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Abstract. This article is an example of an interdisciplinary scientific field of geography of art, which
examines the links between landscape and architecture. The specific aim of the research is to review
and evaluate the spatial and artistic expression of Modern Style (Art Nouveau) architecture objects in
the cultural landscape of Lithuania. The analysis is based on data classification of scientific literature,
cartographic works and on urban field research. One of the main results of the study is a map of
distribution of Modern Style objects in Lithuania, which helps to identify Modern Style architecture
areas in morphological regions of Lithuania landscape. The majority of Modern Style building is
located in the central areas of Lithuanian cities due to development and specifics of territorial planning
of the largest cities in Lithuania in the beginning of the 20th century. To evaluate the spatial expression
of Modern style architecture is needed to do a wider research into the aesthetic quality of the landscape.
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Įvadas
Nagrinėjant kraštovaizdį yra pasitelkiamos tarpdisciplininės kompetencijos, viena iš
jų yra meninė. Menotyrinių disciplinų aibė yra labai plati, tačiau iš menotyrinių disciplinų
kraštovaizdžio tyrimuose vieną iš didžiausių vaidmenų atlieka meno geografijos disciplina.
Iki šiol meno geografijos šakos pripažinimas nėra labai platus, todėl ši sritis yra traktuojama
įvairiai. Straipsnio autorių nuomone, meno geografija turi didelį potencialą būti savarankiška geografijos šaka. Ją galima būtų priskirti humanitarinių geografinių disciplinų kompleksui (Kavaliauskas, 2012), kurios pagrindas yra dualistinis – sudarytas iš dviejų lygiareikšmių
komponentų (mokslo sričių):
• kompleksinių mokslų (geografijos);
• humanitarinių mokslų (menotyros).
Nusakant mokslą ar jo šaką svarbu apibrėžti interesų ribas, bet dažnai mokslo interesų
persipynimai yra neišvengiami, o meno geografija čia ne išimtis. Meno geografiją galima
būtų išskaidyti į šias pagrindines mokslinių interesų kryptis:
• Menotyrinė geografija, kurios pagrindinis tyrimų objektas yra menas ir jo teritorinis pasiskirstymas pasaulyje, teritoriniai meno dėsningumai ir ypatumai bei meno
priklausomybė nuo aplinkos;
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Meno struktūros organizacijos geografija, kurios tyrimo objektas yra meno infrastruktūros erdvinė raiška;
• Percepcinė (suvokiamoji) meno geografija, kurios pagrindinis tyrimų objektas
yra kraštovaizdis, o menas yra naudojamas kaip kraštovaizdžio analizės, vertinimo
ir (ar) aprašymo priemonė.
Taigi, bandant apibrėžti meno geografiją, galima teigti, kad meno geografija – tai humanitarinės geografijos šaka, nagrinėjanti meną ir jo formas teritorinėje dimensijoje bei
tirianti kraštovaizdį pasitelkiant meną kaip tyrimo metodą (Jurčiukonis, 2021). Be meno
geografijos, kita svarbi meninių kompetencijų reikalaujanti tiesioginė meno ir geografijos sąsaja yra kartografinis dizainas – kryptinga veikla, orientuota į žemėlapių estetinės išvaizdos
kūrimą (Dumbliauskienė, 2002).
Šiame straipsnyje yra bandoma ne tik akcentuoti meno (architektūros) ir kraštovaizdžio (geografijos) sąsają, bet ir konkrečiai nagrinėti vieno iš bene labiausiai diskutuojamų
architektūros stilių – moderno – pastatų (eksterjerų bei interjerų), parkų ir monumentų bruožus, jų erdvinę bei meninę raišką. Straipsnio tikslas yra atskleisti moderno architektūros objektų kilmės ir formavimosi ypatumus Lietuvos kraštovaizdyje, t. y.:
1) susisteminti žinias apie moderno objektų raidą Lietuvoje;
2) išnagrinėti moderno architektūros objektų teritorinį pasiskirstymą bei išlikimą dabartiniame Lietuvos kraštovaizdyje;
3) įvertinti šių objektų apsaugos galimybes.
Todėl straipsniui buvo keliami tokie uždaviniai: 1) apžvelgti darbo tematika atliktus
mokslinius tyrimus ir teminę literatūrą; 2) atskleisti kraštovaizdžio ir architektūros sąsajas,
pateikiant pagrindinius moderno architektūros stiliaus bruožus; 3) nustatyti moderno ir moderno stiliaus bruožų turinčių objektų Lietuvoje duomenų bazės rengimo metodiką; 4) sudaryti moderno stiliaus pastatų teritorinio pasiskirstymo Lietuvos kraštovaizdyje žemėlapius
ir kartoschemas; 5) nustatyti moderno architektūros raiškos ir sklaidos ypatumus Lietuvos
kultūriniame kraštovaizdyje.
Tyrimo aktualumas. Šiuo darbu autoriai siekia ne tik išlaikyti pasirinkta tematika atliktų
tyrimų tęstinumą, bet ir tarpspecialybinio bendradarbiavimo idėją, plečiant geografijos, kaip
mokslo, bei geografų, kaip specialistų, įtaką šiuolaikinėje mokslo sistemoje, kuri tampa vis labiau integrali ir tarpdisciplininė. Šis tyrimas ir jame sukauptos žinios gali būti naudojamos tokiose srityse kaip kraštotvarka (teritorijų planavimas), architektūra, menotyra, paveldosauga,
aplinkosauga, kultūros vadyba, kultūrinis turizmas ir daugybė kitų mokslo bei meno sričių.
•

Tyrimų ir literatūros apžvalga
Kalbant apie meno geografijos mokslinius tyrimus, tai pasaulyje jų nėra daug, priešingai nei giminingos humanitarinės geografijos šakos – kultūrinės geografijos, kurios tyrimų,
mokslinių studijų ir vadovėlių yra gausu. Galima manyti, jog meno geografijos mokslinių
tyrimų stygius juntamas todėl, kad ši sritis yra nauja ir daugeliui mokslininkų ji atrodo mažai
naudinga bei praktiškai nelabai pritaikoma. Kartais į meno geografijos studijas yra žiūrima
skeptiškai – tai laikoma tik filosofinės dimensijos mokslu. Nors kai kuriose šalyse yra daromi
pakankamai aiškūs ir praktiniai meno geografijos tyrimai. Deja, dažniausiai meno geografijos tyrinėjimai yra nesistemingi, nors yra atvejų (pvz., Rusijoje), kai moksliniai meno geogra4
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fijos tyrimai yra atliekami valstybiniu lygiu – kuriami netgi savarankiški moksliniai institutai
(Vedenin, 1997; Zamiatin, 2006).
Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugėja meno ir įvairių mokslo sričių sintezės pavyzdžių
ir tai yra populiarėjantis reiškinys, tačiau Lietuvoje meno geografijos tyrimų yra nedaug. Kad
ir kaip būtų gaila, ši sritis kol kas Lietuvos mokslo viešajame diskurse nėra plačiai minima.
Grynai meno geografijos šakos darbai vykdomi VU Geografijos ir kraštotvarkos katedroje,
akivaizdu, nes tai visų pirma yra geografijos šaka, turinti ryšį su menu. VU Geografijos ir
kraštotvarkos katedroje buvo atlikti meno geografijos darbai, kurie buvo parengti geografiją
siejant su atskiromis meno šakomis (literatūra, tapyba, architektūra) (Kutulytė, 2012; Jankovskaja, 2014; Burkytė, 2017; Bikulčiūtė, 2018; Jurčiukonis, 2021).
Būtent trijų pastarųjų darbų, kuriuose kraštovaizdžio tyrimai atlikti nagrinėjant skirtingo stiliaus architektūros pastatus erdvėje, įkvėptas yra ir šis straipsnis, kuris buvo svarbus
dėl tokios tematikos darbų tęstinumo principo. Pasirinkta nagrinėti moderno architektūros
stiliaus objektus, kurie, autorių nuomone, yra vieni išraiškingiausių ir originaliausių savo
estetine verte.
Reikia pripažinti, kad literatūros moderno architektūros tematika Lietuvoje nėra daug.
Tą lėmė tiek neilgas šio architektūros stiliaus gyvavimas, tiek ir palyginti negausus jo objektų
palikimas. Bene daugiausia moderno architektūros stilių Lietuvoje savo leidiniuose yra nagrinėjusi žymi architektūrologė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė prof. Nijolė
Lukšionytė-Tolvaišienė (1954–2014). Vienas iš pagrindinių ir pamatinių literatūros šaltinių
apie moderno stiliaus architektūrą Lietuvoje yra enciklopedinio tipo leidinys „Lietuvos architektūros istorija. III tomas“ (Lukšionytė-Tolvaišienė, 2000b). Knygoje „Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje“ gausiai aprašyti, klasifikuoti ir susisteminti moderno architektūros pastatai Vilniuje (Lukšionytė-Tolvaišienė, 2000a). Dalis Kauno moderno architektūros aprašyta leidinyje „Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje (1843–1915)“ (Lukšionytė-Tolvaišienė, 2001). Monografijoje „Antanas Vivulskis (1877–1919): tradicijų ir modernumo
dermė“ užsimenama apie architekto A. Vivulskio darbus, kurie laikomi moderno architektūros šedevrais (Lukšionytė-Tolvaišienė, 2002).
Be pastatų architektūros, moderno stilius atsispindi ir kraštovaizdžio architektūros
srityje. Architektas prof. Konstantinas Jakovlevas-Mateckis savo monografijos „Miesto kraštovaizdžio architektūra“ I tome nemažai dėmesio skiria moderno stiliaus parkams Lietuvoje
bei užsienyje (Jakovlevas-Mateckis, 2008a). 2008 m. šis autorius parašė straipsnį „Moderno
stiliaus architektūra Lietuvoje ir Vilniaus Sereikiškių parko atkūrimo problema“, kuriame
apžvelgia moderno stiliaus kraštovaizdžio architektūros užgimimą Lietuvoje, stiliaus formavimosi veiksnius, jo sampratą ir galimas sąsajas su moderno stiliaus pastatų architektūra
(Jakovlevas-Mateckis, 2008b).
Išsami Vilniaus architektūros ir urbanistinių tendencijų raida XX amžiuje su konkrečiais pavyzdžiais, gausia ikonografine medžiaga ir kartoschemomis yra pateikta 2016 m.
Marijos Drėmaitės ir kitų autorių sudarytame Vilniaus architektūros vadove, kuriame moderno architektūros dalį aprašė jau minėta architektūrologė N. Lukšionytė-Tolvaišienė (Drėmaitė ir kt., 2016).
Be teminių leidinių, moderno architektūra yra nagrinėjama studentų baigiamuosiuose
darbuose. VDU Menų fakulteto Menotyros katedros absolventas Žilvinas Rinkšelis 2018 m.
parengė magistro baigiamąjį darbą apie Kauno tarpukario art deco architektūrą, šiame dar5
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be atskleidžiama ir sąsaja tarp art deco, art nouveau (modernas) ir modernizmo bei pateikiami
tarpukario Kauno moderno pavyzdžiai (Rinkšelis, 2018).
Be abejonės, kad būtų suvokti architektūriniai terminai, sąvokos ir meninė mintis,
straipsnio autoriai nagrinėjo ir kitus estetikos, architektūros (pastatų ir kraštovaizdžio), meno istorijos ir teorijos veikalus, enciklopedijas bei fotoalbumus (Drėma, 1991; Gombrich,
1997; Mačiulis, 1997; Vedenin, Kulešova, 2004; Drėmaitė, 2016; Navickienė, 2006; Mureika,
2010; VLE, 2021), taip pat internetinius šaltinius, daugiausia dėmesio skirdami Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų kultūros vertybių aprašymams ir dokumentams, kuriuose atsispindi meninės bei istorinės objektų vertybės.

