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 Vietoj įVado

trys didžiosios raidės A ant knygos viršelio galėtų būti išdėstytos ir atvirkščia tvarka. 
Pavyzdžiui: Atostogos. Aplinka. Architektūra. juk visi mūsų, architektų – ar projektuo-
tojų praktikų, ar mokslininkų – darbai yra ne kūrybos ar proto paminklai patiems sau, 
bet skirti Žmogui, žmonių bendruomenei (sąmoningai nevartoju žodžio klientui, kuris 
šiais laikais skamba pernelyg komerciškai). o kiekvieno žmogaus gyvenimo tėkmėje 
tarp materialių rūpesčių, profesinės veiklos siekių svarbią reikšmę jo džiaugsmui ir ypač 
sveikatai turi laisvalaikis. Dar daugiau, kaip teigė kai kurie XIX a. pabaigos filosofai, lais-
valaikis, juolab atostogos – tai viena iš svarbiausių žmogaus emocinio pasitenkinimo, 
laimės jausmo sąlygų. Sunkiai dirbus 11 mėnesių, su viltimi ir džiaugsmu laukiame to 
dvyliktojo – atostogų. tik tada tampama iš tikro laisvu žmogumi – nebe valstybės tar-
nautoju, statybininku, virėju ar profesoriumi. tiesiog jonu ar Maryte. Laisvai pasirink-
toje vietoje ar turistinėje kelionėje. Ir su draugais, kuriuos patys pasirenkame.

Bet kaip tik atostogų ir savaitgalio metu, kada atsipalaiduojama nuo darbų įtampos 
ar kasdienės buitinės rutinos, žmogus turi daugiau laiko ir noro pajusti, pažinti jį supan-
čią aplinką bei jos komponentus – tarp jų ir architektūrą – ne vien kaip daiktą naudoti, 
bet kaip svarbų grožio, estetikos objektą.

Čia iškart primenu – apie tai kalbėsim toliau – kad šiais laikais terminas architektūra 
taikomas ne vien pastato, bet ir viso kraštovaizdžio arba landšafto turinio ir estetinės 
kokybės formavimui. o gamtinio landšafto funkcinė ir estetinė kokybė poilsio vieto-
vėse ypač svarbi.

Pastatų architektūroje mane dar nuo studijų laikų buvusiame Kauno politechnikos 
institute bei vėliau patraukė moderni, taip vadinama regionalistinė, kryptis. Kaip tik čia 
mačiau (ir tebematau) rimtesnį ir kartu jautresnį (bet ne geocentrinį) dėmesį pastatus 
supančios aplinkos gamtiniam, socialiniam ar kultūriniam savitumui. Imponavo šiau-
rietiškos architektūros grando suomio Alvar Aalto nuoširdus ir profesionalus požiū-
ris į savo regiono socialinę ir geografinę specifiką1. Panašų – ypač dar labiau socialiai 
orientuotą – mačiau ir švedo Ralph erskine kūryboje. Labai vertinu žymiojo amerikie-

1  Žr. jo knygą „Architektūra ir humanizmas“, 1978 ( anglų ir rusų k.).
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čio Frank Lloyd Wright filosofines pažiūras ir  organiškosios architektūros (pvz., skirtin-
gus „Namo ant krioklio“ Pensilvanijoje ar taliesin Farm Arizonoje, jAV) architektūrinius 
sprendinius. Gal todėl ir pirmojoje savo praktinio projektavimo veikloje („Miestprojek-
tas“ nuo 1957) nuo darbų didmiesčio sąlygomis (pvz., Vienybės aikštė Kaune, naujasis, 
pokarinis architektūrinio ansamblio projektas su kolegomis) pasukau prie darbų kuror-
tuose ar gražiausio gamtinio kraštovaizdžio zonose2. Pastatų architektūros ir aplinkos 
santykio supratimui labai pagelbėjo jAV mokyklos, ypač john o. Simonds darbai (pvz., 
knyga Landšaftas ir architektūra,	1965),	kuri	to	meto	sovietinei	cenzūrai	neužkliuvo.

