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Lazdynų „Ryto“ bendruomenė

ĮŽANGINIS ŽODIS

Nuotr. aut. Jogailė Butrimaitė

Lazdynai – vienas pirmųjų Vilniaus gyvenamųjų rajonų, liudijančių jį projektavusių architektų pastangas išsaugoti natūralų reljefą ir pritaikyti jį žaliesiems plotams. Rajono planuotojai nusigręžė nuo to meto miestams būdingų tipinių urbanistinių sprendimų
ir sukūrė naują, prie vietos charakterio pritaikytą užstatymą ir viešąsias erdves, kurias puošia estetiniais akcentais tapusios skulptūros „Vėtrungė“, „Rytas“, „Kanklininkė“ ir „Darbininkas“.
2019 m. Lazdynai minėjo 50-tąjį įkūrimo jubiliejų. Lazdynų
„Ryto“ bendruomenės organizuoto forumo „Lazdynų praeities
istorijos ir ateities vizijos“ metu vietos bendruomenė kartu su XX a .
architektūros, urbanistikos ir kitų sričių tyrėjais diskutavo apie
gyvenamojo rajono, pripažinto kultūros paveldo vietove, vertes,
išskirtinius bruožus ir ateities perspektyvas, besikeičiant rajono
vietos dvasiai. Šis leidinys, parengtas forume skaitytų pranešimų
pagrindu, yra apie nepastebimai besikeičiantį gyvenamąjį
rajoną, kuris kadaise, sovietmečiu įvertintas aukščiausia premija
už urbanistinius sprendimus, keldavo ne vieno miesto svečio
nuostabą ir susižavėjimą, o šiandien vis dar „keliauja“ savo
tapatumo paieškų keliu. Knyga skirta visiems, besidomintiems
sovietinio laikotarpio paveldu ir ieškantiems atsakymo į esminį
klausimą: kaip turėtume vertinti šį kontraversišku laikomą
palikimą, liudijantį išskirtinę patirtį Europos kontekste? Ar
turėtume išsaugoti gyvenamąjį rajoną tokį, koks jis buvo
sumanytas, ar tiesiog leisti jam pasikeisti, virsti šiuolaikišku
atliepiant kitos kartos lūkesčius?
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Leidinį sudaro penki straipsniai, atspindintys gyvenamojo rajono
architektūros raidą, pirmųjų gyventojų santykį su „gimstančiais“
Lazdynais, architektų pastangas siekti maksimalios naujų statybų dermės su gamtine aplinka ir juosiančio kraštovaizdžio svarbą.
Dėkoju visiems straipsnių autoriams už supratimą, bendradarbiavimą ir išskirtinę pagarbą mūsų Lazdynams. Ačiū prof. dr. Marijai
Drėmaitei už gilų žvilgsnį, prasiskverbiantį į visus architektūros
raidos sluoksnius, dr. Viltei Janušauskaitei už Lazdynų genius loci
paieškas, Gyčiui Oržikauskui už kruopštumą tyrinėjant Lazdynų archyvines bylas ir dr. Giedrei Godienei už draugystę ir meilę kiekvienam augalui.
2018 m. įsteigta Lazdynų „Ryto“ bendruomenė savo simboliu
pasirinko skulptūrą „Rytas“, kuri šiais metais mini 45-ąjį
pastatymo jubiliejų. Nuoširdi padėka tenka jos skulptoriui
prof. Gediminui Karaliui. Padėka už „Rytą“, kuris subūrė entuziastus
siekti kilnių tikslų. Padėka už pokalbius, kurie leido pajausti Lazdynų
vertę. Ir, galiausiai, padėka už džiaugsmą ir didžiavimąsi mūsų
bendruomene, kas vertė nenuleisti rankų ir nuversti visus kalnus,
kad dienos šviesą išvystų šis leidinys.
Leidinys nepretenduoja tapti išsamia gyvenamojo rajono studija,
tad pabaigai norėtųsi palinkėti įdomių atradimų visiems, kurie
tyrinės Lazdynus ir papildys tuščius jų istorijos ir raidos puslapius.
Ir tiems, kurie priims svarbius sprendimus, darysiančius įtaką jų
jautriai kaitai ir lemsiančius Lazdynų tapatumo paieškas.
Dėkoju Lazdynų „Ryto“ bendruomenės nariams ir savanoriams už
idėjos palaikymą ir pasitikėjimą.

Leidinio sudarytoja
Lazdynų „Ryto“ bendruomenės pirmininkė
Anželika VĖŽIENĖ
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Prof. dr. Marija DRĖMAITĖ –

architektūros istorikė, humanitarinių
mokslų daktarė ir Vilniaus
universiteto Istorijos fakulteto
profesorė.
Šiuo metu tyrinėja gyvenamąją
architektūrą XX a. Lietuvoje.
Nuotr. aut. Edgaras Kurauskas

KODĖL IŠSKIRTINIS?
LAZDYNŲ GYVENAMOJO RAJONO
ARCHITEKTŪRINĖ RAIDA 1960–1990 M.
2019 m. rugsėjį Lazdynų gyvenamasis rajonas Vilniuje minėjo penkiasdešimtmetį. Tai ne pirmasis ir net ne didžiausias, bet, be abejo, žymiausias
Lietuvoje masinės statybos gyvenamasis rajonas. Ką iš tiesų reiškė Lazdynai
tuomet, septintajame dešimtmetyje? Ar tikrai tai buvo (o jei taip, tai kuo?)
išskirtinis rajonas masinės statybos aplinkoje ir kaip reikėtų šiandien vertinti
jo architektūros pripažinimą?
Mikrorajonas – tai radikalių pokyčių sovietinėje statyboje ir architektūroje
padarinys. Reformos pradžia laikoma 1954 m. gruodį Maskvoje, SSRS statybos darbuotojų pasitarime pasakyta Nikitos Chruščiovo kalba, kurios esmė
buvo statybos proceso atpiginimas ir paspartinimas, visų pirma – gyvenamojo ploto trūkumo SSRS likvidavimas. Tikėta, kad iš standartinių fabrikinių
elementų surenkami namai išspręs šią problemą, tą liudija tokie valstybiniai
nutarimai kaip „Dėl surenkamųjų statybinių gelžbetonio konstrukcijų ir detalių gamybos tobulinimo“ (1954 m.) ar „Dėl statybų tolesnio industrializavimo, kokybės gerinimo ir kainos sumažinimo priemonių“ (1955 m.). 1954 m.
buvo įdiegti ir gyvenamųjų namų projektavimą reguliuojantys normatyvai,
kurie, atnaujinti tik keletą kartų, galiojo iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo.
Stambiaplokštė surenkamųjų namų statyba nebuvo sovietų išradimas,
o gerai pritaikyta Vakaruose išvystyta sistema. Sovietų inžinieriams imponavo prancūziška Raymondo Camus patentuota stambiaplokščių surenkamųjų namų technologija, kuri buvo panaudota po Antrojo pasaulinio
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karo (1945–1964 m.) atstatant Le Havre‘o miestą (2005 m. jis buvo įrašytas į
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą). Vis dėlto, Sovietų Sąjungoje surenkamųjų
namų statybos sistema paplito plačiausiai ir truko ilgiausiai.
Pradėjus statyti surenkamuosius namus pakito ir jų komponavimo
būdai, keitėsi visa kvartalų statybos tvarka: atsisakyta stalininio laikotarpio
planavimui būdingo namų statymo pagal kvartalo perimetrą, įdiegtas
laisvas namų išdėstymas. Tiesa, miestų valdžiai kilo klausimas, kur
tokius kvartalus statyti – griauti senus namus ir jų vietoje statyti naujus
ar formuoti naujus kvartalus neužstatytose priemiesčių teritorijose.
Nugalėjo statyba naujose teritorijose – taip miestų valdžia galėjo patogiau
reguliuoti miesto plėtrą ir parengti statybos aikšteles, pritaikytas kranams ir
surenkamajai stambiaplokštei statybai. Pradėjus miestuose planuoti naujus
gyvenamuosius rajonus, jų valdymą ir finansavimą iš įmonių ir organizacijų
perėmė miestų vykdomieji komitetai (dabartinės savivaldybės atitikmuo),
kurie tapo atsakingi už planavimą ir statybą.
1960 m. Sovietų Sąjungoje įdiegta mikrorajono struktūra – nuspręsta
surenkamuosius gyvenamuosius namus grupuoti į mikrorajonus (apie 10
tūkst. gyventojų) su jiems skirta aptarnavimo infrastruktūra: maisto prekių
parduotuvėmis, vaikų darželiais, mokyklomis ir prekybos-buitinių paslaugų
centrais. Iš tokių mikrorajonų buvo sudaromas gyvenamasis rajonas (apie
30–40 tūkst. gyventojų), turintis pagrindinį prekybos centrą, kino teatrą,
polikliniką ir sporto kompleksą. Tokius rajonus buvo patogu planuoti, nes visa
infrastruktūra buvo apskaičiuojama pagal 1 tūkst. gyventojų poreikius (pvz.,
kiek tokiam skaičiui gyventojų reikia vaikų darželių, mokyklų, parduotuvių,
kultūros įstaigų ir pan.). Atrodė, kad tokią miesto plėtrą bus labai paprasta
kontroliuoti, o tuometinės urbanizacijos kontekste mąstyta tik apie miestų
augimą, o ne atvirkščiai.
Sovietmečiu Vilnius augo itin sparčiai: 1945 m. mieste tebuvo 110 tūkst.
gyventojų, 1959 m. – 236 tūkst., o 1979 m. – beveik pusė milijono. 1963 m. teko
rengti naują miesto generalinį planą (Vytautas Balčiūnas, Kazimieras Bučas
ir kt.), kuriame Vilniaus plėtra numatyta naujose teritorijose. Seną miestą
upės slėnyje su naujais rajonais turėjo sujungti tiltai ir plačios magistralės į
vakarus ir į šiaurę. Kol vakariniame rajone buvo projektuojami Lazdynai (jų
statybų pradžia užtruko, nes nebuvo baigtas statyti Lazdynų tiltas), dėmesys
buvo nukreiptas į Žirmūnus. Tuo metu ten pastatyta daug naujų pramonės
įmonių, 1961 m. pradėtas statyti Žirmūnų tiltas, o 1962 m. suprojektuotas
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Žirmūnų gyvenamasis rajonas, skirtas 45 tūkst. žmonių. Jis buvo suskirstytas
į tris mikrorajonus. Pavyzdiniu tapo pirmasis mikrorajonas (D-18), kurio
autorė Birutė Kasperavičienė siaurame 1,5 km ilgio sklype laisvai išdėstė
serijos I-464A penkių aukštų stambiaplokščius namus (su tipiniais 1–3
kambarių butais), o rekreacijai numatė panaudoti link Neries upės žemėjantį
šlaitą. Šis mikrorajonas pasižymėjo gera kraštovaizdžio ir gyvenamųjų namų
kompozicija, tad SSRS architektų sąjungos kūrybinėje apžiūroje 1967 m . jam
buvo skirta pirmoji premija. Ši sėkmė paskatino LSSR architektų sąjungą
pateikti mikrorajono kandidatūrą 1968 m. SSRS Valstybinei premijai.
Buvo vienbalsiai nutarta, kad Žirmūnai demonstruoja kūrybišką požiūrį į
masinę gyvenamąją statybą, o apdovanojimas turės paskatinti panašius
individualizavimo sprendimus ir kituose masinės gyvenamosios statybos
objektuose.
Žirmūnų apdovanojimas buvo svarbus ir politiniu aspektu, nes
septintajame dešimtmetyje jau pasigirdo standartinių namų ir rajonų kritika
dėl jų monotoniškumo. Net Komunistų partijos kongresuose iš planuotojų
ir statybininkų pradėta reikalauti architektūrinės įvairovės. Siekiant
atkreipti dėmesį į įdomiau sukomponuotus rajonus, jiems buvo skiriami
valstybiniai apdovanojimai. Tačiau tik Lazdynų gyvenamasis rajonas
Vilniuje buvo įvertintas aukščiausiu apdovanojimu – Lenino ordinu. Kas
lėmė tokią Lazdynų sėkmę? Ar iš tiesų jis buvo geriausias, pademonstravęs
naujas planavimo idėjas, išsprendęs gyvenamųjų rajonų monotoniškumo
problemą? Gal tai buvo tik formalus vertinimas nutarus „pagerbti“ taip
pat masinės architektūros kūrėjus, pademonstruoti nusivylusiems šalies
statybininkams ir gyventojams, jog masinė surenkamoji statyba vis dar
turi šviesią ateitį? Verta Lazdynų privalumus aptarti šiandienos žvilgsniu ir
pasiaiškinti, kuo išskirtinis buvo šis rajonas.

Lazdynų maketas, 1967 m.
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Pirmiausia verta atkreipti dėmesį į masinės statybos gyvenamųjų
rajonų projektavimo specifiką. Naują gyvenamąjį rajoną, sudarytą iš
keturių mikrorajonų ir skirtą 40 tūkst. gyventojų, 1962 m. buvo pavesta
projektuoti jauniems trisdešimtmečiams architektams Vytautui Edmundui
Čekanauskui ir Vytautui Brėdikiui. Jie buvo ambicingi ir pradedantys garsėti –
V. E. Čekanauskas tuo metu jau buvo „pastatęs“ Kompozitorių namus, projektavo Parodų rūmus Vilniuje, o V. Brėdikis – projektavo Vilniaus autobusų stotį. Tokių architektų pasirinkimas gyvenamojo kvartalo projektavimui
buvo naujiena. Įprastai gyvenamųjų rajonų projektavimas buvo pavedamas
urbanistams (dar dažniau – urbanistėms) ir apibūdinamas kaip standartinių
namukų „pastumdymas“ plane, tolimas nuo architektūrinės kūrybos. Žinoma, nereikia pamiršti, kad Lazdynų autoriams talkino dar apie 150 specialistų, tarp jų ir talentingos architektės Aida Lėckienė, Genovaitė Balėnienė, Ona
Gerliakienė ir architektai Sigitas Katilius bei Algirdas Bražinskas.
Lazdynuose V. Brėdikis su V. E. Čekanausku pasiūlė išsaugoti esamą vietovės reljefą ir taip sukurti įvairesnį rajono siluetą. Šis gerai panaudoto ir
sukurto kraštovaizdžio aspektas visuomet buvo labiausiai vertinamas. Architektai pasakojo, kad didžiausią įtaką jiems padarė suomių (Tapiola),
švedų (Vällingby, Farsta) ir prancūzų (Tulūzos priemiestis Le Mirail) masinės gyvenamosios architektūros rajonai. Tačiau jie taip pat pabrėžė ir Vilniaus senamiesčio jaukius kiemus bei silueto įvairovę, kurią siekė perteikti Lazdynuose. Viename dokumentiniame siužete architektai netgi teigė,
kad Vilniaus senamiesčio erdves norėjo perkelti į socialistinį mastelį. Iš
tiesų, minėti architektai jau turėjo mikrorajonų projektavimo patirties, kai
1960–1962 m. planavo Burbiškes Vilniuje, masinės statybos rajoną, skirtą 30
tūkst. gyventojų Kirtimų rajone. Projektas liko neįgyvendintas dėl netinkamai parinktos teritorijos oro uosto zonoje, tačiau kai kurias idėjas pavyko
pratęsti dirbant prie Lazdynų.
Kita svarbi gyvenamųjų rajonų problema buvo stambiaplokščiai namai –
standartiniai, monotoniški ir neretai su mažais nepatogiais butais. Šiuo aspektu Lazdynuose V. E. Čekanauskas ir V. Brėdikis padarė proveržį. Bendradarbiaudami su Vilniaus miestų statybos projektavimo instituto (MSPI) Tipinio
projektavimo skyriaus specialistais Broniumi Krūminiu, Vidu Sargeliu, Algimantu Umbrasu ir Vaclovu Zubrumi, jie patobulino standartinius serijos I-464
namus. Penkiaaukščiai, devynaukščiai ir dvylikaaukščiai patobulintos serijos I-464-LI namai buvo pritaikyti statybai kalvotame reljefe; suprojektuotos
kampinės sekcijos, leidžiančios įvairiau „išlankstyti“ penkiaaukščius. Įdomu,
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kad stambiaplokščių dvylikos aukštų namų statyba ekonomiškai buvo
neefektyvi, tačiau architektai išsireikalavo leidimo juos statyti kaip vertikalius
akcentus dėl kompozicinės silueto įvairovės. Vėliau buvo pastatyti šešiolikos
aukštų „bokštai“ (archit. Česlovas Mazūras) iš monolitinio gelžbetonio.

02

01

03

04

Serijos I-464-LI pagerinti gyvenamieji namai:
01 lenkto plano penkiaaukštis;
02, 03 skersai šlaito pastatytas devynaukštis;
04 terasomis žemėjantis, skersai šlaito pastatytas penkiaaukštis

Dar svarbiau, kad architektams pavyko gerokai patobulinti butų planus.
Pagal normatyvus minėtuose namuose buvo projektuojami 1, 2, 3 ir 4
kambarių butai. Architektai pasiekė, kad butuose neliktų pereinamų
kambarių, padidino virtuvių plotą, atskyrė vonias nuo tualetų, suprojektavo
didesnius įgilintus balkonus-lodžijas, kurios labai pagerino išorinę namų
išvaizdą. Tokie patobulinimai brangino statybas, tačiau architektus palaikė
Lietuvos komunistų partijos centro komitetas ir Vykdomojo komiteto
vadovybė, o Vilniaus namų statybos kombinato direktorius Šmuelis
Liubeckis, jau apdovanotas už Žirmūnus, sutiko vėl eksperimentuoti,
gamindamas patobulintą seriją.
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Serijos I-464-LI pagerintų
gyvenamųjų namų butų planai
(penkiaaukščio, devynaukščio ir
dvylikaaukščio namo)

13

VISKAM SAVAS LAIKAS

Tokia namų įvairove Sovietų Sąjungoje labai didžiuotasi, spaudoje
nuolat buvo akcentuojama, kad Lazdynuose panaudota net 15 tipų
namų. O štai dr. Viltė Janušauskaitė savo tyrime pastebėjo, kad 1976 m.
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje išleistoje knygoje, skirtoje naujiems
socialistiniams rajonams, Lazdynų autoriai įvertinti dėl to, kad sugebėjo
sukurti kompozicinę įvairovę, naudodami tik (!) 15 namų tipų.
Dar vienas Lazdynų aspektas, susilaukęs įvertinimo – tai standartinių
visuomeninių projektų modifikavimas. Lazdynai buvo sudaryti iš keturių
mikrorajonų, kurių kiekviename buvo suprojektuota po mokyklą, porą
darželių, maisto prekių parduotuvę ir mikrorajono centrą (administracinioprekybinio-buitinio aptarnavimo kompleksą). Visi šie objektai privalomai
buvo statomi pagal tipinius projektus, tačiau Lazdynuose mikrorajonų
centrus „Erfurtą“, „Lazdynus“, „Papartį“ siekta individualizuoti ir daug
dėmesio skirti viešųjų erdvių dizainui – įrengti tuo metu madingi lėkšti
baseinai, apželdinimas, monumentalūs meno kūriniai – Teodoro Kazimiero
Valaičio skulptūra „Vėtrungė“ ir Gedimino Karaliaus „Rytas“.

