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AUTOMOBILI� KELI� IR J� KRAŠTOVAIZDŽI� PAVELDO  
KULT�RIN�S VERT�S TYRIMO GAIR�S 

Irina Matijošaitien�1, Indr� Gražulevi�i�t�-Vilenišk�2 
Kauno technologijos universitetas, Architekt�ros ir kraštotvarkos katedra  

El. paštas irivarl@yahoo.com1, grazuleviciute@yahoo.co.uk2 

Anotacija. Laikui b�gant automobili� keliai ir j� kraštovaizdžiai �gijo istorin� ir kult�rin� reikšm�. Keli� ir j� krašto-
vaizdži� kult�rini� ver�i� suvokimas gali suteikti naujos vertingos informacijos apie valstyb�, regionus, bendruomenes, 
apie skirtingus istorinius laikotarpius, istorines keli� tiesimo technologijas ir tradicijas. Analizuojant automobili� keli� ir 
j� kraštovaizdži� kult�rin� vert�, straipsnyje išskirtos trys keli� ir keli� kraštovaizdži� paveldo kategorijos ir nustatyti j� 
kult�rin� vert� lemiantys veiksniai. 

Reikšminiai žodžiai: automobili� kelias, kelio kraštovaizdis, kult�ros paveldas, kult�rin� vert�. 

 

�vadas 

Šalies istorija kartu su jos paveldu formuojasi per šimtme-

�ius ir t�kstantme�ius. Istoriniai keliai ir keli� kraštovaiz-

džiai, neretai tap� kult�ros paveldo dalimi, – tai itin jautr�s 
teritoriniai vienetai, peln� visuotin� d�mes�, pagarb�, nor� 
juos išsaugoti bei perduoti ateities kartoms kaip didžiausi� 
šalies turt� ir pasididžiavim�. Didesnio d�mesio istoriniai 

keliai ir keli� kraštovaizdžiai sulauk� JAV, ta�iau reikia 

pamin�ti, jog b�dai, kuriais remiantis keliai ir j� kraštovaiz-

džiai gali b�ti vertinami kaip kult�ros paveldas, n�ra visapu-

siškai išanalizuoti. XXI a., kai istoriniai keliai ir j� 
kraštovaizdžiai tapo itin pažeidžiami, žmonija vis dažniau 

atkreipia d�mes� � santykius tarp seno ir naujo, bandoma 

surasti darn� ryš� tarp istorin� ir kult�rin� vert� turin�i� 
objekt� bei teritorij� ir šiuolaikini� inžinerini� �rengini�. D�l 
šios priežasties ypa� svarbu yra suvokti ir nustatyti kult�ros 

paveldo objekt� ir teritorij�, toki� kaip keliai ir j� krašto-

vaizdžiai, kult�rin� vert�. 
Iki šiol terminas „keli� kraštovaizdis“ n�ra apibr�žtas 

Lietuvos teis�s aktuose ar žodynuose. Užsienio literat�roje 

dažnai vartojamu terminu road landscape žymima s�voka, 

reiškianti vaizd�, atsiveriant� ži�rint nuo kelio (želdiniai, 

statiniai, kalnai, lygumos, gyvenviet�s, ežerai ir up�s) (The 

View ... 2004), ir vaizd� � keli� kartu su j� supan�ia aplinka. 

Užsienyje šis terminas labai paplit�s tarp fotograf� ir meni-

nink�, �amžinan�i� savo darbuose kelius su j� aplinka. 

Straipsnyje keli� kraštovaizdžiu �vardijama regimoji keli� 
aplinka, kuri apima kelius, juos supan�ius kraštovaizdžius, 

apželdinim�, paslaug� infrastrukt�ros objektus bei kitus 

objektus, susijusius su keliais vizualiniais, ekologiniais ir 

kitais ryšiais.  

Straipsnio tikslas – išskirti automobili� keli� ir j� kraš-

tovaizdži� paveldo kategorijas ir pateikti j� kult�rin�s vert�s 
tyrimo gaires. Siekiant darbo tikslo, buvo atliki šie uždavi-

niai: aptarta, kokie keliai ir keli� kraštovaizdžiai gali b�ti 
laikomi kult�ros paveldu, išskirtos j� kategorijos, nustatyti 

bei aptarti keli� ir j� kraštovaizdži� paveldo kult�rin� vert� 
lemiantys veiksniai. 

