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VIETOJ PROLOGO
Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra savitas ir nepakartojamas Niekas pats negali
pasirinkti kada gimti, Antrojo pasaulinio karo ir pokario kartos, gimusiųjų trečiame –
ketvirtame dešimtmečiuose, gyvenimas vyko sudėtingomis Lietuvos valstybės
permainų, okupacijų, priespaudų, depresijų sąlygomis. Kai kas siūlo šių, ne laiku
gimusių gyvenimus „nurašyti“, kaip nepavykusius...
Šis pasakojimas apie architekto profesoriaus Vytauto Jurgio Dičiaus spalvingą
asmenybę, jo kūrybą, nereikalavo rinkti medžiagą archyvuose, knistis dokumentuose.
Tai lyg matymas iš arti. Taip susiklostė mūsų santykiai, kad jie tekėjo greta. Mes
esame bendraamžiai, bendrakursiai, artimi bičiuliai. Todėl kolegos gyvenimo faktai yra
patikrinti asmenine patirtimi, daugelis jų patikslinti jaukiai sėdint su Vytautu kavinėje ir
gurkšnojant kavą...
V. J. Dičiaus kūrybos kraitį sudaro Bauhauzo dvasia alsuojantieji, neofunkcionalistiniai
KPI miestelio Statybos, Radiotechnikos bei Cheminės technologijos fakultetų rūmai,
modernios architektūros parduotuvė „Buitis“, visuomeninis centras „Girstupis“, naujieji
garsieji „Tulpės“ ir „Orbitos“ interjerai Kaune, skulptūrą primenantis restoranas
„Nendrė“ Trakuose, rekreacinės architektūros etalonas Mokslų akademijos poilsio
namai „Pilkasis garnys“ Palangoje, elegantiškieji Sporto rūmai Alytuje ir kt. Šalia
kūrybinio architekto darbo V. J. Dičius dalyvauja visuomeninėje veikloje – jis ilgametis
VGTU architektūros fakulteto dekanas, studentų mylimas profesorius, Lietuvos
architektų sąjungos pirmininkas, vienas iš Lietuvos architektų rūmų steigėjas, pirmasis
rūmų pirmininkas, pirmasis Architektų kvalifikacijos komisijos pirmininkas ir narys, jį
sutiksi įvairiose architektūrinėse tarybose, komisijose. Profesoriui būdinga
bekompromisinė, principinga pozicija, sprendžiant aktualiausius Lietuvos architektūros
klausimus: imasi aktyvių veiksmų, kad būtų saugomas Vilniaus ar Kauno paveldas, kai
žalojamas sostinės siluetas, kai teritorijų planavimo klausimus ima spręsti ne
architektai, o komercinės struktūros, su jomis susieti administracijos, valdymo organai,
kai viršų ima pinigai...
V. J. Dičiaus kūryba, pedagoginis darbas yra aukštai įvertinti – jis LSSR nusipelnęs
architektas, LDK Gedimino ordino Riterio kryžiaus kavalierius, jam skirta premija už
visuomeninių pastatų projektus. Žinant jo įgimtas savybes, gana bohemišką natūrą
suvoki, kad tie apdovanojimai, ordinai, jam nėra svarbiausi gyvenime. Jis – geros
nuotaikos, kolegų mėgiamas žmogus, nemėgstantis nuobodžiauti, jį traukia aktyvi
veikla ir artimas, linksmas bendravimas...
Įvairiapusė Vytauto Jurgio Dičiaus kūryba, pedagoginė, visuomeninė veikla, jo
gyvenimo artimas pažinimas, ilgametė draugystė su juo, paskatino imtis šios knygos
rašymo.
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