Lazdynų urbanistinė struktūra ir funkcinis zonavimas (4 mikrorajonai su aptarnavimo infrastruktūra).
Schemą sudarė R. Samackaitė, 2019 m.
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Jaunas architektas Česlovas
Mazūras, naudodamas tipinius surenkamuosius elementus, sukomponavo netipinę terasinę mokyklą
(40-oji vidurinė mokykla, dab. Minties gimnazija). Labai svarbus buvo
jos vidinis planavimas, suardant
įprastą sovietinę koridorinę sistemą ir įdiegiant kekėmis sugrupuotas klases aplink nedideles bendrąsias erdves. Įvertinus naujosios
mokyklos privalumus, Lazdynuose buvo pastatyta dar viena tokia
pati (50-oji vidurinė mokykla, dab.
Ąžuolyno progimnazija).

Netipinė 40-oji vidurinė mokykla
(dab. Minties gimnazija), archit. Č. Mazūras

Gamtinė aplinka, įvairių aukščių
ir įvairiai sukomponuoti namai,
išsaugoti natūralūs ir specialiai
suprojektuoti nauji želdiniai drauge su pėsčiųjų takais ir modernios
skulptūros kūrė skandinaviško
priemiesčio įspūdį. Be to, Lazdynuose tarp namų buvo palikta daugiau erdvės, nei numatyta normatyvuose, nes architektams pavyko
motyvuoti tai sudėtingu reljefu.

Lazdynų dvylikaaukštis žemesnių namų
apsuptyje. Pusiau uždari kiemai kūrė netipinio
rajono įspūdį. Ž. Drėmos nuotr., 1970 m.

Lazdynų gyvenamieji namai, pastatyti kalvotame reljefe, miškeliai, želdiniai ir pėsčiųjų alėjos kūrė savitą
rajono siluetą. Nuotraukos iš J. Vanago ir V. Balčiūno knygos „Lazdynai“ (1983 m.)
15
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Reikia paminėti ir tai, kad Lazdynų gyvenamajame rajone buvo
pastatyti beveik visi visuomeniniai pastatai, kurių įgyvendinimas
sovietiniuose rajonuose įprastai
stipriai vėluodavo arba apskritai
neįvykdavo. Tiesa, nutylėta, kad
pagrindinis rajono visuomeninis
centras, į kurį turėjo vesti visos pėsčiųjų alėjos ir kurį Č. Mazūras drą- Lazdynų kino teatras, archit. Č. Mazūras
siai „pakabino“ virš magistralės (Kosmonautų pr., dab. Laisvės pr.), nebuvo
pastatytas dėl lėšų trūkumo. Iš to grandiozinio sumanymo pavyko pastatyti
tik atskirus objektus – kino teatrą „Lazdynai“, polikliniką ir plaukimo baseiną.
Simboliška, kad Lazdynus juosianti gatvė buvo pavadinta Architektų gatve.
Lietuvos SSR architektų sąjunga, įkvėpta gerų atsiliepimų, Lazdynus pateikė
1974 m. Lenino premijai (svarbu žinoti ir tai, kad Vilniaus miesto vyriausiasis
architektas Gediminas Valiuškis buvo ilgametis Lenino ir Valstybinių premijų
architektūros komisijos narys). Lazdynus aplankė ne viena delegacija, įvairių žinybų atstovai, o Lenino premijų komiteto Architektūros sekcijai buvo
surengta Lazdynų apžiūra sraigtasparniu, pateikta daugybė palankių publikacijų Lietuvos, sąjunginėje ir užsienio spaudoje. Pastarųjų pavadinimai ir
antraštės tiksliai perteikia tą euforiją, kurią kėlė Lazdynų architektūra: „Saulėti kvartalai“, „Architektūros ir landšafto harmonija“, „Grožis kiekvienam“,
„Architektų gatvė“, „Kūrybiškumas masinėje gyvenamojoje statyboje“ ir pan.
Pasak V. E. Čekanausko, įtakingas Maskvos vyriausiasis architektas, apžiūrėjęs Lazdynus, įvertino: „Reljefas išnaudotas sėkmingai.“ Ši vėliau sustabarėjusi frazė padėjo Lazdynams ne tik tapti sovietinės urbanistikos etalonu, bet
ir pavyzdžiu visam Rytų blokui.

Lazdynų apdovanojimas Lenino premija buvo plačiai nušviestas spaudoje: Švyturys, 1974, Nr. 10.
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Ideologiniu požiūriu respublikos vadovybei buvo svarbu pademonstruoti,
kad masinė gyvenamoji statyba vystosi teigiama linkme, todėl greta
V. E. Čekanausko ir V. Brėdikio pasiūlyta apdovanoti ir Lazdynų statytojus –
inžinierius statybininkus Algimantą Kleinotą ir Vincentą Šileiką. Akcentuotas
ir įvairių projektuotojų bendradarbiavimas, todėl apdovanojimui pristatyti
Miestų statybos projektavimo instituto vyriausiasis architektas Vytautas
Balčiūnas ir pats Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Gediminas Valiuškis.
Iškalbingas ir toks faktas, kad 1974 m. Lenino premijai taip pat pateiktas Jono
Avyžiaus romanas buvo bendru sutarimu atidėtas porai metų, kad nesukeltų
nereikalingos konkurencijos Lazdynams (manyta, kad Lenino premija gali
būti skirta tik vienam objektui iš nacionalinės respublikos).
Lazdynų apdovanojimas aukščiausia sovietine premija neturėtų stebinti.
Tuo metu sovietinė masinė gyvenamoji statyba buvo tapusi nuolatiniu
kritikos taikiniu ir dėl monotoniškumo, ir dėl prastos statybų kokybės. Taigi,
ideologiniame fronte buvo būtini kokybiški pavyzdžiai. Šiame kontekste
Lazdynai pademonstravo (galimą) šviesią masinės statybos ateitį.

Kasdienis gyvenimas Lazdynuose,
1972 m. Ž. Drėmos nuotr.

Paradoksalu, tačiau visi Lazdynų „pasiekimai“ buvo pasiekti apeinant,
peržengiant arba pakeičiant sovietinius masinės statybos gyvenamųjų rajonų
planavimo normatyvus bei reikalavimus. Dairydamiesi į Vakarus, Lietuvos
architektai, planuotojai ir inžinieriai stengėsi standartiniams sovietiniams
gyvenamiesiems rajonams suteikti bent šiek tiek orumo. Tiesa, gerasis
pavyzdys taip ir liko tik pavyzdžiu, nes griežtėjantys ekonominiai reikalavimai
apgyvendinti kuo daugiau žmonių hektare lėmė namų tankinimą ir
aukštinimą. Vėliau statyti masinės statybos rajonai – Karoliniškės, Justiniškės,
Šeškinė ar Fabijoniškės jau nebepasiekė Lazdynų lygio.
17

VISKAM SAVAS LAIKAS

Prof. Gediminas KARALIUS –

Vienas žymiausių Lietuvos skulptorių,
Lietuvos nacionalinės kultūros
ir meno premijos laureatas,
profesorius, nuo 1970 m. dalyvavęs
parodose Lietuvoje ir užsienyje.
Skulptoriaus kūrybai yra būdingas
metaforiškumas, įprastų natūros
vaizdų savitas interpretavimas ir
raiški kompozicija.
Prof. Gedimino Karaliaus asm. archyvo nuotr.

„RYTAS“ PER LŪŽTANTĮ LEDĄ...
Viskam yra laikas. Laikas pradėti, laikas veikti, užmiršti. Ateina laikas ir
prisiminti.
Ši istorija prasidėjo, kai žmonija su Gagarino šypsena ir Armstrongo,
Oldrino batų pėdsakais Mėnulio dulkėse žengė žingsnį į kosmines erdves,
Prahos pavasariu ir lūkesčiu, kad komunizmas turės žmonišką veidą. Lietuvos
komunistai norėjo būti tokie pat, kaip Prancūzijos ar Italijos – su europietiško
blizgesio veidu. Kai pabodo pigi „chruščiovkų“ statyba, o menininkai bėgo
nuo masinės statybos ir cementinių elnių bei pionierių.
Jau studijų metais buvo galima bibliotekoje paskaityti meno žurnalų,
nusipirkti laikraštį „L’Humanité dimansche“. Po Stalino mirties laikas pakito,
įsitvirtino kolchozai, buvo atrasta „celina“, teikusi vilčių, kad pagaliau
prasimaitins žmonės.
1964 m. įstojęs į Vilniaus dailės instituto pirmą kursą, parvežiau namo porą
18

kilogramų miltų Kalėdų šventėms. Atsirado viltis, kad gyvenimas pagerės.
Pamenu, kad virš autobusų stoties įėjimo kabėjo plakatas: „1970 metais bus
nemokamas transportas“. Ir aš tuo tikėjau, nes valgykloje prie žirnių sriubos
jau galima buvo gauti keletą nemokamų riekių forminės duonos. Mokslas
buvo nemokamas. Baigęs mokslus jaunimas buvo paskirstomas po įvairias
ministerijas, kitas įstaigas, kur tekdavo atidirbti mažiausiai porą metų.
Jau 1969 m. pradėjau dirbti M. K. Čiurlionio meno mokykloje Dailės skyriuje
skulptūros mokytoju. Joje dirbau neilgai, nes man buvo sunku suderinti
mokytojo darbą su kūrybine veikla. Bet kūrybinė bendruomenė man paliko
gilų įspūdį, paveikė mano pasaulėžiūrą, profesijos suvokimą. Čia, mokyklos
koridoriuje, sukūriau pirmuosius savo darbus „Ledo ritulininkai“ ir „Nojaus
laivas“. Čia pradėjau savo kūrybinę biografiją.
1971 METAI
Iki užsakymo sukurti dekoratyvinę skulptūrą Lazdynuose daugiausia
dirbau konstruktyvistiniu stiliumi. Vienas iš darbų, „Paukščiai“, patraukė
miesto vyriausiojo dailininko Albino Purio dėmesį. Šis eskizas buvo skirtas
Palangos miestui, turėjo stovėti prie Ministrų tarybos vilos. Bet ten jis nebuvo
plėtojamas.

„Paukščiai“, apie 1970 m.
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„PAUKŠČIAI“ VIRTO „ŽIRGU“
Pramokęs vaikystėje skaityti, ant namo aukšto po spaliais radau keletą
žurnalų „Lurdas“ ir „Saleziečių žinios“ bei, svarbiausia, dviejų metų žurnalų
„Jaunoji karta“ komplektus. Jie ir buvo kūlgrinda, padėjusi man išeiti iš
socializmo pelkių, neapsvaigti socializmo „pasiekimuose“. Kita vertus, mano
kūrybinę veiklą paveikė pedagoginė aplinka M. K. Čiurlionio meno mokykloje
bei pas Vildžiūnus turėta dirbtuvė Jeruzalėje.
Sykį mane aplankė mano studijų draugas architektas E. Stasiulis, kuris
dirbo pas architektą V. E. Čekanauską. Pamatė mano piešinius ant sienų
po mokyklos klasėmis rūsyje ir patarė sukurti žirgą. Sakė, kad pakalbės su
Čekanausku. Pakviečiau architektą Čekanauską į rūsį ir, vaišinantis kava, jis
sutiko keisti būsimojo skulptūrinio akcento temą. Nuo tos dienos ir prasidėjo
mano apmąstymai – koks turi būti šis raitelis. Kaip toj pasakoj: kad būtum
nei nuogas, nei apsirengęs, nei pėsčias, nei važiuotas. Puikiai supratau, kad
tai, ką dariau Marino Marini įtakoje, šiuo atveju netinka. Reikia rasti savo
kelią, savo sprendimą, vidurį. Nes kas bus suprantama ir tuometinei valdžiai
netinkama, „nepraeis“. Toks tarpinis variantas ir buvo pasirinktas. Svarbiausia
man buvo, kad būtų raitelis, nes šis motyvas buvo uždraustas vaisius. Mano
bandymų buvo visokių. Savo vidine nuojauta jaučiau, ką galima padaryti,
o ko ne. Dabar rašau nagrinėdamas jau labai iš tolo. Tada buvo intuicija. Ji
nešė kaip srovė į tai, ką nujaučiau.
01

05

03

02

04

01 Eskizas kolūkiui, 1972 m.
02, 03 Skulptūros paieškos, piešinys raitelio tema, apie 1972 m.
04, 05 Skulptūros paieškos, apie 1972 m.
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1972 METAI
Kartą paprašė padaryti eskizą vienam kolūkio pirmininkui jo sodybai
papuošti. Eskizą teko keisti, pritaikyti platesnei prasmei. Supratau – koks bus
judesys ir raitelio apranga, toks jis ir bus. Studijuodamas žirgo anatominius
piešinius, pastebėjau, kad galima piešiant vieną gyvūną, suteikti jam kito
gyvio bruožų. Visa tai galima panaudoti meninei išraiškai. Labai svarbu, kaip
žirgas tvirtinamas, jo santykis su žeme. Pradžioje jį mačiau lengvą, kaip vorą
ant vandens.

Eskizas būsimai skulptūrai, apie 1972 m.
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Su tokiu eskizu važiavau į Kūrybos
namus Palangoje. Grupėje dalyvavo
skulptorius T. K. Valaitis. Mūsų kambariai Palangoje buvo greta, tad mudu
daug laiko praleidome diskutuodami.
Jis mane supažindino su žirgų veislėmis ir jų ypatybėmis. Kalbino, kad sukurčiau žirgą kaip Paolo Ucelo italų
karo scenose. Galiausia, atjodavo į Jeruzalės sodą, kur turėjau dirbtuvę, kad
matyčiau gyvą raitelį. Pasakojo, kas
vyksta Maskvos menininkų disidentų
grupėse. Pakilimas buvo jaučiamas ir
Lietuvos menininkų gretose: Jurašo
spektaklis „Barbora Radvilaitė“, Vlado
Vildžiūno „Barbora“, pastatyta Vokiečių g. skvere, su užuominomis į medines liaudies skulptūras.

Meno tarybos patvirtinta skulptūra, apie 1972 m.

Tai, ką sukūriau Kūrybos namuose, Meno taryba priėmė tik kaip pagrindą,
Dailės kombinato vyr. dailininkas Steponas Kazimieraitis grasino, kad pagal
skiriamų pinigų dydį yra užmojai per dideli. Buvo numatyti 3 proc. nuo
statybos pinigų. Kai patvirtino sumanymą, po ilgų ieškojimų susiformavo
bendras nuotaikos, dienos pradžios, vyksmo įvardinimas – „Rytas“, daugiau
simbolinis, platesnę reikšmių paletę turintis pavadinimas su pakilumo
atspalviu. Be modelio lipdymo, toliau įrenginėjau savo dirbtuvės. Ant kulnų
jau lipo originalaus dydžio modelio gamyba.
1973 METAI
Turėjau kuo greičiau uždengti stogą, nes jau artinosi žiema, o man reikėjo
gaminti 4,15 m aukščio modelį. Reikėjo nustatyti mastelį, suvirinti karkasą.
Dariau pirmą didelį darbą, nežinojau, kaip jis atrodys, kaip užvaldys erdvę.
Stogas ir dar kartą stogas. Gauti stogo dangą sudėtinga. Galiausiai
apsisprendžiau pirkti geležines nedažytas čerpes. Bandžiau gruntuoti, bet
rudenį jos nedžiūvo... Galiausiai prisukau tas čerpes ir ėmiausi virinti gan
tvirtą modelio karkasą. Į dirbtuvę nieko neįsileidau. O dienos greit bėgo...
Jau spalio mėnuo, o aš dar nepradėjau modeliuoti gipsu. Artėjo šalčiai,
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mano dirbtuvėje buvo nešildoma. Ką nors pasisamdyti nebuvo galimybės.
Su žmona šildėme vandenį ir maišėme gipsą. Į jį merkėme audinio gabalus ir
klojome ant metalinio karkaso. Ėmiausi modeliuoti formą.

Dirbtuvėje (sode) pertaisomas darbo modelis, 1974 m. birželis

Parodžiau Meno tarybai – priėmė, tik vyriausias dailininkas Kazimieraitis vis
kibo prie žirgo galvos. O man reikėjo sustiprinti tą pakilią emociją sutinkant
pradžią, rytą su skausminga nuojauta. Į šią savo skulptūrinę kompoziciją
stengiausi įdėti kuo daugiau vienas kitam prieštaraujančių bruožų, kad
būtų išgauta vidinė įtampa. Man įspūdį darė Stasio Kuzmos iš medžio
padaryta skulptūra, esanti Juknaičiuose. Ten vaizduojamas arklys ir ant jo
nugaros tupintis paukštis. Stasys Kuzma man daug padėjo, kai 1984 m. ant
manęs „uždėjo leteną“ represinė struktūra. Jis suorganizavo mano kelionę
ir darbą Juknaičiuose. Ten kūriau savo darbą „Polėkis“, o jį baigdamas
buvau supažindintas su A. Jakovlevu ir durys į kūrybą man vėl atsidarė. Su
A. Nasvyčiu galėjau įgyvendinti daugiasrovį fontaną 1987 m. (kuris, valdant
merui A. Zuokui, buvo nupjautas, o nerūdijančio plieno vamzdžiai pavogti).
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1974 METAI
Pavasarį, atšilus orui, išgirdau dirbtuvėje keistą garsą – įėjęs po žirgo
pilvu radau krūvą gipso. Po valandos, žiūriu, nebeliko pusės žirgo šlaunies.
Tai sukėlė siaubą – ką reiks daryti. Dailės kombinato direktorius mane
supažindino su armėnu Rafailu Bagdasarjanu. Norėdamas jį išbandyti,
daviau užduotį antkapinio paminklėlio modelį aptraukti variu. Pabaigus
antkapinę skulptūrėlę paprašiau jį pradėti darbą prie žirgo. Jis man patarė
įvesti asimetriją. Pasukau žirgo galvą, raitelio vieną ranką sulenkiau per
alkūnę, kitą palikau ankstesnėje padėtyje. Asimetrija į kompoziciją įnešė
žaismingumo, ji pagerėjo. Įtemptai dirbome visą vasarą iki vėlyvo rudens.
Atvažiavo ponai su juoda „Volga“ ir pasiūlė man sukurti paminklą partijos
veikėjui K. Preikšui Šiauliuose. Aiškinau, teisinausi, kad paminklai asmenims
ne mano sritis ir kad nesu daręs ir neturiu patirties. Jiems nieko nepažadėjau.
Kai likau vienas, pradėjau galvoti, kokią išeitį man rasti. Aiškiai suvokiau, kad
jei būsiu laikomas antitarybiniu elementu, mano žirgas neišvys šviesos. Kilo
mintis leisti savo dirbtuvėje Rafailui gaminti didžiulį Lenino portretą iš vario
skardos (skulptorius Leonas Žuklys turėjo užsakymą Operos ir baleto teatro
scenai sukurti Lenino portretą, kurį įvykdyti apsiėmė Rafailas Bagdasarjanas).
Metų pabaigoje pažiūrėti Žirgo atvažiavo visas autobusas valdininkų. Tai
buvo išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo Aukščiausiosios tarybos
pirmininkas Barkauskas. Referavo kultūros ministras Lionginas Šepetys.
Jis nuramino visus, sakydamas, kad Europoje yra pastatyta daug tokių
skulptūrų, o jaunystės optimizmas nekelia grėsmės. Pasisakiau ir aš, ir
architektas Čekanauskas. Valdininkai išvažiavo. Buvo aišku, kad viskas gerai,
draudimų nebuvo. Po kažkurio laiko atvažiavo statybininkų automobilis
su platforma, prie skulptūros kojų pritvirtino storus kampainius, užkėlė
ant platformos ir išvežė į Lazdynus. Šią kelionę nufilmavo V. Vildžiūnas.