Šios knygos pasirodymui, jos turiniui ir formai padarė įtakos kelios ir subjektyvios, 
ir objektyvios aplinkybės. Pirma, kaip Aukštaitijos ežerų krašto (Dusetos) vaikas (nors 
Kaune gimęs, jame vėl atsiradau tik trylikametis), esu turizmo ir poilsiavimo gamtos 
aplinkoje mėgėjas (kalnų, vandens turizmas, buriavimas švertbotais ir jachtomis, atos-
togos dažniausiai tik Neringoje, Pervalkos kaimelyje). Antra, pradėjęs mokslinę veiklą 
(bet nemetęs architektūrinio ir urbanistinio projektavimo), įžvelgiau kryptingų tyrimų, 
projektavimo principų bei metodikos stoką vertinant išskirtinius kraštovaizdžius, dos-
niu grožiu traukiančius poilsiautojus, ieškant naujos architektūros ir gamtos sąveikos 
juose. taigi teko sukurti (ir virš 30 metų vadovauti) specializuotą Rekreacinės ir landšafto 
architektūros padalinį (vadintą sektoriumi) Lietuvos Statybos ir architektūros mokslo 
tyrimo institute (LSAMtI) Kaune.3 ten vyko (ir tebevyksta tik kitu pavadinimu) ne tik 
mokslinė, bet ir taikomoji projektavimo (ypač rekreacinės urbanistikos ir kraštovaizdžio 
formavimo) veikla (dabar ji tęsiama ir Klaipėdos universitete). Mokslo tyrimų ir prakti-
nių darbų simbiozė labai padėjo įvertinti ir tobulinti mokslinių tyrimų pritaikomumą 
praktikoje. Trečia, atkūrus Nepriklausomybę ir pagausėjus platesniems tarptautiniams 
kontaktams (ko labai trūko būnant už geležinės SSRS uždangos), vis dažniau gaudavau 
kvietimus dalyvauti su pranešimais tarptautinėse konferencijose, šešiolikoje Pasaulinių 
mokslo ir kūrybos kongresų (iš tolimesniųjų – taivane, Singapūre, tailande, Pietų Korė-
joje, Argentinoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Brazilijoje; iš artimesniųjų – Norvegijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Italijoje ir kt.).

Beveik kiekviename tarptautiniame renginyje vienu ar kitu aspektais pristatyda-
vau ir Lietuvos rekreacinės architektūros mokyklos mokslinį ir kūrybinį potencialą, jos 
metodinį ir praktinių darbų savitumą. Ir teko nustebti – pasirodo, mes, kuklieji lietuviai, 
nesame „atsilikę“, esame pakankamai profesionalūs, originalūs, įdomūs kolegoms! Ne 
kartą pastebėdavau, kad dviračius iš naujo atrasdavome ne mes, bet užsieniečiai, tai yra, 
kas Lietuvoje jau buvo atrasta ir taikoma praktikoje... 

tai ypač paskatino mane surinkti spaudoje skelbtą savo medžiagą (virš 200 publika-
cijų 7 kalbomis (tarp jų estų, bulgarų, korėjiečių ir kt.) ir atrinkti (kas buvo nelengva) ko 
gero dar ir dabar nepraradusius aktualumo straipsnius, knygų dalis, pranešimus ir kt., 
pateikiant kai kuriuos naujus komentarus, papildymus. Greta profesinių tikslų buvo ir 
tebėra noras, kad pagaliau atsikratytume to dabar populiaraus ir eskaluojamojo lietu-
viškojo nevisavertiškumo sindromo europoje. Beje, lyg ir neprisimenu – argi esame kada 
nors buvę ne europoje?

2 Išsamesnę medžiagą žr. monografijoje „Architektas Vladas Stauskas – kūrybos ir mokslo keliu“ (sud. L. Vaitys; 
autoriai A. Lamauskas, V. Petrulis). Vilnius: Achiforma, 2008.

