokei, Upynai. 1934 m.
vasarà S. Stulginskis suprojektavo mûrinæ monumentalià Plungës
miesto pirtá ant Babrungo ðlaito. Nuo upës pusës tai buvo dviejø
aukðtø pastatas su rustuotais kampais ir mezoninu, skersinëmis
braukomis tinkuotose sienose, balkonais galiniuose fasaduose. Projekte buvo numatyta, kad pastato viduje bus gelþbetoninës perdangos ir laiptai bei erdvus laukiamasis, 12 duðø kabinø ir 7 voniø
kambariai. Pirtá buvo planuojama pastatyti ûkio bûdu, jos statyba
turëjo kainuoti apie 56 000 litø.
Baigiantis konfliktui dël Plungës ðventoriaus tvoros, kitoje Plungës miesto aikðtës pusëje, prieðais baþnyèià, iðkilo parapijos namai, pastatyti pagal S. Stulginskio projektà.
1934 m. S. Stulginskis perdirbo prieð metus statybos techniko
Jono Rasinskio parengtà þydø rabinø seminarijos parengiamojo
skyriaus pastato Telðiuose (Sinagogø g.) projektà. S. Stulginskis
perplanavo ðio namo patalpas, pakeitë jo fasadus. Dviejø aukðtø su
pastogës aukðtu kvadratinio plano pastato fasadai buvo numatyti
paprastø formø su pabrëþtu horizontalumu. Prie pagrindinio tûrio
kampo sklypo gilumoje priglaustas priestatas, kuriame yra laiptinë
á pagrindinio pastato pastogëje esanèius du butus, sandëliai, malkinë, sanitarinis taðkas. Pagrindinio pastato pirmas aukðtas skirtas
maldø salei, o antrame suplanuotos 4 klasës ir mokytojø kambarys.
1935 m. birþelio 5 d. buvo patvirtintas S. Stulginskio parengtas Luokës sinagogos (Kurðënø g.) projektas. Sudëtingo tûrio
pastato fasadus skaido lieknos mentës, tarp jø – aukðti staèiakampiai maldø salës langai. Architektas pateikë ir aplinkos sutvarkymo pasiûlymus: prieðais sinagogà buvo projektuojama
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nauja aikðtë, Malûnø ir Kurðënø gatves jungianti nauja gatvë.
Beje, Luokei S. Stulginskis atliko ir daugiau darbø. 1934 m. rudená gaisro metu Luokës miestelyje sudegë 176 pastatai. Apskrities
architekto pareiga buvo pasirûpinti, kad bûtø parengtas po gaisro
atstatomo miestelio uþstatymo planas. Sudaræs miestelio planà,
architektas pamatë, kad, vadovaujantis sklypø ribomis, neámanoma sureguliuoti gatviø. Iki Miestø þemëtvarkos ástatymo priëmimo
(1938 m. liepos 5 d.) dar reikëjo laukti ketverius metus. Norint
iðtiesinti ar praplatinti Luokës miestelio gatves, reikëjo gauti þemës savininkø sutikimà. Parengæs miestelio iðdegusios dalies sutvarkymo projektà, S. Stulginskis átikino apskrities valdybà, kad tas
gatves iðtiesinti ir praplatinti reikia, ir papraðë apskrities valdþios
paramos. Apskrities virðininkas Eugenijus Ðalkauskas sukvietë tvarkytinø sklypø savininkus á savivaldybæ, iðaiðkino jiems perplanavimo bûtinybæ. Savininkai pasiraðë ið anksto parengtà praðymà
Luokës savivaldybei, kuriame nurodë, kad nori, jog jø sklypø ribos
bûtø pertvarkytos taip, kad ðie bûtø tinkami statybai, ir pasiþadëjo
tvarkomame rajone gatvëms ir aikðtëms nemokamai skirti iki 5 proc.
jiems priklausanèiø sklypø. Architektas sudarë statybos aplink Luokës turgaus aikðtæ taisykles. Pagal jas buvo nustatyta vieno aukðto
raudonais èerpiø stogais namø statybos linija. Buvo panaikintos
kai kurios menkos á aikðtæ ëjusios gatvelës ir suprojektuotos naujos. Taip jaunas, rizikuoti nebijantis architektas ágyvendino urbanistiná projektà, nors tam neturëjo juridinio pagrindo.
1937 m. vasario mën. S. Stulginskis parengë mûrinës Luokës
pradinës mokyklos projektà. Ji turëjo stovëti prie Telðiø gatvës.
Dviejø aukðtø su pusrûsiu kampinio plano pastatà vakarø pusëje
supa ûkinis kiemas, pietø pusëje – vaikø þaidimø, sporto aikðtës, o
toliau eina darþai. Kaip ir kitose S. Stulginskio projektuotose mokyklose, taip ir èia mokymo patalpos suplanuotos atskirame korpuse, prie jo statmenai priglaustas salës tûris, kurio gale yra suprojektuoti mokytojø butai. Koridorinio planavimo mokymo korpuse
visos klasës sutalpintos ðviesioje pietø pusëje. Pirmo aukðto ðiaurinëje koridoriaus pusëje buvo suprojektuotos rûbinës, sanitariniai
taðkai, o antrame aukðte – mokytojø kambarys, mokslo priemonës, raðtinë. Salës scena buvo suprojektuota taip, kad áprastomis
dienomis galëtø bûti naudojama ir kaip darbø klasë.
Ðio pastato fasadus formuoja ávairaus dydþio langø eilës ir aprëminimu akcentuotos dvivërës durys. Tais paèiais metais Upynoje
(Luokës valsèius) S. Stulginskis suprojektavo parapijos salæ su
prieglauda. Tai kampinio plano pastatas su ilgu, siauru salës tûriu ir
prie jo statmenai prijungtu gyvenamu vieno aukðto namu su mansardiniu aukðtu.

