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Straipsnyje remiantis XIX a. pirmos pusės istoriniais šaltiniais analizuojamas pirminis klasicistinės Rokiškio dvaro
sodybos vaizdas, jos savininkų – grafų Tyzenhazų – pasirinkta ansamblio kompozicinė idėja, architektūra ir sąsajos
su kitu šiai giminei priklausiusiu Žaludko dvaru, šiuo metu esančiu Baltarusijos Respublikos teritorijoje.
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Rokiškio dvaro sodyba, dabar krašto muziejus, žinoma
kaip vienas raiškiausių klasicizmo ir istorizmo laikotar
piais susiformavusių ansamblių Lietuvoje, dar soviet
mečiu įrašytas į respublikinės reikšmės istorijos ir kul
tūros paminklų sąrašus1. Tuo laikotarpiu buvo atlikti ir
gana išsamūs ansamblio istoriniai tyrimai: menotyrinin
kė A
 lvyra Vaitulevičienė tyrinėjo Rokiškio dvaro ansam
blio rūmus, parką, istorikė Rasa Dičiuvienė – alaus da
ryklos pastatą, o Rokiškio miestą su dvaro sodyba, kaip
urbanistikos ansamblį, analizavo Algimantas Miškinis2.

Į Rokiškio dvaro istoriją taip pat gilinosi Bronius Deks
nys, ilgametė Rokiškio krašto muziejaus darbuotoja
Ona Mackevičienė3. Tačiau neturint pakankamai ikono
graf inių šaltinių, pirminis dvaro sodybos vaizdas liko

1
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tyrimai), Vilnius: Paminklų konservavimo institutas, 1974;
Algimantas Miškinis, „Rokiškis“, in: Lietuvos TSR urbanis
tikos paminklai, Vilnius: Mokslas, 1978, p. 85–120; Idem,
„Rokiškio miesto istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.)“,
in: Rokiškis: miestas, kraštas, žmonės, Rokiškis: Diemedis,
1999, p. 83–146.
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Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius: Pergalė,

Ona Mackevičienė, „Grafų Tyzenhauzų archyvo medžiaga“,

1973, p. 352.

in: Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas: Tarptautinės moks

Alvyra Vaitulevičienė, Rokiškio dvaro centriniai rūmai (isto

linės konferencijos medžiaga, Rokiškis, 2013, p. 21–25;

riniai meniniai tyrimai), Vilnius: Paminklų konservavimo

Eadem, „Rokiškio parkas“ in: Istoriniai parkai ir sodai Lietu

institutas, 1974; Eadem, Rokiškio parkas (istoriniai meniniai

voje, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 2009, p. 56–60.
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neišsamus, tik XXI a. atrasti nauji dokumentai – 1810,
1848 m. Rokiškio grafystės žemėlapiai ir tarp šių datų
įsiterpiantis Rokiškio krašto muziejaus internetinėje
erdvėje publikuojamas 1825 m. Rokiškio dvaro invento
rius (toliau – inventorius) – sudarė galimybę atskleisti
laiko uždangą ir sugrįžti prie ansamblio ištakų 4. Tad
straipsnyje siekiama aptarti Rokiškio dvaro sodybos
ansamblio pirminio vaizdo apimtis, kompoziciją, archi
tektūrinį sprendimą, kurį lėmė jos savininkų grafų
Tyzenhauzų giminės ilgametės tradicijos, skonis, laik
mečio estetinės nuostatos. Tyrimo chronologinės ribos –
XVIII a. pab. – XIX a. pirma pusė, apimančios trijų
Tyzenhauzų giminės atstovų, Rokiškio savininkų – An
tano, jo sūnėno Ignoto ir pastarojo sūnaus Konstanti
no – veiklą, jų įtaką Rokiškio architektūrinio, urbanisti
nio ansamblio vaizdui susiformuoti.
Žinoma, kad Tyzenhauzai XII–XIII a. buvo viena iš
įtakingiausių riterių giminių, suvaidinusių svarbų vaid
menį Rygos vyskupystės įkūrime. XIII–XIV a. tai buvo
bene turtingiausia Livonijos feodalų giminė5. Pirmoji ži
nia apie Tyzenhauzus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys
tėje (toliau – LDK) pasirodė XVII a. vid., nuo tada jie
užėmė aukščiausias pareigas valstybės ir vietos valdžio
je6. Iškiliausiu giminės atstovu laikomas Antanas Tyzen
hauzas (1733 Žaludkų dvare – 1785), 1765–1780 ėjęs
Lietuvos dvaro paiždininkio pareigas, garsus kaip kara
liškųjų ekonomijų administratorius, reformuotojas, ma
gnatas ir politikas. Tapęs pagrindiniu valdovo ūkio ir fi
nansų tvarkytoju, A. Tyzenhauzas tuo metu buvo bene