Keli	 ir j	 kraštovaizdži	 paveldo identifikavimas ir 
klasifikavimas 

Kai kuri� keli� ir keli� kraštovaizdži� formavimasis t�-
siasi ne vien� šimtmet�. Galima tvirtinti, jog pirmieji 

šiuolaikini� automobili� keli� prototipai atsirado Romos 

imperijos laikais – tai buvo ilgi keliai, jungiantys miestus. 

Istoriniu ir kult�riniu poži�riu reikšmingi keliai, maršru-

tai ar net ištisi keli� kraštovaizdžiai yra laikomi kult�ros 

paveldu. 

Keliai, kraštovaizdžiai, kult�ros paveldo objektai 

gali b�ti susij� �vairiais ryšiais. Pavyzdžiui, kelias gali 

b�ti nutiestas šalia egzistuojan�io paveldo objekto, kelias 

taip pat gali nulemti tokio objekto atsiradim�. Keliai for-

muoja kraštovaizd�, atsiranda naujas kraštovaizdžio ti-

pas – keli� kraštovaizdis. Pats kelias gali b�ti svarbus 

istoriniu ar techniniu poži�riu, j� supanti aplinka gali b�ti 
reikšminga d�l estetini� savybi� ar istorini� fakt�. Keli� 
aplinkoje gali b�ti �komponuoti su juo funkciškai susij� 
arba nesusij� paveldo objektai. Analizuojant keli� ir keli� 
kraštovaizdži� bei paveldo ryšius galima išskirti tris keli� 
ir keli� kraštovaizdži� paveldo kategorijas: 
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− kelias – kult�ros paveldo objektas kraštovaizdyje; 

− kelio kraštovaizdis – kult�ros paveldas; 

− kult�ros paveldo objektas kelio kraštovaizdyje. 

Kelias – kult�ros paveldo objektas kraštovaizdy-
je. Laikui b�gant kai kurie keliai ir maršrutai �gijo kult�-
rin� bei istorin� reikšm� (Bennis, Davison 2005). Tokie 

keliai dažnai �vardijami istoriniais keliais. Kaip rodo 

literat�ros analiz�, šiai keli� paveldo kategorijai moksli-

ninkai skiria daugiausia d�mesio. Istoriniai keliai gali b�ti 
skirstomi � tris kategorijas: 1) keliai, reikšmingi estetiniu 

poži�riu 2) keliai, reikšmingi inžineriniu poži�riu ir 3) 

keliai, reikšmingi kult�riniu poži�riu. 

Daugeliu atvej�, ypa� Jungtin�se Amerikos Valsti-

jose, estetiniu poži�riu reikšmingi keliai buvo �rengti 

grož�tis vaizdingomis vietov�mis, rekreacijai arba kam 

nors �amžinti. Inžineriniu poži�riu reikšmingi keliai buvo 

�rengti žmon�ms, prek�ms pervežti. Šio pob�džio keliai 

gali b�ti išsivyst� kaip istorinio keli� tinklo dalis. Tokio 

kelio pavyzdys gali b�ti Rusijos imperijos pašto kelio 

Varšuva–Sankt Peterburgas atkarpa Kaunas–Ukmerg� 
(1 pav.). Šiuo atveju yra išlikusi ne tik istorinio kelio 

trasa bet ir neoklasicistn�s architekt�ros kelio aptarnavi-

mo objektai. Kult�riniu poži�riu vertingi keliai gal�jo 

b�ti siejami su tradicijomis. Pavyzdžiui, keliai, išsivyst� 
iš ind�n�, kariuomen�s ar laukini� žv�ri� tak�. Šios kate-

gorijos keliai gali b�ti reikšmingi kaip istoriniai arba 

religiniai maršrutai. Jie gali b�ti siejami reikšmingu isto-

riniu �vykiu, asmenybe, meno arba literat�ros darbais. 

Kult�riniu poži�riu reikšmingi keliai gali atspind�ti ša-

lies, tautos ar kitos socialin�s grup�s raidos etapus.  

