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Senieji dvarų parkai: kas geriau – atkurti 
ar kurti naują? Profesionalo požiūris 

Mokslinė ir praktinė konferencija
„Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“

Kretinga, 2019 m. balandžio 11–12 d.

Pranešėjas Steponas Deveikis, LKAS asocijuotas narys, parkotyrininkas,  
KŽEG direktorius, E. F. André klubo Lietuvoje narys 

Įvadas 

• Temą formuluočiau kiek kitaip ir klausčiau: kas geriau – atkurti, interpretuoti, 
išsaugoti ar kurti naujai?

• Parkų menas yra proceso menas, kur labai svarbi laiko dimensija. Sukurtas parkas 
– tai paleistas sukurtos gamtos vyksmas (procesas). 

• Atkurti galime turėdami originalų (pirminį) planą, tyrimais pagrįstą projektą.

• Daugeliu atvejų atėję tvarkyti senųjų dvarų parkų mes interpretuojame, t. y. 
stovime su dilema: kiek išsaugoti, kiek atkurti, kaip pritaikyti (interpretuoti), ką 
sukurti naujai.

• Turime savo (projekto užsakovo ir projektuotojo) sampratą, nulemtą epochų 
poreikių kaitos ir grožio suvokimo.

• Parkas – visada yra socialinė, estetinė ir ekologinė esybė arba substancija. Šių 
požiūrių ir kriterijų triada sąlygoja parko atkūrimo ar naujo kūrimo, apsaugos ir 
pritaikymo, naudojimo sprendinius. 
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Arkadiškoji Lietuvos dvarų parkų tradicija

Lietuvos dvarų parkai turi vieną bendrybę – jie iš esmės sukurti remiantis šiaurietiškos 
Arkadijos struktūros principais ir yra kupini romantiškos dvasios.

Iš kur ši tradicija? 

Tokiai tradicijai įsitvirtinti padėjo ankstyvoji (XVIII a. pab. – XIX a. pr.) parkų meno 
literatūra prancūzų ir lenkų kalbomis – apie ją kiek vėliau, žr. literatūros sąrašą. Tokios 
publikacijos buvo žinomos bajorijai, formavo aukštosios visuomenės parkų madą.

Šiaurietiškos Arkadijos provaizdį aptarėme straipsnyje apie Ilzenbergo dvaro parką 
(2018) ir Arkadijos parką (2019). 

Senieji magnatų dvarų ansambliai buvusioje Abiejų Tautų Respublikoje buvo puikus 
tokios tradicijos pavyzdys. Iš esmės jie tokiu pavyzdžiu ir liko iki XX a. socialinių ir 
politinių permainų, žemės reformų epochos. 

Toliau pateikiame pavyzdžių iš Lenkijos. Dvi parkų mecenatės – Izabelė Czartoryska
(1746–1835) ir Helena Radziwiłłowa (1753–1821) – ir du jų parkai: Pulavai ir Arkadija
prie Nieberovo (G. Ciolek, 1978; pranešimo autoriaus publikacijos)

Pulavai
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Romantiškasis parkas (pagal G. Cioleką, 1978)

Pulavų dvaro parko erdvinės struktūros kismas 

Ankstesnės skaidrės aprašas:
romantiškojo parko elementai 
(pagal C. Cioleką, 1978):
1) rūmai; 2) griuvėsiai; 3)žydintis 
darželis; 4)ežeras; 5)elegiškoji 
Tuopų sala; 6)akvedukas; 
7)uolynas; 8)pavėsinė; 9) grota; 
10) kiniškas tiltelis; 
11)romėniškas tiltelis; 
12)obeliskas; 13) atminimo 
akmuo; 14) suolelis; 15)riedulys; 
16) medis vienišius (soliteras).

Pulavų dvaro rūmai, Konstantino 
Čartoryskio akvarelė, 1842. 
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Izabelės Čartoryskos knygos 
(1805)  Mysli ròzne o sposobie
zakladania ogródow (Wroclaw,
134 s.) iliustracijos. Dailininkas
Jan Zachariasz Frey (1769–
1829): a) ąžuolas; b) ąžuolas su 
paminkliniu akmeniu; c) eglė;  
d) beržas; apačioje – klomba.

Trejopos gamtos koncepcija | 

Conception of triple Nature
John Dixon Hunt (1996)  pagal Michael
Van der Grucht graviūrą (1700). 

Laukinė,  
pirmapradė gamta

Kaimiškoji gamta, 
antroji gamta

Parkas, trečioji 
(sukurta) gamta

Trejopa gamta
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Vilniaus autorių teoriniai darbai

Juozapas Strumila (Jozef Strumillo, 1774–
1847). Jo veikalas Ogrody polnocne (Šiaurės 
sodai), išleistas 1820 m., sulaukė 7 laidų.

Karolis Podčašinskis (Karol Podczaszynski, 
1790–1860), vėlyvojo klasicizmo atstovas, 
romantizmo architektūros pradininkas. 1828–
1857 m. išleido  „Architektūros pradmenis 
akademiniam jaunimui“ (Początki architektury 
dla użytku młodzi akademickiej, 3 dalys). 
1838 m. – apie sodų ir parkų meną  
(Zastosowanie ogólnych zasad doskonałości w 
tworach przemysłu do obrazów i posągów, 
tudzież do urządzenia ogrodów rozkosznych, 
czyli ogrojców). 