4

svarbiausias žmogus LDK7. Iš stambiausių jam priklau
siusių dvarų minimi Pastovys, Rokiškis su palivarkais,
Žaludkas. Nuo 1765 iki 1780 metų LDK teritorijoje
A. Tyzenhauzo rankose buvo sutelkta pagrindinė politi
nė valdžia, taip pat karališkieji finansai8. Su jo vardu sie
tinas ir Apšvietos idėjų plitimas LDK. Gardinas Tyzen
hauzo dėka buvo tapęs antrąja LDK kultūros, ekonomi
kos sostine. Šiame mieste, be daugybės kitų edukacinių
įstaigų, buvo įkurta ir Statybos mokykla, kuriai vadova
vo architektas italas Giuseppe de Sacco (1735–1798) –
Gardino vyriausiasis architektas, vienas pirmųjų propa
gavusių klasicizmo stilių LDK9.
A. Tyzenhauzas savo šeimos neturėjo, tad rūpinosi
brolių Mykolo ir Kazimiero vaikais10. Jis turėjo didelę
įtaką savo sūnėno Ignoto Tyzenhauzo stiliaus pojūčiui,
asmenybei susiformuoti11. Žinoma, kad 1777 m. į kelio
nę po Europą A. Tyzenhazas išvyko kartu su savo sūnėnu
Ignotu, kurį pasiėmė edukaciniais tikslais, ir sekretoriu
mi Franciszeku Suchodolecu12. Europinės architektūros
7

но XVIII–XXI веков“, in: Grafų Tyzenhauzų giminės pavel
das: Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Rokiš
kis, 2013, p. 49.
8

Тизенгауза“, in: Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas: Tarp
tautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Rokiškis, 2013,
p. 39.
9

Вячеслав Витальевич Швед, op. cit., p. 51.

10

Jozef Ziemczonek, Trzej Tyzenhauzowe, Warszawa: Katedra

Rokiškio grafystės žemėlapis, 1848, Rokiškio krašto muzie

Bialorutenistyki Universytetu Warszawskiego, 2007, p. 43.
11

Reda Milaknienė, „Tyzenhauzai: Ignotas, Konstantinas, So

pis, 1810, kopija, RKM; Rokiškio grafystės inventorius, 1825,

fija“, [interaktyvus], 2014 02 25, [žiūrėta 2016-08-11],

RKM 4034.

https://www.grokiskis.lt/laikrascio-archyvas/tyzenhauzai-

Rimvydas Petrauskas, „Tyzenhauzai. Vokiečiai“, in: Galia ir

ignotas-konstantinas-sofija.
12

tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istori
6

Ирина Федоровна Kитурко, „Влияние идеи эпохи Прос
вещения на реформаторскую деятельность Антония

jus (toliau – RKM), ekspozicija; Rokiškio grafystės žemėla

5

Вячеслав Витальевич Швед, „Антонии Тизенгауз и Грод

Stanisław Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz: podskarbi na

jos, Vilnius: Baltos lankos, 2016, p. 199.

dworny litewski: Studia nad wewnętrznymi dziejami Litwy

Светлана Валентиновна Moрoзова, „Тизенгаузы и Желу

w początkach panowania Stanisława Augusta (1765–1780),

док“, in: Grafų Tyzenhauzų giminės paveldas: Tarptautinės

t. II, przygot. do druk. Lidia Ciołkoszowa, Londyn: Wy

mokslinės konferencijos medžiaga, Rokiškis, 2013, p. 7.