Užbaigta skulptūra „Rytas“, 1974 m. sausis

Skulptūra „Rytas“ atvežama į Lazdynus, 1974 m.
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Tais metais „Literatūroje ir mene“ (Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis,
Vilniuje leidžiamas nuo 1946 m. liepos 21 d.) pasirodė A. Mačiulytės straipsnis
„Kelio pradžia“, kur apžvelgiamas 3 metus trukęs minėtasis kūrybinis kelias.

1975 m. vasario 15 d. skulptūra „Rytas“
pastatyta Lazdynuose

1975 METAI
Vasario 15 d. LKP oficioze „Tiesa“ paskutiniojo puslapio viršuje pamačiau
jau pastatytą paminklą Lazdynuose (straipsnio „Rytas Lazdynuose“ autorius
L. Žeimys, nuotr. J. Kacenbergo). Kovo mėnesį redakcija gavo 1399 laiškus.
Balandžio 3 d. laikraštyje „Tiesa“ (Nr. 78) A. Šmigelskienė rašė: „Verčia
susimąstyti H. Šablinsko laiškas: „Džiaugiamės vis gražėjančiais Lazdynais.
Puikus mikrorajonas. Neseniai čia pastatė skulptūrą „Rytas“. Užkliuvo
kažkam raitelio kojos. Ėmė jas ir užlenkė. Siūlom išsiaiškinti, kas tai padarė,
jų portretus pasmerkimui iškabinti toje pačioje aikštėje. Kai kurių laiškų
autoriai mano, kad tuos, kurie sąmoningai žaloja gamtą, aplinką, reikia
griežtai bausti.“

Lazdynai džiaugiasi „Rytu“
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Balandžio 12 d. „Literatūroje ir mene“ (Nr. 15 (480)) rašoma: „Štai, sakysim,
Lazdynuose iškilo jauno skulptoriaus G. Karaliaus dekoratyvinė metalo
skulptūra „Rytas“. Iš karto šis darbas kai ką gal ir šokiravo. Kaip gi čia? Nauja
šiuolaikinė architektūra, nesibaigiantis mašinų srautas ir staiga – žirgas su
raiteliu... Bet praėjo nedaug laiko ir lazdyniečiai pamilo šį grakštų žirgą.
Skulptorius žinojo, kokia architektūrinė aplinka priglaus jo kūrinį, jis turbūt
turėjo galvoje ir neįprastumo momentą. Dailininkas pasitelkė stilizaciją, jis
labai apibendrino formas, įkvėpė kūriniui jaunatvišką gyvybę, suteikė jam
pakilumo, džiaugsmingo rytmečio, romantikos sparnus“.
Ir vis dėlto užkliuvo kažkam „Rytas“. Ne taip seniai lazdyniečiai pastebėjo
nevalyvai sulankstytas raitelio kojas... Kas tai padarė, kas sužalojo meno
kūrinį? Skulptūrą sužalojo pikta suaugusio ranka. Tokie žmonės – retenybė
mūsų visuomenėje, bet jie verti griežčiausio pasmerkimo.
Jau ne kartą rašyta apie architektūros bei kitų paminklų darkymą parašais
ir sentencijomis. Tai labai negražus ir neteisingai suprastas „didvyriškumo“
įprotis ir noro „įsiamžinti“ pasekmė. Atrodo, kad šios blogybės pastaruoju
metu palengva nyksta... Tad juo labiau jaudina ir skaudina tokie piktadarystės
faktai.
Agentūra „ELTA“ skulptūrą nufotografavo ir paskleidė to meto spaudoje.
Vasario 17 d. „Vakarinės naujienos“ paskelbė J. Juknevičiaus nuotrauką.
Net mano tėviškės – Panevėžio r. laikraštis „Tėvynė“ balandžio 26 d. savo
puslapiuose išspausdino jo nuotrauką. Prasidėjo kelionė į viešumą.
Balandžio mėn. „Vakarinės naujienos“ rusų kalba mėgino paaiškinti ir nuraminti, „kad dekoratyvinė skulptūra nebūtinai būna susijusi su istoriniu įvykiu ar asmenybe. Kad tai autoriaus meninė išraiška, noras perduoti pakilumą
ir dinamiką“,– rašė A. Buivydaitė.
Nauja buvo tai, kad raitelis nuogas. O nuogas todėl, kad su bet kokiais
rūbais perduotų žinią apie socialinę padėtį, užsiėmimą, nukreiptų žiūrovo
dėmesį nuo pagrindinio skulptūros tikslo – nuostabos ir pakilumo siekio bei
sveikinimo pradžios. O pradžia jau tvyrojo mūsų žmonių galvose, mūsų visų
širdyse. Ta pradžia jau laukė išsilieti į reikšmingesnius mūsų tautos vyksmus.
Atstatėme ir pataisėme tas nulenktas kojas, laukdami, kad žmonės keisis
į gerą pusę. Paminklas toliau stovėjo ir drumstė kai kurių žmonių sąmonių
ramybę. Nes žmogaus gilumoje glūdi kūrybos priešybė – griovimas,
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naikinimas, įvairūs žmonės savo saviraiškai pasirenka skirtingus dalykus.
Priežastis – akivaizdi: žmogus griauna, nes nesupranta, kiek reikia įdėti
pastangų, norint ką nors sukurti.
„Ryto“ kelionės į viešumą geografija su laiku tik plėtėsi. Perėjo į Sąjungos
lygį – jau 1976 m. žurnale „Ogoniok“ buvo išspausdinta per visą puslapį
fotografija, pavadinta kitu vardu „Radost“ („Džiaugsmas”). O komentaras
buvo, kad tai ne „Radost“, o „Gadost“ („Bjaurybė“). 1980 m. išleisto
katalogo „Tarybų sąjungos monumentalusis menas“ viršelį papuošė „Ryto“
nuotrauka, Bulgarijoje jo nuotrauką išspausdino žurnale „Cedica na svetkata
architektura“ (16–22 fevruari).

Švedų spaudoje apie skulptūros pastatymą

Lietuvoje pasirodė sąsiuviniai su „Rytu“ ant viršelio, šachmatininkai
panaudojo skulptūrą kaip savo emblemą. Žirgo simbolis buvo naudojamas
net ant degtukų dėžučių, užrašų knygelių, suvenyrinių lėkštučių, saldainių
dėžučių, ženkliukų. Kuo daugiau populiarumo sulaukė skulptūra, tuo
smarkiau ji buvo žalojama. Pradėjau kalbinti architektą V. E. Čekanauską,
kad skulptūrą pakeltų aukščiau, idant nebūtų lengva laipioti. Pradėjome
ieškoti, kaip tą mintį įgyvendinti. Architektas H. Šilgalis pasiūlė dabartiniu
metu egzistuojančią versiją. Su Henriku iki tol nebuvome bendradarbiavę,
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bet „Ryto“ pakėlimo problema mus suartino ir drauge iš nebūties prikėlėme
genialaus skulptoriaus ir architekto A. Vivulskio „Tris kryžius“.

Skulptūra pakelta pagal architekto H. Šilgalio projektą, apie 1982 m.

Antrasis kompartijos sekretorius L. Šepetys pasakė, kad monumentalioji
programa bus plečiama toliau. Skulptoriai buvo sukviesti į Centrinį komunistų partijos komitetą. Ten buvo perskaitytas dokumentas apie būsimas
paminklo Leninui Jonavoje ir kituose miestuose statybas. Man kilo idėja,
pasinaudojant šiais planais, mėginti atkurti „Tris kryžius“ ant Kreivojo kalno.
Parašiau tekstą, surinkau parašus iš kūrybinių sąjungų pirmininkų. Pasirašė
architektas A. Nasvytis, Rašytojų sąjungos pirmininkas S. Geda, Dailininkų
sąjungos pirmininkas B. Leonavičius. Raštą nunešiau į „Gimtojo krašto“ redakciją.
Norint gauti leidimą atstatyti paminklą, reikėjo gyventojų parašų. Juos
surinkti apsiėmė dukra Marija su savo draugais. Henrikas surado brigadą, kuri
atstatė „Tris kryžius“. Architektų sąjungoje susirinkusiems patriotams teko
aiškinti, kodėl mes atstatome lenkų paminklus. Architektūros meno istorikui
Abramavičiui atsakiau: „Jei mes šiuos paminklus atstatome, vadinasi ir
paminklas, ir Vivulskis yra mūsų.“
Dirbdamas Vilniaus dailės akademijos prorektoriumi studijų reikalams
skyriau 15 000 litų skulptoriaus Kuno sukurtų plokščių perkėlimui šalia
G. Jokūbonio sukurto A. Mickevičiaus paminklo. Buvo aišku, kad istorijos
negalima perkurti ar nutylėti.
O dėl „Ryto“, tai teko kelti skulptūrą į žmogui nepasiekiamą aukštį, nes
lankstė ne tik uodegą ar kojas, bet ir rankas. Vilniaus miesto Vykdomasis
komitetas leido remontą atlikti vietoje. Remontą atlikti apsiėmė Navickas,
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turėjęs su vario skarda darbo patirties. Jis surentė iš lentų ir klijuotės laikiną
remontui patalpą, nuo šalia esančio restorano pasijungė 3 elektros fazes.

Skulptūros remontui suręsta patalpa, 1983 m.

Galimybę atstatyti paminklą lėmė visuomenės laiškai (mokytojų
kolektyvinis laiškas, laiškai laikraščių redakcijoms, valdžiai). Lazdynų
visuomenė neapsikentė to netramdomo chuliganizmo.
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Architektų g. gyventojų kreipimasis į Vilniaus miesto LDT Vykdomąjį komitetą
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Vilniaus m. 34 vidurinės mokyklos mokytojų laiškas
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Vilniaus universiteto profesoriaus V. Žuko laiškas skulptoriui
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1982 m. gegužės mėn. buvo surašytas skulptūros „Rytas“ pažeidimų aktas. Prasidėjo skulptūros pakėlimo ir
remonto darbai. Naktį iš lapkričio 30 d.
į gruodžio 1 d. 4 val. 30 min. įvyko sprogimas ir gaisras toje laikinai pastatytoje pašiūrėje, kur buvo remontuojama
skulptūra – kažkas paskambino ir pranešė, kad mūsų pašiūrė dega. Paskambinau meistrui, nes neturėjau automobilio. Nuvažiavę į įvykio vietą, radome
bevaikščiojančius milicininkus, pašiūrės lentos apdegusios, durys atviros.
Laimė, kad mūsų statinys buvo tvirtas
ir sprogimo banga tik nuplėšė fanerą.
O visus šalia esančio restorano langus
sprogimo bangos išdaužė.

Sprogimas ir gaisras skulptūros remontui
pastatytoje pašiūrėje, apie 1983 m.

Na ir prasidėjo mano problemos – gruodžio mėn. du kartus buvau iškviestas
į Spalio rajono Vidaus reikalų skyrių pas tardytoją Karotkych. Jis atvirai man
pareiškė, kad reikalingas to įvykio iešmininkas, kuris atsakytų už nuostolius.
Mane apkaltino, kad savavališkai organizavau remontą, pasistačiau pašiūrę,
atsitempiau statybininkų vagonėlį, prisijungiau nuo restorano trifazę
elektros liniją. Išsivysčiusio socializmo metu jokio savivaliavimo neturėjo
būti. Kombinatas „Dailė“ išsigynė, kad nieko nežinojo. Išsikvietė tardytojas
dar kartą, tamsiame kambaryje švietė į akis ir kartojo tą patį – jau buvau
rimtai sunerimęs. Sutikęs kolegas pasiskųsdavau, jie patraukdavo pečiais,
tik skulptorė Dalia Matulaitė patarė: „Tu parodyk važtaraštį iš „Dailės“
kombinato, kad išdavė medžiagas pašiūrės statybai“. Aš taip ir padariau.
Tardytojas atlėgo ir jau nebevertė prisiimti savivaliautojo kaltės.
Tik teko pasiaiškinti Dujofikacijos valdyboje, iš kur atsirado suskystintų
dujų balionas. Vėliau teko aiškintis prokuratūroje ir dėl mokinių ruošimo
stojimui į Dailės institutą. Tardė du vyrukai. Pasakiau jiems, kad bet ką galima
išmokyti piešti. Ir net juos galiu išmokyti. Daugiau tardymų nebuvo. Po
truputį baigėme skulptūros remontą. Postamentą nuliejo architekto Henriko
Šilgalio surasta komanda, atstačiusi ir Vivulskio „Tris kryžius“ ant Kreivosios
pilies kalno.
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Skulptūros gelbėjimas man buvo principo reikalas. Dalis valdžios atstovų
rėmė ir palaikė jos buvimą, nes pasaulis keitėsi akivaizdoje. Jei pradžioje
skulptūra siejosi su pavasariu, su socializmo žmogiško veidu kūrimu, tai
jos remontas ir pakėlimas sietinas su viltimi, kad einame savasties link, kad
Tauta eina link savo šaknų.
Praėjo dešimtmetis, Lenkijoje atsirado ir kovojo „Solidarumas“, remiamas
bažnyčios, išrinktasis popiežius buvo iš socialistinio lagerio – tai teikė viltį, kad
galimi pokyčiai teigiama kryptimi. Artėjo 1986 m., socialistinė nomenklatūra
nebegalėjo išlaikyti žmonių „po padu“, ji turėjo daryti „perestroiką“, t. y.
ekonominę naštą užmesti ant respublikų. Dalis griovė tai, kas priminė
Lietuvą, dalis mėgino pakišti po Spalio vėliava.
Jau kurdamas modelį 1975 m. buvau apsisprendęs tarnauti budinant
savo kraštą. Supratau, kad menininkui didesnės pareigos ir prasmės nėra.
Tolesnei savo veiklai sąmoningai pasirinkau dirbti dekoratyvinės skulptūros
erdvėje, nes šiame žanre buvo didesnė galimybė būti savimi, nors honoraras
dešimteriopai mažesnis, o pagalba iš „Dailės“ kombinato minimali.
Siekiau darbus įgyvendinti viešoje erdvėje – supratau, kad pastoviai
matomas vaizdo tekstas veikia žiūrovą nuolatos – dieną ir naktį, kai patinka, ir
kai nepatinka. Darbas viešumoje turi turėti kuo mažiau autoriaus saviraiškos
ir atliepti laiko bei vietos kontekstą. Darbo pavadinimas turi labai daug
reikšmės, nes juo žymimas taškas – tai interpretacijos pradžia ir kryptis. Buvo
aišku, kad reikia viršyti tai, kas tuo metu leistina. Niekam nepasakoti ir įtikinti
save, kad žaidi leistinumo lygmenyje. Na, ir reikėjo turėti draugų, kurie gintų
ir saugotų nuo „blogos akies“. Tomis sąlygomis buvo galima įgyvendinti
tai, kas prieš keliolika metų nebuvo leidžiama kitiems – taip supratau savo
užduotį. Supratau, kad teks eiti per lūžtantį ledą, juk nežinojau, kada bus
leista įgyvendinti sumanymą. Ilsėdamasis užsiimdavau mažąja forma, taip
nepraradau pulso. Dabar, žiūrėdamas iš tolo, suprantu, kad viešoji erdvė
turėjo šlovinti santvarką. Šito išvengti nebuvo lengva, tad ėmiausi akcentuoti
formos aspektus.
Nuo 1986 m. padėtis ėmė keistis, kilo visuomeninis judėjimas. 1987 m.
Dailininkų sąjungos suvažiavimas išrinko naują pirmininką – B. Leonavičių.
Pradėjo kurtis klubai, diskusijos, o 1988 m. spalio 22–23 d. įvyko Sąjūdžio
steigiamasis suvažiavimas. Dailininkų sąjunga įgaliojo mane pasakyti kalbą,
1988–1989 m. mane išrinko Sąjūdžio seimo nariu. Įsitraukiau ir į pedagoginę
veiklą – 1989 m.
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Vilniaus dailės instituto studentai mane pakvietė dėstyti Skulptūros
katedroje. Kūrybai nebeliko laiko, nes gyvenimas krypo į kitas vėžes. Visur
buvo įdomu, norėjau visur dalyvauti, matyti, fiksuoti.
Todėl paminklą „Vyčio“ apygardos partizanams Panevėžio rajone,
Vadokliuose, pradėjau kurti tik 1997 m. Sumanymą pavyko įgyvendinti
2006 m. rudenį. Susikūriau sąlygas kūrybai toje vietoje, kur turėjo stovėti
paminklas.

„Ryto“ autorius svajonę atvirai pavaizduoti Vytį įgyvendino Vadokliuose, Panevėžio r., 2006 m.

