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LIETUVOS SOD� IR PARK� STRUKT�ROS RAIDA NUO XVI IKI XX A. 

Albinas Mocevi�ius 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architekt�ros pagrind� ir teorijos katedra  

El. paštas amocevicius@gmail.com 

Anotacija.  Nagrin�jama Lietuvos park� istorin� raida neatsiejama nuo m�s� miest� ir miesteli� istorin�s evoliucijos ir 
j� urbanistin�s strukt�ros formavimosi. XVII a., ger�jant LDK ekonominei ir geopolitinei situacijai, didikai �m� statytis 
savo rezidencijas miest� periferijoje. XVII a. pabaigoje galima ap�iuopti tam tikr� „laisv�jimo“ tendencij�, kai sodo teri-
torija ple�iasi už gynybini� miesto sien�, bandant sukurti naujus urbanistinius darinius, pasitelkiant menines ir technines 
galimybes. Per XVII–XVIII a. prie LDK miest� buvo pastatyta nemažai rezidencij� ir dvar�, kurie formavo šalies urba-
nizacij� ir atliko svarb� vaidmen� urbanizuojant šal�. Barokiniai park� ansambliai dažniausiai b�davo traktuojami kaip 
nauji urbanistiniai vienetai su r�m� ansambliais. Prie toki� vienet� atsiradimo prisid�jo žem�naudos kaita, geopolitin� si-
tuacija bei išpuosel�tas estetikos suvokimas. XIX–XX a. pradžioje ne tik kuriami nauji peizažiniai parkai šalia miest� ar 
miesteli� nuostabiose vaizdingose gamtos vietov�se, bet ir pertvarkomi, rekonstruojami renesansiniai bei barokiniai pa-
rkai. Augant miestams, did�jant j� urbanizuotoms teritorijoms ir stipr�jant visuomeniškam poži�riui � supan�i� aplink�, 
park� meno ribos prasipl�t� � visuomenines miest� erdves. XIX–XX a. pr. sparti miest� pl�tra Europoje ir Lietuvoje 
�trauk� park� teritorijas � savo urbanistin� erdv� ir esant tam tikram „dialogui“ k�r� nauj� gamtin� ir urbanizuot� strukt�-
r� su tre�iuoju dalyviu – visuomene. 

Reikšminiai žodžiai: miesto planin� strukt�ra, sod� menas, park� meno teorijos modelis, rezidencijos, gamtinis karka-
sas, priemies�iai, miest� pl�tra, visuomen�s vaidmuo. 

 

�vadas 

Straipsnyje nagrin�jami Lietuvos ir Europos sodai ir par-

kai nuo XVI iki XX a. pradžios. Pateikiami šio laikotar-

pio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst�s ir Vakar� Euro-

pos sodai bei parkai, j� istorinis ir urbanistinis vaidmuo 

miest� planinei strukt�rai. Išskiriami kai kurie istoriniai, 

sociokult�riniai ir meniniai aspektai, chromologiškai 

aptariama sod� ir park� �taka miest� urbanizacijai, nagri-

n�jamas santykis ir s�veika tarp miesto ir parko kaip ur-

banistinio darinio. 

Sod� ir park� meno apraiškos Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštyst�je. Viduramžiai ir Renesansas 

Lietuvos park� istorin� raida neatsiejama nuo m�s� mies-

t� ir miesteli� istorin�s evoliucijos ir j� urbanistin�s 

strukt�ros formavimosi.  

Piliakalniai ir pilys, prie kuri� formavosi pirmieji 

miestai, kariniais strateginiais tikslais buvo išd�styti 

priešui sunkiausiai pasiekiamose, gynybai patogiausiose 

vietose. Dauguma pili� su gyvenviet�mis (Vilnius, Tra-

kai, Kaunas, Jurbarkas) buvo prie upi�, ši aplinkyb� dar� 
didel� poveik� miest� pl�trai, j� plano strukt�ros raidai. 