dawnictwo Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Ste
fana Batorego, 1970–1971, p. 341–342.
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madas pažino po metus trukusios kelionės lankydami
Vokietiją, Olandiją, Austriją, o Londonas ir Paryžius
tapo pagrindiniais jų išvykos centrais13. Po A. Tyzenhau
zo mirties jam priklausiusį Rokiškio dvarą ir paveldėjo
sūnėnas I. Tyzenhauzas – Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės gvardijos šefas, nusprendęs savo rezidenciją
iš Pastovių (dab. Baltarusijos teritorija) perkelti į Ro
kiškį14. Būtent jam valdant Rokiškyje XVIII a. pab. –
XIX a. pr. sukurtas išskirtinis savo apimtimi urbanistinis
ansamblis (rūmų statybos pradžia įvardijama 1792 m.,
sodo – 1797 m.), pagrįstas kompozicijos ašimi: miestas–
dvaras, į bendrą urbanistinę struktūrą įjungiant bažny
čią (tuo metu dar medinę, neperstatytą), stačiakampę
aikštę ir dvaro sodybą. Tokios apimties architektūrinė,
urbanistinė struktūra – reta išimtis LDK kultūrinėje er
dvėje, tačiau iki šiol nežinome šio projekto autoriaus.
XVIII a. pab. Abiejų Tautų Respublikoje plito lenkų teo
retiko Piotro Świtkowskio darbas Kaimo statyba (1782),
kuriame propaguotas idealus kaimo vaizdas, formuoja
mas pagal kompozicinę ašį – bažnyčia–dvaro rezidencija,
tačiau Rokiškio ansamblis savo apimtimi, kompozicijos
išbaigtumu žymiai pranoksta šio teoretiko siūlymus 15.
Prisimenant, kad XVIII a. pab. tarp aristokratų jų reziden
cijų planavime jau sklido švietėjų propaguojamos „laisvo
planavimo“ idėjos, kompozicijos pasirinkimo priežastys
sugrąžina į urbanistikos, architektūros istoriją.
Nuo Renesanso iki XIX a. įvairiuose Europos kraš
tuose, pirmiausia Italijoje ir Prancūzijoje, plito raciona
lia geometrija pagrįsta urbanistika, profesoriaus Pierre’o

 avedano pavadinta klasikine16. Naudojant antikos pali
L
kimą, siekta racionalios erdvinės vietovės struktūros, ją
geometriškai planuojant ir disciplinuojant užstatymo re
guliarumą17. Atsižvelgiant į konkrečius utilitarinio ir
ideologinio pobūdžio uždavinius ir besikeičiantį estetinį
skonį, kurtos įvairių tipų erdvinės kompozicijos, kurios
turėjo tam tikrus bendrus bruožus. Iš jų svarbiausi:
reguliarumas ir simetrija, dydis (gylis) perspektyvų,
„uždarytų“ architektūrinėmis dominantėmis arba nu
kreipiančių žvilgsnį į begalybę 18. Ryškiausias tokios
klasikinės kompozicijos pavyzdys – Liudviko XIV Ver
salis, tapęs Prancūzijos monarchinės ideologijos išraiška
ir idealiai įgyvendinęs ašinės simetrinės kompoziciją19.
Kuo didesnės dvaro erdvės tvarkymas, paremtas geo
metrijos principais, buvo tapęs beveik kompoziciniu
dėsniu ir įgaudamas kosmopolitizmo bruožų plito viso
je Europoje20.
LDK vėlyvojo baroko laikotarpiu buvo populiarus ir
klasikinis prancūziškajam klasicizmui būdingas ašinis
rezidencijos kūrimo modelis21. Tokias kompozicijas ins
piravo Abiejų Tautų Respublikos valdovo dvaras ir ga
lingos magnatų giminės, kurios stengėsi vykdyti nepri
klausomą vidaus ir užsienio politiką 22. Pagal išplėtotą
ašinį kompozicijos modelį kurtos rezidencijos scenarijų,
paremtą nuoseklia, taisykle tapusia, objektų ir erdvių iš
dėstymo seka, sudarė:

16

Wojciech Trzebinski, Działalność urbanistyczna magnatow i
szlachty w Polsce XVIII wieku, Warszawa: Panstwowe wy
dawnictwo naukowe, 1962, p. 130.

13
14

17

Ibid., p. 343.
Rasa Sperskienė, „Tyzenhazų giminės ir Rokiškio dvaro

18

dokumentai Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskio vardo

19

Ibid.
Indrė Kačinskaitė, „Barokinė dvaro sodyba: istorinio vaizdo
retrospekcija“, in: Kultūros paminklai, Nr. 19, Vilnius: Sa

bibliotekos rankraščių skyriaus fonduose“, in: Grafų Tyzen

vastis, 2015, p. 43.

hauzų giminės paveldas: Tarptautinės mokslinės konferenci
20

jos medžiaga, Rokiškis, 2013, p. 32.
15

Ibid., p. 130.