Praėjus tiems septyniems laisvės metams mačiau, kad reikia imtis pačiam
iniciatyvos ir veikti ten, kur gausiu paramą ir būsiu suprastas. Norėjau
įgyvendinti už laisvę padėjusių galvas žmonių, jų artimųjų svajonę, tų, kurie
mane, ketverių metų berniuką, mokė piešti arkliuką – baltą kaip šviesa ir
tiesa.
Tiesa, per laisvės metus mes labai nutolome nuo savasties, nuo to, kas
mums visada buvo suprantama ir artima – tarytum vėluotų ir delstų mūsų
tautos aušra. Jau girdime žymių žmonių balsus, neva Vytis yra agresyvus
simbolis, o paminklų statymo laikas praėjęs. Greitai keičiamės – dermę su
gamta, draugyste, gyvenimu ginant savo laisvę, iškeičiame į patogumą,
malonumą, o mūsų laisvės simbolis tampa „Lukiškių aikštės smėliu“.
Kai išnyks iš mūsų aplinkos ąžuolų girios ir vilkai, mūsų vaikaičiai turės
keltis į Mėnulį ar Marsą. Ir tik sapnuose jie aplankys buvusį girios pavėsį ir
prisimins balto žirgo skrydį.
* Visos nuotraukos iš prof. G. Karaliaus asm. archyvo
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Dr. Viltė JANUŠAUSKAITĖ –
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architektė, Vilniaus universiteto
Istorijos fakulteto dėstytoja.

LAZDYNŲ GYVENAMOJI ERDVĖ
IR KASDIENYBĖ SENBUVIŲ AKIMIS
Lazdynai nuo pat savo atsiradimo tapo simboliu, socialistinio modernizmo
gyvenamosios erdvės etalonu. 1967 m. mažo Lazdynų kaimelio, davusio
vardą būsimam rajonui, vietoje pradėtos statybos tiesiogiai atspindėjo
sovietinės visuomenės viziją: iš žemės ūkio – į darbininkiją, iš senų trobelių
– į šviesius modernius daugiabučius. Naujo tipo aplinka, naujas gyvenimo
būdas, euforiški atsiliepimai spaudoje – visa tai buvo orientuota į ateitį. Šis
ilgametis įvaizdis, atrodytų, keistai dera su pasiektu penkiasdešimtmečiu,
o kalbėjimas apie rajono ir jo gyventojų praeities istorijas atveria keistas,
svetimas dimensijas.
Vis dėlto, jis yra ir nepaprastai aktualus dėl keleto priežasčių. Pirma, liudininkų, galinčių papasakoti apie tuomet naujo rajono gyvenimą „iš vidaus“,
kasmet vis mažėja. Taip po truputį trūkinėja ryšiai su praeitimi, kinta ir, šiuolaikinės viešosios kritikos fone, netgi menksta paties rajono vertinimas. Antra, Lazdynai buvo to meto „naujojo Vilniaus forpostas“1 , reprezentavęs ir
kitus masinės statybos rajonus. Kadangi dėl savo masiškumo „mums blokinių namų rajonai yra tėvynė. [...] kaip ir kiekviena tėvynė, blokiniai namai
generuoja pasakojimus, kurių dalis – labai kokybiški ir vertingi. Tokie vertingi, kad paverčia blokinį namą atminimo paveldu“2. Šis tekstas, grindžiamas interviu su to meto Lazdynų rajono naujakuriais3 , gavusiais butus dar
statomame rajone ir čia gyvenančiais iki šiol, bei gretinimu su archyviniais
duomenimis (ypač 1974 m. J. Vanago atliktais Lazdynų urbanistiniais-sociologiniais tyrimais 4), pasakoja apie šalia oficialiosios istorijos egzistavusią
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kasdienybę nuo pirmųjų įspūdžių iki nusistovėjusios rutinos ir apie tai, kaip
Lazdynų rajonas – pastatytoji aplinka – tapo Lazdynais namais.
PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI
Lazdynai buvo pirmasis rajonas vadinamajame šiaurės vakarų žiede.
Prisiminimai atskleidžia, kad to meto miestiečiai šio naujai statomo rajono
vis dar nelaikė netgi priemiesčiu. Kaip sakė Ona, prieš tai gyvenusi Žvėryne,
Užupyje ir naujuose namuose tuometiniame Raudonosios Armijos rajone,
kuris, atrodytų, buvo labai arti būsimųjų statybų, „atrodė, kad čia taip
toli! Kad čia tokia nesąmonė gyvent šitokiam rajone“. Pirmosios rajono
nuotraukos primena plačius plikus laukus, su kuo susitaikyti negalėjo tuo
metu jau pensininkė Onos mama: „jis [rajonas] buvo toks tuščias – jokio
medelio, nieko, nieko. <...> Sakė, negaliu, nesuprantu – tokia dykynė, toks
kaimas, nu, paskui, priprato, žinoma.“
Naujakurių buitį apsunkino ir komplikuotas susisiekimas su miestu, kol
dar nebuvo pastatytas Lazdynų tiltas. Kelionės laikas, važiuojant pro Žvėryną, buvo gana ilgas, o autobusai, spaudoje aprašyti kaip komfortabilūs5 ,
rytinėmis piko valandomis važiuodavo perpildyti. Eglė ir Nijolė identiškai prisimena įlipimo į autobusą problemą: „Būdavo tie pilni autobusai. [...] Jeigu
tu patenki, dar tiek ir laimė, tave dar įgrūda, ir dar kažkas stipresnis, užsidaro
durys – tu važiuoji. Nes, pavyzdžiui, tu pats neturėsi tiek jėgų, kad... čia visi
kabojo“ (Nijolė). Kita su transportu susijusi problema buvo tiesiog jo nebuvimas. Laima pamena, kad paskutinis autobusas iš Žvėryno išvažiuodavo
devintą valandą vakare, o „po to tai viskas. Taksi... Taksi nevažiuodavo dėl
blogo kelio, kadangi įklimps“. Tokiu atveju iš miesto tekdavo eiti pėsčiomis.
Tiesa, dalis gyventojų turėjo savo transporto priemones, pavyzdžiui, Dalia su
vyru įsigijo motociklą, kurį laikė po pirmojo aukšto balkonu.
Sudėtinga iš pradžių buvo ir kasdienė buitis pačiame rajone: „Du namai,
jie pastatyti, o aplinkui – purvas“ (Genutė). Šis purvas arba molis, minimas
Lazdynų Pakrantės (pirmojo) mikrorajono statybų autorinės priežiūros ataskaitoje, naujakuriams kėlė daugiausia nepatogumų – apie jį pasakoja visi,
atsikraustę iki 1970 m. Genutė, gyvenusi viename iš pirmųjų rajono namų,
atsimena, kad po lietaus iš namų išeiti tapdavo sunku, tekdavo autis botus, gražius batus dėti į rankinę ir juos persiauti tik išlipus iš autobuso miesto centre. Nijolė, dar nežinojusi šios taisyklės, už neatsargumą „sumokėjo“
vienu batu, kurį skubėdama į darbą paliko „rytiniame arime“. Tik tada kaimynė pamokė, kad ant savo batų būtina užsirišti celofaninius maišelius.
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Būta ir kitokių bandymų: Laima savarankiškai nusitiesdavo taką iš atvirai
sandėliuotų šaligatvio plytelių, tačiau iki kito karto jos prasmegdavo molyne
ir šį Sizifo darbą tekdavo pradėti iš naujo. Su šia problema susijusi ir rajono
legenda tapusi tikra istorija apie darbininką su dideliais guminiais batais, ties
„Riešuto“ parduotuve gelbėdavusį įklimpusius molyne naujakurius.
Oficialiai teigta, kad pastačius pirmuosius namus 1969 m. pavasarį,
Lazdynuose jau veikė dviejų aukštų parduotuvė, vienas vaikų lopšelisdarželis, o rugsėjo pirmąją atsidarė ir mokykla6. Gyventojai prisimena kiek
kitaip – iš pradžių parduotuvės nebuvo („eidavom į kioskelius“), tačiau ji
atsirado labai anksti, o greitu metu – ir kitos. Palaipsniui buvo atidarytos
daržovių (tiesa, iš pradžių apibūdinta kaip „barakėlis“), vaikų prekių, ūkinių
prekių parduotuvės, todėl Ona konstatuoja, kad „paskui jau pasipylė, jau kai
susiformavo Lazdynai, tai dabar yra blogiau negu buvo“. Mariaus teigimu,
mokytis pirmaisiais metais teko sename mediniame name, o antraisiais
prie naujosios mokyklos užbaigimo darbų teko prisidėti ir suinteresuotiems
rajono tėčiams, kurie dalyvavo savaitgalio talkose.

L. Aleknavičienės asm. archyvo nuotr., Architektų g. 164, apie 1973–1974 m.
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Visi naujakuriai, kalbėdami apie patirtus nepatogumus, pripažįsta, kad
viskas keitėsi labai greitai (Marius lygina statybų procesą su filmais): molynai
buvo pakeisti šaligatviais jau po pirmojo sezono, tuo pačiu metu žvyru
padengtos pagrindinių gatvių trasos ir net įvažiavimai, tik asfaltas paklotas
šiek tiek vėliau. Į vieną iš dvylikaaukščių (tai buvo paskutinieji namai
pagrindiniame statybos etape) atsikrausčiusi Eglė džiaugėsi, kad „atsikėlė į
Lazdynų senamiestį“, nes tuo metu visi šaligatviai jau buvo sukloti. Oficialiai
Lazdynai įvardyti labiausiai užbaigtu rajonu respublikoje7. Toks įvertinimas
turėjo didelę reikšmę. Tuo metu, nuolat trūkstant lėšų, kiti gyvenamieji
rajonai būdavo atiduodami be įrengtos infrastruktūros, o Lazdynuose buvo
nutiesti takai, pagal projekte nurodytas rūšis susodinti želdiniai, įrengti
suoliukai, lauko šviestuvai, vaikų žaidimų bei skalbinių džiovinimo aikštelės
ir netgi meno kūriniai – skulptūros, tapusios orientyrais ir mikrorajonų
akcentais8. Aplinka buvo kruopščiai prižiūrima: Ona nostalgiškai prisimena,
kad gėlės tuomet būdavo persodinamos dukart per metus. Nijolė ir Janina,
8-ojo dešimtmečio pradžioje auginusios mažus vaikus ir leisdavusios
dienas rajone, pagarbiai prisimena „sodininką“, vienodai apibūdinamą
kaip „smetonišką inteligentą“, profesionaliai ir metodiškai prižiūrėdavusį
kiekvieną medį.

L. Aleknavičienės asm. archyvo nuotr., Architektų g. 164, apie 1973–1974 m.
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Visgi pats įdomiausias aspektas, kalbant apie Lazdynus, tapusius sovietinės,
pažangios urbanistikos triumfu, yra jų sąsajos su „tikruoju“ paveldu, apie
kurias kalba rajono autoriai Lazdynams skirtame dokumentiniame filme.
Jame rodomas V. E. Čekanauskas, eskizuojantis Lazdynų panoramą šalia
atversto albumo su fotografija „Bažnyčios kalnų fone“, kurioje matomos
Vilniaus Šv. Mykolo, Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčios. Teigta, kad kuriant
rajoną buvo naudotasi „senojo Vilniaus užstatymo tradicijomis“, tokiomis
kaip „humaniškas mastelis“, kuris pervedamas į „naują, socialistinį mastelį“9 .
GYVENIMAS VITRINOJE
Statybos vyko labai sparčiai, į vis naujesnius namus
kėlėsi naujakuriai, rajonas
pildėsi. Vieniems tai buvo
labai įdomi patirtis (Mariaus
teigimu, pagrindinis užsiėmimas vaikystėje – landžioti po statybas ir, pavyzdžiui,
patikrinti, kaip nuo bokštelio atrodo baseinas be vandens), kiti šiek tiek sielojosi
dėl netenkamų vaizdų pro
buto langus ir su tuo susijusių galimybių. Živilė pasakoja, kad keletą metų, kol
dar nebuvo pastatyti dvylikaaukščiai, jos name gyvenę karininkai turėjo įprotį
Naujųjų metų proga šaudyti
(saliutuoti) iš savo turimų
tarnybinių ginklų pro langus tiesiai į mišką.

R. Jurkevičienės asm. archyvo nuotr.,
talka Lazdynų apylinkėse

Po 1974 m. Lenino premijos suteikimo rajonas daugiau nebebuvo tik
gyvenamoji erdvė. Jis tapo ir propagandos įrankiu, „etalonu, kuriame įkūnyti
tarybinės urbanistikos mokslo ir praktikos pasiekimai“. Dokumentinis filmas,
pastatytas Lenino premijos suteikimo proga, prasideda žodžiais: „Vilniaus
pasididžiavimas – Lazdynai“, filme kalbintas vienas iš žymių to meto
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Lazdynų naujakurių – fotografas Antanas Sutkus, kuris pabrėžė gerą Lazdynų
aurą: „Lazdynai ypatingi tuo, kad žmogus čia labai gerai jaučiasi.“ Aktyviai
demonstruota puikios gyventojų nuomonės statistika: 1974 m. net 91,6 %
apklaustųjų deklaravo, kad liktų gyventi Lazdynuose, net jei jiems būtų
pasiūlytas būstas bet kurioje kitoje Vilniaus dalyje10. Rajoną lankė „draugiškų
šalių“ specialistų delegacijos, turėjusios „perimti patyrimą“. Vieną iš jų
vedžiojęs J. Vanagas prisimena, kad iš tolimo Rusijos miesto atvažiavę
urbanistai prašė rajono brėžinių, o atitinkamą reljefą žadėjo supilti, nes kitaip
turėsią vėl statyti namus tuščiose vietose, kurias brėžinyje palieka statybos
technologai, numatę geriausias bokštinio krano trasas, statybos aikštelių
išdėstymą ir ūkinius įvažiavimus.
Ar gyventojai jautė, kad gyvena tokiame išskirtiniame rajone? Visi kalbinti
naujakuriai žinojo ne tik premijos faktą, tačiau dauguma – ir architektų
pavardes. Lyginant su Žirmūnais, kurie taip pat buvo apdovanoti, tik kiek
mažiau reikšminga premija, ir kurių gyventojai ne visada žinojo ne tik
architektų pavardes, tačiau ir apie patį apdovanojimo faktą, toks lazdyniečių
sąmoningumas yra tiesiog stulbinantis. Be to, įsiminti ir argumentai, kodėl
rajonas vertas apdovanojimo – dėl savo puikaus planavimo, t. y. išsaugoto
reljefo, želdinių, „nesugrūstų namų“. Petras ir Aldona netgi tikina, kad
„laukėm, kol įvertins, nes rajonas išskirtinis“. Neišvengta ir palyginimo su
Žirmūnais: Žirmūnų architektai, nors taip pat turėjo daug žemės, taip gerai
nesuprojektavo (Nijolė).

R. Jurkevičienės
asm. archyvo nuotr.,
diktanto konkursas
Lazdynų seniūnijoje

Rajonas tapo ir populiariųjų turistinių maršrutų dalimi. 1982 m. Vilniaus
kelionių ir ekskursijų biuro skelbimuose buvo reklamuojamos net kelios
ekskursijos Lazdynuose, nuo 1980 m. vedamos lietuvių ir rusų kalbomis.
Ekskursijų „Vilnius per keturiasdešimt tarybų valdžios metų“ ir „Naujoji
Vilniaus architektūra“ metu lankyti ir kiti objektai: studentų miestelis,
41