Tyrimo eiga ir metodika
Rengiant šį darbą, visų pirma buvo atliekama labai plati literatūros analizė kraštovaizdžio ir architektūros tematika, pasitelkus enciklopedijas, mokslinius straipsnius, vadovėlinius leidinius, teisinius dokumentus, fotoalbumus bei internetinius puslapius. Daugiausia
buvo nagrinėjamos architektūros enciklopedijos ir teisiniai dokumentai iš Kultūros paveldo
departamento registro. Registre pateikiami tokie dokumentai kaip Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktai, kultūros vertybių dosjė, objektų teritorijos ribų planai ir kiti
papildantieji dokumentai. Šiuose dokumentuose pateikiami labai platūs ekspertų ir specialistų (architektų, menotyrininkų, paveldosaugininkų) kultūros vertybių aprašymai, kai kurie
dokumentai sudaro keliasdešimties puslapių rinkinį. Rinkdami duomenis, autoriai nagrinėjo
kelis šimtus tokio tipo dokumentų.
Po išsamios literatūros šaltinių ir teisinių dokumentų analizės duomenys buvo susisteminti ir klasifikuoti sudarant moderno architektūros objektų Lietuvoje duomenų bazę (lentelę). Sudarant moderno architektūros objektų lentelę, buvo nurodomi šie objekto duomenys
(sutampantys su lentelės skiltimis (stulpeliais)):
1. Eilės numeris (bazinis lentelės elementas);
2. Pavadinimas, dažniausiai jis atspindi objekto tipą, pavyzdžiui, namas ar parkas. Be
to, moderno stiliaus pastatų (kurie sudaro didžiąją duomenų dalį) pavadinimuose
dažnai minimas ir pirminis pastato nuosavybės teisės turėtojas, pavyzdžiui, Zalkindų prekybos rūmai arba Chajos Kremer namas (nurodo pastato pirminį savininką);
3. Tikslus adresas, kuriame nurodoma savivaldybė, gyvenvietė (miestas, kaimas) ir
gatvė (gatvės) ir objekto numeris;
4. Unikalus objekto kodas iš Kultūros paveldo departamento Nekilnojamųjų kultūros
vertybių registro (dalis moderno architektūros objektų į šį sąrašą nėra įtraukta);
5. Originali objekto paskirtis patikslina pavadinime nurodytą objekto tipą ir parodo
pirminę (istorinę) objekto paskirtį, pavyzdžiui: nuomojamas gyvenamasis namas,
rezidencija, švietimo įstaiga ir kitos. Be tikslių objekto paskirčių, yra pastatų grupė,
kuriai priskiriami universalios paskirties pastatai (juose vienu metu galėjo būti vykdoma ir prekyba (tarkim, pirmame aukšte), ir gyventi žmonės (kituose aukštuose);
6. Objekto statybos (arba rekonstrukcijos moderno stiliumi) metai. Jei nėra tikslių metų, nurodomas apytikslis pastatymo amžius, pavyzdžiui, XX a. pr. (dvidešimto amžiaus pradžia). Šioje skiltyje nurodomas (jei žinomas) ir objekto projekto autorius,
dažniausiai architektas ar inžinierius;
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7. Moderno stiliaus kryptis (šaka) išskiriama remiantis temine literatūra ir straipsnio
autorių empiriniais duomenimis (nuotolinis ir lauko monitoringas). Moderno pastatai klasifikuoti į tokias kryptis: racionalusis geometrinis, plastiškasis-dekoratyvusis, modernas su istorizmo stiliais, jugendas ir kiti tarpiniai variantai.
Be to, eilučių spalvomis nusakomos kitos objektų savybės: šviesiai rudos spalvos fone
pažymėti objektai yra mediniai; pilkšvos spalvos fone – mūriniai; žalios spalvos fone – parkai; šviesiai oranžinės spalvos fone pažymėti pastatai, kurių interjeras yra moderno stiliaus
(eksterjeras yra kitų stilių).
1 lentelė. Moderno stiliaus objektų duomenų bazės (lentelės) iškarpa
Table 1. Extract from a database (table) of Modern Style objects
Eil.
nr.

Objekto
pavadinimas

Objekto adresas

Unikalus
objekto
kodas

Originali
objekto
paskirtis

Statybos
metai/amžius,
projekto autorius

Stiliaus kryptis
(šaka)

14.

Grigorijaus
Michelsono namas
(dabar - Valdo
Adamkaus biblioteka-muziejus)

Kauno miesto sav.,
Kauno m.,
S. Daukanto g. 25

15967

Nuomojamas
gyvenamasis
namas

1910 m., Jobūbas
Ušakovas

Racionalusis
geometrinis
modernas

15.

Kauno „Saulės“
gimnazija

16.

„Ragučio” namas

17.

Mordchelio Gerzono
namas

Kauno miesto sav.,
Kauno m., Šv.
Gertrūdos g. 14B

31203

18.

Vasilijaus Ostrovskio
vila

Kauno miesto sav.,
Kauno m.,
V. Putvinskio g. 28a

-

Kauno miesto sav.,
Kauno m.,
Savanorių pr. 46
Kauno miesto sav.,
Kauno m.,
Savanorių pr. 9

Antano Gravrogko
Kauno miesto sav.,
namas (dabar - MRU
19.
Kauno m.,
Viešojo saugumo
V. Putvinskio g. 70
akademija)
Kauno miesto sav.,
20.
Vulfo Lurjė namas
Kauno m.,
Vasario 16-osios g. 8

10710

29497

Švietimo
1913 m., Kauno
Racionalusis
(mokymo) gubernijos architektas
geometrinis
įstaiga
F. Malinovskis
modernas
Nuomojamas 1922-1923 m., Mykolas
Modernas,
gyvenamasis Songaila ir Vladimiras persipynęs su
namas
Dubeneckis
„tautiniu stiliumi"
Interjeras: SecesiUniversalios
Statytas XIX a. pab., in- nis dekoratyvusis;
paskirties
terjeras – 1908-1909 m. Eksterjeras: Istopastatas
rizmas
Individualus
Plastiškasis–
1912 m., Aleksiejus
gyvenamas
dekoratyvusis
Strynikovas
namas
modernas