Gerard Ciolek, Ogrody polskie, Warszawa: Arkady, 1978,
p. 100.

Piotr Świtkowski, Budowanie wieyskie dziedzicom dobr y
21

possesorom tóź wszystkim iakąźkolwiek zwierzchność po

Indrė Kačinskaitė, „Barokinė dvaro sodyba: istorinio vaizdo
retrospekcija“, p. 53.

wsiach i miasteczkach maiącym do uwagi y praktyki podane,
22

Warszawa–Lwow: Nakładem i drukiem Michała Grölla,
Księgarza Nadwornego J.K.Mci, 1782.

33

Gerard Ciolek, op. cit., p. 88.

formavo daugiau kaip 30 pastatų, įvardytų 1825 m. in
ventoriuje26. 1810 m. žemėlapyje jų pažymėta 13 (dalis
centrinės sodybos plano dalies pažeista), o 1848 m. –
2027 [1–3 il.].
XVIII a. pab. – XIX a. pr. suformuotame Rokiškio
ansamblyje iš miestelio, kurio aikštės rytiniame gale sto
vėjo dar medinė, neperstatyta, bažnyčia, kompozicinė
ašis tęsėsi į rytus, jungdama ištęsto stačiakampio formos
aikštės erdvę, ir keliu pro tvenkinius, per tiltelį vedė į
centrinę dvaro sodybos dalį. Ją kompozicinės ašies tęsi
nyje formavo ne vienas, o du reguliarūs simetriški kie
mai: pagrindinis – reprezentacinis (sudarė rūmai ir šiau
rinė bei pietinė oficinos, pastaroji inventoriuje įvardyta
magazinu) ir antrasis, įkurtas priešais pagrindinį, – ūki
nis (sudarė itin stambių tūrių tašytų rąstų kluonas ir
tvartas, dengti šiaudais, nuo pagrindinio kelio atitverti
pušinių rąstelių tvoromis)28. Kompozicinę simetrijos ašį
už rūmų pratęsė trijų sodo takų vėduoklinis tinklas, o
rytuose, už dvaro pievų erdvės, užbaigė miškas – žvėry
nas su suformuota proskyna centre [1–3 il.].
Centrinio – reprezentacinio – kiemo erdvės pobūdis,
skirtingai negu šiandien matoma, taip pat buvęs už
daras, reguliarus. Oficinų pastatus (išlikusius faktiškai
nepakitusius), simetriškai išsidėsčiusius priešais klasi
cistinius rūmus (perstatyti 1905 m.), jungė iš akmens
sumūryta, raudonai dažytomis lentomis dengta tvora su
centre įrengtais dvivėriais juodais statinių vartais29. Rū
mų gretimybėje taip pat stovėjo: akmens mūro virtuvė,
rūsys (išlikę), mediniai pastatai – rąstų malkinė ir paukš
tidė (neišlikusios), kiek į šiaurę nutolęs dviejų šiltnamių
pastatų kompleksas30.
Taigi žinome, kad Rokiškio miesto ir dvaro pagrin
dinės kompozicinės ašies scenarijų XIX a. pradžioje
sudarė:

Sakralinis statinys – alėja – vartai – reprezentacinis
kiemas-kurdoneras – rūmai – sodas – vandens telkinys
(kanalas) – žvėrynas (atsiveriantis vaizdas į begalybę).23

Keltinas klausimas: kuo XVIII a. pab. – XIX a. pir
mos pusės Rokiškio Tyzenhauzų ansamblio vaizdas arti
mas minėtiems išplėtotos klasikinės ašinės kompozicijos
pavyzdžiams, kuo jis savitas?
ROKIŠKIO DVARO SODYBA