3 Dabar Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas.
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todėl, ketvirta, norėjosi kartu su naujomis publikacijomis pateikti nemažą dalį temi-
nės istorinės medžiagos – tiek mokslinės, tiek mokslo populiarinimo ar diskusinio pobū-
džio. Dabar jaunimas, paskendęs interneto vandenyne bei angliakalbėse publikacijose, 
ieško ir randa begalę faktų, straipsnių, pavardžių, pavyzdžių iš viso margo pasaulio. Bet 
mažai žino apie gimtosios Lietuvos architektūros mokslo ir praktikos potencialą, rezulta-
tus, kurie prieš 30–40 metų juk nebuvo skelbiami internete. todėl belieka palaikyti savo 
patriotizmą nebent mosuojant trispalvėmis vėliavėlėmis „Žalgirio“ krepšinio arenoje...

Skaitydami (ar nors pavartydami), tikiuosi, atrasite, kad kai kuri profesinė istorinė 
medžiaga gana aktuali ir dabar. Kartais – gerai, kartais – deja.

Kuriant ir stiprinant rekreacinės architektūros (ypač rekreacinės urbanistikos ir land-
šafto architektūros) mokslinę mokyklą, pritaikant tyrimų rezultatus konkrečiuose poil-
sio zonų, kurortų, nacionalinių ir regioninių parkų tvarkymo ir plėtros projektuose bei 
suformuojant pamatus jų erdvinei sistemai (pvz., darbai įvertinti Lietuvos valstybine 
premija,1968)	 LSAMTI	 institute	 kartu	 su	 šios	 knygos	 autoriumi	 daug	 nuveikė	 grupė	
šaunių kolegų. Su dėkingumu prisimenu savo pirmuosius vadovus mokslo kelyje – 
dar Smetoniškos Lietuvos architektus – prof. K. Šešelgį (KPI), doc. F. Bielinskį (LSAMtI). 
Pirmieji rezultatai institute pasiekti su kartu pasukusiems į rekreaciją bendradarbiais – 
Giedriumi Daniulaičiu, Antanu Šipaila (mus vadino trimis muškietininkais). Vėliau 
specia lizuotą mokslo sektorių bei projektavimo darbų grupę papildė geografas P. Kava-
liauskas (A. Šipailai perėjus dirbti į „Pramprojektą“, jis tapo naujuoju muškietininku triju-
lėje), architektai – L. Dringelis, P. Grecevičius, A. Lamauskas, j. Bučas (kultūros paveldas), 
geografė R. Baškytė (buv. Kriaučiūnienė), ekonomistas I. Normantas, žemėtvarkininkas 
V. Zauka, sociologė G. Čelkienė; talkino miškininkai – S. Maculevičius e. Riepšas. ekspe-
rimentinius ar net konkrečius rekreacinės urbanistikos ir pastatų projektus rengėme 
kartu su architektais K. Kurševičium, R. Pumpučiu. to meto brėžinius (elektronikos taigi 
dar nebuvo...) labai profesionaliai išpildydavo mūsų „mama“ M. Rimšienė. Kurortų, sau-
gomų teritorijų, poilsio zonų suplanavimo projektus dažnokai rengėme bendraudami 
su projektavimo institutais „Miestprojektas“ ir „Pramprojektas“ (Vilniaus ir Kauno sky-
riuose). Dabartiniu metu artimi kontaktai yra su UAB „Urbanistika“ Vilniuje.

Atsiprašau, jei čia kai ko nepaminėjau (pavyzdžiui, dabartinio kolektyvo jaunųjų 
atstovų). Bet atmintyje jie visą laiką su manim.

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete susikūrus specializuotai mokslo gru-
pei, dirbome kartu su architektūrologe j. tutlyte, fotomenininku M. Kavaliausku, gam-
tosaugininku N. jurkoniu (Gamtos fakultetas). Du naujausi rezultatai – Lietuvos estetiš-
kai vertingiausių kraštovaizdžių analizė ir kartografavimas bei Nemuno turistinės trasos 
potencialo analizė ir projektas – priimti įgyvendinimui.

LSAMtI rekreacinės ir landšafto architektūros sektoriuje išaugo 11 mokslo daktarų 
(buvusių kandidatų), tarp jų parengtų ir kitoms šalims – Uzbekistanui, Azerbaidžanui, 
estijai. Ši specializuota mokykla (dabar Kauno technologijos universiteto Architektūros 
ir statybos institutas) pelnė tarptautinį pripažinimą Rytų ir Vidurio europoje. Stiprėja 
ryšiai ir  su kitomis šalimis – Danija, Norvegija, Švedija, Didžiąja Britanija ir kt. (taip pat ir 
per VDU tarptautinių ryšių kanalus).