PROJEKTAI TELÐIAMS
Daugiausia S. Stulginskis projektavo apskrities centrui – Telðiams. 1935 m. vasarà jis suprojektavo Telðiø vyskupijos kurijos
namus, kino teatrà „Ðatrija“ Prezidento A. Smetonos gatvëje, prie
Baþnyèios aikðtës. Kino teatro 260 vietø salë buvo suprojektuota
antrame ir treèiame aukðtuose, o apatiniame pagal projektà buvo
numatyta árengti kasas, rûbinæ, bufetà. Po visu gyvenamuoju korpusu prie A. Smetonos gatvës rûsio arba pirmame (priklausomai
nuo reljefo) aukðte buvo árengtos parduotuvës. Visi butai suplanuoti
per du aukðtus, á juos áeinama ið kiemo pusës. Ðià labai sparèiai
vykdomà statybà lydëjo konfliktai tarp Telðiø miesto savivaldybës

Luokës miestelio centrinë gatvë po sutvarkymo 1935 m.

ir Telðiø vyskupijos kurijos. Uþsakovai 1936 m. sausio mënesá be
Telðiø miesto statybos komisijos leidimo A. Smetonos gatvëje iðkasë griová , taip rengdamiesi panaudoti miesto vamzdynus nuotëkoms ið statomø rûmø ðalinti. Nesugebëdamas paveikti Telðiø vyskupijos kurijos, miesto burmistras I. Slabðys 1936 m. sausio 9 d.
kreipësi á Vidaus reikalø ministrà, kuriam pateikë prieð keletà dienø posëdþiavusios komisijos nutarimà, kuriame buvo reikalaujama, kad Telðiø vyskupijos kurija uþpiltø iðkastà griová, iðlygintø
gatvæ ir esamus vamzdþius naudotø tik atmosferos vandenims
nukanalizuoti, o prie miesto kanalizacijos prisijungtø techniðkai priimtinais bûdais. 1936 m. sausio 15 d., ministrui padedant, buvo
pasiektas susitarimas dël kanalizacijos árengimo techniniø sàlygø.
Yra pagrindo manyti, kad su Vidaus reikalø ministru dël Telðiø statybos komisijos sprendimø reikalai buvo derinami ne kartà (iðsamiau apie tai skaitykite publikacije, iðspausdintoje p. 9–11, 45).
Architektas S. Stulginskis uþsispyræs gynë savo projektus.
(Nukelta á 22 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 21 p.)
S. Stulginskis nemokamai suprojektavo Þemaièiø senovës mëgëjø draugijos „Alka“ iniciatyva 1936 m. Telðiuose pradëtus statyti
dabartinio Þemaièiø muziejaus „Alka“ rûmus. Muziejuje buvo suprojektuota 18 ekspoziciniø saliø, saugyklos, darbo ir pagalbinës
patalpos. Vykusiai panaudojus nelygø vietovës reljefà, muziejaus
pastatas buvo tarsi sukomponuotas ið 3 ávairaus aukðèio tûriø.
Pagrindinio áëjimo á prieká iðtrauktas laiptinës-vestibiulio bokðto
pavidalo tûris ir prie jo prigludæs þemesnis korpusas uþstojo á pietus atsiðakojantá saliø korpusà. Pastato architektûra pasiþymëjo
funkcionalumu. Vienintelës dekoratyvinës detalës – Þemaitijos herbas bokðto virðuje ir uþraðas „Alkos muziejus“ buvo sutelktos pagrindiniame fasade. Optiðkai pastatà paaukðtino ver tikali bokðto
langø juosta. 1995 m. atlikta pastato rekonstrukcija (archit. Algirdas Þebrauskas) gerokai pakeitë pirmines muziejaus formas ir ðiam
pastatui suteikë dar daugiau þavesio ir solidumo.
Telðiø vyskupijos kurijos pastatas. 2005 m. Danutës Mukienës nuotrauka

ÐIAULIUOSE
Kai kurie autoriai yra raðæ, kad S. Stulginskis dël sunkiai sugyvenamo charakterio 1938 m. buvo perkeltas dirbti á Ðiaulius. Taèiau
ten jis taip pat ëjo apskrities inþinieriaus pareigas, todël nëra pagrindo teigti, kad ðis paskyrimas buvo jo paþeminimas pareigose.
Ðiauliai S. Stulginskiui tapo starto aikðtele á Kaunà. Ðiauliuose pagal jo projektà 1940 m. buvo pastatyta gimnazija, keletas privaèiø
gyvenamøjø namø. Beje, jø S. Stulginskis buvo suprojektavæs ir
Telðiø apskrities miestams.
S. Stulginskis visà laikà domëjosi Lietuvos statybos politika,
butø problemos sprendimo bûdais. 1938 m. lapkrièio 24–26 d. ávykusiame jubiliejiniame Lietuvos inþinieriø ir architektø sàjungos
kongrese jis perskaitë praneðimà apie Lietuvos statybos politikos
gaires. Jame architektas iðkëlë miestø planavimo, statybos racionalumo, butø statistikos, jø statybos skatinimo klausimus, siûlë kai
kuriø architektams aktualiø problemø sprendimo bûdus. S. Stulginskio praneðimas 1939 m. buvo iðleistas atskiru leidiniu.

KAUNE

Þemaièiø muziejus „Alka“ Telðiuose 1964 m.