VISKAM SAVAS LAIKAS

„Maskvos“ kino teatras, Santuokų rūmai, Baltupiai, Šeškinė ir t. t. Viena
ekskursija – „Naujas gyvenamasis rajonas – Lazdynai“ – buvo skirta tik
šiam rajonui. Ji truko pusantros valandos, svečiai pėsčiomis ir autobusu
lankė žymiausias rajono vietas, skulptūras ir netgi Č. Mazūro suprojektuotą
mokyklą11. Valdžia ypač kruopščiai planavo ir kontroliavo užsienio turistų
vizitus: jie vykdavo dienos metu (todėl dauguma dirbusiųjų šių vizitų nėra
matę, juos pamena tik to meto vaikai ir jaunos mamos) ir pagal griežtai
sustyguotą programą, nesudariusią galimybių tiesiogiai prisiliesti prie
rajono kasdienybės ar šnektelėti su jo gyventojais: „Aš sakyčiau, kad turistus
veždavo, sustodavo autobusai prie „Erfurto“ parduotuvės ir tie grupelėm
eidavo prie to akmenuko, va ten, prie mokyklos ir po to juos vėl išveždavo, ir
viskas, nebūdavo, o taip jie tik važiuodavo aplink Lazdynus autobusu, o taip
nevaikščiojo“ (Nadia). Tiesa, Marius pamena, kad turistai dar papietaudavo
tuo metu garsiame „Erfurto“ restorane.
1972 m. atsidaręs „Erfurto“ kompleksas su restoranu ir naktiniu baru
tapo „tikra sensacija“ ir vilniečių pasididžiavimu, nes SSRS tokio tipo
įstaigų buvo labai nedaug. Net miesto valdžia ten vesdavosi iš Maskvos
atvykusius įtakingus svečius. Jis ir dabar prisimenamas nostalgiškai, ypač
restoranas, kuris buvo tikras „lygis“ viso miesto mastu, bet darbo dienomis
čia pietus valgydavo ir mokiniai: „Rublis kainavo kompleksiniai pietūs, tai
persivalgydavai kaip reikalas“ (Marius). Vakarais ten miestiečiai eidavo jau
švenčių progomis: „Kartais nueidavom į šitą „Erfurtą“ priešais, aš atsimenu,
jau „Erfurtas“ skaitėsi ten geeras restoranas [šnibžda]. Ir Kaziukas atsirado,
oficiantas, kuris, ateini, cigaretę tau pridega – aaaooch!“ (Dalia). Išskirtinis
reiškinys buvo „Erfurto“ naktinio baro programa (apie antrąjį naktinį barą
„prie Arklio“ beveik nekalbama) – Eglė prisimena, kad ten dainavo „net
Malinauskas“. Petras su Aldona klausydavosi koncertų tiesiog balkone, nes
vasarą dėl karščio būdavo atidaromi baro langai. O Genutė su Nadia dalinosi
strategijomis, kaip patekti į vidų aplenkiant nuolatines eiles: „O ką, tu
nežinojai, kaip reikia daryt? 10 rublių, priklijavai prie stiklo ir vieta praleista“
(Nadia).
Kita vertus, nors gyvenimas šiame rajone laikytas prestižu ir sėkme,
jo statusas reikalavo tam tikrų apribojimų, susijusių su privatumu. Dar
tebestatomame rajone projektuotojai skundėsi pastebėję gyventojų
„savivalę“ pritaikant butus savo poreikiams ir skoniui. Standartizacijos
fenomeną iliustruoja projektuotojų nuomone nederančių gėlių auginimo
prilyginimas savavališkiems statybų darbams: „Balkonai užtaisyti įvairiomis
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lentomis, net betono skiediniu, išorėje kabinamos įvairių spalvų ir formos
gėlinės“. Baltinių džiovinimas ir maisto produktų ar atliekamų daiktų
laikymas balkone pagal to meto sampratą galėjo „pažeisti fasadų estetiką“,
nors tam pritaikytų erdvių nebuvo. Lazdynuose tokia reprezentacine erdve,
kurios estetiką būtina kontroliuoti, atrodo, laikyta tik I-ojo mikrorajono
pėsčiųjų alėja, kuria būdavo vedamos visos užsienio turistų grupės pažiūrėti
paminklinio akmens. Čia gyvenusi Genutė puikiai pamena draudimą „gadinti
fasadus“, nes „tik pakabink, tai žiūrėk, iš namų valdybos ir ateina“, liepia
perkabinti skalbinius žemiau balkono užtvaros, kad nematytų einantieji
alėja. Neįvykdžius šio reikalavimo buvo galima netgi gauti baudą. Pavyzdinio
rajono reprezentacinėje alėjoje balkonas nebebuvo privati erdvė – jis taip pat
turėjo derėti su standartinio rajono visuma. Tokiu būdu turistų delegacijos,
lankiusios rajoną, matė tik jo išorinį, nors ir kruopščiai sutvarkytą pavidalą,
o gyventojai apie turistus galvojo tik tiek, kiek tai trukdė džiauti skalbinius
ir sandėliuoti uogienes balkone. Vienoje erdvėje lygiagrečiai egzistavo dvi
panašios, tačiau iki galo nesusiliečiančios realybės.
KASDIENYBĖ SOVIETMEČIO LAZDYNUOSE
Pavyzdinio sovietinio rajono kasdienybę kartais supurtydavo nepaklusnumo sistemai ženklai. Bronė papasakojo epizodą, kuomet nuo kaimyninio
daugiaaukščio kažkas paleido daugybę lapukų su užrašais „Okupantai
lauk!“, kuriuos po pievas rinko rajono
vaikai ir milicininkai. Ne mažiau problemų milicijai sukėlė Nadios prisimenama istorija apie G. Karaliaus skulptūrą „Rytas“ (tiesa, „Rytu“ ši skulptūra
nevadinama, nes visi eina, susitinka,
gyvena „prie arklio“): „vargšą tą... kur
ant arklio sėdi... Buvo tam Rytui šalta,
iš ryto eina žmonės į darbą – a jisai jau
Č. Endzelytės-Šiaulienės asm. archyvo nuotr.,
prie skulptūros „Rytas“, apie 1976 m.
su švarku sėdi, bet kaip jam uždėjo tą
švarką, nieks nežinojo“. Tai rodo, kad ir pavyzdiniame rajone ne viskas vyko
pagal idealųjį scenarijų, kuris buvo numatytas Lazdynams, vadovaujantis to
meto idėja, kad aplinka formuoja (netgi pakylėja) žmogų ir veikia jo gyvenimo būdą12.
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Skandinaviško priemiesčio modelio (darbo vietų Lazdynuose beveik
nebuvo) veikimą atskleidžia ir to meto leidiniuose aprašytas gyvenimo
būdas: „Rytais tūkstančiai lazdyniečių ištisu srautu skuba į miesto centrą,
į kitus rajonus“13. Aldona tai pabrėžė kaip to meto privalumą: „Taip, kaip
dabar, [kad tik] kas kelintas dirba, tada visi dirbo. Likdavo tuščias rajonas“.
Tai ji laikė savaime suprantamu dalyku: „Čia gi miegamasis rajonas“. Rajone
likdavo jaunos mamos ir vaikai. Vyresnio amžiaus žmonių tuo metu čia
buvo itin nedaug dėl to, kad nauji butai skirti daugiausia jaunoms šeimoms
ir tik su kai kuriomis iš jų į naująjį rajoną atsikraustė ir tėvai. Tuometiniams
vaikams – kartai „su raktais ant kaklo“ (Marius) – Lazdynai buvo didelė
žaidimų aikštelė. Vaikai keliaudavo po gretimus miškus, obuoliaudavo
išlikusiuose buvusio kaimo soduose, žaisdavo pievose tarp namų ar namų
kiemuose. Kadangi rajone vyravo panašaus amžiaus šeimos, iš pradžių
vaikai augo kartomis, nors ir netyčia kėlusiomis grėsmę kaimynų turtui ir
ramybei, ypač futbolo kamuoliais „penki taškai į sieną“ ar ant asfalto viena
nuo kitos numušinėjamomis skardinėmis („pikeris“). Kita vertus, žaidimų
erdvė taip pat būdavo ribojama, pavyzdžiui, pieva jai nepriklausė. Kaip
prisimena Marius: „Pasistatėm vartus, pradėjom žaist futbolą, tai visą laiką
iškviesdavo kokią iš namų valdybos, iš kažkur, kad žolės mindyt tai negalima.
O kur galima žaist? Galima nežaist“. Užtat prie namų buvo įrengtos žaidimų
aikštelės, kurios intensyviai naudotos.

D. Mikalauskaitės asm. archyvo nuotr., Architektų g. 182 kiemas, 1975 m.
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Labai įdomus Nadios pasakojimas, paaiškinantis gana paslaptingą įrašą
archyve, kad tvarkant I-ojo mikrorajono teritoriją buvo įrengtas vienas
labirintas – sienutė, skirta vaikų žaidimams, tačiau daugiau jų nuspręsta
nebeįrengti, nes „jiems reikia kultūringesnės eksploatacijos“14. Šis įrenginys
stovėjo netoli Genutės ir Nadios namo, jų buvo vadinamas tvirtove.
„Kultūringesnės eksploatacijos“ jam prireikė, nes „mes po jį ten davinėjomės,
kol pora vaikų ten dantis savo nepaliko [...] Nataška krito, priekinius paliko, dar
kažkas tai. Ir tada jau jį nugriovė“. Kita
suaugusiems nepriimtina, bet sunkiai
kontroliuojama veikla buvo požeminės
kelionės: Nadia pasakoja, kad būdavo
be galo smagu savo rūsyje įeiti į tada
dar neužrakintus šilumos kolektorius,
nutiestus po visais Lazdynais, ir
klaidžioti nežinant, kur išlįsi – gal prie
„Arklio“ (taip buvo vadinama skulptūra
„Rytas“), gal paupy.
L. Aleknavičienės asm. archyvo nuotr.,
Architektų g. 164, apie 1973–1974 m.

Vienu skiriamųjų rajono bruožų tapo
žaluma – gamta buvo galima džiaugtis
ne tik miške, bet ir pro langą, kur „rūpestingai prižiūrimi gėlynai ir alpinariumai niūrokiems industrinės gamybos
namams teikia šilumos ir jaukumo“15.
Įprastas laisvalaikio leidimo ir netgi
namų ūkio išteklių papildymo būdas
vaikams ir suaugusiems buvo ėjimas į
mišką, Nijolės prilygintą Valakampiams.
Į mišką lazdyniečiai važiuodavo su vaikiškais vežimėliais, dviračiais, šliuoždavo slidėmis tiesiai iš kiemo: „Automobilio neturėjom, tai savaitgalį eidavom į
mišką“ (Marius). Šis miškas buvo ne tik
rekreacinė erdvė, bet kai kuriems tapo ir
namų ūkio dalimi: „Miškas pilnas gėrybių – ir grybų, ir uogų. [...] Vyras išeidavo
ir pusryčiams grybų – sočiai, dar ir nesuvalgai“ (Laima).
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D. Mikalauskaitės asm. archyvo nuotr.,
vaizdas nuo Architektų g. 182 namo stogo.
Tais laikais – vietinės reikšmės populiarus
pliažas, apie 1975 m.
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NERAMŪS LAIKAI
Būtent miškas, sovietmečiu buvęs populiaria rekreacijos vieta, beveik iš
karto po Nepriklausomybės atkūrimo tapo nesaugaus pereinamojo laikotarpio ir kintančio rajono statuso simboliu. Pabrėžiama, kad praeityje miškas
buvo švarus ir saugus („švirkštų nebuvo“ – Nadia), o „dabar jau nušnerkšta
viskas, o tada pilnai galėjai ten pauogauti, pagrybauti“ (Marius) arba „oi ne,
dabar tai bijau“ (Laima). Kita vertus, iš „tų laikų“ Janina prisimena ir mišką,
kuriame „ilgai ganėsi kažkoks tai iškrypėlis“ (ekshibicionistas), tačiau jis vertinamas atlaidžiai, kaip nieko blogo nedaręs ir nekėlęs grėsmės bendram
saugumo jausmui, nepalyginti su šiandieniais Genutės nuogąstavimais: „gali
likti ir be galvos, ir be rankinės, ir apskritai dar koks nors išniekintas.“
Atitinkamai vertinamas ir visas rajonas: „aišku, tada buvo prestižinis
rajonas, o dabar tai toks šiek tiek apleistas“ (Janina). Po Nepriklausomybės
atgavimo pakitus vertybėms ir atsiradus laisvajai rinkai, ankstyvesnių
saugiklių nebeliko. Po 1990-ųjų iš pradžių dar bandyta reguliuoti prasidėjusį
balkonų stiklinimą – seniūnijoje buvo galima gauti reikalavimus balkonų
stiklinimui su pridėta rėmų sudalijimo schema ir spalviniu sprendimu.
Tačiau gana greitai valdžia nustojo reguliuoti vis spartėjantį procesą ir
rajono pastatų išvaizda ėmė vis labiau keistis. Lyginant šiandienį ir „tų laikų“
saugumą rajone, labiausiai akcentuojamas vaikų skaičiaus sumažėjimas:
„Dabar nėra, kad išleistų vaikų. Jeigu eina vaikas, eina su tėvu ar mama. O
čia būdavo, išleidi žiemą ant tų kalniukų tokių traktoriais... 3–4 metų išleidi
su tokiu geru kombinezonu, tik pažiūri per langą“ (Nijolė).
Labiausiai senbuvius sukrečia plėšimai, įvykdyti „čia pat, prie mano durų“
(Janina), tuo labiau, kad jie dažniausiai vykdomi prieš pačius seniausius ir
silpniausius kaimynus. Šiame kontekste Bronė didžiuodamasi pasakoja,
kaip ją bandė apiplėšti einant į ligoninę, tačiau nepavyko ir „mano reakcija
buvo neeilinė, kadangi aš puoliau jį vytis“. Problemų kilo netgi dėl suoliukų
– turėję tapti rajono gyventojų bendravimo ir poilsio vieta, kartais jie tarnauja „skardinių ištuštinimui“, nervinančiam senbuvius dėl savo potencialaus
nesaugumo ir nuolatinio triukšmo po langais, todėl Onos namo gyventojai
netgi prašė, kad suoliukus demontuotų, nesvarbu, kad nebebus kur atsipūsti
grįžtant iš parduotuvės. Tačiau ne visiems suoliukų pašalinimas tapo kliūtimi – Marius mini, kad „kiemuose pasistato mašiną, reiškia, įlipa penki-šeši-aštuoni, reiškia, ir geria alų, nu, jam kaip nieko ir nepasakysi, bet malonumas yra menkas“. Tokia bendra atmosfera riboja ir senbuvių laisvalaikio
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galimybes, pavyzdžiui, Janina mini, kad nebegali sutemus grįžti iš miesto,
nes bijo. Čia kaip neigiamas veiksnys atsiranda ir šiaip jau vertinama žaluma
bei dideli atstumai tarp namų – „daug, matai, tų medžių tai čia toks, ta gamta
tokia graži vasarą, bet žiemą, ypač rudenį vėlai, tai toks, nu, nesaugu grįžti.“ Vis dėlto saugumas laikomas bendra šalies problema, Laimai ironiškai
pastebint – „nebent Turniškėse gal saugiau būtų“.
KODĖL „LAZDYNAI – LABAI GERAI“16?
Plėtodami oficialius modernistinio planavimo teiginius ir netgi pasitelkdami šiuolaikinę retoriką, Lazdynų senbuviai kritikuoja kitus rajonus išryškindami savojo pranašumus. „Lazdynai yra jaukesni, vis tik tai visapusiškai negu
kiti masinės statybos rajonai, o nuvažiavus į centrą, kai parvažiuoji į pakraštį,
tai jauti, kad kvėpuoji oru, o ne vien tiktai išmetamosiomis dujom“ (Bronė).
Ne tik išliko nuostata „nenorėčiau keist į jokį kitą”, tačiau, susiklosčius aplinkybėms, Nijolė, Genutė ir Nadia grįžo į savo jaunystės butus ir dabar Nadia
emocingai ir tvirtai teigia, kad „čia svajonė buvo grįžt į Lazdynus“. Dažnai
buto būtent Lazdynuose ar šalia ieško ir suaugę senbuvių vaikai.

D. Mikalauskaitės asm. archyvo nuotr., einant iš Lazdynų į Karoliniškes, 1975 m.
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Lyginant Lazdynus su naujausiais miesto rajonais pabrėžiama, kad
ten labai didelis tankis ir siauros gatvės – „Jėzus, pasižiūrėjau prie Big‘o
ten tuos, man baisu – namas šalia namo“ (Dalia), „ten [Šiaurės miestelyje
– V. J.] labai tankiai namai“ (Nijolė). Natūralu, kad atstumus tarp namų
branginantiems Lazdynų senbuviams dabar didžiausią susirūpinimą kelia
jau įgyvendinti ir nujaučiami bandymai sutankinti rajoną: „dabar darko juos
[Lazdynus] įkišinėdami tuos statinius, kurie va ten prieš bažnyčią. Tokius
baisius geltonus namus sustatė, tokius langas prieš langą, kažkas baisaus“
(Bronė). Konspiracijos teorijų, rodančių gyventojų nenorą, kad aplinka
pakistų, atsirado dar nespėjus pabaigti rajono statybos – anot Nadios,
buvo specialiai laukiama, kol Lazdynams, kaip gerai suplanuotam rajonui,
bus paskirta Lenino premija, o tada jau leista juos sugadinti, t. y. sutankinti
užstatymą pastatant šešiolikaaukščius namus (iš tiesų jie buvo numatyti
Lazdynų projekte dar iki prasidedant viso rajono statyboms ir uždelsti tik dėl
finansinių priežasčių).
Dar viena iš teigiamų tuometinio ir dabartinio rajono vertinimo išraiškų,
šįkart oficialių, – jo įtraukimas į Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų
sąvadą ir perkėlimas į LR kultūros vertybių registrą17, nors šis faktas pačių
gyventojų beveik nereflektuojamas. Be to, gyventojai pageidautų saugoti
rajono status quo urbanistiniame lygmenyje, tačiau kuo smulkesnis mastelis
ir individui asmeniškai artimesnė situacija, tuo dažniau akcentuojama
priešinga nuostata – gyvenimas turi judėti toliau (negi uždrausi visiems
keistis langus).
Modernistinės architektūros kritikos suformuotas diskursas pirmiesiems
Lazdynų gyventojams tapo gyvenimo būdu, savivertės išlaikymo strategija
ir nostalgija vienu metu, o viešojoje erdvėje sukonstruota Lazdynų
legenda – pagrindu teigti, kad „geresnio rajono už šitą nėra“. Ši nostalgija
ir gyvenamosios erdvės vertinimas perduodamas ir jaunesnėms kartoms,
kurios taip pat įžvelgia rajono potencialą miesto kontekste. Tad būtent
toks, legenda ir nostalgija pagrįstas vietos „patriotizmas“ suteikia vilties
Lazdynams, buvusiems miesto pasididžiavimu, išlikti ir atsinaujinti ateityje.
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LAZDYNŲ ŽELDINIAI IR
MAŽOJI ARCHITEKTŪRA
Išskirtinė Lazdynų žaluma, leidžianti atsipalaiduoti ir laisvalaikį leisti
namus supančiuose skveruose ir miškeliuose, visuomet buvo reikšmingas
privalumas vietos gyventojams. Želdynai buvo iš anksto planuojami prieš
kuriantis rajonui, tačiau laikui bėgant jie pildėsi vis naujais, gyventojų
iniciatyva kuriamais akcentais – gėlių darželiais, rožynais, alyvomis ir
jazminais. Šiandieną yra vis sunkiau pastebėti, kurie kraštovaizdžio elementai
ir želdiniai buvo originaliai sumanyti planuotojų, o kurie neplanuotai atsirado
vėlesniu metu.
Vienas iš Lazdynų išskirtinumo faktorių yra tai, kad mikrorajono autoriai
– Vytautas Edmundas Čekanauskas, Vytautas Brėdikis, Vaclovas Balčiūnas,
Gediminas Valiuškis ir kt. – pastatų vietas planavo taip, kad būtų galima išsaugoti kiek įmanoma daugiau vietoje natūraliai augusių želdinių. Tačiau,
nedaug kas žino, kad Lazdynų „žaliąjį veidą“ kūrė želdynų projektuotojos,
dendrologės Valentinos Šimukonytės (1932–2015) vadovaujama Miestų statybos projektavimo instituto Želdynų projektavimo grupė. Šiame straipsnyje susipažinsite su Lazdynuose esančios ne natūralios, kaip galėtų atrodyti
iš pirmo žvilgsnio, bet žmogaus kūrybiškumo dėka atsiradusios gamtinės
aplinkos istorija. Želdynų projektavimo eiga yra fiksuota įvairiuose Vilniaus
regioniniame valstybės archyve saugomuose planuose ir dokumentuose.
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PIRMASIS MIKRORAJONAS: BANDYMAS STATYBŲ METU IŠNAUDOTI
ESAMUS ŽELDINIUS
Pirmojo (Pakrantės) mikrorajono statybos (dab. Riešuto, Architektų
seniūnaitijos ir dalis Oslo seniūnaitijos) prasidėjo 1967 m., tačiau statybų
autorinė priežiūra pradėta vykdyti 1968 m., o dideli statybos darbai pajudėjo
tik 1969–1970 m. Paskubomis vykdytiems statybų darbams trūko kontrolės,
todėl buvo sudaryta autorinės priežiūros komisija, pažymėjusi, kad idėja
esamus želdinius įkomponuoti į naujo užstatymo kompoziciją vykdant
teritorijos tvarkymo darbus pavyko. Tačiau būta ir tam tikrų nesklandumų:
pirmojoje Lazdynų dalyje buvo įrengta pėsčiųjų alėja iki mokyklos, tačiau
vietoj ant skaldos pagrindo numatytų betoninių plytelių buvo paklotos
paprastesnės mažos plytelės ant smėlio, kas kėlė susirūpinimą dėl
tokios dangos patvarumo. Kadangi betono plytelių nebuvo pagaminta
pakankamai, dirbtinės dangos buvo sumažintos penktadaliu, todėl
teritorijoje liko kur kas daugiau žolės. Planuotojai taip pat numatė, kad
laiptų ir kitos atraminės sienutės bus iš granito, tačiau pritrūkus akmenų
buvo paprašyta pagaminti gelžbetoninių sienučių, kurios buvo pirmiausia
panaudotos lopšeliams-darželiams. Šių dviejų tipų sienelės buvo pritaikytos
ne tik Pirmajame mikrorajone, bet ir kitose Lazdynų dalyse, ypatingai
šlaituose. Nepaisant rūpesčių, statybų metu esamus želdinius išsaugoti
buvo sudėtinga – automobilių aikštelių įkūrimui buvo kertamos pušelės,
naikinami želdiniai, dekoratyviosiose pievelėse buvo gausu šiukšlių, retokai
buvo pjaunama žolė, o medžiai sodinami savavališkai. Buvo nuspręsta
želdinius sodinti didesnėmis grupėmis, sudarant jiems didesnę izoliaciją ir
galimybę išgyventi1. Pirmojo mikrorajono darbai parodė, kad neverta tikėtis,
jog visi esami medžiai bus rūpestingai įkomponuoti tarp naujų pastatų, todėl
kitose Lazdynų dalyse želdiniai buvo pradėti planuoti nuosekliau, kartu su
numatytomis statybomis.