34860

Nuomojamas
gyvenamasis
namas

1914 m., Edmundas
Alfonsas Frykas

Racionalusis
geometrinis
modernas

-

Nuomojamas
gyvenamasis
namas

1911 m., Jobūbas
Ušakovas

Plastiškasis–
dekoratyvusis
modernas

Buvo atliekami ir distanciniai tyrimai (kartografinės ir aerofotografinės medžiagos tyrimai), t. y. naudojantis interaktyvia lietuviška internetinių žemėlapių svetaine maps.lt, buvo
ieškomi Lietuvos moderno objektai bei jų konfigūracija. Naudodamiesi tarptautine Google
Maps žemėlapių sistema, autoriai vertino dabartinę pastatų būklę aukštos rezoliucijos palydovinėse fotografijose, apžvelgė pastatų stilistinius ypatumus pasitelkę 360° panoraminio
vaizdo funkciją Street View. Kitas etapas buvo kartografinių kūrinių (žemėlapio ir trijų kartoschemų) kūrimas. Prieš darant temines kartoschemas, buvo analizuojami ir senieji miestų
planai, siekiant išsiaiškinti moderno objekto užstatymo raidą, paplitimą ir įtaką erdvinei
miesto struktūrai: Vilniaus (1898 ir 1916 metų), Kauno (1871 ir 1929 metų), Klaipėdos (1903 ir
1939 metų). Sudarant moderno objektų teritorinio pasiskirstymo Lietuvos kraštovaizdyje že7
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mėlapį, kraštovaizdžio morfologinių ruožų, sričių ir rajonų ribos buvo braižomos pagal profesoriaus P. Kavaliausko Lietuvos kraštovaizdžio morfologinio rajonavimo žemėlapio supaprastintą schemą (Kavaliauskas, 2011). Moderno architektūros objektų sklaidos Vilniaus
kraštovaizdyje kartoschemoje kraštovaizdžio rajonavimo ribos išvestos pagal Vilniaus miesto kraštovaizdžio apylinkių ir vietovių ribų žemėlapį (Kavaliauskas, 2011).
Kauno ir Klaipėdos moderno architektūros kartoschemose kraštovaizdžio apylinkės
ir vietovių ribos išvestos pačių šio tyrimo autorių taikant lyginamąjį metodą ir remiantis įvairiais kraštovaizdžio struktūros elementais. Daugiausia atsižvelgta į reljefo pobūdį kaip pagrindinį kraštovaizdžio morfostruktūros elementą, neužmirštant urbanizacijos laipsnio, hidrografinio pobūdžio, miškingumo ir sukultūrinimo erdvinių tipų. Kadangi kartoschemos
atspindėjo miestų teritorijas, todėl braižant ribas buvo analizuojami erdviniai užstatymo tipai atsižvelgus į istorinius kraštotvarkos laikotarpius (raidos etapus), tokius kaip viduramžių, naujųjų laikų, naujausiųjų laikų planavimo, etnotradiciniai užstatymai bei jų potipiai. Be
kraštovaizdžio morfologinio pobūdžio, žemėlapyje ir kartoschemose buvo atlikta teminė
moderno objektų klasifikacija, kuri sudaryta pagal pastatų stiliaus kryptis, krypties grynumą, pastatymo laikotarpį ir medžiagiškumą. Buvo atliekami ir lauko tyrimai (monitoringai),
kurių metu tiesiogiai susipažinta su Lietuvos moderno architektūros raiška kraštovaizdyje
(tiek erdviškai, tiek stilistiškai) ir vaizdai užfiksuoti darant fotonuotraukas, vėliau jos susistemintos. Galiausiai, atlikus visus praktinius tyrimus, tiek tekstinė, tiek grafinė (kartografinės ir ikonografinės) medžiaga buvo apibendrinta ir parašytos išvados. Dalis išvadų yra lyg
pasiūlymai ateities tyrimams ir darbų tęstinumui.

Moderno architektūros stiliaus bruožai ir regioniniai ypatumai
„Modernas (pranc. moderne – naujas, šiuolaikinis), XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
architektūros, taikomosios ir vaizduojamosios dailės kryptis, plitusi daugiausia Europos ir
Jungtinių Amerikos Valstijų mene. Modernas susiklostė kaip priešprieša eklektizmui, istorizmui, realizmui, akademizmui, masinei meno pramonei. Moderno atstovai savo kūrybą
siejo su individualizmo filosofija, elitine menas menui teorija, siekė kurti naują organišką
stilių, apimantį visas aplinkos estetinio formavimo sritis (pastatus ir jų aplinką, interjerą, tapybą, skulptūrą, grafiką, taikomąją dekoratyvinę dailę)“ (VLE, 2021).
„Moderno dailės ikonografija artima simbolizmui. Kūryboje pabrėžta dinamika, stilizuotas dekoratyvumas, kompozicijos asimetrija. Dažniausiai naudoti motyvai – moters figūra, gėlės, paukščiai, svarbiausia raiškos priemonė – linija (banguota, lanksti, asimetrinė). Tapybai būdinga plokščių kontrastingų spalvinių dėmių deriniai, gausi ornamentika, dekoratyvumas. Architektūroje siekta kurti naują meną iš naujų medžiagų (metalo konstrukcijos,
stiklas, keramika), ieškoti funkcijos ir formos vienovės. Interpretuotos vietinės tradicijos (Zakopanės stilius, vadinamasis šiaurės modernas), kartais – Rytų šalių architektūra. Statiniams
būdinga plastiškumas, aptakios linijos, augalinis dekoras. Moderno pastatai ir interjerai originalūs, būdinga raiškos formų vienovė“ (VLE, 2021).
Modernas kartais laikomas viena iš modernizmo srovių, suklestėjusių XIX a. pabaigoje
ir trukusių iki Pirmojo pasaulinio karo (pavienių objektų buvo ir vėliau). Modernas įvairiose
šalyse turėjo nevienodus vardus. Prancūzijoje, Belgijoje vadinamas Art Nouveau, Nyderlanduose – Nieuwe Kunst („naujasis menas“) arba Nieuwe Stijl („naujasis stilius“), Danijoje –
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Skønvirke („grožio darbas“), Vokietijoje ir kitose Šiaurės šalyse – jugendu (Jugendstil), Austrijoje, Vengrijoje, Lenkijoje – secesija (Sezession), Šveicarijoje (La Šo de Fono mieste) – Style Sapin („pušies stilius“), Italijoje – liberty stiliumi (Stile Liberty), Ispanijoje – modernisto, arba
Gaudí (pagal architekto A. Gaudí pavardę), stiliumi, Jungtinėse Amerikos Valstijose – Tiffany stiliumi (pagal dailininko L. C. Tiffany pavardę), Jungtinėje Karalystėje – moderno arba
Glazgo stiliumi (Glasgow style), Rusijoje, taip pat ir Lietuvoje, – modernu (Modern style) ir pan.
Pagal kaimyninių šalių vartojamus pavadinimus šis stilius Lietuvoje gali būti pavadinamas
secesija, o kartais ir jugendu. Kiekvienoje šalyje kūrė labai skirtingi ir originalūs menininkai,
todėl skiriasi ne tik pavadinimai, bet ir stiliaus kryptys (Vilniaus senamiesčio..., 2011; Modernas, 2020; Art Nouveau, 2020; Glasgow School, 2020; Jugendstil, 2020; Liberty style, 2020;
Modernisme, 2020; Style Sapin, 2020; Vienna Secession, 2020 ir kt.).
Galima sakyti, kad modernas atsirado beveik tuo pačiu metu visuose Europos meno
centruose: Paryžiuje, Briuselyje, Barselonoje, Vienoje, Miunchene, Glazge. Visų šių meno
centrų menininkai norėjo atmesti nusistovėjusios praeities meno stilius ir siekė individualių
meninės raiškos priemonių. 1884 m. Belgijos meno žurnale „L‘Art Moderne“ pirmą kartą
buvo pavartotas art nouveau terminas. Briuselį galima laikyti art nouveau sostine. Pagrindiniai
art nouveau architektai Belgijoje buvo Victoras Horta (subūręs Briuselyje pirmąją naujosios
krypties architektų grupę), Germannas Obristas (sukūręs grafinį moderno stiliaus simbolį –
„botago kirtį“, paremtą lanksčiu dinamišku augaliniu motyvu), taip pat Paulis Hamesse’as,
Léonas Sneyersas, Paulis Hankaras ir kt. Pačioje XX a. pradžioje šie architektai suprojektavo
įspūdingų pastatų, tokių kaip senasis „Waucquez“ prekybos centras, vila „Carpentier“, vila
„Beau Site“, viešbutis „Grashem“ ir daugelis kitų (Vilniaus senamiesčio..., 2011).
Austrų architektas akademikas Ottas Wagneris 1895 m. išleido vadovėlį „Moderne
Architektur“, kuriame siūlė atsisakyti perdėto eklektiško dekoro ir siekti kuo didesnio paprastumo. Jį galima laikyti austrų moderno mokyklos kūrėju, aplink kurį būrėsi daug jaunųjų
architektų. O. Wagnerio išpopuliarintas Austrijos geometrinis modernas, kuriam būdingos
simetriškos stačiakampės formos, per Peterburgą atsirado ir Lietuvoje, ypač Vilniuje (Vilniaus senamiesčio..., 2011).
Prancūzijoje moderno madą pradėjo architektas Hectoras Guimard’as, išgarsėjęs, kai
1899–1900 m. suprojektavo įėjimus į Paryžiaus metro (1 pav. A), naudodamas lenktas kaldintos geležies formas (Vilniaus senamiesčio..., 2011). Be H. Guimard’o, svarbūs moderno
stiliaus kūrėjai buvo René Lalique’as, kūręs moderno stiliaus interjero baldus ir vitražus,
Jules’is Lavirotte’as, kūręs įspūdingai grakščius ir gausiai dekoruotus pastatų fasadus, pavyzdžiui, Italijos licėjaus pastatą Sedillot gatvėje ir kt. (Modernas, 2020).
Kalbant apie Ispaniją, tai čia išsiskiria vienas žymiausių, gal net ir pats žymiausias
moderno architektas pasaulyje katalonas Antonijus Gaudí (Antoni Gaudí i Cornet ), kurio
architektūra yra bene labiausiai nutolusi nuo klasikinės architektūros sampratos. „Jo sukurti
pastatai Barselonoje (Katalonija, Ispanija) taip organiškai įsilieja į aplinkos peizažą, kad atrodo lyg būtų sukurti gamtos, o ne žmogaus rankų“ (1 pav. B) (Modernas, 2020).
Ryga (2 pav.) taip pat yra vienas didžiausių moderno (art nouveau krypties) architektūros centrų (gal net pats didžiausias) todėl, kad visame mieste yra per 800 šios architektūros
pastatų, o centrinėje miesto dalyje moderno pastatai sudaro trečdalį. Tai pati didžiausia moderno pastatų koncentracija pasaulyje, nes kitose senosiose Europos sostinėse didžioji dalis
pastatų jau buvo pastatyta iki moderno stiliaus atsiradimo. Vienas iš pagrindinių elementų,
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pagal kurį Rygos istorinis centras įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, yra Rygos
art nouveau pastatų gausa ir unikali vertė (Lukšionytė-Tolvaišienė, 2000a; Vilniaus senamiesčio..., 2011).