Miest� ir miesteli� išd�stymas gamtin�je aplinkoje, plano 

ir užstatymo forma, t�rin� ir erdvin� kompozicija priklau-

s� nuo �kini�, statybini�, politini� ir socialini� s�lyg�. 
Kaip ir daugelis viduramži� Europos miest�, taip ir Lie-

tuvos Didžiosios Kunigaikštyst�s (LDK) miestai (Vilnius, 

Trakai, Biržai, Nesvyžius, Gardinas, Naugardukas, Lyda) 

formavosi pili� ir gynybini� sien� teritorijose (Minkevi-

�ius 1988). 

Pirmosios dekoratyvini� sod� meno k�rimosi 

užuomazgos Europoje minimos didži�j� viduramži� Eu-

ropos miest� pilyse ir vienuolynuose (Krokuva, Praha, 

Lichtenšteinas, Karlsr�h�, Briug�) (Hobhouse 2002). 

Buvo kuriami utilitarios paskirties vienuolyn� ir pili� 
sodai, kuriuose augindavo vaistinius, prieskoninius ir 

dekoratyvinius maža�gius augalus. Šiuose vienuolyn� ir 

pili� soduose buvo geometriškai suskirstyti želdyn� plo-

tai su pra�jimais. Taip pat b�davo suplanuojami labirintai 

iš taisyklingai susodint� augal�, �rengt� pergoli�, g�lyn�. 
Identiškas miest� formavimasis ir sod� meno plitimas 

pili� ir krikš�ionišk�j� vienuolyn� teritorijose Europoje 

leidžia daryti prielaidas, kad ir XVI a. Lietuvoje gal�jo 

b�ti šio meno paplitimo apraišk�. Pavieniuose istoriniuo-

se šaltiniuose minima apie Lietuvos gynybiniuose mies-

tuose, j� pili� teritorijose Vilniuje, Biržuose, Rokiškyje 

�kurtus sodus ar j� fragmentus. Vilniuje, Žemutin�s pilies 

teritorijoje (Kitkauskas 1989), LDK didikams Radviloms 

priklaususioje Birž� pilyje, Raudon�s ir Rokiškio pilyse 

yra užuomin�, kad tokie sodai gal�jo b�ti sukurti. Nors 
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tiksli� istorini� duomen� ar išlikusi� tiksli� pili�, vienuo-

lyn� sod� ir j� suplanavimo fragment� n�ra, galimyb� yra 

Europos miestuose ieškoti analog�, kurie formavosi pa-

našiu laikotarpiu ar panašioje gamtin�je, urbanistin�je 

situacijoje. Tik galima daryti išvad�, kad sod� ir j� meno 

atsiradimas viduramžiuose padar� �tak� miesto strukt�ros 

formavimuisi ir tapo vienu iš strukt�rini� element� mies-

to teritorijoje (1, 2 pav.). 

   
1, 2 pav. Rekonstruoti viduramži� Sissinghurst ir Blarney pili� 
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 Kunigaikštyst�je 

gynybin�s pilys palaipsniui tapo didik� rezidencijomis ir 

buvo statomi nauji r�mai, Europos miestuose jau sklido 

renesansin�s id�jos su nauja mokslo ir meno sklaida visuo-

men�s gyvenime. Europos miestai išsivadavo iš ankšt� vidu-

ramžišk� sien� ir formavo naujas strukt�ras stabiliose 

neurbanizuotose teritorijose (Benevolo 1998).  

Renesansini� sod� istorijos raidai didel� �tak� dar� 
nauji sod� teorijos modeliai, kuriuos k�r� garsiausi Europos 

architektai, menininkai, mokslininkai, filosofai (Kluckert 

2005). Atgaivinamos Antikos meno tradicijos, taikomi nauji 

mokslo išradimai dar� �tak� ir sod� menui. Sodai buvo pro-

jektuojami Vakar� Europos didik� vilose ir rezidencijose. 

Savo strukt�ra buvo artimi viduramži� pili� sodams, ta�iau 

jiems b�ding� uždarum� ir kompozicin� schematiškum� 
išlaisvino didesn�s erdv�s, atviros perspektyvos nuo teras� 
plokštum�, skulpt�r� ir fontan� atsiradimas (3, 4 pav.). 

