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Anotacija. Nagrinơjama Lietuvos parkǐ istorinơ raida neatsiejama nuo mǌsǐ miestǐ ir miesteliǐ istorinơs evoliucijos ir
jǐ urbanistinơs struktǌros formavimosi. XVII a., gerơjant LDK ekonominei ir geopolitinei situacijai, didikai ơmơ statytis
savo rezidencijas miestǐ periferijoje. XVII a. pabaigoje galima apþiuopti tam tikrǐ „laisvơjimo“ tendencijǐ, kai sodo teritorija pleþiasi už gynybiniǐ miesto sienǐ, bandant sukurti naujus urbanistinius darinius, pasitelkiant menines ir technines
galimybes. Per XVII–XVIII a. prie LDK miestǐ buvo pastatyta nemažai rezidencijǐ ir dvarǐ, kurie formavo šalies urbanizaciją ir atliko svarbǐ vaidmenƳ urbanizuojant šalƳ. Barokiniai parkǐ ansambliai dažniausiai bǌdavo traktuojami kaip
nauji urbanistiniai vienetai su rǌmǐ ansambliais. Prie tokiǐ vienetǐ atsiradimo prisidơjo žemơnaudos kaita, geopolitinơ situacija bei išpuoselơtas estetikos suvokimas. XIX–XX a. pradžioje ne tik kuriami nauji peizažiniai parkai šalia miestǐ ar
miesteliǐ nuostabiose vaizdingose gamtos vietovơse, bet ir pertvarkomi, rekonstruojami renesansiniai bei barokiniai parkai. Augant miestams, didơjant jǐ urbanizuotoms teritorijoms ir stiprơjant visuomeniškam požiǌriui Ƴ supanþią aplinką,
parkǐ meno ribos prasiplơtơ Ƴ visuomenines miestǐ erdves. XIX–XX a. pr. sparti miestǐ plơtra Europoje ir Lietuvoje
Ƴtraukơ parkǐ teritorijas Ƴ savo urbanistinĊ erdvĊ ir esant tam tikram „dialogui“ kǌrơ naują gamtinĊ ir urbanizuotą struktǌrą su treþiuoju dalyviu – visuomene.
Reikšminiai žodžiai: miesto planinơ struktǌra, sodǐ menas, parkǐ meno teorijos modelis, rezidencijos, gamtinis karkasas, priemiesþiai, miestǐ plơtra, visuomenơs vaidmuo.

sơ nuo ǌkiniǐ, statybiniǐ, politiniǐ ir socialiniǐ sąlygǐ.
Kaip ir daugelis viduramžiǐ Europos miestǐ, taip ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystơs (LDK) miestai (Vilnius,
Trakai, Biržai, Nesvyžius, Gardinas, Naugardukas, Lyda)
formavosi piliǐ ir gynybiniǐ sienǐ teritorijose (Minkeviþius 1988).
Pirmosios dekoratyviniǐ sodǐ meno kǌrimosi
užuomazgos Europoje minimos didžiǐjǐ viduramžiǐ Europos miestǐ pilyse ir vienuolynuose (Krokuva, Praha,
Lichtenšteinas, Karlsrǌhơ, Briugơ) (Hobhouse 2002).
Buvo kuriami utilitarios paskirties vienuolynǐ ir piliǐ
sodai, kuriuose augindavo vaistinius, prieskoninius ir
dekoratyvinius mažaǌgius augalus. Šiuose vienuolynǐ ir
piliǐ soduose buvo geometriškai suskirstyti želdynǐ plotai su praơjimais. Taip pat bǌdavo suplanuojami labirintai
iš taisyklingai susodintǐ augalǐ, Ƴrengtǐ pergoliǐ, gơlynǐ.
Identiškas miestǐ formavimasis ir sodǐ meno plitimas
piliǐ ir krikšþioniškǐjǐ vienuolynǐ teritorijose Europoje
leidžia daryti prielaidas, kad ir XVI a. Lietuvoje galơjo
bǌti šio meno paplitimo apraiškǐ. Pavieniuose istoriniuose šaltiniuose minima apie Lietuvos gynybiniuose miestuose, jǐ piliǐ teritorijose Vilniuje, Biržuose, Rokiškyje
Ƴkurtus sodus ar jǐ fragmentus. Vilniuje, Žemutinơs pilies
teritorijoje (Kitkauskas 1989), LDK didikams Radviloms
priklaususioje Biržǐ pilyje, Raudonơs ir Rokiškio pilyse
yra užuominǐ, kad tokie sodai galơjo bǌti sukurti. Nors