1 pav. Moderno architektūros pavyzdžiai Europoje (A – Hectoro Guimard’o projektuotas Paryžiaus
metropoliteno įėjimas (Why Paris..., 2018); B – Antonijaus Gaudí projektuota Šv. Šeimynos bažnyčia
(Prireikė net..., 2019))
Fig. 1. Examples of modern architecture in Europe (A - Paris metropolitan entrance designed by Hector Gimar
(Why Paris ..., 2018); B - Church of the Holy Family designed by Anthony Gaudi (Prireikė net..., 2019))

2 pav. Rygos moderno pastatų dekoras (jugendo stilius, 2021; Tracing the..., 2020)
Fig. 2. Decor of modern Riga buildings (Jugendo stilius, 2021; Tracing the ..., 2020)

Visoms šalims, kuriose kūrėsi ir plito modernas, yra būdingi bendri stilistikos bruožai,
tokie kaip formų įmantrumas ir įvairovė (asimetrija, lenktos, išraitytos linijos, įvairių dydžių
trapecijos, stačiakampių deriniai). Moderno ornamentai yra fitomorfinių (imituojantys augalus, ypač vijoklinius) motyvų, taip pat įvairių geometrinių formų. Stilius vystėsi su technologinėmis naujovėmis, naudotos gelžbetonio konstrukcijos, atviros metalinės konstrukcijos
(balkonų grotelės, tvorelės, laiptų turėklai), ypač išsiskiria netaisyklingų, užapvalintų formų
langų ir durų rėmai.
Lietuvos architektūroje modernas pradėjo reikštis apytiksliai nuo 1900 m. iki Pirmojo
pasaulinio karo (pavienių apraiškų sutinkama ir XX a. 3 dešimtmetyje). Modernas vystėsi
šalia Lietuvoje ilgiau gyvavusio istorizmo stiliaus, o tarpukariu iš moderno dalinai išsivystė
ir po jo įsivyravo modernizmas (kartais vadinamas racionaliuoju modernu). Lietuvoje plitu10
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siam modernui didžiausią įtaką darė Sankt Peterburgo modernas (daugiausia Vilniuje), Lenkijos secesija (Vilniuje) ir Vokietijos jugendas (Klaipėdoje, Mažojoje Lietuvoje).

3 pav. Moderno stiliaus pastatų raiškos pavyzdžiai Lietuvoje (Vilniaus, Kauno, Marijampolės
pastatai, 2020–2021, D. Jurčiukonio nuotraukos; Klaipėdos pastatai – Google Street View fiksacija; Chaimo Frenkelio vilos nuotrauka (Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2021))
Fig. 3. Examples of expression of Modern Style buildings in Lithuania (Vilnius, Kaunas, Marijampolė
buildings, 2020-2021, photos by D. Jurčiukonis; Klaipėda buildings from Google Street View; Chaim
Frenkel Villa (Šiauliai Aušra Museum, 2021))
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Lietuvoje moderno stiliaus architektūros raidą galime išskirti į du etapus (LukšionytėTolvaišienė, 2000a):
• ankstyvasis (būdingos plastiškos (lanksčios) formos, fitomorfinis (augalinis) dekoras). Raiškiausias pavyzdys – architekto A. Filipovičiaus-Duboviko vila (1903;
M. Valančiaus g. 3, Vilnius);
• vėlyvasis (būdingas racionalumas, geometrinė stilizacija). Raiškiausias pavyzdys –
architekto V. Michnevičiaus kotedžas (1913; J. Tumo‑Vaižganto g. 4, Vilnius).
Svarbu pabrėžti tai, kad Lietuvoje moderno stiliaus pastatai (daugiausia visuomeniniai) savo menine raiška dažnai yra persipynę su istorizmu (arba retrospektyvizmu), taip
formuodami dar vieną šio stiliaus kryptį. Pagal moderno kompozicijos principus buvo transformuojami neobaroko, neorenesanso, neoklasicizmo pastatai – tūris ir planas tapo asimetriški, naujoviškai stilizuotas dekoras, naudotos naujos konstrukcijos ir statybinės medžiagos
(didelės stiklo plokštumos, šlifuotas akmuo, kaltas metalas, metalo santvaros, apdailos plytelės, gelžbetonis, faktūrinis tinkas) (VLE, 2021).
Statant bankus dažniausiai buvo naudojamos modernizuoto neoklasicizmo formos.
Geriausi pavyzdžiai – dveji architekto M. Prozorovo suprojektuoti Rusijos valstybinio banko
rūmai, tiek Vilniaus filialas (1909; dab. Lietuvos mokslų akademijos rūmai), tiek Kaune buvęs
banko filialas (1914; dab. Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetas). Moderno
stiliumi pastatytose švietimo įstaigose įsivyravo moderno bruožų įgavęs „plytų“ (arba „medžiagų“) stilius. Pavyzdžiui – 1913 m. pastatyti Žemės ūkio mokyklos rūmai Dotnuvoje (architektas A. Ditrichas; 1944 m. nugriauti) ir tais pačiais metais pastatyta Kauno „Saulės“
gimnazija, kurią projektavo inžinierius F. Malinovskis, o statybų galutinį procesą užbaigė
E. A. Frykas (VLE, 2021).
Vilniuje esantys pirklių rūmai (Gedimino pr. 35) yra geras to laiko klasikinės architektūros tranformacijos (modernizacijos) pavyzdys (1913, architektas M. Prozorovas). Moderno bei
neobaroko stilistikos formos derintos ir jau neišlikusiame pirmojo Vilniaus kino teatro fasade
(1911, architektas V. Stipulkovskis) ir Vileišių rūmų ansamblio architektūroje (1904–1906,
architektas Augustas Kleinas). 1924 m. E. A. Fryko suprojektuota Marijampolės geležinkelio
stotis yra geras grynosios secesijos pavyzdys. 1913 m. pastatytame Lenkų teatre Vilniuje
(dab. Lietuvos rusų dramos teatras) architektai V. Michnevičius ir A. Parčevskis panaudojo
stilizuotus motyvus, atspindinčius Vilniaus ir Krokuvos senąją architektūrą. Tuo metu pradėtos naudoti gelžbetonio ir metalinių perdangų konstrukcijos (Zavadskių prekybos namai,
Turgaus halė Vilniuje) (VLE, 2021).
Verta pastebėti, kad moderno stiliaus plitimo laikotarpiu keitėsi ir architektūros sektoriaus (architektų bendruomenės) organizacinė struktūra, nes buvo įsteigti pirmieji privatūs
architektų biurai. Tai galėjo daryti įtaką ir architektų kūrybai, pastatai buvo individualizuojami, nes taikytasi ir prie užsakovų meninio pojūčio ir suvokimo. Tai atsispindi gyvenamųjų
namų projektuose (tiek nuomojamuose daugiabučiuose, tiek individualiose miesto vilose).
Čia pažymėtina bankininko J. Montvilos asmenybė, kuris 1898–1911 m. Vilniuje sugalvojo
įkurdinti penkias gyvenamųjų namų kolonijas (Aguonų, Rasų, Šnipiškių, Jovaro ir Lukiškių). Pirmosios kolonijos išsiskyrė sodybinio tipo užstatymu su sodeliais, atkartojo užmiesčio dvarelius (Aguonų ir Jovaro). Šnipiškių ir Rasų kolonijose suprojektuoti įvairaus tipo namai (tiek daugiabučiai, tiek kotedžai). Ryškiausia – Lukiškių gyvenamųjų namų kolonija,
kurios architektai buvo A. Kleinas ir V. Michnevičius. Šios kolonijos kotedžams būdinga ir
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racionalioji, ir plastiškoji moderno kryptys (plačiau aprašoma kitame skyriuje). Lukiškių kolonija nuo 2021 m. balandžio mėnesio yra nacionalinio lygio kultūros paveldo objektas, todėl
saugomas kaip ypač unikalus architektūros kompleksas. Iš architektų būtina paminėti Antaną Vivulskį (pirmasis architektas iš Lietuvos, po XIX a. antrojo sukilimo studijavęs Vakarų
Europoje). Jis naudojo gelžbetonio konstrukcijas sakraliniuose statiniuose, suprojektavo moderno stiliaus Trijų Kryžių paminklą (1916) ir, deja, nebaigtą statyti Švenčiausiosios Jėzaus
Širdies bažnyčią (1913).