 
3, 4 pav. Renesansiniai parkai V. Europoje kuriami už pili� 
teritorij� (Gaillon, Pranc�zija); 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 

XVII a., ger�jant LDK ekonominei ir geopolitinei 

situacijai, didikai taip pat �m� statytis savo rezidencijas 

periferijoje: Radvilos – K�dainiuose, Slucke, Bialoje, 

Olekoje, Chodkevi�iai – Zabulove, Liachovi�iuose, Sa-

piegos – Alš�nuose, Ružanuose, Pacai – Jiezne. Reziden-

cijos buvo statomos ir Vilniuje bei jo priemies�iuose 

(Bumblauskas 2005). Glaud�s LDK ekonomiškai sustip-

r�jusi� didik� gimini�, Europos valdov� ir didik� ryšiai 

dav� ryšk� post�m� valstyb�s gyvenimui. Poky�iai Euro-

poje buvo grei�iau juntami ir LDK teritorijoje, spar�iau 

plito mokslo ir meno tendencijos, kurios l�m� valstyb�s 

miest� ir miesteli� augim� ir pl�tr�. 
Apibendrinant š� laikotarp�, galima daryti prielaid�, 

kad sod� strukt�r� aiškiai veik� miesto teritorija ir utilita-

ri paskirtis, kuri ribojo menin� sodo išraišk�. Nors jau 

XVII a. pabaigoje galima ap�iuopti tam tikr� „laisv�ji-
mo“ tendencij�, kai sodo teritorija ple�iasi už gynybini� 
miesto sien�, bandant sukurti naujus urbanistinius dari-

nius, pasitelkiant menines ir technines galimybes (žr. 

lentel�). 

LDK miest� raida ir park� �taka j� planavimui bei 
strukt	rai. Barokas 

Per XVII–XVIII a. prie LDK miest� buvo pastatyta ne-

mažai rezidencij� ir dvar�, kurie formavo šalies urbani-

zacij� ir atliko svarb� vaidmen� urbanizuojant šal�. Palei 

pagrindines LDK upes, j� sl�ni� terasose buvo sukurta 

nemažai nauj� dvar�, rezidencij� su parkais. Park� terito-

rijose buvo formuojamos geometriškos medži� al�jos, 

gyvatvor�s, skulpt�ros, kasami tvenkiniai, statomi r�m� 
pastatai (Januškevi�ius 2004). Kuriami geometrinio su-

planavimo parkai su viena ar dviem sta�iais kampais 

susikertan�iomis kompozicin�mis ašimis, iš kompozicijos 

centro einan�iais spinduliais ir terasuotoje teritorijoje. 

Pastatai buvo išd�stomi simetriškai, taisyklingos formos 

atvirose, gerai matomose erdv�se. Toki� park� kompozi-

cin�s ašys nusit�sdavo iki greta esamo miesto ar miestelio 

(Rokiškyje, Jiezne) (Tauras 1989), taip buvo sukuriami 

nauji urbanistiniai dariniai, ašys veik� miesto ar miestelio 

urbanistin� strukt�r�, tur�jo stipr� ryš� su aplinka, netgi 

tapdavo kult�riniu ir ekonominiu centru. Rokiškio dvaro 

parkas užima apie 15 ha, turi ryški� išilgin� aš�, einan�i� 
iš vakar� � rytus. Ši ašis yra ir Rokiškio senamies�io pa-

grindin�s gatv�s ašis. O jeigu dvarai ar rezidencijos kur-

davosi prie jau susiformavusi� miest� ar miesteli� 
urbanistini� strukt�r�, tapdavo j� komponentu (Kelm�s, 

Plung�s, Žagar�s) (Vitkuvien� 2006). Žagar�s parkas 

(Joniškio raj.) �kurtas XVIII a. Jis užima 63 ha teritorij�, 
kuri� kerta iš Joniškio � Žagar� einantis pagrindinis ke-
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lias, dar�s �tak� parko strukt�ros planavimui. Vakarin�je 

dalyje kelias �siterpia � pagrindin� al�j�, kuri veda link 

r�m� (Tauras 1989). 