 
1 pav. Istorinis kelias kraštovaizdyje: Rusijos imperijos pašto kelio 
Varšuva–Sankt Peterburgas atkarpa Kaunas–Ukmerg�  
(I. Gražulevi�i�t�s-Vilenišk�s nuotrauka) 

Fig. 1. Historic road and its landscape: Segment Kaunas – Ukmerg� 
of historic postal road of the Russian Empire Warsaw – St. 
Petersburg (photograph by I. Gražulevi�i�t�-Vilenišk�) 

Vertingi gali b�ti ne tik atskiri kelio elementai, tokie 

kaip tiltai, apsaugin�s tvoros, šalikel�s, bet ir visas kelias, 

horizontalus ir vertikalus vizavimai, kelio šlaitas (Soulliere 

1995). Galima pamin�ti ir žali�j� pakel�s strukt�r� istorin� 
reikšm�. Pakel�s medži� ir kr�m� r�šys, j� išd�stymas šalia 

kelio gali atskleisti šalikeli� apželdinimo tradicijas skirtin-

gais istoriniais laikotarpiais (Attore 2000). Istoriniai keliai, 

susiformav� kaip istorinis ir kult�rinis palikimas, kartu su 

senovine kelio danga, informaciniais �renginiais, trasa, užra-

šais ar net juos lydin�iomis legendomis ar padavimais gali 

tapti svarbiu socialiniu veiksniu, vienijan�iu bendruomenes, 

taut�. Istoriniai keliai �prasmina juos supan�i� aplink�, daro 

j� patraukli� turistams ir gali pritraukti investicijas kelio ir jo 

aplinkos kokybei palaikyti bei gerinti. 

Kelio kraštovaizdis – kult�ros paveldas. Automobi-

li� keliai neabejotinai veikia kraštovaizd�, jie dažnai suvo-

kiami kaip kraštovaizdžio dalis. Automobili� keli� poveikis 

kraštovaizdžiams gali b�ti teigiamas arba neigiamas: keliai 

gali didinti kraštovaizdžio estetin� potencial� ir jo ekonomi-

n� vert� ir, atvirkš�iai – gali sumenkinti kraštovaizdžio ko-

kyb� ir taip sumažinti jo vert�. 
Keliai ir juos supantys kraštovaizdžiai, kurie buvo for-

muojami kaip vizualiai ir estetiškai patraukli kelio aplinka 

arba kaip greito ir patogaus susisiekimo koridorius, yra isto-

rini� �vyki� atspindys ir rezultatas (Mauch, Zeller 2007). 

S�moningai suformuoti žmogaus arba organiškai susiklost�, 
turintys istorin�, religin� arba estetin� reikšm� keli� krašto-

vaizdžiai gali b�ti laikomi kult�ros paveldu. Kai kuriais 

atvejais keliai yra nutiesiami kult�riniu poži�riu itin vertin-

game kraštovaizdyje, taip tam tikra prasme jis paver�iamas 

keli� kraštovaizdžiu. Pavyzdžiui, Neries up�s vingyje besi-

driekiantys nelabai reikšmingi keliai darniai s�veikauja su 

kult�riniu poži�riu vertingu Kernav�s valstybinio kult�rinio 

rezervato ir aplinkini� teritorij� kraštovaizdžiu (2 pav.). 

 
2 pav. Keliai kult�riniame kraštovaizdyje (Kernav�) 
(I. Gražulevi�i�t�s-Vilenišk�s nuotrauka) 

Fig. 2. Roads and their cultural landscape (Kernav�) 
(photograph by I. Gražulevi�i�t�-Vilenišk�) 
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Kult�ros paveldo objektas kelio kraštovaizdyje. 

Kai kuriais atvejais atskiri kelio kaimynyst�je esantys 

objektai �gauna ypating� istorin� ar kult�rin� vert� ir yra 

laikomi kult�ros paveldu. Galima išskirti dvi pagrindines 

toki� objekt� kategorijas: 1) istoriniai pastatai ir statiniai, 

funkciškai susij� su keliu, bei 2) istoriniai pastatai ir sta-

tiniai, funkciškai nesusij� su keliu. Pirmoji kategorija 

apima užeigos namus, muitin�s pastatus ir kitus istorinius 

keli� prieži�ros objektus, pastatytus tiesiant keli� ar j� 
nutiesus. Pirmajai kategorijai taip pat priskiriami vertingi 

konstrukciniai keli� elementai, tokie kaip tiltai, viadukai, 

kelio ženklai, apsaugin�s tvorel�s. Antroji kategorija 

apima istorinius gyvenamuosius, visuomeninius, religi-

nius (3 pav.), pramon�s ir kitus pastatus bei statinius, 

esan�ius šalia kelio, bet neturin�ius su keliu funkcini� 
ryši�.  