Dalis buvusių bendradarbių triūsia Vilniuje ir Klaipėdoje, tapo profesoriais ar docen-
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tais universitetuose, katedrų vedėjais, skyrių vadovais institutuose, žinomais valstybės 
tarnautojais ar visuomenės veikėjais.

Šios knygos struktūra nėra standartinė. ji sudaryta iš atrinktų publikacijų, aktualios 
tematikos straipsnių, skelbtų architektūros, kultūros, aplinkosaugos leidiniuose, knygų 
fragmentų. Rasite ir kalbų suvažiavimuose, ir nukrypimų į šoną paskutinėje penktoje 
knygos dalyje „Pabiros“. tebūnie ji tokia – gana netikėta ir įvairi. Ko gero kaip ir pats 
mano gyvenimas, kuris rašant šiuos žodžius artėja prie 80 metų... Niekada nemėgau 
standartų. Čia skaitytojui yra daug erdvės pasirinkti, – stabtelėti susidomėjus ar praeiti 
pro nerūpimus dalykus. Bet gal rūpės kitam?

Bene visuose skyriuose rasite nemažai medžiagos, susietos su Lietuvos pajūriu. Dar 
studijų metais pradėjęs buriuoti atsiradusiose Kauno mariose, vis dažniau domėjausi 
jūros temomis. Mano diplominis darbas (1957) buvo Šventosios uosto atgaivinimo ir 
žvejų miestelio centro projektas (vad. K. Šešelgis). Pradėjęs dirbti „Miestprojekte“, turėjau 
galimybę dalyvauti rengiant Lietuvos pajūrio zonos planavimo schemą (vad. S. Stulgins-
kis) bei pirmąjį pokarinį Nidos plėtros planą (vad. P. janulis). Pasukus į mokslinę veiklą, 
pajūrio regionas buvo mano daktaro ir habilituoto daktaro disertacijų problemų ir pasiū-
lymų branduolys. Šio regiono svarba (ypač Kuršių marių baseino) pranoksta vien Lietuvos 
interesus (žr. UNeSCo įvertinimą). Be to, buvo gera, kad savo mokslinių tyrimų rezultatus, 
rekreacinio kraštovaizdžio tvarkymo idėjas čia pasisekė gana sėkmingai įdiegti rekreacinės 
urbanistikos, kraštovaizdžio ir pastatų architektūros praktikoje (žr. pirmasis Neringos isto-
rijoje	kompleksinis	generalinis	planas,	1968;	naujasis	Didžiosios	Palangos	plėtros	planas,	
1989–1990; pirmasis atkurtos nepriklausomos valstybės Kuršių nerijos nacionalinio parko 
(ir kartu integruotos Neringos savivaldybės) generalinis planas, 1994, pelnęs V. Adamkaus 
diplomą (jAV) ir kt.). Bet nemaža problemų dar liko, ir apie tai irgi reikia kalbėti.

Knygoje siekiant išlaikyti istorinį autentiškumą kiekviena publikacija (išskyrus suvie-
nodintą šriftą) pateikiama be ryškių keitimų (pvz., juodos ar spalvotos iliustracijos 
tekste, nuorodos, lentelės ir kt.). Naudota literatūra moksliniuose straipsniuose patei-
kiama prie kiekvienos publikacijos atskirai, paliekant ir tuo metu priimtą formą. Pasi-
taikantys kartojimai palikti. jei yra straipsnio bendraautorių, jie nurodomi. Medžiaga 
išdėstyta skyriuose atvirkščia chronologine tvarka (naujausia – prieky). jei nėra nuo-
rodų, fotonuotraukos yra knygos autoriaus arba nežinomų fotografų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems knygą rengiant spaudai, ją išleidžiant, 
paremiant finansiškai ir morališkai, – ypač Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorek-
toriui, prof. habil. dr. j. Augučiui, VDU leidyklos direktoriui j. jaučkojui ir leidyklos kolek-
tyvui, architekto A. Zavišos labdaros ir paramos fondo pirmininkui arch. L. Vaičiui, visiems 
kitiems rėmėjams ir talkininkams, išvardintiems knygoje. Dėkoju ir savo šeimai – labiau-
siai mielai žmonelei Ainai, ištvermingai pasiėmusiai visus rūpesčius man darant mokslą, 
projektuojant, važinėjant po kongresus, siekiant naujos savo knygos... Gera buvo jausti 
profesionalų, skatinantį siekti naujų kūrybinių tikslų, kolegiškumą LSAMtI ir VDU Menų 
fakultete. 