Moderno architektūros objektų sąsajos su kraštovaizdžiu ir jų teritorinis
pasiskirstymas Lietuvoje
Architektūros svarba kraštovaizdyje yra neabejotina, juk akivaizdu, kad iš žmogaus
veiklos sukurtų kraštovaizdžio elementų architektūros kūriniai yra vyraujantys. Skirtingai
nuo tapybos ir muzikos, kaip dvasinės kultūros formų, neturinčių tiesioginio poveikio gamtai, architektūra kuria konkrečias materialinės kultūros formas labai stipriai veikdama kraštovaizdį. Reikia nepamiršti ne tik faktinių architektūrinių kūrinių – pastatų, kurie gali turėti
didesnę ar mažesnę meninę vertę, bet ir kraštovaizdžio architektūros kūrinių – architektūrinių ansamblių, kuriuose žmogaus rankų ir technikos darbas harmoningai derinamas su
gamtinio kraštovaizdžio elementais. Miesto užstatymo struktūra taip pat gali būti laikoma
svarbiausiu architektūros indėliu į kraštovaizdį.
Istoriškai buvo sukurti ir realizuoti įvairūs urbanizuoto bei parkinio kraštovaizdžio
erdvinio organizavimo (arba architektūriniai) modeliai, atspindintys įvairių epochų funkcines nuostatas bei meninius idealus. Beveik visus juos pagal principinę teritorinę išraišką
būtų galima skirti į tris pagrindines grupes:
• reguliarumo (geometrinio taisyklingumo) principais pagrįstos kultūrinio kraštovaizdžio erdvinės struktūros, dominavusios iki XVIII amžiaus;
• laisvumo (organiško natūralumo) principais pagrįstos kultūrinio kraštovaizdžio
erdvinės struktūros, atsiradusios romantizmo laikais – XVIII a. ir vėliau;
• skirtingais formavimo principais sukurtos mišraus simbiotinio pobūdžio erdvinės
kultūrinio kraštovaizdžio struktūros, ypač paplitusios XIX–XX amžiuose“ (Kavaliauskas, 2011).
Būtent moderno architektūros objektuose galima matyti visų trijų architektūrinių modelių grupių savybes (geometriškumą, organiškumą, mišrumą) tiek savo menine raiška, tiek
erdvine struktūra (kraštovaizdyje ir teritorinėje dimensijoje).
Pagal autorių sudarytą moderno architektūros objektų duomenų bazę, Lietuvoje šiuo
metu yra išlikę apie 163 moderno architektūros objektai. Tiesa, šis skaičius dar tikrai yra
tikslintinas, nes įvairūs šaltiniai, architektūros specialistai, architektūrologai bei teminių leidinių autoriai moderno stilistiką traktuoja nevienodai. Duomenų bazėje yra įskaičiuoti ir diskusiniai moderno kraštovaizdžio architektūros kūriniai – parkai (jų yra tik 2), ir keli moderno
stiliaus interjerai, bet didžioji dalis (apie 96 proc.) objektų yra pastatai.
Dauguma moderno objektų yra didžiųjų miestų teritorijose: Vilniaus miesto sav.
55 proc.; Klaipėdos miesto sav. 16 proc.; Kauno miesto sav. 10 proc.; Druskininkų sav.,
Palangos miesto sav. ir Kėdainių rajono sav. po 2 proc.; Joniškio rajono sav., Marijampolės
sav., Šakių rajono sav., Šiaulių miesto sav., Šilutės rajono sav., Širvintų rajono sav., Telšių
rajono sav., Vilkaviškio rajono sav., Vilniaus rajono sav. tik po 1 proc. (suapvalinus). Kalbant
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absoliutiniais skaičiais, Vilniaus mieste priskaičiuojama apie 90 moderno objektų, Klaipėdoje –
26, Kaune – 16, Šilutėje – 11, Kėdainių rajone, Druskininkuose ir Palangoj – po 4, o likusiose
8 savivaldybėse – po 1 moderno architektūros objektą.
Žvelgiant į moderno architektūros objektų teritorinio pasiskirstymo Lietuvos kraštovaizdyje žemėlapį (4 pav.), patvirtinama tendencija, kad moderno architektūra pasiskirsčiusi
labai netolygiai. Tokį paplitimo būdą galima pavadinti lizdiniu, kai objektai tankiausiai susikoncentravę keliuose centruose (branduoliuose). Šiuo atveju centrai yra stambūs urbanistiniai kompleksai – didieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Be pagrindinių centrų, matosi
bent 4 smulkesni moderno architektūros paplitimo centrai: 2 savarankiški periferiniai branduoliai (Druskininkai ir Kėdainių rajonas) ir 2 smulkesni seseriniai branduoliai (priskiriami
Klaipėdos branduoliui: Palanga ir Šilutė). Likusiuose 9 savarankiškuose moderno architektūros paplitimo taškuose yra tik po vieną moderno architektūros objektą: 8 pastatai ir 1 moderno struktūros parkas (Biržuvėnuose).
Sudarytame žemėlapyje atsispindi ne tik elementarus moderno architektūros paplitimas Lietuvos savivaldybių lygmeniu, bet ir Lietuvos kraštovaizdžio morfologinių ruožų, sričių ir rajonų lygmeniu. Taigi galima analizuoti moderno architektūros sklaidą skirtinguose
Lietuvos kraštovaizdžiuose.
Pradedant nuo vakarinės Lietuvos dalies, Vakarų Pabaltijo žemumos ruože (indeksas –
B) esančiose Pajūrio žemumos (II) ir gal Vakarų žemaičių žemumos (III) srityse yra sutinkami
moderno objektai. 4 moderno (tiksliau jugendo) pastatai yra mažai urbanizuotos miškingos
Kuršių nerijos rajone (3 pastatai Smiltynėje ir 1 Nidoje). 4 pastatai yra urbanizuotos miškingos Baltijos pakrančių lygumos rajone (4) (Palangoje). 23 Klaipėdos jugendo (ir jugendo
su kitų stilių bruožais) pastatai yra šiaurinėje urbanizuotos agrarinės Nemuno deltos lygumos rajono (6) dalyje (Klaipėdoje be Smiltynės). Vakarų žemaičių žemumos srityje moderno
architektūra (apie 8 pastatai, kiti 3 Šilutės pastatai yra vakarinėje miesto dalyje, todėl patenka
į kitą (6) kraštovaizdžio rajoną) yra tik pačiame pietvakariniame pietinės miškingos agrarinės lygumos rajono (7) kampe (Šilutės miesto rytinę dalį galime priskirti šiam rajonui, ties ta
vieta yra brėžiama kraštovaizdžio teritorinių vienetų riba).
Žemaičių aukštumos srityje (V) yra tik 2 moderno architektūros objektai: šiaurės Žemaičių aukštumos agrarinės plynaukštės (12) rajone esantis Biržuvėnų dvaro sodybos parkas ir
rytų Žemaičių urbanizuotos agrarinės plynaukštės (13) rajone stovinti Frenkelio vila (Šiauliai).
Vidurio Pabaltijo žemumų ruože (D) yra 24 moderno architektūros objektai (21 moderno pastatas ir 3 moderno interjerai). 1 pastatas yra Žiemgalos žemumos srities (VII) Lielupės agrarinės lygumos rajono (15) vakarinėje dalyje (Žagarė). 3 moderno pastatai (Kėdainių rajonas) ir vienas dvaro interjeras (Lančiūnava) yra centrinės Lietuvos žemumos srities
(IX) Nevėžio miškingos agrarinės mažai urbanizuotos lygumos rajone (18). 2 pastatai (Marijampolės ir Vilkaviškio geležinkelio stotys) ir 1 dvaro moderno stiliaus interjeras (Gelgaudiškis) yra pietvakarių Lietuvos žemumos srities (X) Nemuno žemupio miškingos agrarinės
lygumos rajone (20). Kauno kraštovaizdyje esantys 17 moderno objektų (16 pastatų ir 1 moderno stiliaus interjeras) yra aptariami kitame skyriuje.
Baltijos aukštumų ruože (E) yra tik 1 moderno stiliaus pastatas (Šešuolėlių dvaras), jis
priklauso Aukštaičių aukštumos srities (XI) vakarų Aukštaičių mažai miškingo agrarinio
kalvyno (22) rajonui.
14
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4 pav. Moderno architektūros objektų teritorinio pasiskirstymo ir rajonavimo Lietuvos kraštovaizdyje
žemėlapis (kraštovaizdžio morfologinių vietovių ribos išvestos pagal P. Kavaliausko Lietuvos kraštovaizdžio morfologinio rajonavimo žemėlapį (Kavaliauskas, 2011)) (Jurčiukonis, 2021)
Fig. 4. Map of the territorial distribution and regionalisation of Modern Style architectural objects in the Lithuanian landscape (boundaries of the morphological areas of the landscape are derived from the map of the morphological regionalisation of the Lithuanian landscape by P. Kavaliauskas (Kavaliauskas, 2011)) (Jurčiukonis, 2021)

Pietų Pabaltijo žemumos ruože (F) yra daugiausia moderno objektų (apie 96) (1 parkas –
Sereikiškių, 1 moderno monumentas – Trijų Kryžių ir apie 94 moderno pastatai). Vilniaus
kraštovaizdyje esantys objektai plačiau aptariami kitame skyriuje. Be Vilniaus, šiame ruože
esančios bent 4 Druskininkų vilos turi moderno bruožų. Jos priklauso pietryčių Lietuvos
(Dainavos) žemumos srities (XVI) Nemuno vidurupio – Merkio žemupio miškingų paslėnių
rajonui.
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Medininkuose esanti ir moderno bruožų turinti Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero medinė
bažnyčia priklauso visai kitam kraštovaizdžio ruožui – vidurio Baltarusijos aukštumos (H),
tiksliau, ji stovi Ašmenos (Pietų Nalšios) aukštumos srities (XVIII) Medininkų aukštumos
miškingo agrarinio kalvyno rajono (40) šiaurinėje dalyje.
Atsižvelgus į pastebėtus moderno objektų sklaidos ypatumus, buvo sukurtas Lietuvos
moderno architektūros objektų rajonavimas (4 pav.). Žemėlapyje įvairių moderno architektūros stiliaus krypčių (šakų) pastatai atskleidžia teritorinius dėsningumus, todėl, remdamasis bendrąja geografinio rajonavimo logika, straipsnio autorius D. Jurčiukonis išskyrė šešių
moderno architektūros teritorinių vienetų (rajonų) ribas:
• Carinių laikų (gubernijų centrų) moderno rajonas;
• Vokiškojo (Klaipėdos krašto) jugendo rajonas;
• Tarpukario (Kauno–Marijampolės) moderno rajonas;
• Pajūrio medinės architektūros (kurortinių vietovių) moderno rajonas;
• Vilniaus–Druskininkų medinės architektūros (kurortinių vietovių) moderno rajonas;
• Mažai išreikštų stiliaus krypčių (vidurio ir šiaurės Lietuvos) moderno rajonas.