Taigi nauji urbanistiniai dariniai – dvar� ar reziden-

cij� ansambliai – XVII a. papild� ir prapl�t� esam� besi-

formuojan�i� ir susiformavusi� Lietuvos miest� ir 

miesteli� plano strukt�ras arba tapdavo j� dalimi. Visiš-

kai renesansini� park� n�ra išlik�, bet j� strukt�ros ir 

planavimo apraišk� išliko v�liau baroko stiliumi perpla-

nuotuose parkuose. 

XVII–XVIII a. itališkojo sod� park� meno tendenci-

jas Vakar� Europoje per�m� pranc�ziškasis barokas, 

kuriame buvo svarbus ištaigingas puošnumas ir estetika. 

Kuriam� park� teritorijos rod� to meto diduomen�s už-

mojus ir galias. Pirmieji šio stiliaus parkai buvo sukurti 

Italijoje, iš jos plito po Pranc�zij�, Austrij� ir Vokietij�. 
Baroko stiliaus parkams buvo b�dingos didesn�s erdv�s 

(o galimyb�s buvo, nes parkai kuriami užmies�iuose), 

centrin�je parko dalyje puikavosi r�m� ansamblis, nuo 

kurio formos priklausydavo ir viso parko planas (Januš-

kevi�ius 2004). Parkus puoš� sud�tingai karpytos medži� 
al�jos ir takai, pagražinti skulpt�romis ir vandens telki-

niais su fontanais, kaskadomis, vandens slenks�iais. Taip 

pat buvo statomi poilsio paviljonai, kolonados. Gyvatvo-

r�s karpomos �mantriomis formomis, atkartojant architek-

t�rinius puošybos elementus pastat� dekoracijoje.  

Europos miest� urbanistin�s strukt�ros formavimui 

ir jos kaitai �takos tur�jo Paryžiaus priemies�i� – didik� 
rezidencij� – k�rimas, iš kuri� garsiausias buvo Versalis. 

Kadangi LDK ir Lenkijos monarchai palaik� glaudžius 

santykius su Pranc�zija, netrukus buvo juntamas naujos 

epochos kult�rinis „kv�pavimas“ ir šiuose kraštuose. 

Lenkijos ir Lietuvos karalius ir didikai, neatsilikdami nuo 

Europos monarch�, didžiuosiuose miestuose stat� baroko 

stiliaus r�mus, rezidencijas, kuriant parkus tri�s� meistrai 

iš Pranc�zijos (Ciolek 1978). 

Vienas iš veiksni�, l�m�s dinamišk� baroko plitim� 
LDK ir Lenkijos teritorijose, buvo karališkojo dvaro pe-

rk�limas iš Krokuvos � Varšuv�. Ši aplinkyb� vert� didi-

kus statydintis reprezentacinius pastatus ar�iau Varšuvos 

ir netgi lygiuotis � j�. Vienintel� meno ir kult�ros trauka 

buvo stambesni LDK miestai dabartin�s Baltarusijos 

teritorijoje (Nesvyžius – baroko epochos dvasia pastaty-

tas miestas, priklaus�s Radviloms) ir neprarad�s �takos 

Vilnius – kaip politinis, administracinis, ekonominis, 

kult�rinis LDK centras.  

LDK didikai ir bajorai, sustipr�j� ekonomiškai ir po-

litiškai, valdydami nemažas teritorijas ne tik Vilniuje, bet 

ir kituose LDK miestuose, statydinosi reprezentacinius 

r�mus. Buvo kvie�iami menininkai iš Italijos, Pranc�zi-

jos, Lenkijos kurti ar rekonstruoti naudojant baroko for-

mas r�mus ir užmies�io rezidencijas.  

Po valak� reformos LDK miest� priemies�iuose di-

dik� statyt� rezidencij� nevarž� nei urbanistin� aplinka, 

nei teritorijos (sklypo) plotas. Tod�l j� vietos parinkimui 

�takos tur�davo gamtinis vietov�s karkasas, susisiekimas 

(prie pagrindini� keli� aši� tarp miest�). Erdviose terito-

rijose pastatai buvo d�stomi laisvai, didesn�mis ar ma-

žesn�mis grup�mis, atsižvelgiant � pastat� paskirt�, ir 

sudarydavo atskirus urbanistinius vienetus. Svarbiausias 

kompozicijos akcentas – r�m� pastatas. Bendras mastelis 

ir teritorijos �sisavinimas, lyginant su Vakar� Europos 

miest� (Pranc�zijos Versaliu ar Vokietijos Nimfenburgo 

ir Šlezhaimo) parkais, LDK teritorijoje jie atrod� kukliau, 

nors ir buvo �gyvendinami visi kompoziciniai ir meniniai 

principai, laikomasi baroko tendencij� bei vaidino labai 

svarb� vaidmen� formuojant priemies�i� teritorijas, ku-

rios palaipsniui tapdavo augan�i� miest� dalimi. 