Ʋvadas
Straipsnyje nagrinơjami Lietuvos ir Europos sodai ir parkai nuo XVI iki XX a. pradžios. Pateikiami šio laikotarpio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystơs ir Vakarǐ Europos sodai bei parkai, jǐ istorinis ir urbanistinis vaidmuo
miestǐ planinei struktǌrai. Išskiriami kai kurie istoriniai,
sociokultǌriniai ir meniniai aspektai, chromologiškai
aptariama sodǐ ir parkǐ Ƴtaka miestǐ urbanizacijai, nagrinơjamas santykis ir sąveika tarp miesto ir parko kaip urbanistinio darinio.
Sodǐ ir parkǐ meno apraiškos Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystơje. Viduramžiai ir Renesansas
Lietuvos parkǐ istorinơ raida neatsiejama nuo mǌsǐ miestǐ ir miesteliǐ istorinơs evoliucijos ir jǐ urbanistinơs
struktǌros formavimosi.
Piliakalniai ir pilys, prie kuriǐ formavosi pirmieji
miestai, kariniais strateginiais tikslais buvo išdơstyti
priešui sunkiausiai pasiekiamose, gynybai patogiausiose
vietose. Dauguma piliǐ su gyvenvietơmis (Vilnius, Trakai, Kaunas, Jurbarkas) buvo prie upiǐ, ši aplinkybơ darơ
didelƳ poveikƳ miestǐ plơtrai, jǐ plano struktǌros raidai.
Miestǐ ir miesteliǐ išdơstymas gamtinơje aplinkoje, plano
ir užstatymo forma, tǌrinơ ir erdvinơ kompozicija priklau%$"& '#($)*+$, &$-. ))"
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XVII a., gerơjant LDK ekonominei ir geopolitinei
situacijai, didikai taip pat ơmơ statytis savo rezidencijas
periferijoje: Radvilos – Kơdainiuose, Slucke, Bialoje,
Olekoje, Chodkeviþiai – Zabulove, Liachoviþiuose, Sapiegos – Alšơnuose, Ružanuose, Pacai – Jiezne. Rezidencijos buvo statomos ir Vilniuje bei jo priemiesþiuose
(Bumblauskas 2005). Glaudǌs LDK ekonomiškai sustiprơjusiǐ didikǐ giminiǐ, Europos valdovǐ ir didikǐ ryšiai
davơ ryškǐ postǌmƳ valstybơs gyvenimui. Pokyþiai Europoje buvo greiþiau juntami ir LDK teritorijoje, sparþiau
plito mokslo ir meno tendencijos, kurios lơmơ valstybơs
miestǐ ir miesteliǐ augimą ir plơtrą.
Apibendrinant šƳ laikotarpƳ, galima daryti prielaidą,
kad sodǐ struktǌrą aiškiai veikơ miesto teritorija ir utilitari paskirtis, kuri ribojo meninĊ sodo išraišką. Nors jau
XVII a. pabaigoje galima apþiuopti tam tikrǐ „laisvơjimo“ tendencijǐ, kai sodo teritorija pleþiasi už gynybiniǐ
miesto sienǐ, bandant sukurti naujus urbanistinius darinius, pasitelkiant menines ir technines galimybes (žr.
lentelĊ).

tiksliǐ istoriniǐ duomenǐ ar išlikusiǐ tiksliǐ piliǐ, vienuolynǐ sodǐ ir jǐ suplanavimo fragmentǐ nơra, galimybơ yra
Europos miestuose ieškoti analogǐ, kurie formavosi panašiu laikotarpiu ar panašioje gamtinơje, urbanistinơje
situacijoje. Tik galima daryti išvadą, kad sodǐ ir jǐ meno
atsiradimas viduramžiuose padarơ Ƴtaką miesto struktǌros
formavimuisi ir tapo vienu iš struktǌriniǐ elementǐ miesto teritorijoje (1, 2 pav.).