Moderno architektūros pastatų erdvinė ir meninė raiška
Vilniaus kraštovaizdyje
Modernas į Vilnių atkeliavo iš Varšuvos, Krokuvos bei Sankt Peterburgo apie 1900 m.
ir gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios. Didžiausią įtaką darė Sankt Peterburgo moderno ir Lenkijos secesijos stiliaus srovės. Mieste yra apie 50 grynojo moderno pavyzdžių ir
tiek pat pastatų, turinčių moderno bruožų. Vilniuje, kaip pagrindiniame moderno mados
plitimo centre, reiškėsi visos technologinės naujienos, be jau minėtų metalo ir gelžbetonio
konstrukcijų, nemažai naudota ir įstiklintų vitrinų bei piramidinio tipo stoglangių. XX a. pradžioje buvo statoma daug visuomeninės paskirties pastatų: finansinės įstaigos (bankai), komerciniai pastatai (prekybos rūmai) ir kultūros įstaigos (teatrai). Visgi vyraujanti pastatų
paskirtis buvo nuomojami daugiabučiai, kuriuose buvo tokių technikos laimėjimų kaip liftai,
centrinis šildymas ir kitos utilitarinės sistemos – vandentiekis bei kanalizacija (Lukšionytė‑
Tolvaišienė, 2000a; Lukšionytė-Tolvaišienė, 2000b). Kalbant apie žymiausius architektus,
„1904–1912 m. Vilniaus miesto vyriausiuoju architektu dirbo Vaclovas Michnevičius (Wacław Michniewicz), kuris suprojektavo nemažai svarbių to meto pastatų: Lenkų teatrą, Turgaus halę, architektų biurą su butais (J. Tumo-Vaižganto g. 4/1). V. Michnevičius kaip ir daugelis to meto architektų: M. Prozorovas, V. Stipulkovskis, A. Antonovičius, A. Kleinas studijavo Peterburge. Jų kūrybai būdinga racionaliojo geometrinio moderno kryptis. Keli architektai (E. Rouba, A. Parčevskis) studijavo Rygoje, tačiau Rygai būdinga art nouveau kryptis
Vilniuje nepaplito.“ (Vilniaus senamiesčio..., 2011).
Geriausiai moderno laikotarpio miesto užstatymo teritorijos yra išreikštos senuosiuose Vilniaus miesto planuose. Palyginus 1898 m. miesto planą (Vilniaus miestas..., 2020), kurtą
prieš moderno plitimą Vilniuje, ir 1916 m. planą, kai beveik visi moderno pastatai Vilniuje
jau buvo pastatyti (LMA..., 2020), pasimato aiškus pokytis – spartesnio urbanistinio vystymosi tendencijos. Vilniuje moderno laikotarpiu miesto ribos prasiplėtė, buvo urbanizuotos
prieš tai menkai apgyvendintos teritorijos. Aiškiai padidėjo Žvėryno rajono užstatymas ir
buvo statomos naujos gyvenamųjų namų kolonijos, kurių didžiausia – Rasų kolonija, tuo
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metu buvusi pačiame miesto pietrytiniame pakraštyje. Didelis pokytis įvyko ir Naujamiesčio
rajone, kuriame yra didelė moderno stiliaus pastatų koncentracija.
Vilniui būdingos trys moderno architektūros stiliaus kryptys (Lukšionytė-Tolvaišienė,
2000a):
1) Modernas, persipynęs su istorizmu (Turgaus halė, Lenkų dramos teatras, P. Vileišio rūmai). Šios krypties statiniuose išreikšti ir moderno, ir istorizmo (neoromanika, neogotika, neorenesansas, neobarokas, neoklasicizmas) stilistiniai bruožai: langų dalijimas, dideli segmentiniai langai, naujos gelžbetonio ir metalo konstrukcijos,
moderno formos interjeruose.
2) Plastiškasis-dekoratyvusis modernas (A. Filipovičiaus-Duboviko vila, Pamėnkalnio namų grupė, neišlikę saldumynų parduotuvės „Viktorija“ interjeras ir Amatų
paviljonas). Kaip ir nusako pavadinimas, kryptis pasižymi plastika, banguotomis
linijomis, lenktomis durų rėmų, langų formomis, gausiai dekoruota įvairiais simboliais, fitomorfiniais, zoomorfiniais ir antropomorfiniais motyvais (ypač moterų
veidais. Plastiškojo moderno kryptis klestėjo Belgijoje ir Prancūzijoje, taip pat Latvijoje, Rygoje).
3) Racionalusis geometrinis modernas (Felikso Zavadskio namas, Zalkindų prekybos
namai, Rusijos–Azijos bankas). Ši kryptis daugiausia buvo paplitusi Austrijoje ir
Lenkijoje (vadinama secesija) ir Rusijoje (Peterburgo modernas). Fasadams būdingi
stačiakampiai langai su įvairaus dydžio padalomis, langai su nusklembtais kampais, santūri stilizuotų geometrinių formų puošyba, lenktos linijos naudotos labai
saikingai. Visoms kryptims būdinga fasadų ir planų asimetrija, kampiniai bokšteliai, erkeriai. Apdailai naudotas tinkas derintas su netinkuotomis plytomis, keraminėmis plytelėmis, šlifuotu akmeniu. Pastatai puošti originaliomis kalto metalo tvorelėmis ir balkonų turėklais.
Pagal kraštovaizdžio morfologinį rajonavimą, Vilniaus miesto teritorija, kurioje yra
moderno ir moderno bruožų turinčių pastatų, priklauso Neries vidurupio miškingų urbanizuotų paslėnių rajono Vilniaus smėlingojo miestiško tankiai upėto stambaus gilaus Neries
senslėnio parajoniui. Darbe tyrinėti Vilniaus moderno ir moderno bruožų turintys pastatai
yra susitelkę Centrinės urbanizuotos nusausintos stambiaslėnės terasinės smėlingos apylinkės septyniose vietovėse (6 pav.). Šešios aplink miesto centrą esančios vietovės (I, II, III, IV,
V, VI) pasižymi terasuotu (t) reljefu ir smėlingu (s), priesmėlingu (S), o dvi iš šešių (I, III)
žvirgždingu (z) gruntu, septintoji (VII), esanti Senamiesčio pietvakariniame pakraštyje, yra
smulkių stačių kalvaragių (v3) vietovė, pasižyminti priemolingu (M) gruntu. Kalbant apie
vietovių miškingumą, visoms šioms vietovėms, akivaizdu, yra būdingi miesto želdynai (m7).
Urbanizacijos laipsnio atžvilgiu moderno pastatų Vilniuje teritorija yra trijų skirtingų laipsnių – nuo santykinai aukštos iki labai aukštos. Žvėryno rajone esanti vietovė (I) ir Senamiesčio pietvakarinio pakraščio vietovė (VII) yra santykinai aukšto urbanizacijos laipsnio (n5),
Antakalnio pietinės dalies vietovė (VI) kartu su Šnipiškių ir Žirmūnų pietinių dalių vietove
(II), kurioje yra Piromonto kolonija, pasižymi aukštu urbanizacijos laipsniu (n6), o centrinėje
Vilniaus dalyje esančios trys vietovės (III, IV, V), kurios apima Senamiesčio ir Naujamiesčio
rajonus ir turinčios didžiausią moderno pastatų koncentraciją, pasižymi labai aukštu urbanizacijos laipsniu (n7). Pagal sukultūrinimo erdvinius tipus, didžioji dalis – šešios vietovės
(I, II, III, IV, V, VI) turi istorinio pobūdžio naujųjų laikų erdvinių tipų užstatymą (T4), penkiose
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vietovėse (I, III, IV, VI, VII) yra naujųjų laikų modernaus laisvo planavimo erdvinio tipo užstatymas (T1), keturiose vietovėse (I, III, IV, VI) yra naujausiųjų laikų ikimodernaus ir postmodernaus planavimo užstatymas (T2), dviejose vietovėse (VI, VII) yra naujausiųjų laikų modernaus planavimo užstatymas (T3), dvi vietovės (I, VII) taip pat turi istorinio pobūdžio naujųjų
laikų erdvinių tipų užstatymą (T6). Trys vietovės (I, IV, V), kurios turi moderno ir moderno
bruožų turinčių pastatų, yra degraduoto kraštovaizdžio (d) teritorijoje (Kavaliauskas, 2011).

5 pav. Moderno architektūros objektų sklaidos Vilniaus miesto kraštovaizdyje žemėlapis (kraštovaizdžio morfologinių vietovių ribos išvestos pagal Vilniaus miesto kraštovaizdžio morfologinio rajonavimo žemėlapį (Kavaliauskas, 2011)) (Jurčiukonis, 2021)
Fig. 5. Map of the territorial distribution of Modern Style architecture objects in the landscape of Vilnius (the
boundaries of the morphological areas of the landscape are derived from the map of the morphological regionalisation of the landscape of Vilnius (Kavaliauskas, 2011)) (Jurčiukonis, 2021)

Sukūrus Vilniaus miesto moderno pastatų ir moderno bruožų turinčių pastatų sklaidos žemėlapį (5 pav.), aiškiai atsiskleidžia tai, kad moderno pastatai yra pasiskirstę centrinėje
miesto dalyje. Didžioji dalis (apie 85 proc.) pastatų yra kairiajame Neries krante esančiuose
Senamiesčio ir Naujamiesčio rajonuose. Nors moderno pastatų šiuose rajonuose yra gausu,
tačiau, pagal erdvinę miesto struktūrą, moderno pastatai visgi yra pasklidę ganėtinai mozai18
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kiškai ir tolygiai po pagrindinius jų paplitimo rajonus. Didesnę pavienių moderno pastatų
koncentraciją galima įžvelgti Senamiesčio ir Naujamiesčio rajonų ribų susikirtimo zonose. Be
abejonės, daugiausia jų yra gyvenamųjų namų kolonijose, kurios buvo kurtos kaip dideli moderno laikotarpio kraštotvarkiniai projektai. Norint nusakyti moderno pastatų erdvinę raišką
su aplinka, reikėtų išsamesnių geoestetinių tyrimų. Autorių atlikta supaprastinta subjektyvi
kraštovaizdžio estetinė analizė leidžia teigti, kad didžioji dalis moderno pastatų Vilniuje kuria
ekspresyvų, išraiškų ir dinamišką harmonijos variantą, puikiai įsiliejantį į kraštovaizdį.