Gilus ir viltingas ačiū.

Autorius
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•  PR aDžioS žoDžiai 

Šios knygos dalies pavadinimas, ypač skyrelis „Sampratos“, skaitytoją gali pradžioje 
nustebinti: argi čia vieta terminologiniams, lingvistiniams samprotavimams? Bet 
neskubėkime smerkti. Susimąstykime: pavyzdžiui, net daugelis gana išsilavinusių žmo-
nių žodį architektūra supranta tik kaip pastato fasado kompoziciją. toliau: žodį aplinka – 
argi nesiauriname turėdami galvoje vien gamtinę aplinką? o dabar paplitusi ekologija: 
užuot suprasta, kaip mokslas apie gyvūno (bet kokio!) santykį su jo gyvenamąja (irgi 
bet kokia!) aplinka, dabar pavirto lyg į gamtosaugos sinonimą. Gi graikiškas žodis logos 
tereiškia mokslas. juk geras, pvz., literatūros kūrinys nevadinamas filologišku...

Panašiai yra ir su gana nauju terminu kraštotvarka. Ar tai pakaitalas vartotam rajoni-
nis planavimas, dabartiniam teritorijų planavimas? Koks jo santykis, pvz., su urbanistika? 
Kokiame teritoriniame mastelyje naudotinas?

XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje ypač išsiplėtė architektūrinės kūrybos ir mokslo 
lankos. Ne vien bandant vis tampriau sintezuoti fizinę, socialinę, emocinę ir kitas aplin-
kas, bet ir ryškėjant šios meno (ir mokslo) srities veikimo lauko diferenciacijai. Dabar 
architektai jau kviečiami kurti organizuojant bet kokio dydžio ir paskirties (ne vien 
pastato) erdves – nuo interjero iki atviro kraštovaizdžio, kur pastatų gali iš viso nebūti. 
Kartu tai susiję ir su tų erdvių panaudojimo, funkcijos skirtingumais, kultūriniais savitu-
mais (ką, deja, vis labiau bando suvalgyti dabar madinga vadinamoji globalizacija...).

Knygoje rasite ir žodžius landšaftas ir kraštovaizdis, skirtingus savo forma, bet 
panašius savo turiniu. Ankstesnėse publikacijose vartojau vien pirmąjį terminą, bet 
vėliau patriotai lituanistai (ir dalis geografų) redaguodami keitė jį į kraštovaizdį. Bet 
aš dabar vartoju abu, tikėdamas tarptautinių žodžių žodynu (Vilnius, 2004: 270). 
„Landšaftas (geogr.) – tai dinaminė gamtinių ir antropogeninių teritorijos kompo-
nentų erdvinė sistema (pabr. mano). Kraštovaizdis – tai bendras vietovės vaizdas1 

1 Čia praleidau žodį „landšaftas“, kuris, deja, vėl supainioja geografinę sistemą su jos vaizdu (aut. pastaba).

1. 
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(pabr. mano)“. Man niekaip nelimpa toks žodžių ir sąvokų derinys kaip pvz., krašto-
vaizdžio vaizdas...

Sąvoka rekreacija gana nauja apyvartoje; Lietuvoje ją pradėjau vartoti bene pirma-
sis. Bet ji taip pat plati ir diferencijuota. tai savanoriška veikla, skirta žmogaus fizinėms 
ir dvasinėms jėgoms atgauti. Ne vien siaurai – poilsis. Miegant jėgos atgaunamos, bet 
ne savanoriškai, o privalomai! o turizmas? Ypač Vakarų pasaulyje šis terminas labai 
išplėstas. tada nebeaišku – ar rekreacija yra turizmo dalis, ar atvirkščiai – turizmas, kaip 
laisvalaikio forma, yra judrioji plataus rekreacinio proceso dalis (juk keliaujant dažnokai 
labiau pavargstama, negu ilsimasi...).