 
3 pav. Kelias nekilnojamojo kult�ros paveldo objekto 
kaimynyst�je (Virbalio miestelis) (V. Karvelyt�s-Balbierien�s 
nuotrauka) 

Fig. 3. Road in the vicinity of built heritage object (Virbalis 
town) (photograph by V. Karvelyt�-Balbierien�) 

Nepaisant to, kad antruoju atveju kult�ros paveldo 

objektai ir keliai neturi tarpusavio funkcini� ryši�, jie 

visgi yra susij� vizualiniais arba fiziniais ryšiais ir negali 

b�ti nagrin�jami be konteksto. Šie keli� kraštovaizdyje 

esantys kult�ros paveldo objektai turi b�ti saugomi su 

juos supan�ia aplinka. 

Keli	 ir j	 kraštovaizdži	 paveldo kult�rin
 vert
 
lemiantys veiksniai 

Atlikus literat�ros analiz�, buvo išskirti keturi pagrindi-

niai veiksniai, lemiantys automobili� keli� ir keli� kraš-

tovaizdži� paveldo kult�rin� vert�: 1) formos ir strukt�ros 

brandumas (Bu�as 2001), 2) retumas ir reprezentatyvu-

mas (Bu�as 2001), 3) istoriniai ryšiai (Throsby 2002; 

Holden 2004) ir perimamumas (Stephenson 2008)  

4) kontekstualumas (Bu�as 2001). 

Formos ir strukt�ros brandumas apima architekt�ri-
n�, estetin�, menin� ir technin� reikšmes bei keli� ir keli� 
kraštovaizdži� paveldo svarb� teritorij� planavimo sri-

�iai. Ši ypatyb� taip pat charakterizuoja keli� ir keli� 
kraštovaizdži� formos, techninio sprendimo bei funkcijos 

integralum�. Pavyzdžiui, architekt�rin�, estetin� ir meni-

n� reikšm�s gali b�ti svarbios vertinant kelio kraštovaiz-

dyje esan�ius atskirus kult�ros paveldo objektus arba vis� 
kelio kraštovaizd�. Technin� reikšm� gali b�ti svarbi 

vertinant istorinius kelius, tiltus, viadukus bei �vairius 

kelio elementus, tokius kaip apsaugin�s tvorel�s, kelio 

ženklai ir pan. Formos, techninio sprendimo ir funkcijos 

integralumas yra itin svarbus vertinant keli� kraštovaiz-

džius kaip visum�. 
Keli� ir keli� kraštovaizdži� paveldo retumas at-

spindi jo unikalum�, o reprezentatyvumas išreiškia pri-

klausomyb� konkre�iai kult�ros paveldo kategorijai ir 

geb�jim� j� reprezentuoti. Pavyzdžiui, gerai išsaugotas 

konkretaus istorinio laikotarpio ir kategorijos keli� pa-

slaug� objektas gali reprezentuoti kitus to paties istorinio 

laikotarpio ir kategorijos keli� paslaug� objektus. 

Istoriniai ryšiai ir perimamumas išreiškia keli� ir 

keli� kraštovaizdži� s�ryš� su praeitimi. Kraštovaizdis 

gali b�ti traktuojamas kaip kontinuumas, išlaikantis 

savyje formas, ryšius, technologijas, kurios veikia da-

barties ir ateities formas, ryšius ir technologijas (Ste-

phenson 2008). Pavyzdžiui, istorinis kelias, jo 

strukt�riniai elementai ir jam priklausantys pastatai gali 

atspind�ti praeities technines, konstrukcines galimybes 

bei tam tikro istorinio laikotarpio keli� tiesimo tradici-

jas. Jeigu istorinis kelias atitinka šiandienos reikalavi-

mus ir šiuo metu yra naudojamas, technologij� ir 

tradicij� evoliucija ir t�stinumas gali b�ti nesunkiai 

�žvelgiami jame. Istorinis kelias, kaip istorinio maršruto 

ar keli� tinklo dalis, gali suteikti informacijos apie isto-

rinius, socialinius, kult�rinius ir ekonominius šali�, 
region� arba miest� tarpusavio ryšius bei ši� ryši� evo-