1, 2 pav. Rekonstruoti viduramžiǐ Sissinghurst ir Blarney piliǐ
sodai Anglijoje ir Airijoje
Figs. 1, 2. Reconstructed gardens of medieval castles of
Sissinghurst ir Blarney in England and Ireland

Tuo metu, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystơje
gynybinơs pilys palaipsniui tapo didikǐ rezidencijomis ir
buvo statomi nauji rǌmai, Europos miestuose jau sklido
renesansinơs idơjos su nauja mokslo ir meno sklaida visuomenơs gyvenime. Europos miestai išsivadavo iš ankštǐ viduramžiškǐ sienǐ ir formavo naujas struktǌras stabiliose
neurbanizuotose teritorijose (Benevolo 1998).
Renesansiniǐ sodǐ istorijos raidai didelĊ Ƴtaką darơ
nauji sodǐ teorijos modeliai, kuriuos kǌrơ garsiausi Europos
architektai, menininkai, mokslininkai, filosofai (Kluckert
2005). Atgaivinamos Antikos meno tradicijos, taikomi nauji
mokslo išradimai darơ Ƴtaką ir sodǐ menui. Sodai buvo projektuojami Vakarǐ Europos didikǐ vilose ir rezidencijose.
Savo struktǌra buvo artimi viduramžiǐ piliǐ sodams, taþiau
jiems bǌdingą uždarumą ir kompozicinƳ schematiškumą
išlaisvino didesnơs erdvơs, atviros perspektyvos nuo terasǐ
plokštumǐ, skulptǌrǐ ir fontanǐ atsiradimas (3, 4 pav.).

LDK miestǐ raida ir parkǐ Ƴtaka jǐ planavimui bei
struktǌrai. Barokas
Per XVII–XVIII a. prie LDK miestǐ buvo pastatyta nemažai rezidencijǐ ir dvarǐ, kurie formavo šalies urbanizaciją ir atliko svarbǐ vaidmenƳ urbanizuojant šalƳ. Palei
pagrindines LDK upes, jǐ slơniǐ terasose buvo sukurta
nemažai naujǐ dvarǐ, rezidencijǐ su parkais. Parkǐ teritorijose buvo formuojamos geometriškos medžiǐ alơjos,
gyvatvorơs, skulptǌros, kasami tvenkiniai, statomi rǌmǐ
pastatai (Januškeviþius 2004). Kuriami geometrinio suplanavimo parkai su viena ar dviem staþiais kampais
susikertanþiomis kompozicinơmis ašimis, iš kompozicijos
centro einanþiais spinduliais ir terasuotoje teritorijoje.
Pastatai buvo išdơstomi simetriškai, taisyklingos formos
atvirose, gerai matomose erdvơse. Tokiǐ parkǐ kompozicinơs ašys nusitĊsdavo iki greta esamo miesto ar miestelio
(Rokiškyje, Jiezne) (Tauras 1989), taip buvo sukuriami
nauji urbanistiniai dariniai, ašys veikơ miesto ar miestelio
urbanistinĊ struktǌrą, turơjo stiprǐ ryšƳ su aplinka, netgi
tapdavo kultǌriniu ir ekonominiu centru. Rokiškio dvaro
parkas užima apie 15 ha, turi ryškią išilginĊ ašƳ, einanþią
iš vakarǐ Ƴ rytus. Ši ašis yra ir Rokiškio senamiesþio pagrindinơs gatvơs ašis. O jeigu dvarai ar rezidencijos kurdavosi prie jau susiformavusiǐ miestǐ ar miesteliǐ
urbanistiniǐ struktǌrǐ, tapdavo jǐ komponentu (Kelmơs,
Plungơs, Žagarơs) (Vitkuvienơ 2006). Žagarơs parkas
(Joniškio raj.) Ƴkurtas XVIII a. Jis užima 63 ha teritoriją,
kurią kerta iš Joniškio Ƴ ŽagarĊ einantis pagrindinis ke-