LDK etmono ir Vilniaus vaivados P. Sapiegos so-

dyba Antakalnyje – b�dingas priemies�io rezidencijos 

pavyzdys. R�mai ir parkas, apsupti tvora ir monumenta-

liais vartais, sudar� vientis� barokin� ansambl� su Viešpa-

ties J�zaus bažny�ia ir trinitori� vienuolynu. Parkas 

suplanuotas geometriškai, tur�jo itališkojo baroko park� 
meno bruož� – kelias suformuotas terasas. Plati tiesi me-

dži� al�ja – pagrindin� kompozicin� ašis – buvo nukreip-

ta � r�m� centr�, antraeil�s skersin�s kompozicin�s ašys 

su�jo � apskritas ir keturkampes aikšteles su tvenkiniais, 

fontanais.  

Pagal šio laikotarpio park� meno principus perpla-

nuojami ir min�ti Rokiškio dvaro parkas, Kelm�s parkas 

ir kiti. Baroko stiliaus park� meno tendencijos paliko 

didel� p�dsak� park� meno k�rimo raidoje ne tik Lietuvos 

teritorijoje, bet ir visoje LDK (dab. Lietuva, Baltarusija ir 

dalis Ukrainos). XVII–XVIII a., po žem�s reform�, LDK 

teritorijoje svarbus vaidmuo tenka išsipl�tusioms dvarvie-

t�ms su aplinkin�mis teritorijomis, kurios formavo naujus 

urbanistinius vienetus, prie kuri� šliedavosi miesteliai, 

arba ple�iantis didiesiems miestams rezidencijos tapdavo 

svarbia miesto periferini� branduoli� geometrin�s struk-

t�ros dalimi. 

Apibendrinant galima teigti, kad XVIII–XIX a. 

sand�roje Lietuvos bei visoje Ryt� Europos teritorijoje 

miest� ir miesteli� planavim� bei urbanistin� pl�tr� 
inspiravo �mantri ir geometrizuota baroko epocha. Ba-

rokiniai park� ansambliai dažniausiai b�davo traktuo-

jami kaip nauji urbanistiniai vienetai su r�m� 

ansambliais. Prie toki� vienet� atsiradimo prisid�jo 

žem�naudos kaita, geopolitin� situacija bei išpuosel�tas 

estetikos suvokimas (žr. lentel�). 
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XIX–XX a. pr. park� strukt	ros kaita ir �taka 
Lietuvos ir Europos miestams 

XIX a. Vakar� Europoje, o tiksliau Anglijoje, jau brendo 

nauji miest� ir miesteli� projektavimo principai ir šviet�-
jiškos visuomen�s gyvenimo gair�s. Naujos mokslo ir 

klasicizmo tendencijos plito visose meno srityse. Ne iš-

imtis buvo ir nauji miest� bei miesteli� urbanizacijos 

procesai ekonomiškai sustipr�jusioje Anglijoje. Ple�iantis 

taisyklingai suplanuotiems miestams ar j� dalimis buvo 

pritaikytas naujas pl�tros modelis – sujungti � vien� atski-

rus prasipl�tusio miesto aplinkos elementus ir taip sufor-

muoti sud�tingesnius urbanistinius darinius. Simetriškos 

XVII a. formos buvo laisvai jungiamos miestuose viena 

prie kitos sumaniai taikantis prie netaisyklingo reljefo. 

Tuo metu, Anglijoje paskelbus nauj�sias literat�rinio 

jud�jimo nuostatas apie dvasinio ir politinio visuomen�s 

gyvenimo laisv�jim� bei estetikos teorijas ir tyrimus, 

atsisakoma „�sprausti“ kraštovaizd� � griežtas formas. 