G. Oržikausko nuotr.,
Lazdynų vidurinės mokyklos
skveras ir pėsčiųjų alėja,
2020 m.
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ANTRASIS MIKRORAJONAS: KRUOPŠTUS ATSPALVIŲ SUDERINIMAS
Antrojo mikrorajono (dab. Žėručio seniūnaitija ir Oslo seniūnaitijos dalis)
apželdinimą projektavo V. Šimukonytė su projektuotojų komanda. Šiai daliai rengtuose apželdinimo brėžiniuose yra pažymėtos aiškios vietos konkretiems želdiniams. Autoriai pabrėžė, kad 1969–1970 m. vykdytų statybų
metu sodinant medžius buvo privaloma iškviesti projekto autorių. Statyboms numatyta iškelti teritorijos centre stovėjusius medinius individualius
namus ir lentinius sandėliukus. Teritorijos gretose buvo Karoliniškių pušynų
tęsinys, į teritorijos pietinę dalį prie magistralės Vilnius-Kaunas įsiterpė pušynėlis, kurį projektuotojai nurodė aptverti ir išsaugoti. Teritorijos vakarinėje
dalyje buvo lapuočių medžių grupė, kurią projektuotojai planavo suderinti
su nauju apželdinimu. Autoriai pažymėjo, kad, išskyrus šiuos augalus, teritorija yra be apželdinimo, nors keista, kad jie nepaminėjo prie „Ąžuolyno“
progimnazijos augančių senų ąžuolų. Pietinis pušynėlis juodųjų ir paprastųjų pušų grupėmis buvo pratęstas per mokyklos teritoriją iki dvylikaaukščių
namų. Žaliasis masyvas buvo pratęstas iki vakarinės gretimo mikrorajono
ribos pro dvylikaaukščių namų grupę, apželdinant dalį lapuočiais: raudonaisiais ąžuolais, karpotaisiais beržais, paprastaisiais klevais, paprastaisiais

G. Oržikausko nuotr., Žėručio g. apželdinimas, 2020 m.
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kaštonais, paprastaisiais šermukšniais, mažalapėmis ir didžialapėmis liepomis, paprastaisiais skirpstais ir baltažiedžiais vikmedžiais. Vėliau želdinių
projektuotojai nusprendė gyvenamųjų namų kiemų erdves skaidyti ir izoliuoti vieną nuo kitos, išrenkant ir sodinant vienos rūšies ir vienos šeimos
medžių grupes. Tačiau, norėdami išgauti spalvų kontrastą, projektuotojai
pasodino skirtingų rūšių medžius su skirtingų atspalvių lapais. Dėl spalvinio
kontrasto buvo pasirinkti paprastojo ir sidabrinio klevo, mažalapės, didžialapės ir sidabrinės liepos deriniai.
Be šių rūšių sodinti paprastieji klevai (Švedlerio forma), žalieji uosiai, pilkieji riešutmedžiai, vėlyvosios ievos, paprastosios kriaušės, raudonieji ąžuolai ir
svyruokliniai gluosniai. Siekiant ryškių medžių grupių kontūrų, želdiniai buvo
sodinami tankiai. Krūmai sodinti ne tik prie medžių, bet ir savarankiškose
grupėse. Medžiai bei krūmai buvo sodinami siekiant atskirti sporto aikšteles
nuo gyvenamųjų namų. Norint suskaidyti erdves vaikų žaidimų aikštelėse ir
sukurti jose pavėsį buvo sodinami dekoratyvūs pavieniai medžiai (soliterai):
Nedzveckio obelys, paprastojo šermukšnio svyruoklinės formos ir siauralapiai žilakrūmiai. Suprojektuotas nedidelis kiekis spygliuočių medžių atskiriems taškams akcentuoti: kartu su pušimis ir pušų sėjinukais sodinti balzaminiai kėniai, europiniai maumedžiai ir dygiosios sidabrinės eglės. Greitai
augantys medžiai turėjo susiformuoti per 8–12 metų, o lėtai augantys – per
12–25 metus.
Lazdynų antrajame mikrorajone didelis dėmesys buvo skiriamas pagrindinio pėsčiųjų tako vaizdui: grupėmis sodinti dekoratyvūs ir savo sidabrine, tamsiai purpurine ir purpurine spalvomis išsiskiriantys krūmai. Spalvos
papildytos gausiais gėlynais: hibridiniais vilkdalgiais, paprastosiomis baltagalvėmis ir plaukuotosiomis rudbekijomis. Projektuotojai takui nusprendė palikti daug erdvės, todėl neaukšti, ypač dekoratyvios lajos formos bei
spalvos medžiai sodinti pavieniui (soliterais) arba mažomis grupėmis.
Teritorijoje pasodinti pavasarį ir vasarą žydintys, o rudenį – vaisius vedantys krūmai: raudonuogiai šeivamedžiai, dygliuotieji šaltalankiai, paprastieji
putinai, Tunbergo raugerškiai, japoniniai svarainiai ir raukšlėtieji erškėčiai.
Taip pat – skirtingo žydėjimo laiko krūmai: lenktašakės forsitijos, paprastosios alyvos ir lanksvos. Be šių dekoratyvių krūmų sodinti žvilgantieji kauleniai,
švelniosios gudobelės, kazokiniai kadagiai, totoriniai sausmedžiai, paprastieji pūsleniai, kalninės pušys, auksuotieji ir kalniniai serbentai, šermukšnialapės lanksvūnės, japoninės lanksvos, Vanhuto lanksvos ir sodiniai putinai.
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Prie atraminių sienučių (ypač pietinėje dalyje) sodinti, projektuotojų nuomone, vietos reljefą pabrėžiantys vertikalūs vijokliniai augalai: penkialapiai
vynvyčiai ir apskritalapiai sausmedžiai.
Pagal to meto rekomendacijas planuotojai prie visuomeninio centro ir
pėsčiųjų alėjos suprojektavo vandens rezervuarą, kuris turėjo atrodyti kaip
dekoratyvus fontanas. Prie lopšelių-darželių ir mokyklų buvo numatyti baseinėliai-fontanai ir baseinėliai pliuškenimuisi. Vaikų žaidimų aikštelių dangos buvo numatytos įrengti iš žvyro, skaldinėlio, asfalto dviračiams ir būti
velėnuojamos. Visoje teritorijoje numatyti asfalto, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, plytelių su velėna, spec. mišinio ir akmenų grindiniai. Pieveles numatyta apželdinti paprastosiomis smilgomis, aviniu eraičinu, tikruoju
eraičinu ir daugiamete svidre2.
TREČIASIS MIKRORAJONAS: APGAULINGAS NATŪRALUMAS IR AKACIJŲ
ŽIEDAI
Trečiojo mikrorajono (dab. Akacijų ir Paparčio seniūnaitijos) statybos prasidėjo 1969 m., tačiau iš esmės darbai vyko 1970 m. Parengtoje užduotyje
projektavimui (1968 m.) nurodyta, kad esami želdiniai turi būti maksimaliai
išsaugoti. Šios Lazdynų dalies projekto želdinių dalį prižiūrėjo dendrologė
V. Šimukonytė. Trečdalis teritorijos jau buvo gausus jaunų 5–15 metrų aukščio pušynų, o viršutinėje, ant kalvos esančioje, teritorijoje ir vakaruose be
pušų augo alksniai ir berželiai. Esamuose želdynuose buvo suprojektuoti
pasivaikščiojimo takai. Mikrorajono centrinėje dalyje buvo išlikusios kelios
sodybos. Pietinėje teritorijos dalyje taip pat būta nedidelių sodybų, kurios
buvo nugriautos motyvuojant tuo, kad jos patenka į gatvės zoną. Tačiau ir
šiame mikrorajone nepavyko išvengti nuostolių – nors planuotojai pabrėžtinai nurodė pastabą, kad esami medžiai turi būti aptverti ir išsaugoti gyventojų poilsiui, kai kur statybininkai to nepadarė ir medžiai buvo sunaikinti.
Mikrorajono dalyse, besiribojančiose su pušynais, buvo nuspręsta medžių
sodinti nedaug. Stengtasi, kad papildomi medžiai su pušynais sudarytų
natūralų derinį: pušynai papildyti beržais, o ten, kur pušų masyvai baigėsi
gamtai nebūdinga tiesia linija, kontūras buvo pataisytas pasodinant paprastų ir kalninių pušų grupes. Taip buvo sustiprintas įspūdis, kad pastatai
tiesiog „išdygo“ vidury miško. Prie pušynų projektuoti takai buvo dekoruoti spalvingais krūmynais: sidabriniais žilakrūmiais, auksuotaisiais serbentais, raukšlėtaisiais erškėčiais (dar ir šiandien pastebimais įvairiose vietose
prie laiptelių) ir kt. Vakarinėje pusėje buvę jauni berželiai ir drebulės buvo
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praretinti, paliekant atskiras jų grupes ir tarp jų pasodinant minėtų rūšių
serbentus, erškėčius, kazokinius kadagius, paprastuosius sidabrakrūmius
ir švelniąsias gudobeles. Visame mikrorajone sodinti paprastieji pūsleniai,
kalniniai serbentai, Biliardo ir Vanhuto lanksvos, o atskirose vietose –
europiniai maumedžiai ir paprastieji šermukšniai. Šlaitams sustiprinti buvo
numatytos surenkamo gelžbetonio sienelės, aptaisytos lietuvišku dolomitu.
Prie atraminių sienučių ir laiptų sodintos žemų krūmų – kazokinio kadagio,
paprastojo sidabrakrūmio ir japoninio svarainio – grupės. Takams buvo
panaudotos betoninės plytelės, o vaikų žaidimo aikštelėms buvo numatyta
velėna, žvirgždas ir specialus mišinys. Mikrorajone buvo suprojektuotos
krepšinio, tinklinio, badmintono, stalo ir lauko teniso aikštelės, prie
pagrindinio pėsčiųjų tako numatyti kioskai spaudai, ledams ir gazuotam
vandeniui bei telefono automatai. Žydinčių krūmų grupės buvo ypatingai
koncentruotos prie vaikų žaidimų aikštelių, o skalbinių džiovinimo aikštelės
paslėptos aukštais krūmais. Atraminės sienutės buvo dekoruotos vijokliniais
sausmedžiais ir penkialapiais vynvyčiais. Mokyklos ir visuomeninio centro
teritorijos buvo apželdintos daugiametėmis gėlėmis. Pagrindiniai sodinti
medžiai buvo karpotieji beržai, raudonieji ąžuolai, paprastieji šermukšniai,
pensilvaniniai uosiai, mažalapės liepos ir paprastieji klevai. Prie jų sodintos
pušys ir virbiniai gluosniai. Tačiau tam, kad Lazdynų „veidas“ nebūtų tik
žalios spalvos, buvo pasodinti žydintys medžiai: vėlyvosios ievos, čia buvusių
sodybų įvaizdį palaikančios laukinės obelys, totoriniai klevai ir baltažiedžiai
vikmedžiai, davę vardą Akacijų seniūnaitijai (baltažiedis vikmedis dar
vadinamas baltąja akacija). Išėjus pasivaikščioti Architektų gatvės atkarpa
leidžiantis šlaitu nuo Televizijos bokšto pusės vis dar galima stebėti baltųjų
akacijų žydėjimą vėlyvą pavasarį arba vasaros pradžioje. Medžiai buvo
išdėstyti didesnėmis ir mažesnėmis grupėmis, susodinant juos tankiai3.

G. Oržikausko nuotr.,
žydintys Architektų g.
baltažiedžiai vikmedžiai,
2019 m.
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G. Oržikausko nuotr.,
Akacijų seniūnaitijos
želdiniai,
2019 m.

KETVIRTASIS MIKRORAJONAS: BESIMAINANTIS METŲ LAIKŲ PAVEIKSLAS
Ketvirtojo mikrorajono (dab. Lazdynų, Ryto ir Ąžuolo seniūnaitijos) statybos
prasidėjo 1970 m. Rytinėje mikrorajono dalyje tuo metu buvo Šaltūnų
kaimas, kuriame esančias devynias sodybas nuspręsta nugriauti. Pietinėje
teritorijos dalyje buvo pušynas, o pietrytinėje dalyje tarp Laisvės pr. ir Erfurto
žiedo – individualūs sodai ir nedidelės lapuočių bei spygliuočių grupės.
Pietvakarinėje pusėje pušynas buvo praplėstas pasodinant naujas pušis bei
dideles ąžuolų ir kitų lapuočių grupes, kad žaliasis masyvas susijungtų su
Neries šlaitų želdiniais.

G. Oržikausko nuotr.,
laipteliai prie lopšeliodarželio „Obelėlė“, vedantys
link „Litexpo“ rūmų, 2020 m.
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Šiaurinę mikrorajono dalį ribojo įkalnė, kuri buvo apsodinta pušų grupėmis, kad projektuojamos dalies želdynai susijungtų su kitų rajono dalių želdynais. Visi rytiniai šlaitai buvo tankiai apaugę krūmais ir medžiais, o ypatingai lazdynais šiaurės rytų dalyje. Teritorija buvo apželdinta paprastosiomis
pušimis, karpotaisiais beržais, raudonaisiais ąžuolais, žaliaisiais uosiais,
liepomis, švediniais šermukšniais, paprastaisiais kaštonais (šiandien matomais Architektų gatvėje), atskirose vietose sidabriniais gluosniais, laukinėmis
kriaušėmis ir vėlyvosiomis ievomis (matomos miškelyje, einant taku link Plikakalnio atodangos). Medžiai sodinti vienų rūšių grupėmis, ir, siekiant greitesnio efekto, vienas šalia kito 2–4 metrų atstumu. Vaizdui paįvairinti buvo
pasirinkti puošniai žydintys (auksuotieji serbentai, raukšlėtieji erškėčiai, japoninės ir Vanhuto lanksvos), dekoratyvius vaisius vedantys (raudonuogis
šeivamedis, baltauogė meškytė) ar spalvingus lapus turintys (sidabrinis žilakrūmis, paprastasis raudonlapis raugerškis) krūmai. Drauge su žydinčiais
kaštonais, ievomis ir kriaušėmis, raudona spalva nusidažančiais medžiais ir
uogas vedančiais šermukšniais šie krūmai kūrė skirtingą ir išraiškingą vaizdą
įvairiais metų laikais, stengiantis išvengti monotonijos. Planuojant numatyta, kad prekybinis-visuomeninis centras bus pastatytas vėliau, o į jį vesti
turėjo pėsčiųjų alėja, apsupta spaudos, gėlių, ledų kioskų ir telefono kabinų. Teritorijoje numatytos žvyro, skaldinėlio, asfalto dviračiams ir velėnos
dangos. Mikrorajono centro teritorijoje ir prie vaikų darželių buvo numatyti
baseinai-fontanai ir pliuškenimosi baseinėliai. Atraminės sienutės šiame mikrorajone buvo apželdintos penkialapiais vynvyčiais4.

G. Oržikausko nuotr., tako link Plikakalnio atodangos želdiniai, 2020 m.
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G. Oržikausko nuotr.,
tako, jungiančio
Plikakalnio atodangą
ir Televizijos bokštą,
želdiniai, 2019 m.

Visų mikrorajonų brėžiniuose galima pamatyti iš anksto numatytas vietas
reklamoms, skulptūroms, vėliavų stovams, pliuškenimosi ir dekoratyviems
baseinams, paukščiams skirtoms aikštelėms, suoleliams, gėlių vazoms,
sienelių labirintams (vaikams žaisti) ir „traukinio“ betono žiedams. Skulptūros
nežymiai pakeitė suplanuotas vietas, o daugelis minėtų elementų nebuvo
įgyvendinti arba išnyko. Vis dėlto, sumaniai ir originaliai planuotojų bei
projektuotojų atliktą darbą galima matyti po visą rajoną išdėstytuose visų
įmanomų formų ir dydžių „gamtos skulptūrose“ – natūraliuose rieduliuose.

G. Oržikausko nuotr.,
išraiškinga
„gamtos skulptūra“
Architektų gatvėje,
2020 m.
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Keičiantis laikams kraštovaizdžio projektuotojų specialybė tapo retenybe,
o erdvių ir žalių vietų tendenciją mieste kai kur pakeitė maksimalaus
tankumo ir intensyvumo daugiabučių rajonai. Nėra įprasta, kad planuojant
naujus miesto gyvenamuosius rajonus ar kvartalus kiekviena gamtos
detalė būtų palytėta apželdinimo specialistų rankos. Praėjus 50 metų
po rajono įkūrimo galime iš tiesų įvertinti darbą, kuris buvo skirtas tam,
kad kaimynystė būtų jauki gyventi. Jeigu Lazdynų pastatai dygo itin
sparčiu tempu, įvairiems rajono medžiams atskleisti savo grožį prireikė
daugybės metų. Lazdynų želdiniai greta žmonių gyvena tylų, bet spalvingą
gyvenimą, kitaip nei gyvasties neturinčios architektūros formos. Želdynų
projektavimas yra susijęs su gyvybe, kuriai anksčiau ar vėliau teks užgesti,
todėl Lazdynų augalus neišvengiamai reikės pakeisti ateityje. Žinodami, kiek
daug išmonės buvo įdėta į rajono „žalią įvaizdį“ ir skirtingais metų laikais
besimainantį jo „veidą“, turėtume labiau vertinti ir prižiūrėti originalius
rajono želdinius, užtikrinti, kad keičiamos gatvių, takų bei aikščių dangos
būtų pritaikytos prie gruntą judinančių, nuolatos į tolį siekiančių šaknų.
Taip pat turėtume stengtis, kad sunykę augalai būtų pakeisti ir suderinti
su visuma bei projektuotojų pirmine idėja. Tokiu būdu šis iškirtinai gamtai
artimas rajonas bus spalvotas, gyvybingas bei išsaugotas kitoms kartoms.