Antrame	skyrelyje	pateikta	istorinė	(1963–1991	m.	papildyta	1983	ir	1988	m.)	tikslin-
gai orientuotų sociologinių tyrimų medžiaga ir kai kurios išvados, išplaukiančios iš poil-
siautojų norų. Iš pirmo žvilgsnio tas publikacijas galima greitai pavadinti pasenusiomis. 
Bet susipažinę pamatysite ir gal net nustebsite pamatę, kad ir dabar poilsiautojų (ypač 
atostogų metu) interesai labai panašūs. juk fiziologiškai – o ir psichologiškai bei emo-
cionaliai – žmogus kaip fizinė būtybė ir kaip mąstanti asmenybė nesikeičia taip greit 
kaip politinės sistemos ar jų vyriausybės (kad ir kaip jos save sureikšmintų...). Kas labiau 
išplito – tai turizmo veikla ir jos įvairovė. Betgi po dažno turizmo ne vienas važiuoja į 
ramią, gražią vietą pailsėti...

Neišsiplečiant į visas rekreacijos ir turizmo formas, šiame leidinyje daugiau vietos 
skirta stacionariajam atostogų poilsiui. Beje, čia kaip tik būna specializuotas ir orientuo-
tas būtent į rekreacijos proceso aptarnavimą statinių architektūros kompleksas, specifi-
niai poreikiai landšaftui ir jo kraštovaizdžiui formuoti.

Atkreipiame dėmesį į mažai žinomą faktą, kad būtent mūsų Respublikoje, žlugus 
Stalino režimui ir atšylant politiniam klimatui, pradėti pirmieji visos SSRS mastu speciali-
zuoti žmonių pageidavimų ir vertinimų sociologiniai tyrimai jiems atostogaujant. tada 
tai buvo drąsu – dar tebeslėgė vienos partijos ir vienos socialinės tiesos juodasis šešėlis. 
Lietuvoje visa tai pasvydo iš pradžių bent jau rekreacinės socialinės politikos srityje. Ir 
tam tikslui specializuotos architektūros – taip pat.

1.1. SamPR aToS iR oRieNTaCija

meS iR NaUjaSiS aRChiTeK TūRoS aPiBRėžimaS

Kalba Lietuvos architektų sąjungos A. Zavišos fondo bei Lietuvos 
architektūros ir urbanistikos ekspertų konferencijoje „Naujoji archi-
tektūra saugomose teritorijose“, Nida, 2011 09 09 (sutrumpinta).

Darbų, problemų ir ginčų sūkury ir mūsų profesinė valdžia Vilniuje, Architektų sąjungos 
skyriai miestuose, ir mes patys ko gero esame pamiršę, kad šie metai yra jubiliejiniai 
netgi pasaulio architektūros mastu. Būtent: lygiai prieš 30 metų, 1981 m., Pasauliniame 
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tai originalus, kompleksinis, kartu švietėjiškas ir mokslinis leidinys, kuriame pristatomi ir nagrinė-
jami pavyzdžiai ir problemos, būdingos architektūros, aplinkos (kultūrinės ir gamtinės) ir žmogaus 
interesų laisvalaikiu santykiui. Pateikiama autoriaus ir jo artimiausių bendradarbių darbų rezultatai 
apie tai, kaip nuo pokario metų iki dabar formuojama svari Lietuvos rekreacinės (poilsio ir turizmo 
rajonų, kurortų, pastatų) ir kraštovaizdžio architektūros mokykla, išryškinant atskirų zonų (pavyz-
džiui, nacionalinių ir regioninių parkų) savitumus, Lietuvos originalumą eS ir net platesniame kon-
tekste bei aptariant globalizacijos įtaką (ne visada teigiamą). Knygai pasirinkta antologinė forma, 
atrinkus ir suklasifikavus autoriaus ankstesnę publikuotą medžiagą, pranešimus, skaitytus pasauli-
niuose kongresuose, tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose. Ši knyga skiriama ne tik profesiona-
lams, bet ir platesniam skaitytojų ratui.
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