liucij� iki m�s� dien�. Keliai ir j� kraštovaizdžiai gali 

atspind�ti istorinius �vykius ir svarbi� asmen� gyvenimo 

laikotarpius.  

Kontekstualumas rodo ryš� tarp kelio, jo strukt�ri-
ni� element�, funkciškai susijusi� ar nesusijusi� su ke-

liu pastat� ir statini� bei supan�io kraštovaizdžio arba 

miestovaizdžio. Pavyzdžiui, galima �vertinti pastato, 

pastatyto nutiesus keli�, s�ryš� su keliu ir kelio krašto-

vaizdžiu. 

	vardinti veiksniai gali neapimti vis� keli� ir j� kraš-

tovaizdži� paveldo ver�i� ir reikšmi�. D�l šios priežasties 

kiekvienu konkre�iu atveju, atlikus sociologines apklau-

sas, dokument� analizes ir kitus tyrimus, galima nustatyti 
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papildomus kult�rin� keli� ir keli� kraštovaizdži� vert� 
lemian�ius veiksnius, tokius kaip simbolin�, dvasin� 
keli� ir keli� kraštovaizdži� paveldo reikšm�, reikšm� 
vietos identiteto formavimui ir palaikymui. Pavyzdžiui, 

kelias gali simbolizuoti visuomen�s progres� arba mobi-

lum�. Vertingi keli� kraštovaizdžiai, strukt�riniai elemen-

tai, keli� paslaug� infrastrukt�ros pastatai ir kiti keli� 
paveldo objektai gali prisid�ti prie šalies, regiono ar ben-

druomen�s identiteto stiprinimo.  

Išvados 

1. Istoriniu ir kult�riniu poži�riu reikšmingi keliai, 

maršrutai, su jais susij� pastatai bei statiniai ir ištisi keli� 
kraštovaizdžiai privalo b�ti laikomi kult�ros paveldu ir 

analizuojami kult�riniu poži�riu. 

2. Išanalizavus keli� ir keli� kraštovaizdži� bei pa-

veldo objekt� ryšius, buvo išskirtos trys j� s�veikos gali-

mybes geriausiai atspindin�ios kategorijos: kelias – 

kult�ros paveldas kraštovaizdyje, kelio kraštovaizdis – 

kult�ros paveldas, kult�ros paveldo objektas kelio kraš-

tovaizdyje. 

3. Atlikus literat�ros analiz�, straipsnyje išskirti ke-

turi keli� ir keli� kraštovaizdži� kult�rin� vert� geriausiai 

apib�dinantys veiksniai: formos ir strukt�ros brandumas, 

retumas ir reprezentatyvumas, istoriniai ryšiai ir perima-

mumas, kontekstualumas. Atsižvelgiant � keli� ir keli� 
kraštovaizdži� paveldo kompleksiškum�, rekomenduo-

jama kiekvienu konkre�iu atveju nustatyti papildomus 

veiksnius, susijusius su paveldo socialiniu, simboliniu 

reikšmingumu, �taka vietos identiteto formavimui. 
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GUIDELINES FOR CULTURAL VALUE ASSESSMENT 
OF HERITAGE OF AUTOMOBILE ROADS AND THEIR 
LANDSCAPE 

I. Matijošaitien�, I. Gražulevi�i�t�-Vilenišk� 

Summary 

With the lapse of time roads and their landscapes gained historic 
and cultural significance. Understanding cultural value of roads 
and road landscapes can lead to the blanket information about 
the whole country, separate regions or communities, as well as 
about various historical periods, past technologies and road 
building traditions. The article presents three categories of cul-
tural heritage of roads and roadscapes and a set of factors de-
termining their cultural value. 

Keywords: automobile, road landscape, cultural heritage, cul-
tural value. 

 