Moderno architektūros pastatų erdvinė ir meninė raiška
Kauno kraštovaizdyje
Lyginant senuosius Kauno miesto planus (1871 ir 1929 metų), buvo stengtasi įžvelgti
XX a. pradžios užstatymo pokyčius ir miesto urbanistinio planavimo raidą. Prieš moderno
architektūros plitimą (1871) miestas buvo labai kompaktiškas, tiesa, moderno paplitimo teritorija jau ir tuomet buvo užstatyta. Tarpukario plane (1929) jau matosi į visas kryptis išsiplėtęs miestas, susikūrę nauji miesto rajonai (prieš tai buvę kaimais): Vilijampolė, Aleksotas,
Šančiai. Beveik visi moderno stiliaus pastatai buvo pastatyti centrinėje miesto dalyje. Vienas
kitas pasitaikė ir Šančiuose bei labiau pramoninėje miesto zonoje prie stoties.
Pagal kraštovaizdžio morfologinį rajonavimą (Kavaliauskas, 2011), Kauno miesto teritorija priklauso Vidurio Pabaltijo žemumų ruožo Pietvakarių Lietuvos žemumos srities Nemuno–Neries santakos agrarinės urbanizuotos lygumos rajonui. Deja, Kauno miesto kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas apylinkių ir vietovių lygmeniu nėra išskirtas. Tačiau remdamiesi bendra morfologinio rajonavimo logika ir Vilniaus miesto kraštovaizdžio apylinkių
ir vietovių pavyzdžiu, autoriai pabandė atlikti Kauno rajonavimą šiais lygmenimis (6 pav.).
Taigi galima teigti, kad darbe tyrinėti moderno ir moderno bruožų turintys pastatai Kaune
yra susitelkę Centrinės urbanizuotos nusausintos mažai terasuotos stambiaslėnės smėlingos
apylinkės penkiose vietovėse, kurias autoriai pažymėjo indeksais (II, III, IV, V, VI).
Kitose trijose autorių pažymėtose vietovėse (I, VII, VIII) moderno pastatų nėra. Labiau
atsižvelgus į reljefą, visas autorių indeksais pažymėtas vietoves galima būtų priskirti bent
trims skirtingoms kraštovaizdžio apylinkėms, tarkime, Kauno centro urbanizuota nusausinta šlaitinga stambiaslėnė smėlinga apylinkė (III, IV, V) arba Nemuno vidurupio urbanizuota
miškinga šlaitinga stambiaslėnė smėlinga apylinkė (su VII ir VIII vietovėmis be moderno
pastatų), Žaliakalnio urbanizuota miškinga vidutiniškai kalvota priesmėlinga apylinkė (II, VI)
ir Neries žemupio urbanizuota šlaitinga stambiaslėnė smėlinga apylinkė (I – be moderno
pastatų). Be gamtinių kraštovaizdžio elementų, labai svarbus kraštovaizdžio vietovės išskyrimo dėmuo yra sukultūrinimo erdvinis tipas. Pačioje seniausioje miesto vietovėje (III), kuriai būdingas istorinio pobūdžio viduramžių (T6) ir naujųjų laikų erdvinių tipų užstatymas
(T4), yra 2 moderno bruožų turintys objektai. Didžiausia moderno pastatų koncentracija
Kaune yra IV vietovėje, kuriai būdingas istorinio pobūdžio naujųjų laikų (T4) ir naujausiųjų
laikų ikimodernaus ir postmodernaus planavimo (T2) erdvinių tipų užstatymas. Kitose trijose vietovėse (II, V, VI) yra būdingi net keturi užstatymo tipai: istorinio pobūdžio naujųjų
laikų paprastas (T4) ir etnotradicinis (T5) užstatymas, naujausiųjų laikų ikimodernaus ir
postmodernaus planavimo (T2) bei naujųjų laikų modernaus laisvo planavimo (T1) erdvinio
tipo užstatymai.
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6 pav. Moderno architektūros objektų sklaida Kauno miesto kraštovaizdyje (Jurčiukonis, 2021)
Fig. 6. Distribution of Modern Style architecture objects in Kaunas city landscape (Jurčiukonis, 2021)

Sukūrus Kauno miesto moderno pastatų ir moderno bruožų turinčių pastatų sklaidos
kartoschemą ir išskyrus moderno stiliaus pastatus pagal kryptis, matosi, kad didžiausia moderno pastatų koncentracija yra Kauno Naujamiesčio šiaurinėje dalyje. Šioje teritorijoje yra
išsidėstę visi išlikę moderno pastatai, statyti cariniu laikotarpiu. Šių pastatų išsidėstymas yra
aiškiai žiedinės (cirkulinės) struktūros, kurios centras yra Vienybės aikštė su dalinėmis ašimis – Maironio, K. Donelaičio ir V. Putvinskio gatvėmis. Tarpukario laikotarpio moderno
bruožų turintys pastatai yra išsidėstę padrikesne sistema, mozaikiškai, o jų tarpusavio išsidėstymas nekuria taisyklingų užstatymo struktūrų. Tarpukariu statytų moderno stiliaus
pastatų yra bent keturiose miesto dalyse (Senamiestyje, Naujamiestyje, stoties rajone ir Žaliakalnyje). Dalies jų architektūros stilius yra persipynęs su art deco, kuris turi bendrų dekoratyvumo bruožų su plastiškuoju modernu.

Moderno architektūros pastatų erdvinė ir meninė raiška
Klaipėdos kraštovaizdyje
Kaip ir kituose miestuose, atlikus Klaipėdos miesto senųjų planų (1903 ir 1939 metų)
analizę, aiškiai pasimato miesto vystymosi eiga. Nors Klaipėdos teritorijos plėtros pokyčių nebuvo labai daug, miestas daugiau išsiplėtė į pietryčius. Vėlesniame žemėlapyje matosi pietuose
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daugiau išvystytas gatvių tinklas. Tiesa, panašiai kaip ir kituose Lietuvos miestuose, modernas čia labiausiai vystėsi Naujamiestyje, kas yra labai būdinga XX a. pradžios urbanistikai.
Kaip jau minėta, Klaipėdoje plito vokiška moderno atmaina – jugendas. Be grynojo
jugendo, nemažai pastatų buvo su kitų stilių bruožais. Panašiai kaip Vilniuje, ir Klaipėdoje
būta gyvenamųjų namų kolonijų, tiesa, jos buvo mažesnės. Klaipėdietiškose kolonijose modernas buvo persipynęs su vokiškos tradicijos „Tėvynės stiliumi“ (Heimatstil). „Šio stiliaus
įtakos yra ir prabangiuose rezidentiniuose gyvenamuosiuose namuose Klaipėdoje (bankininko Aleksanderio gyvenamasis namas Liepų g. 10). Smiltynėje pastatyta asimetriškų tūrių
vilų su fachverko intarpais ir medžio dekoru.“ (Modernas Lietuvos..., 2021). Be „Tėvynės
stiliaus“ ir fachverko, jugendas labai dažnai buvo išreikštas kartu su „plytų“, arba „medžiagų“, stiliumi (materialstil).
Pagal Lietuvos kraštovaizdžio morfologinį rajonavimą (Kavaliauskas, 2011), Klaipėdos miesto teritorija priklauso Vakarų Pabaltijo žemumos ruožo Pajūrio žemumos srities urbanizuotos agrarinės Nemuno deltos lygumos ir mažai urbanizuotos miškingos Kuršių nerijos (Smiltynė) rajonams. Kaip ir Kauno, Klaipėdos miesto kraštovaizdžio morfologinis rajonavimas apylinkių ir vietovių lygmeniu nėra išskirtas. Pagal autorių padarytą morfologinį
rajonavimą (7 pav.), Klaipėdos moderno (jugendo) pastatai yra išsidėstę 6 vietovėse (II, III,
IV, V, VI, VII).
3 pastatai vakarinėje Klaipėdos miesto savivaldybės dalyje (Smiltynėje) priklauso jau
minėtam mažai urbanizuotam miškingam Kuršių nerijos rajonui, kurio šiaurinę dalį galima
pavadinti Smiltynės mažai urbanizuota silpnai banguota smėlinga apylinke, kurios rytinėje
dalyje yra autorių išskirta vietovė. Šiai vietovei būdingi jugendo bruožų turintys pastatai su
kitų stilių, tokių kaip fachverkas, liaudies stilius (etnoarchitektūros elementai) ir vadinamasis vokiškos tradicijos „medžiagų“ stilius, bruožais. 1 grynojo jugendo pastatas yra miesto
pietinėje dalyje prie marių uosto autorių išskirtoje III vietovėje, kuri nuo seno buvo miesto
pramoninė vietovė ir galutinė miesto riba. Jis buvo statytas kaip administracinis celiuliozės
fabriko pastatas. Vietovė, turinti irgi tik 1 jugendo pastatą, yra pažymėta indeksu IV, tai yra
seniausia miesto dalis – Senamiestis, todėl natūralu, kad jugendo plitimo laikotarpiu šioje
vietoje jau buvo visas užstatymas ir naujų pastatų nelabai radosi. Šias dvi vietoves, turinčias
po vieną jugendo pastatą, galima laikyti Dangės–Akmenos žemupio kairiojo kranto urbanizuota smėlinga upėta apylinke. Kadangi Klaipėdoje reljefas yra pakankamai neišraiškingas
(miestas yra pamario žemumoje), todėl, skiriant šias apylinkes ir vietoves, labiau atsižvelgta
į kitus gamtinius aspektus, tokius kaip hidrografija, nes upė yra natūrali kraštovaizdžio atskyrimo riba.
Be gamtinių aspektų, atsižvelgta ir į užstatymo tipus. Pagal tai išskirtos dvi vietovės,
kuriose yra didžiausia jugendo pastatų koncentracija (V, VI). Abi jos yra Klaipėdos Naujamiesčio teritorijoje. V indeksu pažymėta vietovė ribojasi su Senamiesčiu ir yra kaip tarpinė
zona – Naujamiesčio senoji dalis. Šioje vietovėje yra 8 jugendo pastatai: 5 yra grynojo jugendo
stiliaus, o 3, esantys arčiau uosto (pramoninės zonos), yra su kitų stilių bruožais. Gausiausiai
jugendo stiliaus pastatų turinti vietovė (VI) yra šiaurinė Naujamiesčio dalis iki geležinkelio,
čia yra 13 jugendo pastatų: 8 grynojo, o 5 su kitų stilių bruožais. Šių dviejų teritorijų susikirtimo zonoje yra jugendo pastatų spiečius (tankiausia moderno užstatymo teritorija) Liepų
ir K. Donelaičio gatvėse prie pagrindinių miesto parkų – K. Donelaičio, Skulptūrų ir Dangės
skvero. Pagal sukultūrinimo erdvinius tipus, istorinio pobūdžio viduramžių erdvinių tipų
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užstatymas (T6) yra būdingas vienai vietovei (IV), istorinio pobūdžio naujųjų laikų užstatymas (T4) – trims vietovėms (IV, V, VI), naujausiųjų laikų ikimodernaus ir postmodernaus
planavimo (T2) erdvinių tipų užstatymas – keturioms vietovėms (III, V, VI, VII), naujųjų
laikų modernaus laisvo planavimo erdvinio tipo užstatymas (T1) – penkioms vietovėms (III,
IV, V, VI, VII), o vienai vietovei (I) yra būdingi naujųjų laikų modernaus planavimo erdvinio
tipo sodybinis (T3) ir istorinio pobūdžio naujųjų laikų etnotradicinis užstatymas (T5).