Prasidëjæs Antrasis pasaulinis karas ir rusø okupacija Lietuvoje
gerokai pakeitë S. Stulginskio gyvenimà ir pareigybes. 1940 m. jis
buvo paskirtas Lietuvos Komunalinio ûkio liaudies komisariato
Miestø planavimo valdybos virðininku. Nuo 1940 m. iki tremties
S. Stulginskis dëstë Kauno Vytauto Didþiojo universitete, kur ëjo
Miestø planavimo katedros vedëjo, Architektûros fakulteto dekano
pareigas. 1943 m. kovo mënesá vokieèiai universitetà Kaune uþdarë. S. Stulginskis buvo tarp tø, kurie po to slapta skaitë paskaitas
Architektûros skyriaus studentams ir ðie 1944 m. apsigynë diplominius darbus. Po karo S. Stulginskis liko gyventi Lietuvoje, nes
tikëjosi, kad jam bus leista netrukdomai dirbti. 1944 m. jis buvo
paskir tas Kauno miesto vyriausiuoju architektu. Tuo laiku ið
prieðkariu Kaune gyvenusiø architektø èia buvo likæ vos keletas.
Kai 1945 m. buvo steigiama Lietuvos tarybiniø architektø sàjunga,
paaiðkëjo, kad yra tik 26 nariai. S. Stulginskis tapo ðios Architektø
sàjungos valdybos pirmininku ir ðias pareigas ëjo dvejus metus.
Kauno valstybiniame universitete 1948 m. buvo ákurta Techniðkøjø
fakultetø suvienytoji taryba, kurios narys buvo ir S. Stulginskis.
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Tais metais jis turëjo ir kitø pareigø, tad sunku net ir ásivaizduoti,
kiek daug tais metais jis dirbdavo ir kaip jis visur suspëdavo. Ano
meto valdþiai svarbiausia buvo lojalumas, o ne profesionalumas.

N. RERICHO DRAUGIJOJE
Dar mokydamasis Ðiauliø gimnazijoje, S. Stulginskis susidomëjo
Vydûnu, ëmë gilintis á Rytø filosofijà. Apsigyvenæs Kaune, architektas tapo N. Rericho draugijos nariu. Draugija buvo ákurta 1935 m.
geguþës mënesá. 1936 m. ji sukûrë Memorandumà, kurá pasiraðë
bûrys Lietuvos kultûros ir meno þmoniø. Memorandumas buvo inspiruotas Rericho pakto, kurá 1935 m. ratifikavo JAV ir dauguma abiejø
Amerikos kontinentø valstybiø. Paktas buvo skirtas kultûros vertybiø apsaugai per karus. Lietuvos inteligentai siekë, kad Memorandumà pasiraðytø 1936 m. Rygoje susirinkæ Pabaltijo valstybiø uþsienio
reikalø ministrai. Ðis dokumentas tada nebuvo pasiraðytas, bet N. Rericho draugija neprarado vilèiø, kad tai netrukus bus padaryta. Kaip
raðoma sovietinës Lietuvos Valstybës saugumo ministerijos specialiame
praneðime LKP(B) CK apie N. Rericho organizacijos sunaikinimà,
1940 m. rugsëjo 10 d. sovietinës Lietuvos Liaudies komisarø tarybos