Taigi priemies�iuose ir miestuose projektuojami parkai, 

visiškai atsisakius geometrinio ašinio plano ir tiesiogiai 

imituojant netaisyklingas nat�ralios gamtos formas. Kla-

sicistiniai parkai ir j� teritorijos buvo planuojami kaip 

atskiri vienetai su netaisyklingomis menamomis sieno-

mis, pastatai juose prarado kompozicin� ryš� ir atrod� kaip 

objektai peizaže: taip jie sukeldavo nauj�, stulbinant� ir 

nematyt� �sp�d�.  

Angliškieji parkai pateik� nauj� artumo gamtai nuosta-

t� ir model� – atskir� pastat� išskyrimas iš miesto strukt�ros 

ir išorini� erdvi� planavimas, atsisakant perspektyvos ir 

geometrijos d�sni�. Naujas park� meno raidos etapas persi-

k�l� ir � vis� žemynin� Europ�, kuriami parkai Pranc�zijoje, 

Vokietijoje, Rusijoje (Benevolo 1998). 

XIX a. pabaigoje ir Lietuvoje plito klasicizmo sti-

liaus anglišk�j� park� meno tendencijos. Šio stiliaus 

park� k�rim� l�m� teoriniai J. Strumilos, E. Žilibero ir kt. 

botanikos mokslo veik�j� parengti darbai ir projektai.  

Peizažiniuose parkuose nat�ralus vietov�s reljefas 

nekei�iamas, park� erdv�s sl�niuose, daubose ar tarp 

kalv� yra netaisyklingos formos. Lygiuose reljefuose 

stengiamasi taip planuoti erdves, kad jos b�t� stebimos 

nuo paaukštint� plokštum�. Parkuose dažniausiai b�na 

keli aptakios formos vandens telkiniai. Privažiavimas prie 

r�m� ar dvaro pastato planuojamas tarp vandens telkini� 
tiesiai arba vingiuotu keliu. Želdynai auga vingiuot� kon-

t�r� medynuose, grup�mis arba pavieniui, tarp j� kompo-

nuojami takeliai ir al�jos (Tauras 1989). Park� teritorijose 

svarb� vaidmen� atlieka vizualiniai ryšiai, nat�ralus up�s 

ar ežero krantas ar vingis, vietov� su gamtiniu arealu.  

Peizažinius parkus XIX a. šalia K�daini�, Rietavo, 

Palangos, Lentvario, Užutrakio bei kt. Lietuvos dvar� 
k�r� gars�s to meto Vakar� Europos kraštovaizdžio spe-

cialistai. 

Palangos parkas �kurtas 1899 m. graf� Tiškevi�i� 
iniciatyva. Parko ansamblio projekto autorius E. Andr� 
(kaip ir Užutrakio, Lentvario ir Trak� Vok�s). Palangos 

parko planin�je ir erdvin�je strukt�roje išryškinti gamti-

niai vietov�s elementai. Al�jos ir takai nutiesti erdvi� 
pakraš�iais, jos nesikerta tarp sav�s, bet viena � kit� susi-

lieja. Parko regini� �vairov� papildo tvenkiniai su vaiz-

dingomis pakrant�mis ir tilteliais, pastatyta koplyt�l�, 
�rengtos poilsio aikštel�s (5 pav.). 

Lentvario parkas ir r�m� ansamblis �kurtas kalvoto 

reljefo teritorijoje. Iš piet� park� supa Lentvario ežeras, o 

iš ryt� – trys grandine išd�styti tvenkiniai. Pagrindin� 
privažiavimo al�ja eina per ežero ir tvenkini� s�smauk�. 
Parko viduryje esantis tvenkinys prisijungia prie tvenki-

ni� grandin�s kaskadiniu upokšniu (6 pav.). 