3, 4 pav. Renesansiniai parkai V. Europoje kuriami už piliǐ
teritorijǐ (Gaillon, Prancǌzija); renesansinio parko fragmentas
Figs. 3, 4. Renaissanse parks in western Europe are created
beyond the territories of castles. (Gaillon, France); a fragment
of a Renaissanse park
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lias, darĊs Ƴtaką parko struktǌros planavimui. Vakarinơje
dalyje kelias Ƴsiterpia Ƴ pagrindinĊ alơją, kuri veda link
rǌmǐ (Tauras 1989).
Taigi nauji urbanistiniai dariniai – dvarǐ ar rezidencijǐ ansambliai – XVII a. papildơ ir praplơtơ esamǐ besiformuojanþiǐ ir susiformavusiǐ Lietuvos miestǐ ir
miesteliǐ plano struktǌras arba tapdavo jǐ dalimi. Visiškai renesansiniǐ parkǐ nơra išlikĊ, bet jǐ struktǌros ir
planavimo apraiškǐ išliko vơliau baroko stiliumi perplanuotuose parkuose.
XVII–XVIII a. itališkojo sodǐ parkǐ meno tendencijas Vakarǐ Europoje perơmơ prancǌziškasis barokas,
kuriame buvo svarbus ištaigingas puošnumas ir estetika.
Kuriamǐ parkǐ teritorijos rodơ to meto diduomenơs užmojus ir galias. Pirmieji šio stiliaus parkai buvo sukurti
Italijoje, iš jos plito po Prancǌziją, Austriją ir Vokietiją.
Baroko stiliaus parkams buvo bǌdingos didesnơs erdvơs
(o galimybơs buvo, nes parkai kuriami užmiesþiuose),
centrinơje parko dalyje puikavosi rǌmǐ ansamblis, nuo
kurio formos priklausydavo ir viso parko planas (Januškeviþius 2004). Parkus puošơ sudơtingai karpytos medžiǐ
alơjos ir takai, pagražinti skulptǌromis ir vandens telkiniais su fontanais, kaskadomis, vandens slenksþiais. Taip
pat buvo statomi poilsio paviljonai, kolonados. Gyvatvorơs karpomos Ƴmantriomis formomis, atkartojant architektǌrinius puošybos elementus pastatǐ dekoracijoje.
Europos miestǐ urbanistinơs struktǌros formavimui
ir jos kaitai Ƴtakos turơjo Paryžiaus priemiesþiǐ – didikǐ
rezidencijǐ – kǌrimas, iš kuriǐ garsiausias buvo Versalis.
Kadangi LDK ir Lenkijos monarchai palaikơ glaudžius
santykius su Prancǌzija, netrukus buvo juntamas naujos
epochos kultǌrinis „kvơpavimas“ ir šiuose kraštuose.
Lenkijos ir Lietuvos karalius ir didikai, neatsilikdami nuo
Europos monarchǐ, didžiuosiuose miestuose statơ baroko
stiliaus rǌmus, rezidencijas, kuriant parkus triǌsơ meistrai
iš Prancǌzijos (Ciolek 1978).
Vienas iš veiksniǐ, lơmĊs dinamišką baroko plitimą
LDK ir Lenkijos teritorijose, buvo karališkojo dvaro perkơlimas iš Krokuvos Ƴ Varšuvą. Ši aplinkybơ vertơ didikus statydintis reprezentacinius pastatus arþiau Varšuvos
ir netgi lygiuotis Ƴ ją. Vienintelơ meno ir kultǌros trauka
buvo stambesni LDK miestai dabartinơs Baltarusijos
teritorijoje (Nesvyžius – baroko epochos dvasia pastatytas miestas, priklausĊs Radviloms) ir nepraradĊs Ƴtakos
Vilnius – kaip politinis, administracinis, ekonominis,
kultǌrinis LDK centras.
LDK didikai ir bajorai, sustiprơjĊ ekonomiškai ir politiškai, valdydami nemažas teritorijas ne tik Vilniuje, bet
ir kituose LDK miestuose, statydinosi reprezentacinius
rǌmus. Buvo kvieþiami menininkai iš Italijos, Prancǌzi-