nutarimu teosofinës draugijos, kuri neatitiko sovietinës santvarkos ideologijos principø, veikla buvo sustabdyta.
Karo metais draugija atgimë ir, pasivadinusi „Gyvosios etikos
mokykla“, veikë legaliai. Po karo atkûrus sovietø valdþià Lietuvoje,
rerichieèiai nenutraukë savo veiklos – jie taip pat dirbo nelegaliai:
uþmezgë ryðius su panaðiomis draugijomis, veikusiomis Maskvoje, Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas), Taline ir Rygoje. Architektas S. Stulginskis buvo aktyvus ðios organizacijos narys. Lietuvoje veikusi draugija turëjo vëliavà, antspaudà ir áðventinimo þenklà, kurá 1935 m. ið N. Rericho rankø gavo tuometinë Lietuvos
rerichieèiø vadovë Julija Montvydienë. Ið minëto sovietinës Lietuvos
Valstybës saugumo ministerijos spec. praneðimo aiðkëja, kad
N. Rericho draugijos nariai rinkdavosi butuose, vaþinëdavo á Maskvà, Leningradà, ten pirkdavo paveikslø, monografijø ir knygø, susijusiø su N. Rericho „antimoksline“ veikla. Draugijos nariai kolekcionavo ávairius dailininko N. Rericho, M. K. Èiurlionio ir kitø iðkiliø
dailininkø paveikslus, kaupë teosofinæ literatûrà, „reakcinio“ teosofinio mokymo propagandos tikslais rengë vieðas paskaitas, tarp
gyventojø platino „mistinæ“ literatûrà ir priimdavo á draugijà naujus
narius. Jie nuolat organizavo nelegalias sueigas, kuriose skaitë ir
svarstë ðios organizacijos nariø parengtus ávairius referatus, susijusius su „gyvosios etikos“ taikymu praktiniame gyvenime, skleidë, kaip buvo raðoma praneðime, „ávairius antitarybinius prasimanymus, ðmeiþë tarybinæ tikrovæ ir propagavo neiðvengiamà Tarybø
Sàjungos þlugimà kare su Anglija ir Amerika“.
1949 m. buvo suimta 19 Rericho draugijos nariø. S. Stulginskis
buvo pripaþintas vienu ið ðios draugijos vadovø ir nuteistas 10
metø tremties. 1949 m. rugsëjo 7 d. jis buvo iðveþtas á Karagandos
sritá, kur dirbo anglies kasyklose.
Gráþæs ið tremties, 1955–1962 m. S. Stulginskis dirbo Þemës
ûkio projektavimo institute, vëliau dvejus metus buvo Komunalinio
ûkio projektavimo instituto skyriaus virðininkas, o nuo 1966 m. iki
pensijos dirbo Valstybiniame statybos reikalø komitete vyriausiuoju inþinieriumi. Visus tuos metus, nesvarbu kurias pareigas jis ëjo,
architektas dirbo rajonø, miestø, gyvenvieèiø planavimo srityje.
Tais klausimais jis raðë teorinius darbus, dalyvavo konferencijose.
Dar 1957 m., kai buvo kuriami projektai naujiems miestø kvarta-