 
5, 6 pav. Palangos (1899 m.) ir Lentvario (1887 m.) parko plan� 
schemos 

Figs. 5, 6. Schemes of Palanga (1899) and Lentvaris park plans 
(1887) 

Užutrakio dvaro parkas sukurtas Galv�s ežero pu-

siasalyje. Galv�s ir Skais�io ežer� artumas yra meistriškai 

suplanuotos erdv�s ir tak� sistemos – puik�s reginiai nuo 

kranto ir r�m� terasos � Trak� pilies ansambl�. 
XIX–XX a. pradžioje ne tik kuriami nauji peizažiniai 

parkai šalia miest� ar miesteli� nuostabiose vaizdingose 

gamtos vietov�se, bet ir pertvarkomi, rekonstruojami rene-

sansiniai bei barokiniai parkai. D�l šios priežasties daugelis 

iki tol išlikusi� istorini� park� prarado savo geometriškum� 
ir aiški� plano schem� arba aptinkami tik pavieniai renesan-

sinio ar barokinio stiliaus fragmentai ar bruožai. Mišraus 

planavimo parkai, kurie išliko iki m�s� dien� – Plung�s, 
Pakruojo, Jonišk�lio ir kt. miest� parkai. Šie parkai jau buvo 

susiformavusioje miesto ar miestelio urbanistin�je strukt�ro-

je ir tapo miestovaizdžio erdvin�s kompozicijos akcentais. 

Min�ti parkai miesto strukt�roje tapo reikšmingu potencialu, 

kuriant ir palaikant gamtini� ir urbanizuot� teritorij� pu-

siausvyr�. 
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XIX–XX a. sand�roje Europoje ir Lietuvoje vyko ne 

tik svarb�s geopolitiniai miest� urbanizacijos, bet ir park� 
planavimo, j� meno tendencij� procesai. Augant miestams, 

did�jant j� urbanizuotoms teritorijoms ir stipr�jant visuome-

niškam poži�riui � supan�i� aplink�, park� meno ribos prasi-

pl�t� � visuomenines miest� erdves (žr. lentel�).  

Lentel�. Lietuvos park� istorin� raida nuo XVI iki XX a. ir 
vaidmuo miesto urbanistin�je strukt�roje  

 

Ištis� nauj� gyvenam�j� kvartal� statyba ir „žaliojo 

miesto“ teorijos sklaida Europoje leido suvokti, kad mies-

to pl�tra �traukiant visuomen� gali b�ti alternatyvus me-

todas, padedantis suderinti individo ir visuomen�s 

poreikius. Miesto erdv� atsiv�r� naujai aplinkos planavi-

mo kryp�iai, kartu ir meninei kult�rai, taigi pagaliau išsi-

laisvino iš praeities apribojim� (Benevolo 1998).  

Iki XIX a. miestas ir želdynai buvo laikomi dviem 

atskirais dalykais ir tur�jo tik teorin� tarpusavio ryš�. Žel-

dynai bei juos pasitelkus sukurta aplinka tapo ne tik siau-

ros žmoni� grup�s poreikiu, tai tapo ir miesto 

urbanistin�s strukt�ros sudedamuoju elementu bei miesto 

visuomen�s dalimi. Naujai projektuojam� park� teritori-

jos tapo viešosiomis miesto erdv�mis, kuriose kuriamos 

naujos park� meno planin�s ir estetin�s tendencijos.  

Šios tendencijos Europoje (Amsterdame, Barselono-

je, Hamburge, Paryžiuje) ir Lietuvoje pasireišk� pa�ioje 

XIX a. pabaigoje. Lietuvos miest� sen�j� istorini� park� 
ar naujose erdv�se buvo projektuojami visuomeniniai 

moderno stiliaus parkai (Vilniuje, Biržuv�nuose). 

Vienas garsiausi� šio stiliaus park� buvo Sereikiški� 
parkas, kur� 1886–1888 m. suprojektavo A. Strausas. 

Parko projektas pasižym�jo moderno stiliui b�dingu pla-

nu ir elegancija, jame buvo numatytas iškilmingas ��jimas 

� park�, kur� sudar� liep� al�ja su jos pabaigoje tarsi iš-

plaukian�iais lenktais takais ir takeliais, pakrant�s al�ja, 

graži� ovalini� form� tvenkinys su tilteliu, pastatytu to 

paties stiliaus muzikos paviljonu (7, 8 pav.). Sereikiški� 
parkas išsiskyr� labai gerai sukomponuotomis želdyn� 
kompozicijomis ir organiška s�saja su gamtine ir miesto 

aplinka (Jakovlevas-Mateckis 2008). 