jos, Lenkijos kurti ar rekonstruoti naudojant baroko formas rǌmus ir užmiesþio rezidencijas.
Po valakǐ reformos LDK miestǐ priemiesþiuose didikǐ statytǐ rezidencijǐ nevaržơ nei urbanistinơ aplinka,
nei teritorijos (sklypo) plotas. Todơl jǐ vietos parinkimui
Ƴtakos turơdavo gamtinis vietovơs karkasas, susisiekimas
(prie pagrindiniǐ keliǐ ašiǐ tarp miestǐ). Erdviose teritorijose pastatai buvo dơstomi laisvai, didesnơmis ar mažesnơmis grupơmis, atsižvelgiant Ƴ pastatǐ paskirtƳ, ir
sudarydavo atskirus urbanistinius vienetus. Svarbiausias
kompozicijos akcentas – rǌmǐ pastatas. Bendras mastelis
ir teritorijos Ƴsisavinimas, lyginant su Vakarǐ Europos
miestǐ (Prancǌzijos Versaliu ar Vokietijos Nimfenburgo
ir Šlezhaimo) parkais, LDK teritorijoje jie atrodơ kukliau,
nors ir buvo Ƴgyvendinami visi kompoziciniai ir meniniai
principai, laikomasi baroko tendencijǐ bei vaidino labai
svarbǐ vaidmenƳ formuojant priemiesþiǐ teritorijas, kurios palaipsniui tapdavo auganþiǐ miestǐ dalimi.
LDK etmono ir Vilniaus vaivados P. Sapiegos sodyba Antakalnyje – bǌdingas priemiesþio rezidencijos
pavyzdys. Rǌmai ir parkas, apsupti tvora ir monumentaliais vartais, sudarơ vientisą barokinƳ ansamblƳ su Viešpaties Jơzaus bažnyþia ir trinitoriǐ vienuolynu. Parkas
suplanuotas geometriškai, turơjo itališkojo baroko parkǐ
meno bruožǐ – kelias suformuotas terasas. Plati tiesi medžiǐ alơja – pagrindinơ kompozicinơ ašis – buvo nukreipta Ƴ rǌmǐ centrą, antraeilơs skersinơs kompozicinơs ašys
suơjo Ƴ apskritas ir keturkampes aikšteles su tvenkiniais,
fontanais.
Pagal šio laikotarpio parkǐ meno principus perplanuojami ir minơti Rokiškio dvaro parkas, Kelmơs parkas
ir kiti. Baroko stiliaus parkǐ meno tendencijos paliko
didelƳ pơdsaką parkǐ meno kǌrimo raidoje ne tik Lietuvos
teritorijoje, bet ir visoje LDK (dab. Lietuva, Baltarusija ir
dalis Ukrainos). XVII–XVIII a., po žemơs reformǐ, LDK
teritorijoje svarbus vaidmuo tenka išsiplơtusioms dvarvietơms su aplinkinơmis teritorijomis, kurios formavo naujus
urbanistinius vienetus, prie kuriǐ šliedavosi miesteliai,
arba pleþiantis didiesiems miestams rezidencijos tapdavo
svarbia miesto periferiniǐ branduoliǐ geometrinơs struktǌros dalimi.
Apibendrinant galima teigti, kad XVIII–XIX a.
sandǌroje Lietuvos bei visoje Rytǐ Europos teritorijoje
miestǐ ir miesteliǐ planavimą bei urbanistinĊ plơtrą
inspiravo Ƴmantri ir geometrizuota baroko epocha. Barokiniai parkǐ ansambliai dažniausiai bǌdavo traktuojami kaip nauji urbanistiniai vienetai su rǌmǐ
ansambliais. Prie tokiǐ vienetǐ atsiradimo prisidơjo
žemơnaudos kaita, geopolitinơ situacija bei išpuoselơtas
estetikos suvokimas (žr. lentelĊ).
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XIX–XX a. pr. parkǐ struktǌros kaita ir Ƴtaka
Lietuvos ir Europos miestams

Peizažinius parkus XIX a. šalia Kơdainiǐ, Rietavo,
Palangos, Lentvario, Užutrakio bei kt. Lietuvos dvarǐ
kǌrơ garsǌs to meto Vakarǐ Europos kraštovaizdžio specialistai.
Palangos parkas Ƴkurtas 1899 m. grafǐ Tiškeviþiǐ
iniciatyva. Parko ansamblio projekto autorius E. Andrơ
(kaip ir Užutrakio, Lentvario ir Trakǐ Vokơs). Palangos
parko planinơje ir erdvinơje struktǌroje išryškinti gamtiniai vietovơs elementai. Alơjos ir takai nutiesti erdviǐ
pakrašþiais, jos nesikerta tarp savĊs, bet viena Ƴ kitą susilieja. Parko reginiǐ ƳvairovĊ papildo tvenkiniai su vaizdingomis pakrantơmis ir tilteliais, pastatyta koplytơlơ,
Ƴrengtos poilsio aikštelơs (5 pav.).
Lentvario parkas ir rǌmǐ ansamblis Ƴkurtas kalvoto
reljefo teritorijoje. Iš pietǐ parką supa Lentvario ežeras, o
iš rytǐ – trys grandine išdơstyti tvenkiniai. Pagrindinơ
privažiavimo alơja eina per ežero ir tvenkiniǐ sąsmauką.
Parko viduryje esantis tvenkinys prisijungia prie tvenkiniǐ grandinơs kaskadiniu upokšniu (6 pav.).