7 pav. Moderno architektūros objektų sklaida Klaipėdos miesto kraštovaizdyje
(Jurčiukonis, 2021)
Fig. 7. Distribution of Modern Style architecture objects in Klaipėda city landscape
(Jurčiukonis, 2021)
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Išvados
1. Meno ir geografijos disciplinų sintezė turi labai platų kraštovaizdžio tyrimų spektrą.
2. Tyrime taikyta sisteminimo ir nuotolinio stebėjimo metodika puikiai pasiteisino – kartografuojant pastatus, būtina vizualiai patikrinti architektūros stiliaus atitikimą.
3. Moderno stiliui yra būdinga formų įvairovė ir įmantrumas, tačiau stiliaus raiška yra ne tik
ryškios geometrinės formos, technologinės naujovės bei išskirtinės konstrukcijos, bet ir harmoningi augaliniai ornamentai, savo raiška artimi natūraliam gamtiniam kraštovaizdžiui.
4. Lietuvoje moderno stilius architektūra nesuformavo atskiros stiliaus krypties, lietuviško
moderno savitumas yra kelių Europos moderno mokyklų bruožų sintezė.
5. Labai netolygų moderno stiliaus objektų teritorinį pasiskirstymą (didesnė koncentracija
urbanistiniame kraštovaizdyje, o kaimo kraštovaizdyje jų beveik nebuvo statoma) Lietuvoje lėmė istorinės aplinkybės: labai trumpas stiliaus gyvavimo laikotarpis, provincijos
gyventojų (bajorijos ir valstietijos) ekonominis ir kultūrinis atotrūkis.
6. Atliktas tyrimas parodė, kad architektūros kraštovaizdyje geografiniai tyrimai neturėtų
apsiriboti sklaidos kraštovaizdžio morfologiniuose rajonuose analize. Būtina naujų metodologinių galimybių paieška, taikant kvalimetriją, kraštovaizdžio raiškumo ir estetikos
kriterijus.
7. Sudarant moderno architektūros objektų duomenų bazę, išaiškėjo, kad dalis moderno
pastatų praranda vertinguosius stiliaus bruožus, todėl siūloma juos įtraukti į Nekilnojamojo kultūros vertybių registro sąrašą, kad būtų užtikrinta tinkama šių objektų paveldosaugos politika.
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Summary
Interdisciplinary competencies are used in the study of the landscape, and one of them is artistic.
The array of the art analysis is very broad, but one of the greatest roles of artistic research in landscape
research is played by the branch of art geography. In the modern world, there are more and more
examples of the synthesis of art and various fields of science and this is a growing phenomenon, but
there is little research on art geography in Lithuania. Regrettably, this area is not yet widely mentioned
in the public discourse of Lithuanian scientific. According to the theme, representatives of geography,
art history, arts, architecture, urban planning, environmental science and other related fields of science
could be engaged in the research of art geography. However, the work of the purely branch of art
geography is carried out at the Department of Geography and Land Management of Vilnius University,
which is understandable, because it is, first of all, a branch of geography with a connection to the art in
general and the separate branches of art (literature, painting, architecture).
In this scientific article, it was chosen to examine the buildings of Modern style (Art Nouveau)
architecture, which in the author's subjective opinion are the most expressive and original in their
aesthetic value. This research attempts not only to elucidate the general principles of the links between
architecture and the landscape, but also to specifically examine the features of Modern style architectture buildings, their spatial expression and significance in the current cultural landscape.
In order to prepare the scientific article, in particular, a very extensive analysis of the literature
on the subject of landscape or architecture was carried out, examining encyclopaedias, scientific articles, textbook publications, photo albums and web pages. After a detailed analysis of the literature, the
systematization and classification of data were done, compiling a list of Modern style buildings in
Lithuania. Also, remote sensing surveys (cartographic and aerial photographic material) were carried
out - using the interactive Lithuanian online map site maps.lt, Modern style buildings in Lithuania and
their construction form were searched. Using the international Google Maps system, the current condition of the buildings was checked in high-resolution satellite photographs and using the 360° panoramic image function Street View the stylistic features of the buildings were reviewed. The old plans of
Vilnius (1898 and 1916), Kaunas (1871 and 1929) and Klaipėda (1903 and 1939) were also analysed during the preparation for the map making. After making the maps of Modern style objects in Vilnius,
Kaunas, Klaipėda cities and Lithuania, the cartographic material of the Lithuanian Cultural Heritage
Register real cultural property search system was used by comparing the map with the submitted map
of the values register. Finally, field research was carried out, during which the expression of Modern
style architecture in the landscape of Lithuania and the largest Lithuanian cities (both spatially and
stylistically) was photographed and later systematized. The methods used in the study proved to be
excellent, as it is necessary to visually inspect and verify the authenticity of the architectural style when
mapping buildings.
The Modern style is characterized by a variety of forms and sophistication, the expression of
which is not only harmonious plant ornaments, but also bright geometric shapes, technological innovations and exceptional constructions. Modern Style architecture of Lithuania may not have formed a
separate branch of style, does not lag behind the general stylistic tendencies, but its uniqueness is a
feature of several Modern Style architecture schools. In Lithuania, Modern Style buildings and buildings with Modern Style features are common in the largest cities (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) central
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part, its highest concentration is at the intersection of the boundaries of the New Town (areas whose
development took place in the late 19th and early 20th centuries) and the Old Town. Such areas of
Modern Style architecture distribution are related to the development of the city limits during the
Modern Style planning period. There is also an increased concentration of Modern Style architecture
buildings in the resort towns (Palanga, Neringa, Druskininkai), where Modern Style is mainly reflected
in wooden villas and this is very much related to the historical development of these towns. The smallest number of buildings of modern architecture is in north-eastern Lithuania and at the Samogitian
highlands. Based on the branches of the Modern Style architecture, 6 Modern Style territorial units
(districts) were distinguished in Lithuania: District of Tsarist period Modern Style (centres of governorates); District of German Jugendstil (Klaipėda region); District of Interwar period Modern Style
(Kaunas – Marijampolė); Seaside district of wooden architecture (resort areas); Vilnius – Druskininkai
district of wooden architecture (resort areas); District of weakly expressed Modern Style branches
(Central-Northern Lithuania). This very uneven territorial distribution of Modern Style architecture
(higher concentration in the urban landscape and almost no construction in the rural landscape) in
Lithuania was determined by historical circumstances: a very short period of the style spread, economic
and cultural gap of the provincial population (nobility and peasantry).
Also, when compiling the database of modern architectural objects, it became clear that some
modern buildings lose their valuable style features, so the authors propose to include them in the
Register of Real Cultural Property, ensuring an appropriate heritage protection policy for these objects.
In conclusion, it is important to say that in order to determine the spatial expression of Modern (and
other styles) architecture buildings in Lithuanian landscape, it is necessary to undertake more extensive
research on the aesthetic quality of the landscape using the methodology of qualimetry, expert and
public surveys.
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