Þemaièiø muziejaus „Alka“ naujojo priestato fragmentas ið pietø pusës.
Danutës Mukienës nuotrauka, 2005 m.

lams, S. Stulginskis pasisakë uþ naujø mikrorajonø projektavimà, o
tai buvo naujiena pokario Lietuvoje. 1960 m. jis parengë Þemës ûkio
planavimo metodikà, pagal kurià buvo sudarytos administraciniø rajonø planavimo schemos. Vëliau, jau dirbdamas Statybos reikalø
komitete, jis atlikdavo miestø bendrøjø (tada vadinamø generaliniais)
planø ekspertizes, rusø kalba paraðë Architekto urbanisto kompleksiná þinynà, tapusá vadovu detaliøjø ir bendrøjø planø sudarytojams.
Keturiasdeðimties metø darbo architektûros srityje sukakties proga paklaustas apie kûrybos iðtakas, architektas atsakë: „Vidinis
kûrybos pagrindas remiasi plaèiu filosofiniu autoriaus akiraèiu. Kurdamas gyvenimui „rëmus“, architektas turi þinoti tikslà ir prasmæ.
Kitaip – nebus pagrindinës idëjos, o be jos – ir harmonijos, tik aklas
formø vaikymasis, kitaip – technika gali nustelbti þmogø. [...] reikia
stengtis suprasti, kad audringas technikos progresas – tik priemonë socialinës paþangos materialinei bazei, humaniðkai architektûrai kurti“.
Visà gyvenimà iðtikimas Gyvosios etikos filosofijai architektas
1989 m. gruodþio mënesá atkûrë Lietuvos N. Rericho draugijà ir
padëjo pagrindus tolesnei jos veiklai. Vëliau, kai jau buvo atkurta
Lietuvos nepriklausomybë ir atvirai pradëta kalbëti apie sovietmeèiu draustà tremties temà, S. Stulginskis yra pasakæs, kad pasitraukæs á Vakarus jis neiðvengiamai þûtø, nes jo akys ir veidas nukreipti
Rytø pusën. Paskutiniaisiais gyvenimo metais (mirë 1995 m. kovo
17 d. ) S. Stulginskis paraðë keletà straipsniø, kuriuose ið gyvosios
etikos filosofijos pozicijø pamëgino ávertinti Lietuvos istorijà, valstybës sëkmes ir nelaimes.
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