XIX a. Vakarǐ Europoje, o tiksliau Anglijoje, jau brendo
nauji miestǐ ir miesteliǐ projektavimo principai ir švietơjiškos visuomenơs gyvenimo gairơs. Naujos mokslo ir
klasicizmo tendencijos plito visose meno srityse. Ne išimtis buvo ir nauji miestǐ bei miesteliǐ urbanizacijos
procesai ekonomiškai sustiprơjusioje Anglijoje. Pleþiantis
taisyklingai suplanuotiems miestams ar jǐ dalimis buvo
pritaikytas naujas plơtros modelis – sujungti Ƴ vieną atskirus prasiplơtusio miesto aplinkos elementus ir taip suformuoti sudơtingesnius urbanistinius darinius. Simetriškos
XVII a. formos buvo laisvai jungiamos miestuose viena
prie kitos sumaniai taikantis prie netaisyklingo reljefo.
Tuo metu, Anglijoje paskelbus naująsias literatǌrinio
judơjimo nuostatas apie dvasinio ir politinio visuomenơs
gyvenimo laisvơjimą bei estetikos teorijas ir tyrimus,
atsisakoma „Ƴsprausti“ kraštovaizdƳ Ƴ griežtas formas.
Taigi priemiesþiuose ir miestuose projektuojami parkai,
visiškai atsisakius geometrinio ašinio plano ir tiesiogiai
imituojant netaisyklingas natǌralios gamtos formas. Klasicistiniai parkai ir jǐ teritorijos buvo planuojami kaip
atskiri vienetai su netaisyklingomis menamomis sienomis, pastatai juose prarado kompozicinƳ ryšƳ ir atrodơ kaip
objektai peizaže: taip jie sukeldavo naują, stulbinantƳ ir
nematytą ƳspǌdƳ.
Angliškieji parkai pateikơ naują artumo gamtai nuostatą ir modelƳ – atskirǐ pastatǐ išskyrimas iš miesto struktǌros
ir išoriniǐ erdviǐ planavimas, atsisakant perspektyvos ir
geometrijos dơsniǐ. Naujas parkǐ meno raidos etapas persikơlơ ir Ƴ visą žemyninĊ Europą, kuriami parkai Prancǌzijoje,
Vokietijoje, Rusijoje (Benevolo 1998).
XIX a. pabaigoje ir Lietuvoje plito klasicizmo stiliaus angliškǐjǐ parkǐ meno tendencijos. Šio stiliaus
parkǐ kǌrimą lơmơ teoriniai J. Strumilos, E. Žilibero ir kt.
botanikos mokslo veikơjǐ parengti darbai ir projektai.
Peizažiniuose parkuose natǌralus vietovơs reljefas
nekeiþiamas, parkǐ erdvơs slơniuose, daubose ar tarp
kalvǐ yra netaisyklingos formos. Lygiuose reljefuose
stengiamasi taip planuoti erdves, kad jos bǌtǐ stebimos
nuo paaukštintǐ plokštumǐ. Parkuose dažniausiai bǌna
keli aptakios formos vandens telkiniai. Privažiavimas prie
rǌmǐ ar dvaro pastato planuojamas tarp vandens telkiniǐ
tiesiai arba vingiuotu keliu. Želdynai auga vingiuotǐ kontǌrǐ medynuose, grupơmis arba pavieniui, tarp jǐ komponuojami takeliai ir alơjos (Tauras 1989). Parkǐ teritorijose
svarbǐ vaidmenƳ atlieka vizualiniai ryšiai, natǌralus upơs
ar ežero krantas ar vingis, vietovơ su gamtiniu arealu.

5, 6 pav. Palangos (1899 m.) ir Lentvario (1887 m.) parko planǐ
schemos
Figs. 5, 6. Schemes of Palanga (1899) and Lentvaris park plans
(1887)