Lietuviškieji pavyzdžiai
Rokiškis  – Rietavas

 

   
7 pav.  Rietavo dvaro sodybos raidos iliustracijos: XIX a. pabaigos litografija pagal N. Ordos piešinį;  
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Užutrakis.
XIX a. pabaigos plano 

pavyzdys.

Lietuvoje vyrauja mišraus 
planavimo dvarų parkai, tai 
epochų ir planavimo principų 
kaitos rezultatas.
Čia Ed. André kūrinys. Atkurto 
parko (centrinės dalies) modelis.
Seno ir naujo santykis pajungtas 
senųjų parko vertybių (vertingųjų 
savybių) atkūrimui ir apsaugai.
Visuose Ed. André kurtuose 
parkuose yra ko pasimokyti mūsų 
tema. 

Trakų Vokė.

René André
nuotraukos, 
1898 m. birželis.

Atkreipkite 
dėmesį į esamus 
želdinius, alėjas.

Iš leidinio Laiškai Ty, 
2011. 
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Liuksemburgas. Senieji miesto parkai sukurti 1872–1892 m. 

Miesto parkų sistema 
sukurta kaip urbanistinės 
struktūros dalis (sandas) 
nuginklavus miestą-
tvirtovę. Čia dirbo žymūs 
urbanistai ir 
kraštovaizdžio architektai.
Pagrindinis kūrėjas –
André. Parkai saugomi, jų 
struktūros kismas (kaita) 
– natūralus, išsaugant 
senuosius elementus ir 
želdinimo principus. 
Turime sukurtą gamtą 
upių slėniuose. 
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Plungės dvaro ansamblis: 
Žemaičių dailės muziejus ir kitos kultūros įstaigos  

Parko erdvinės struktūros analizė ir išsaugojimas
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Parko erdvinės struktūros ir emocinių zonų interpretacija

Pakruojo dvaro sodyba su parku kraštovaizdžio kontekste
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Ilzenbergo dvaro sodyba – apylinkių kraštovaizdžio kontekste

Rokiškio dvaro parkas – miesto gamtos ir urbanistikos sandas
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Senųjų dvarų parkų tvarkybos uždaviniai

• Parko tvarkymo projektai turi būti pagrįsti išsamiais [kraštovaizdžio, dendrologiniais, 
arboristiniais, archeologiniais, istoriniais, ikonografiniais ir kt.] tyrimais.

• Parko tvarkymo projektai turi gaivinti parką, prailginti jo gyvavimo ciklą, palaikyti 
sociokultūrines, gamtines (ekologines), estetines galias ir ypatybes.

• Tik tada galima spręsti [ar ir kaip] atkurti, išsaugoti, prikurti naujai... Ką protingai 
sutvarkyti, papildyti.

• Visiško parko atkūrimo pavyzdys – Rundalė Latvijoje. Lietuvoje turime dalinius 
pavyzdžius: Užutrakio dvaro parko parteriai, Palangos parko mažasis parteris ir kt.

• Mišrūs sprendiniai – autentiškos parko planinės ir erdvinės  struktūros, senųjų 
kompozicinių ir įrenginių elementų išsaugojimas ir atkūrimas, lengva interpretacija. 
Pavyzdžiai: Plungės dvaro parkas, iš dalies Rietavo dvaro parkas, Kretingos dvaro 
parkas, Ilzenbergo dvaro parkas, Pakruojo dvaro parkas. Čia nuolat reikia pasitikrinti 
tyrimais, analogijomis, gerosios praktikos pavyzdžiais.

• Nauja istoriniuose senųjų dvarų parkuose kurti reikia labai atsargiai, atsakingai.
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Tapybiško parko modelis:
Varengeville-sur-Mer, Bois des Moutiers

Buttes-Chaumont, Paryžius
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Inkilai parkuose

Taujėnų parke, 2017. Bernardo Burbos pieš. 

Konsultacijas teikia Lietuvos ornitologų 
draugija, www.birdlife.lt

Inkilai parkuose (2)
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Apibendrinimas ir išvados
• Renovuojant (atgaivinant) parką paprastai sukuriama ir naujų segmentų ar struktūrinių 

dalių. Arba dalis prarandama... Visada sukuriamas naujas gamtos vyksmas.

• Parko tvarkymo projektas turi būti vertinamas trimis kriterijais – socialiniu, ekologiniu 
ir estetiniu požiūriais.

• Meninės ar estetinės raiškos akcentų programa paprastai kuria parke daugianarę 
erdvę savininkui ir lankytojui. Bendrąja prasme turi būti gaivinama ir stiprinama 
senojo parko sociokultūrinė funkcija – susibūrimų, švenčių, renginių, parodų, seminarų 
(ir pan.) vieta, ūkinės ir socialinės veiklos vieta.

• Parko želdinių tvarkymo ir naujų (ypač introducentų) įveisimo programa turi būti 
apgalvota. Gyvybingo kraštovaizdžio raiškos užmojai turi aprėpti ne tik dendroflorą, 
bet ir parko žolinę florą; susiformavę parko žolynai paprastai yra saugotina vertybė. 
Dėmesys krūmams.

• Erdvių (atvirų pievelių), retmių ir tankmių kaita ir žaismė, vingrūs, „minkšti“ medynų ir 
erdvių kontūrai irgi yra vertybė, nes taip kuriama parko emocijų ir nuotaikų  seka, 
artimų ir tolimų vaizdų galimybė. 
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