 
7, 8 pav. Sereikiški� (Vilnius) moderno stiliaus parko planas ir 
šiandienin� situacija (šalt. Google Earth medžiaga, 
http://earth.google.com) 

Figs. 7, 8. Plan of modernstyle Sereikišk�s park and situation 
nowadays (Vilnius) (source“Google Earth material“, 
http://earth.google.com) 

Dar vienas �domus šio stiliaus parkas Lietuvoje bu-

vo sukurtas 1907 m. Biržuv�nuose (Telši� rajonas).  

XX a. viduryje ir antrojoje pus�je didesni� Lietuvos 

miest� (Vilniaus, Šiauli�, Pasvalio, Birštono, Alytaus, 

Kauno) urbanistin�se strukt�rose kuriami ir nauji parkai, 

kurie skirti visuomeniniams poreikiams, užpildant ir 

komponuojant miest� kompozicines erdves, pertvarkant 

�siterpusius � miesto teritorij� miškus ar želdyn� masyvus. 

Šie žalieji plotai palaipsniui tapo miest� erdvin�s sanda-

ros elementais ir buvo susieti �vairiais urbanistinio proce-

so ryšiais, kurie t�s�si vis� XX a. 

Šiuo nagrin�jamu laikotarpiu, XIX–XX a. pr., pe-

ršasi išvada, kad sparti miest� pl�tra Europoje ir Lietuvo-

je �trauk� park� teritorijas � savo urbanistin� erdv� ir 

esant tam tikram „dialogui“ k�r� nauj� gamtin� ir urbani-

zuot� strukt�r� su tre�iuoju dalyviu – visuomene.  

Lietuvos park� istorin� raida nuo XVI iki XX a. ir 

vaidmuo miesto urbanistin�je strukt�roje pateikiami len-

tel�je. 
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Išvados 

1. Viduramži� sod� strukt�r� aiškiai veik� miesto (pi-

lies) teritorija ir utilitari paskirtis, kuri ribojo menin� sodo 

išraišk�. Renesanso laikotarpiu galima ap�iuopti tam tikr� 
„laisv�jimo“ tendencij�, kai sodo teritorija ple�iasi už gyny-

bini� miesto sien�, bandant sukurti naujus urbanistinius 

darinius, pasitelkiant menines ir technines galimybes. 

2. XVIII–XIX a. sand�roje Lietuvos bei visoje Ryt� 
Europos teritorijoje miest� ir miesteli� planavim� bei urba-

nistin� pl�tr� inspiravo �mantri ir geometrizuota baroko 

epocha. Barokiniai park� ansambliai dažniausiai b�davo 

traktuojami kaip nauji urbanistiniai vienetai su r�m� an-

sambliais. Prie toki� vienet� atsiradimo prisid�jo žem�nau-

dos kaita, geopolitin� situacija bei išpuosel�tas estetikos 

suvokimas. 

3. XIX–XX a. pr. sparti miest� pl�tra Europoje ir Lie-

tuvoje �trauk� park� teritorijas � savo urbanistin� erdv� ir 

esant tam tikram „dialogui“ k�r� nauj� gamtin� ir urbanizuo-

t� strukt�r� su tre�iuoju dalyviu – visuomene. Parkai miesto 

strukt�roje tapo reikšmingu potencialu, kuriant ir palaikant 

gamtini� ir urbanizuot� teritorij� pusiausvyr�. 
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DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF 
LITHUANIAN GARDENS AND PARKS FROM THE 16TH 
TO THE 20TH CENTURIES 

A. Mocevi�ius 

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 urban-
istic 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 scen-
ery 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 tenden-
cies. Due to the growth of cities, their urbanised territories and 
strengthening of social attitude towards a surrounding envi-
ronment, 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. 

Keywords: City plan structure, the art of gardening, the model 
of theory of park art, residences, natural frame, suburbs, urban 
development, the role of society. 

 

 

 