Užutrakio dvaro parkas sukurtas Galvơs ežero pusiasalyje. Galvơs ir Skaisþio ežerǐ artumas yra meistriškai
suplanuotos erdvơs ir takǐ sistemos – puikǌs reginiai nuo
kranto ir rǌmǐ terasos Ƴ Trakǐ pilies ansamblƳ.
XIX–XX a. pradžioje ne tik kuriami nauji peizažiniai
parkai šalia miestǐ ar miesteliǐ nuostabiose vaizdingose
gamtos vietovơse, bet ir pertvarkomi, rekonstruojami renesansiniai bei barokiniai parkai. Dơl šios priežasties daugelis
iki tol išlikusiǐ istoriniǐ parkǐ prarado savo geometriškumą
ir aiškią plano schemą arba aptinkami tik pavieniai renesansinio ar barokinio stiliaus fragmentai ar bruožai. Mišraus
planavimo parkai, kurie išliko iki mǌsǐ dienǐ – Plungơs,
Pakruojo, Joniškơlio ir kt. miestǐ parkai. Šie parkai jau buvo
susiformavusioje miesto ar miestelio urbanistinơje struktǌroje ir tapo miestovaizdžio erdvinơs kompozicijos akcentais.
Minơti parkai miesto struktǌroje tapo reikšmingu potencialu,
kuriant ir palaikant gamtiniǐ ir urbanizuotǐ teritorijǐ pusiausvyrą.
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XIX a. pabaigoje. Lietuvos miestǐ senǐjǐ istoriniǐ parkǐ
ar naujose erdvơse buvo projektuojami visuomeniniai
moderno stiliaus parkai (Vilniuje, Biržuvơnuose).
Vienas garsiausiǐ šio stiliaus parkǐ buvo Sereikiškiǐ
parkas, kurƳ 1886–1888 m. suprojektavo A. Strausas.
Parko projektas pasižymơjo moderno stiliui bǌdingu planu ir elegancija, jame buvo numatytas iškilmingas Ƴơjimas
Ƴ parką, kurƳ sudarơ liepǐ alơja su jos pabaigoje tarsi išplaukianþiais lenktais takais ir takeliais, pakrantơs alơja,
gražiǐ ovaliniǐ formǐ tvenkinys su tilteliu, pastatytu to
paties stiliaus muzikos paviljonu (7, 8 pav.). Sereikiškiǐ
parkas išsiskyrơ labai gerai sukomponuotomis želdynǐ
kompozicijomis ir organiška sąsaja su gamtine ir miesto
aplinka (Jakovlevas-Mateckis 2008).

XIX–XX a. sandǌroje Europoje ir Lietuvoje vyko ne
tik svarbǌs geopolitiniai miestǐ urbanizacijos, bet ir parkǐ
planavimo, jǐ meno tendencijǐ procesai. Augant miestams,
didơjant jǐ urbanizuotoms teritorijoms ir stiprơjant visuomeniškam požiǌriui Ƴ supanþią aplinką, parkǐ meno ribos prasiplơtơ Ƴ visuomenines miestǐ erdves (žr. lentelĊ).
Lentelơ. Lietuvos parkǐ istorinơ raida nuo XVI iki XX a. ir
vaidmuo miesto urbanistinơje struktǌroje

7, 8 pav. Sereikiškiǐ (Vilnius) moderno stiliaus parko planas ir
šiandieninơ situacija (šalt. Google Earth medžiaga,
http://earth.google.com)
Figs. 7, 8. Plan of modernstyle Sereikiškơs park and situation
nowadays (Vilnius) (source“Google Earth material“,
http://earth.google.com)

Dar vienas Ƴdomus šio stiliaus parkas Lietuvoje buvo sukurtas 1907 m. Biržuvơnuose (Telšiǐ rajonas).
XX a. viduryje ir antrojoje pusơje didesniǐ Lietuvos
miestǐ (Vilniaus, Šiauliǐ, Pasvalio, Birštono, Alytaus,
Kauno) urbanistinơse struktǌrose kuriami ir nauji parkai,
kurie skirti visuomeniniams poreikiams, užpildant ir
komponuojant miestǐ kompozicines erdves, pertvarkant
Ƴsiterpusius Ƴ miesto teritoriją miškus ar želdynǐ masyvus.
Šie žalieji plotai palaipsniui tapo miestǐ erdvinơs sandaros elementais ir buvo susieti Ƴvairiais urbanistinio proceso ryšiais, kurie tĊsơsi visą XX a.
Šiuo nagrinơjamu laikotarpiu, XIX–XX a. pr., peršasi išvada, kad sparti miestǐ plơtra Europoje ir Lietuvoje Ƴtraukơ parkǐ teritorijas Ƴ savo urbanistinĊ erdvĊ ir
esant tam tikram „dialogui“ kǌrơ naują gamtinĊ ir urbanizuotą struktǌrą su treþiuoju dalyviu – visuomene.
Lietuvos parkǐ istorinơ raida nuo XVI iki XX a. ir
vaidmuo miesto urbanistinơje struktǌroje pateikiami lentelơje.