1

Lazdynų gyv. rajono Pakrantės mikrorajonas Vilniuje. Miestų statybos projektavimo institutas, Vilnius,

1970, In: Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 660.
2

Lazdynų gyv. rajono antrasis mikrorajonas: Architektūrinė-statybinė dalis. Miestų statybos projektavimo

institutas, Vilnius, 1969, In: Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 504.
3

Lazdynų gyv. rajono trečiasis mikrorajonas: architektūrinė-statybinė dalis, 1970. Vilnius: Miestų statybos

projektavimo institutas. In: Vilniaus apskrities archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 669.
4

Lazdynų gyv. rajono ketvirtasis mikrorajonas: architektūrinė-statybinė dalis. Miestų statybos pro

jektavimo institutas, Vilnius, 1970, In: Vilniaus regioninis valstybės archyvas, f. 1036, ap. 11, b. 665.
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GAMTINIS LAZDYNŲ STOMUO –
genius loci PAMATAS
GAMTINIS LAZDYNŲ CHARAKTERIS IR RIBOS
1965–1969 m. masinės stambiaplokščių namų statybos Lazdynų gyvenamasis rajonas išaugo miškingo Neries slėnio supamo Sudervės kalvyno
pietiniame pakraštyje. Baltijos aukštumų ruožo Dzūkų aukštumos Sudervės
kalvyno pakraštį vakaruose brėžia Sudervės upelio slėnis, o iš rytų, pietryčių, pietų ir pietvakarių juosia Neries Bukčių kilpa. Šiaurėje Lazdynus nuo
Karoliniškių skiria Pasakų parko sausaslėnis (raguva). Seniūnijos šiaurės rytuose Sudervės iškiluma griovomis, raguvomis griūva į Nerį atsiverdama didžiulėmis atodangomis, rytuose ji baigiasi stačiu prieledyninio Neries klonio
(senslėnio) V-osios ir VI-osios terasų laiptu, dovanojančiu plačią panoramą į
paupyje besiglaudžiančius Miškinius, kitame krante aukščiau plytintį Vingio
parką, Naujamiestį, tolimas Panerių kalvas. Piečiau Oslo gatvės ši vietovė leidžiasi link Neries keturiomis miškingomis holocene (poledynmečiu) suklostytomis terasomis...
RAIŠKI GAMTINĖ APLINKA – JAUČIAMA, BET NEPAŽINTA VIETOS DVASIOS
IŠSKIRTINĖ DALIS
Lazdynai laikomi pavyzdžiu dėl savo kontekstualumo, pagarbos gamtiniam pamatui, harmonijos su juo. Ekspresyvi gamtinė raiška nuskaitoma,
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įveiklinama ir įsimenama, tampa identifikacijos su vieta pagrindu, genius
loci dalimi. Visgi, tiek anksčiau, 1974-aisiais, skiriant Lenino premiją, tiek
1993 m., pripažįstant kultūros paveldo vietove ir įrašant į Kultūros vertybių
registrą, o ir šiomis dienomis [1, 2] akcentuojami architektūros kūrinių
(urbanistinės struktūros, statinių, žmogaus įveistų želdinių ir pan.) ypatumai.
Nors gamtiniai elementai nemažiau nei architektūriniai lemia erdvinę / tūrinę
vietovės struktūrą, panoramas, tačiau jie menkai apibūdinami, netiksliai
įvardijami.
M. Drėmaitė rašo, kad „V. Brėdikis su V. E. Čekanausku pasiūlė išsaugoti
esamą vietovės reljefą, tarp namų buvo palikta daugiau erdvės. Gamtinė
aplinka, įvairių aukščių ir įvairiai sukomponuoti namai, išsaugoti natūralūs ir
specialiai suprojektuoti nauji želdiniai drauge su pėsčiųjų takais, natūralaus
akmens mūro sienelėmis ir moderniomis skulptūromis kūrė skandinaviško
priemiesčio įspūdį“ [3].
Senbuvių nuomones tyrusi V. Janušauskaitė pažymi, kad „Lazdynų koncepcija – modernūs patogumai, skendintys žalumoje – buvo patraukli daugumai naujakurių“. Anot jų, „čia lengvai, visomis kryptimis pasiekiamas miškas,
anksčiau buvęs beveik laukinis“. V. Janušauskaitė apibendrina, kad „gamta
buvo galima džiaugtis ne tik miške, bet ir pro langą, o eiti į mišką tapo pagrindine šeimų laisvalaikio leidimo forma“; „pilnas gėrybių miškas buvo ne
tik rekreacinė erdvė, bet kai kuriems gyventojams tapo ir namų ūkio dalimi“;
„vaikai keliaudavo po gretimus miškus, obuoliaudavo buvusio kaimo soduose, žaisdavo pievose tarp namų“ [4]. Kalbėdami apie savo rajoną lazdyniečiai
kartojo architektų, miestų planuotojų įvardintus apibūdinimus [4] ir savais
žodžiais bandė nusakyti santykį su kraštovaizdžiu, abstrakčiai įžodindami tai
kaip džiugesį, kad yra „dideli tarpai tarp namų, žaluma, išsaugotas reljefas“.
Architektų kritikuojama kaip nesaugi, atviro plano struktūra ar vadinamos
„chaotiškos“ žaliosios erdvės senbuvių laikomos rajono privalumais [4], tačiau kuo konkrečiai pasižymi gamtinė aplinka, nusakoma mažai.
Vietos genius loci – svarbus unikalus gamtinis pagrindas – vis dar lieka tarsi
nepelnytai išblukintu urbanistikos fonu. Šiuo rašiniu siekiama panagrinėti
rajono gamtinę erdvinę sąrangą formuojančių paviršiaus ir svarbiausių miškų
masyvų charakterį, jų susidarymo ir kaitos aplinkybes Lazdynų seniūnijoje
geografiniu požiūriu, naudojantis topografiniais, kvartero geologiniu ir
geomorfologiniu žemėlapiais, valstybinių miškų kadastro duomenimis.
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RELJEFO CHARAKTERIS LAZDYNŲ SENIŪNIJOJE
Aukščiausiai, iki 160–165 m, gamtinis paviršius kyla seniūnijos šiaurėje,
šiaurės rytuose, kur plyti paskutiniojo ledyno stipriai apgludinto senojo
priešpaskutiniojo ledyno suformuoto kalvoto reljefo arealas. Jo fragmentai
yra išlikę Karoliniškėse (pvz., ten, kur 172 m aukštyje stovi TV bokštas). Visas
Sudervės kalvotas masyvas į šiaurę aukštėja ir Bajoruose siekia 210 m [5].
Lazdynų seniūnijos žemės paviršius žemėja iš šiaurės į pietus. Didžiausias
paviršiaus aukščių skirtumas – apie 80–83 m (kaip 25 a. namo): žemiausia
vieta – tik 80 m virš jūros vandens lygio (NN) yra Neries krantas ties Gariūnų
tiltu, o aukščiausiai – net 163 m virš jūros lygio iškilusioje Lazdynų vietoje –
pastatyti Architektų g. 158, 160 namai bei „Ryto“ darželis (163 m).
Beveik 60 m aukščio yra Lazdynų monolitiniai šešiolikaaukščiai (Architektų
g. 67, 77), „Ryto“ skulptūra stovi 150–156 m aukštyje (kaip ir Gedimino kalno
bokšto aikštelė – 155 m). Užlipę ant kokio monolito geltonosios karūnos (apie
210 m), prilygtume Medininkų aukštumos Užusieniams, būtume aukščiau
nei apžvalgos aikštelė savivaldybės dangoraižyje (182 m), gerokai virš Trijų
kryžių kalno (162 m).
Erfurto g. beveik lygiai važiuojame 120–125 m aukštyje. Laisvės pr. paviršius
pakyla nuo 100 m Miškiniuose iki 150 m ties Karoliniškių riba prie Pasakų
parko (kertant 16 m aukščio V–VI-osios terasos laiptą). Oslo g. tęsiasi 112–120
m lygyje (giliausioje iškasos vietoje šlaitai kyla 13 m). Vakarinis aplinkkelis
nuo jungties su L. Asanavičiūtės g. iki trijų aukštų sankryžos apatinio
lygmens leidžiasi 32 m (nuo 154 iki 112 m; su dirbtiniais pylimais jo iškasos
šlaitai yra 10–12 m). Ilgiausios Architektų g. altitudė kinta nuo 125 iki 141
m (tarp Architektų g. 91 ir 184 namų ji įgilinta 6 m). Einant garsiąja Lazdynų
promenada nuo Erfurto g. iki Architektų g. pakylame apie 10 m („Vėtrungė“ –
135 m lygyje) ir vėl leidžiamės 17 m iki Oslo g. (118 m lygio).
Lazdynų seniūnija – tai makro mastu terasuota vietovė. Čia – didelė natūralių
elementarių reljefo formų įvairovė: yra lygių, pasvirų, banguotų plokštumų,
pakilumų, terasinių laiptų ir kitų šlaitų; tarp neigiamų formų vyrauja ryškūs
sausaslėniai (raguvos), griovos. Nagrinėjama teritorija geomorfologiškai
skirstoma į keletą arealų: 1) nedidelis seniūnijos plotas šiaurės rytuose
priklauso silpnai kalvotų pakraštinių darinių sričiai; 2) didžiojoje seniūnijos
dalyje vyrauja ryškių stambių terasų fliuvioglacialinis klonis, 3) teritoriją
juosia poledynmečiu susiformavęs terasuotas Neries slėnis, 4) seniūnijos ŠR
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yra Karoliniškių erozino kalvyno fragmentas [6, 7].
Didžiąją Lazdynų seniūnijos paviršiaus dalį ilgus tūkstantmečius formavo
tekantis vanduo. Prieledyninės Neries upės (fliuvioglacialiniame) klonyje
ryškios V-osios (120–130 m), VI-osios (130–135 m), VIII-osios (142–145 m), IXosios (150–155 m) terasų įvairaus lygumo plokštumos [6, 7].
Ypač ženklus peraukštėjimas skiria III ir V–VI terasas (tarp Litexpo ir
Architektų g. 200 – 37 m; tarp Litexpo ir Architektų g. 222 – 31 m skirtumas
(šlaito polinkis – apie 25 laipsniai)). Šis šlaitas tęsiasi nuo Neries prie
R. Jielskio g. Šaltūnuose iki Šiltnamių g., o toliau, nuo Levandų g. iki Ungurių
g. jį pratęsia jau holoceno laikų, apie 20 m aukščio šlaitai.
VI-ą ir IX-ą terasas skiriančio šlaito (tarp šiaurinės Architektų g. ir Erfurto g.)
polinkis – nuo 18 (tarp Architektų g. 91 ir 105) iki 5–6 laipsnių (arčiau Erfurto
g. ir Architektų g. sankryžos). Didžioji dalis įspūdingiausių urbanistinių
sprendimų buvo įgyvendinti 6 laipsnių polinkio šlaituose (pvz., lygiagrečiai
tokio tipo šlaitui pastatyti Architektų g. 45–53; 105–113 namai; skersai –
Architektų g. 38–60; 196–202). Smulkesnio masto terasavimo prireikė ir
mažesnio nuolydžio teritorijose.
Statūs sudėtingi perėjimai tarp IV–VI–VIII terasų (iki 18 laipsnių polinkio
šlaitai) yra kylant nuo Oslo g. link V. Krėvės-A. Baranausko gatvių. Šiauriau
Oslo g. prie Neries plyti daugiašakių stačiašlaičių griovų ir raguvų suskaidytas
net 4 terasinių lygių erozinis kompleksas.
Natūralias makro terasas Lazdynuose kerta stambūs sausaslėniai. Vienas
jų (Gudelių) tęsiasi nuo Neries apie 1400 m šalia M. Mironaitės-E. Čiudakovos
gatvių. Kitą pažįstame kaip Pasakų parką (natūrali likusi tik apie pusė, 800 m
ilgio dalis). Dar vienu, apie 900 m ilgio sausaslėniu, atsiveriančiu į Sudervės
slėnį, nutiesta Taurupės g. Šios reljefo formos kai kur išplatėja net iki 100 m, jų
šlaitai skirtingo nuolydžio, neretai suskaidyti skersinių griovų. M. Mironaitės
sausaslėnio žemutinėje dalyje iki šiol vyksta aktyvi erozija, teka šaltinis.
Šaltūnuose, prie Litexpo, Miškiniuose, nuo Oslo g. į pietus plyti dabartinės
(poledynmečio) Neries upės slėnis, kuriame 84–88 m lygyje yra nuolat
užliejama salpa, taip pat skiriami 4 neužliejamų viršsalpinių terasų lygmenys:
fragmentiškos I-oji Lazdynėlių vakaruose (85–88 m); II-oji tarp Bukčių ir
Lazdynėlių, Miškiniuose (90–95 m); gana didelius plotus užimanti III-ioji
(95–100 m lygyje Miškiniuose, 100–108 m – Bukčiuose ir Lazdynėliuose) ir
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plačiausioji IV-oji Bukčiuose (110–121 m lygyje). Stebina nuo Šiltnamių g. iki
Ungurių g. besitęsiantis itin status (kai kur – iki 35 laipsnių, iki 20 m aukščio)
III-iosios terasos šlaitas, kurį kai kur skalauja Neries pavasario potvynių
vanduo. Įdomus apie 37 m aukščio raguvomis suskaidytas vidutiniškai 15
laipsnių polinkio šlaitas tarp IV ir I terasų Lazdynėliuose, prasidedantis už
Palaimos g., Pažagiškių g. užstatymo, galimai ženklinantis buvusią senvagę
ir kt. [6, 7].
Karoliniškių erozinio kalvyno papėdė yra 85–125 m (aukštėja einant
ŠR kryptimi), o jo aukščiausios keteros iškyla iki 178 m (aukščių skirtumai
siekia 75–85 m). Tai itin šlaitingas kompleksas: stačiausios – 59 m aukščio
Plikakalnio (vidutinis nuolydis yra apie 40 laipsnių); Karolinos griovos
atodangos (stačiausios šlaitų vietos – iki 60 laipsnių).
PAVIRŠIAUS KILMĖ
Norėdami suprasti, kaip susidarė Lazdynų paviršius, nusikelkime į ledynmečių laikus. Nepaprastai įvairus ir raiškus Vilniaus reljefas susidarė pleistoceno laikotarpio paskutiniojo – Nemuno – ledyno pakraštyje. Nemuno
ledynas atslinko į Lietuvą prieš maždaug 21 tūkst. m. (pasitraukė iš sostinės
apylinkių prieš maždaug 18 tūkst. m. (iš Lietuvos – prieš 10 500 m.) [8]) ir
Vilniuje atsirėmė į ankstesniojo – Medininkų – ledyno (jis dengė Lietuvą prieš
maždaug 350–130 tūkst. m.) suformuotas iškilumas [8].
Nemuno ledynmečio Baltijos stadija – laikas prieš 18–16 tūkst. m., kai
paskutinysis ledynas, atsitraukdamas nuo Medininkų aukštumos papėdžių,
sustojo ilgesniam laikui. Čia, tai tirpusio, tai vėl „slinkusio“ ledyno pakraštyje
susiformavo marginalinės aukštumos, Lietuvoje vadinamos Baltijos vardu.
Tai – moreninių kalvotų masyvų, įvairaus aukščio kalvų ir gūbrių juosta,
kuri tęsiasi per šiaurės vakarų Rusiją, rytinę Latviją, rytinę ir pietinę Lietuvą,
Kaliningrado sritį, šiaurinę Lenkiją, šiaurinę Vokietiją ir pereina į Jutlandijos
pusiasalį. Bendras šių aukštumų ilgis apie 1300 km, plotis 20–50 km,
didžiausias aukštis 329 m (Wieżycos kalnas, Pamario aukštuma) [9]. Baltijos
aukštumų Lietuvoje lanko ilgis – 340 km; aukščiausia vieta – Vilkaviškio
rajone (284,75 m Dunojaus kalnas). Šis lankas etnografiškai dalijamas į
Sūduvos, Dzūkų ir Aukštaičių aukštumas; pastarosios smulkiau skirstomos
į moreninius kalvynus, juos jungiančius moreninių gūbrių lankus, ledyno
išgulėtas dubumas ir dubaklonius (rinas). Lietuvos Baltijos aukštumų ruože
– net 26 moreniniai masyvai [9]. Tarp jų – Vilniaus vakaruose iškylantis Dzūkų
aukštumos moreninis masyvas, vadinamas Sudervės kalvynu.
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Šiaurinio ir šiaurvakarinio Vilniaus paviršių sudaro paskutiniojo, Nemuno,
ledyno toliausio išplitimo atslinkio, Lietuvoje vadinamo Grūdos stadija, metu
susidariusios nuogulos ir nuosėdos. Sudervės kalvyno pietuose esančių
Lazdynų gamtinio reljefo dabartinis pavidalas susiformavo prieš maždaug
18 tūkst. m. paskutiniajam ledynui intensyviai tirpstant ir traukiantis,
prieledyniniams vandenims perklostant Medininkų ledyno suformuotus
darinius. Pačioje šiauriausioje Lazdynų dalyje, aukščiausiose vietose, netoli TV
bokšto, paviršiuje nustatyti Grūdos stadijos ledyno kraštinių darinių likučiai.
Visur kitur Lazdynų seniūnija yra slėnyje – gyvename ant fliuvioglacialinių
Nemuno ledyno tirpsmo vandenų srautų nuogulų, arba fliuvialinių (upinių),
jau poledynmečiu, holocene Neries suklotų nuogulų [5, 6].
Neris paveldėjo prieledyninės upės – ženkliai didesnės ir vandeningesnės,
slėnį, vadinamą kloniu. Kintant gamtinėms sąlygoms, ši upė Vilniaus miesto
teritorijoje smarkiai įsigraužė į ankstesnes nuogulas, susidarė net 9 paviršiaus
pakopos – terasos. Iš jų 4, žemiausi „laiptai“ priskiriami dabartinei, į Nemuną
įtekančiai Neriai. Kiti ženklina prieledyninio srauto upės gyvenimą.
Architektų g. užstatymas šiaurės rytuose pereina į teritoriją, vadinamą
Karoliniškių eroziniu kalvynu. Jo kūną suklostė priešpaskutinis ir ankstesni
ledynai, o paskutiniuoju ledynmečiu ir poledynmečiu jis įgavo panašius į
dabartinius bruožus. Eroziniai kalvynai dėl savo kilmės yra Europos mastu
unikalūs dariniai. Ir Karoliniškių, ir jo giminaičiai Vilniuje – Panerių, Sapieginės,
Ribiškių, Pavilnio eroziniai kalvynai – turi saugomų teritorijų statusą. Šiuose
sudėtinguose stačiašlaičių kalvų, gūbrių, gilių griovų, plačiadugnių raguvų,