Ištisǐ naujǐ gyvenamǐjǐ kvartalǐ statyba ir „žaliojo
miesto“ teorijos sklaida Europoje leido suvokti, kad miesto plơtra Ƴtraukiant visuomenĊ gali bǌti alternatyvus metodas, padedantis suderinti individo ir visuomenơs
poreikius. Miesto erdvơ atsivơrơ naujai aplinkos planavimo krypþiai, kartu ir meninei kultǌrai, taigi pagaliau išsilaisvino iš praeities apribojimǐ (Benevolo 1998).
Iki XIX a. miestas ir želdynai buvo laikomi dviem
atskirais dalykais ir turơjo tik teorinƳ tarpusavio ryšƳ. Želdynai bei juos pasitelkus sukurta aplinka tapo ne tik siauros žmoniǐ grupơs poreikiu, tai tapo ir miesto
urbanistinơs struktǌros sudedamuoju elementu bei miesto
visuomenơs dalimi. Naujai projektuojamǐ parkǐ teritorijos tapo viešosiomis miesto erdvơmis, kuriose kuriamos
naujos parkǐ meno planinơs ir estetinơs tendencijos.
Šios tendencijos Europoje (Amsterdame, Barselonoje, Hamburge, Paryžiuje) ir Lietuvoje pasireiškơ paþioje
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Išvados
1. Viduramžiǐ sodǐ struktǌrą aiškiai veikơ miesto (pilies) teritorija ir utilitari paskirtis, kuri ribojo meninĊ sodo
išraišką. Renesanso laikotarpiu galima apþiuopti tam tikrǐ
„laisvơjimo“ tendencijǐ, kai sodo teritorija pleþiasi už gynybiniǐ miesto sienǐ, bandant sukurti naujus urbanistinius
darinius, pasitelkiant menines ir technines galimybes.
2. XVIII–XIX a. sandǌroje Lietuvos bei visoje Rytǐ
Europos teritorijoje miestǐ ir miesteliǐ planavimą bei urbanistinĊ plơtrą inspiravo Ƴmantri ir geometrizuota baroko
epocha. Barokiniai parkǐ ansambliai dažniausiai bǌdavo
traktuojami kaip nauji urbanistiniai vienetai su rǌmǐ ansambliais. Prie tokiǐ vienetǐ atsiradimo prisidơjo žemơnaudos kaita, geopolitinơ situacija bei išpuoselơtas estetikos
suvokimas.
3. XIX–XX a. pr. sparti miestǐ plơtra Europoje ir Lietuvoje Ƴtraukơ parkǐ teritorijas Ƴ savo urbanistinĊ erdvĊ ir
esant tam tikram „dialogui“ kǌrơ naują gamtinĊ ir urbanizuotą struktǌrą su treþiuoju dalyviu – visuomene. Parkai miesto
struktǌroje tapo reikšmingu potencialu, kuriant ir palaikant
gamtiniǐ ir urbanizuotǐ teritorijǐ pusiausvyrą.

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF
LITHUANIAN GARDENS AND PARKS FROM THE 16TH
TO THE 20TH CENTURIES
A. Moceviþius
Summary
The historical development of Lithuanian parks cannot be
separated from the historical evolution of our cities and towns
and formation of their urbanistic structure. The beginnings of
creating garden art in Lithuania, the same as in West Europe,
are mentioned in medieval castles and monasteries. A strong
influence on the developement of the history of Renaissance
gardens was exerted by new models of garden theory, which
were formed and formulated by famous European architects,
artists, scientists, philosophers. The traditions of antique art
were revived, new scientific inventions had an influence on
garden art. During the 17th–18th centuries a lot of residences
and manors were built, and they played an important role in
the urbanisation of the country. In the 17th–18th centuries the
tendencies in the Italian art of garden parks in West Europe
were taken over by French baroque. In the junction of the 18th
and 19th centuries the planning of cities and towns and urbanistic development in the territories of Lithuania and East
Europe took place due to bizarre and geometralised influence
of the baroque epoch. In the 19th century scenery parks were
created next to mansions in Lithuanian towns by famous scenery specialists of that time from West Europe. In the junction
of 19th and 20th centuries important geopolitical processes in
Lithuania and Europe took place not only in the urbanisation
of cities, but also in the planning of parks and their art tendencies. Due to the growth of cities, their urbanised territories and
strengthening of social attitude towards a surrounding environment, the boundaries of park art spread into the public
areas of cities. At the end of the paper there is a scheme which
summarises the development and influence of park structure
on city development and formation.
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