amfiteatrinių cirkų labirintuose gali pasijusti tarsi vidutinio aukščio kalnuose.
Tokie kompleksai susiformavo dėl atitirpstančio įšalo sliuogiant, slystant
purvo masėms, o taip pat – dėl vandens erozijos; Lazdynuose – nuo ledyno
per Sudervės kalvyno pakraštį į Neries senslėnį plūstančio ledo tirpsmo
vandens dėka.
Geologinę vietovės istoriją atskleidžia Plikakalnio ir Karolinos griovos
atodangų „pyragai“ Karoliniškių kraštovaizdžio draustinyje. 59 m aukščio
Plikakalnis tiriamas dar nuo XVIII a., saugomas valstybės nuo 1992 m.,
o 2000 m. paskelbtas geologiniu paminklu. 1980–1995 m. jį tyrusio
prof. A. Gaigalo duomenimis, jo storymėje slūgso 3 ledynmečių sluoksniai:
arčiausiai paviršiaus – Medininkų ledynmečio, buvusio čia prieš maždaug 130–
175 tūkst. m.; giliau – Žemaitijos ledynmečio, vykusio prieš 250–360 tūkst. m.
ir vos aukščiau upės lygio – Dainavos ledynmečio, vykusio maždaug prieš
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440 tūkst. m. Čia randama net 150 mln. m. senumo juros geologinio periodo
luistų, atvilktų iš Šiaurės Lietuvos [6].
Skirtingus laikotarpius čia ženklina minėtų ledynų palikti rudos, rausvai ir
gelsvai rudos, pilkos spalvos morenų sluoksniai, ledynų tirpsmo vandenų
srautų sukloti įvairaus smėlio, žvyro, žvirgždo-gargždo klodai; ledyno
patvenktose mariose kaitaliojantis šiltiems ir šaltiems sezonams nusėdę
„juostuotieji“ (varviniai) su aleuritu sluoksniuoti moliai; dūlant morenoms
atsiradę žalsvi glaukonitiniai smėliai...
Geologinius sluoksnius daug kur slepia augalija ir nuošliaužos. Ši antroji
pagal aukštį atodanga Lietuvoje sparčiai apauga mišku. Pokaryje ir net
1970-aisiais bolavo maždaug 300 m ilgio skardžiai palei Nerį. Ant tokio
pliko kalno fotografavosi ir naujakuriai, ir Lazdynų arch. V. E. Čekanauskas.
Šiuo metu „atviras Plikakalnio langas“, kurį vainikuoja Lazdynų apžvalgos
aikštelė, susitraukė iki 30–60 metrų. Dėl besikeičiančio klimato sparčiai
augantis miškas jau būtų užskliaudęs ir tai, jei ne lietinga 2017-ųjų vasara.
Tuomet šiame šlaite įvyko didelė nuošliauža: sluoksnių ribas užklojo užvirtusi
medžiaga, o papėdėje susidarė nauja sala.
Kai kurias paslaptis praveria po 2009 m. vasaros liūčių Karolinos raguvoje
iš naujo pradėjusi formuotis griova, jos neapaugę šlaitai. Apie 50–70 m nuo
Neries, šiaurinėje pusėje apie 60 m ilgio ruože galime gėrėtis stačiausia,
apie 15 m aukščio „siena“, kurioje matyti aiškūs Medininkų ledynmečio
glaukonitinio smėlio sluoksniai [10]. Ši griova saugoma kaip geotopas
(unikalus, retas geologinis reiškinys).
Bet net ir saugant reljefą, paliekant nemažus natūralius plotus, statybos
reikšmingai keičia žemės paviršių, kai kur, ypač transporto koridoriuose,
žmogaus įtaka tampa lemiama, toks reljefas vadinamas technogeniniu.
TERITORIJOS ERDVINĖS STRUKTŪROS IR RELJEFO KAITA XX–XXI A.
Lyginant 1872, 1913, 1916, 1928, 1935, 1942, 1958, 1966, 1987, 2001 m.
ir dabartinę Lazdynų seniūnijos situaciją topografiniuose žemėlapiuose,
galima įvertinti, kiek vietovė pakito per daugiau nei šimtmetį, kaip prie
gamtinio stuomens prigludo masinė statyba, kas kinta dabar.
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Prisiminkime, Lazdynų seniūnija užima apie 990 ha, o urbanistiškai
vertingi Lazdynai – tik kiek per 180 ha. Senųjų kaimų užstatytos teritorijos –
visai mažytės. Bukčių, Lazdynų (Leszczynka, Leszczynniki), Miškinių kaimai
pažymėti dar cariniame 1872 m. Vilniaus žemėlapyje. 1913 m. ir vėlesni, iki
pat 1966 m. žemėlapiai rodo, kad senojo Lazdynų kaimo užstatyta dalis
prasidėjo nuo dabartinės Erfurto g. ir Architektų g. sankryžos ir apėmė
„Ąžuolyno“ progimnazijos teritoriją (7–9 ha plotas). 1916 m. pažymėtas
ir dabar šalia Šalnos stotelės tebeaugantis ąžuolynas. To laikmečio
žemėlapiuose parodyto Šeškinės kaimo vietoje dabar yra Architektų g.
101–113, 192–208 daugiabučiai. Arčiau Plikakalnio atodangos buvo
Aukštutinis Šaltūnų kaimas. Lazdynų seniūnijos teritorijoje iki pat 1966-ųjų
didžiausia buvo Miškinių gyvenvietė.
Žemėlapiai rodo, kad statant Lazdynus buvo dalinai išnaudoti senieji,
prie gamtinio pamato prigludę keliai. Seniausi didesni (tačiau vietinės
reikšmės, nelygintini su 1913 m. jau buvusiu svarbiu Ukmergės keliu nuo
Vilniaus centro pro Fabijoniškes, ar net jo atšaka į Gineitiškes) susisiekimo
keliai čia driekėsi iš rytų į vakarus. Šiaurės-pietų krypčių keliai buvo antriniai,
menkesni, pažymimi vėliau. Vienas seniausių R-V traktų, rodomų dar 1872 m.
– iš Miškinių pietinės dalies pro dabartinę Šiltnamių g., paneriu į Pasienius ir
Smilgius. Šis traktas tapo dabartinės Oslo g. trasos pagrindu.
Vienas seniausių Š-P kelių – nuo Lazdynų kaimo per Pasakų parko
sausaslėnį iki Karolinkos ir toliau į Viršuliškes. Svarbus buvęs 1942, 1958,
1966 m., jis panaikintas statant naujuosius rajonus. Liko tik nedidelė šio kelio
atkarpa, pro Karoliniškių kraštovaizdžio draustinį vedanti iki Žvėryno.
Bukčiuose senieji keliai daugmaž tiesiai jungė kaimus, o Lazdynuose – iki
pat 1960-ųjų driekėsi visais natūraliais pažemėjimais, stačius peraukštėjimus
kirsdavo natūralių griovų vietose. Pvz., 1872 m. taip kertamas „Draugystės“
parko šlaitas ties dab. Šiltnamių g. ir dab. Laisvės pr.
Didžiausio masto paviršiaus antropogeniniai pertvarkymai yra susiję su
Laisvės pr. (1969 m.), Oslo g. (1986–1988 m.) ir Vakarinio Vilniaus aplinkkelio
(2013–2016 m.) trasų iškasomis, sankasomis; jų trasų reljefas vadintinas
technogeniniu. Šios dabartinės struktūros yra gerokai didesnės už natūralius
čia buvusius darinius. Laisvės pr. daugiau kaip dvigubai išplatino, pagilino,
pailgino buvusios griovos įdubą, kirsdamas Neries klonio V ir VI terasų laiptą
trasa, kuria dar 1913 m. ir iki 1966-ųjų buvo keliaujama iš Miškinių į Šeškinės
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kaimą. Dabartinė Oslo g. plačiau ir giliau nei senasis traktas įsirėžia į gamtinį
kūną rytinėje ir vakarinėje Lazdynų pusėje. XX a. septintajame dešimtmetyje
Laisvės pr., o 2015-aisias ir Vakarinis aplinkkelis iš abiejų galų užgulė ir
negrįžtamai pakeitė apie pusę natūralaus Pasakų parko sausaslėnio...
Sovietmečiu išsaugoti, daugiaaukščių statyboms ypač neparankūs iki 25 m
aukščio miškingi V ir VI Neries klonio terasos šlaitai Lazdynų rytinėje pusėje
ir užstatytų plotų apsupti šlaitai tarp Erfurto g. ir Architektų g. (tarp VI ir IX
terasų). Urbanizacija aplenkė statesnius terasinių pakopų peraukštėjimus
Bukčiuose ir Lazdynėliuose, dabartinės Gudelių g. urbanizuoto komplekso
pašonėje.
Visgi, daugiaaukštė masinė 1970-ųjų statyba lėmė esminį paviršiaus
performavimą visoje Architektų g. užstatytoje erdvėje šiauriau Laisvės pr.,
Erfurto g. šiaurinėje pusėje [10]. Lygiagrečių Erfurto g. šlaitų tąsoje esančias
stačias teritorijas garsina unikalūs ypatingai raiškų urbanistinį kraštovaizdį
kuriantys išilgai ir skersai šio ryškaus peraukštėjimo pastatyti daugiabučiai,
plastiškus gamtinius darinius suskaidę techninėmis terasomis. Užstatant
buvo išlaikytas esminis paviršiaus charakteris, tačiau dirbtinai smulkiau
suterasintos visos vidutiniškai šlaitingos Lazdynų teritorijos.
Be pačių Lazdynų, sovietmečiu, lyginant su XX a. pradžia, kelissyk padidėjo
Bukčių gyvenvietės ir Lazdynėliai. Po 1990-ųjų pastatytas Gudelių individualių
namų kvartalas, po 2000-ųjų – Jonažolių g. ir Gudelių g. daugiabučiai. Nuo
2015-ųjų iki šiol intensyvios statybos vyksta Lazdynėliuose, Miškiniuose.
Nuo 2017-ųjų statoma vis daugiau gyvenamųjų namų ekologiškai jautriose
Gudelių miško aikštelėse.
MIŠKAI
Miškai ir medžiai ženklina mažiausiai pakeistas vietoves. Jų amžius rodo
laiką, kada nebuvo judintas žemės paviršius. Lazdynai nuo seno garsėja savo
pušynais ir lazdynais. 2011 m. valstybinės miškų inventorizacijos duomenimis,
iš viso seniūnijoje ošia 408,5 ha daugiausiai pusamžių ir pribręstančių medynų
[11, 12]. Bukčių, Buktos, Gudelių, Pasakų parko ir Karoliniškių kraštovaizdžio
draustinio miškų dėka dabartinis Lazdynų seniūnijos miškingumas yra
vienas didžiausių tarp Vilniaus miesto gyvenamųjų rajonų ir siekia 41,26 %.
Kaip ir visame Vilniuje, seniūnijoje dominuoja pušynai. Tai lėmė ir smėlingi,
žvyringi gruntai, ir tai, kad dar iki XX a. vidurio miškuose buvo ganoma,
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daugumą lapuočių suėsdavo galvijai. Didesnė natūrali miškų įvairovė – šlaitų
žemutinėse dalyse, raguvose, paupyje, kur auga gluosniai, baltalksniai,
juodalksniai, guobos, Karoliniškių draustinyje – dar ir liepos, ąžuolai, beržai,
klevai. Šlaitų pušynuose – ypač vešlus lazdynų trakas.
Didžiausi, vientisą net 276,2 ha ploto masyvą sudarantys Bukčių medynai
yra vidutiniškai sulaukę apie 60–80 m. amžiaus, bet yra sklypų, kur ošia
brandžios 100, 120 m. (46, 49, 54 kvartaluose) ir net 140 m. sulaukusios pušys
(pvz., 46 kv., 16 skl.; 54 kv., 11 skl. ir kt). Beje, aukščiausiai – iki 28 m savo
galvas jos iškelia Lazdynėliuose (netoli Oslo g. transporto mazgo) [11, 12].
Stačius šlaitus, raguvas dengiantys Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio
miškai (iš viso 135,8 ha) yra labai svarbūs ekosistemų apsaugai. Čia vyrauja
70–80 m. labai įvairios rūšinės sudėties medynai (jaunesni tik trumpai
gyvenantys alksnynai, liepynai). Seniausių pušynų amžius – apie 140 m., o
pavieniams, daugiau nei 3 m apimties ąžuolams – virš 200 m. [11, 12].
Šiauriau Oslo g. eroziniame raguvyne prie Neries, labai įvairiose sąlygose
žaliuojantys Gudelių miškai vadinami Buktos parku (apie 40 ha). Pušynų
amžius – nuo 40 iki 100 m.; paupyje, griovose, pašlaitėse bujoja trumpaamžiai
gluosniai, ievos, blindės, alksniai, guobos [11, 12].
Pasakų parko pietinėje dalyje daugiausiai auga 70–100 m., o šiaurinėje –
kiek jaunesni pušynai.
Žalio Lazdynų rajono įspūdį kuria gatvių medžių alėjos, suaugę medžiai
ir krūmai kiemuose; čia miškų plotas nėra didelis. Teritorijoje, saugomoje
kaip urbanistinė kultūros paveldo vertybė (plotas 180,03 ha), miškų intarpai
sudaro 12,83 %. Valstybiniai miškai daugiausiai gobia šlaitus, jų viršutinėse
dalyse daugiausiai tarpsta pušynai, žemutinėse – baltalksnynai, nedideli
liepynų ir beržynų gojai. Didesnių Lazdynų miško salų branduoliuose esama
ir apie 80–100 m., kai kur net 120 m. amžiaus medžių, kuriuos supa 50–70 m.
medynai [11, 12], pasodinti jau pastačius Lazdynų mikrorajoną.
Visi šie miškai tvarkomi kaip rekreaciniai miestų miškai, miško parkai ar
ekosistemų apsaugos miškai.
SENIAUSI MIŠKAI IR MEDŽIAI
Miškai Lazdynų seniūnijoje yra senesni, nei šiandieniniai medynai.
Panašiame į dabartinį plote miškai Bukčiuose nepertraukiamai auga dar
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nuo XIX a. antros pusės, ir, veikiausiai, dar žymiai anksčiau. Visgi 1913 m.
Lazdynų seniūnijoje miškų buvo gerokai mažiau nei dabar. Carinės Rusijos
Imperijos laikų žemėlapiuose žymimi dabartiniai miškeliai šiauriau ir piečiau
„Ąžuolyno“ progimnazijos (aplink buvusį Lazdynų kaimą), šiaurinėje Pasakų
parko dalyje, pušynas prie dab. Architektų g. 91. Buvo miškas ir ten, kur stovi
Architektų g. 84, 176, 152, 164, 142 namai. Tuomet miškai neaugo prie pat
Neries, pietinėje Pasakų parko dalyje, nebuvo Buktos miškų, pliki buvo V ir VI
Neries klonio terasos šlaitai Lazdynų rytinėje pusėje, dirbami laukai plytėjo
trikampyje tarp dabartinių Šiltnamių g. ir Oslo g., o Karoliniškių draustinyje
buvo vaizduojami nuganyti retmiškiai.
1928 m. rodomas miškelis prie Architektų g. 11, 13 (42 kv. 15 skl.); taip pat
medynas dabartinių 60–70 m. miškelių tarp ir vietoje Architektų g. 55, 59, 65,
67 monolitų; pietinis Pasakų parko pušynas (42 kv., 27 skl., prie Architektų g .
112). Mišku apaugo šiaurinė dabartinės Oslo g. dalis arčiau Gariūnų tilto,
terasos šlaitas tarp Lazdynų ir Miškinių, rodomas Karoliniškių draustinio
miškas.
Dar 1933 m. lapuočių miškai buvo retenybė, likusi tik Karoliniškių griovose,
paupiuose. Antrojo pasaulinio karo metais, 1942 m. miškai atsitraukė nuo
Neries Bukčiuose, buvo plikas šlaitas ties Šaltūnų kaimu (prie dab. Litexpo),
o Pasakų parko, buvę šiauriau Šeškinės kaimo, ir Karoliniškių raguvyno
medynai buvo susilieję.
Pokaryje, 1949 m. miškas šiauriau Šeškinės kaimo nyko, retmiškiai rodomi
Karoliniškių, Lazdynų / Miškinių terasos šlaituose. Per kitą dešimtmetį
miškingumas vėl didėjo. 1958 m. apaugo Pasakų parkas, Buktos miškas
Gudelių sausaslėnyje susiliejo su Bukčių miškais, apaugo dab. Oslo g. /
Šiltnamių g. trikampis. 1966–1987 m. užaugo ir susijungė Buktos miško
masyvai.
Ilgalaikė pagarba miškams ir seniems medžiams mums leidžia grožėtis
Lazdynus mažiausiai porą šimtmečių mačiusiais ąžuolais aplink „Ąžuolyno“
progimnaziją (skvere priešais mokyklos pastatą auga 16 medžių, kurių
apimtis 180–270 cm; storiausias jų – 345 cm; prie Architektų g. 25 – 324 cm,
o prie Erfurto g. 58 – 295 cm apimties ąžuolas). Buvusio Šeškinės kaimo
vietą ir senąsias (apie 126 m) paviršiaus altitudes atsekame pagal keturis
242–303 cm apimties ąžuolus E. Šimkūnaitės skvere ir 190–304 cm apimties
ąžuolus, eilėmis susodintus „salose“ apibus Laisvės pr. / Architektų g. / Erfurto g.
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mazgo. 283 cm apimties ąžuolas, džiuginantis besileidžiančius žemyn
šlaitu pėsčiųjų taku už vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“, galimai yra senojo
Aukštutinių Šaltūnų kaimo palikuonis. Apie 430 cm apimties ąžuolas auga
šlaite Bukčių rytuose, kur apytikriai priešais, kitame Neries krante yra
Savanorių g. 173 pastatas.
Šie medžiai nusipelno mūsų globos, turėtų tapti savivaldybės ir valstybės
saugomais gamtos objektais.
APIBENDRINIMAS
Šis nedidelis rašinys tik peržvelgė esminius turtingo gamtinio pamato
Lazdynų seniūnijoje bruožus ir ši teritorija neabejotinai turėtų būti tiriama
giliau. Dažniau ir detaliau pristatant gamtines vertybes, harmoningo
sambūvio su jomis pavyzdžius, plėstume savo akiračius, išmanymą ir
stiprintume vietos genius loci suteikdami kasdienybei daugiau spalvų,
potyrių, stiprindami žmogaus ir gamtos ryšį, palengvindami dermės paieškas,
gamtinių kraštovaizdžio komponentų apsaugą, didindami gyvenamosios
aplinkos vertę.
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Leidinys skirtas Lazdynų gyvenamojo rajono 50-čio jubiliejui
ir skulptūros „Rytas“ 45-osioms pastatymo metinėms
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