Kompozicija, architektūra
Rokiškio dvaro sodybos genezės pradžia sietina su Kro
šinskių gimine. Žinoma, kad XVI a. Rokiškis tapo šios
giminės nuosavybe. Nuo 1715 m. visiškai atitekęs Ty
zenhauzams Rokiškis ilgą laiką buvo nuomojamas. Pa
skutinė nuomos sutartis galiojo 1767–1769 metais. Nuo
1770 m. valda nebenuomota, nes Tyzenhauzai nuspren
dė čia kurti savo rezidenciją 24. Mokslininkų diskusijų
objektu iki šiol buvęs klausimas – kurioje vietoje egzis
tavo senoji Rokiškio dvarvietė? – atsakytas. Iš archeo
loginių tyrimų, dvare pradėtų vykdyti 2012 m. ir tęstų
2014-aisiais, išaiškėjo, jog ankstyvasis Krošinskių dvaras
Rokiškyje telkėsi ties Tyzenhauzų pastatyta alaus dary
kla, kuri dar labai ilgai vadinta „Krošinskių pilaite“. Ar
cheologiniai tyrimai patvirtino, kad tik XVIII a. pab. Ty
zenhauzai dvaro sodybos centrą apie 300 metrų nukėlė
toliau į rytus25, sukurdami naują klasicistinį ansamblį,
o planavimo ašį bažnyčia–aikštė–dvaras dar labiau iš
ryškindami. Senosios dvarvietės vietoje šalia tvenkinio
XIX a. pradžioje buvo suformuota naujo Tyzenhauzų
dvaro ūkinė-gamybinė dalis. Naujojo ansamblio vaizdą
23

24

Indrė Kačinskaitė, „Barokinė dvaro sodyba: istorinio vaizdo
retrospekcija“, p. 48–49.

26

Rokiškio grafystės inventorius, 1825, in: RKM 4034.

Algimantas Miškinis, „Rokiškio miesto istorinė urbanistinė

27

Toks pastatų skaičiaus skirtumas galėtų būti aiškinamas tuo,

raida (iki 1969 m.)“, p. 89.
25

kad 1810 ir 1848 m. žemėlapiuose žymėti tik pagrindiniai,

Roma Songailaitė, Rokiškio dvaro sodybos (1010), Rokiškio

svarbiausi dvaro statiniai.

miesto istorinės dalies (17102) detaliųjų archeologinių tyri

28

Inventorius, l. 1–4, 7, 8.

mų 2014 m. ataskaita, in: Kultūros paveldo centro paveldo

29

Ibid., l. 4.

saugos biblioteka, f. 39, ap. 1, s.v. 4513, l. 5, 6.

30

Ibid., l. 4–6.

34

1. Rokiškio grafystės žemėlapio fragmen
tas, 1810, Rokiškio krašto muziejus
Detail of the map of the Rokiškis
County, 1810

3. Rokiškio grafystės žemėlapio fragmentas, 1848,

2. Rokiškio grafystės žemėlapio fragmentas, 1848,
Rokiškio krašto muziejus,

Rokiškio krašto muziejus,

Indrės Kačinskaitės nuotrauka, 2007

Indrės Kačinskaitės nuotrauka, 2007

Detail of the map of the Rokiškis County, 1848

Detail of the map of the Rokiškis County, 1848
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4. Rokiškio dvaro sodybos
alaus darykla, rytinis
fasadas, Indrės Kačins
kaitės nuotrauka, 2013
Brewery of the Rokiškis
estate, eastern façade

Bažnyčia – miesto aikštė – alėja – tiltas per tvenkinius – ūkinis kiemas – reprezentacinis kiemas su rūmais – sodas – žvėrynas.
Ašinį-simetrinį ansamblio karkasą formavo ir antroji
šiaurės ir pietų krypties kompozicinė ašis, statmena pa
grindinei, užsibaigianti dviem reguliarių formų, uždaros
erdvės ūkiniais kiemais: šiauriniu ir pietiniu (jų reminis
cencijos išlikusios ir šiandien). Pietinėje dalyje buvusį
ūkinį kiemą, įrengtą po 1810 m., sudarė akmens mūro
ūkvedžio namas (išlikęs), tašytų rąstų darbinių arklių ar
klidė su 5 vežiminių prieangiais pagrindiniame fasade
(neišlikusi) ir vienaaukštis medinis svirnas su 4 medinių
kolonų priesvirniu (manoma, kad tai šiandien išlikęs
statinys, tik jo orientacija pasaulio šalių atžvilgiu inven
toriuje, lyginant su dabartine situacija, pakitusi)31 [3 il.].
Šalia arklidės galo glaudėsi dviaukštis nedidelis medinis
apskritų rąstų svirnelis su galerija antrame aukšte (ne
išlikęs). Taip pat inventoriuje nurodoma už ūkvedžio
namo stovėjusi apskritų rąstų, šiaudais dengta daržinė
medžiagoms sukrauti, o už jos netoliese iš žiogrių pinto
mis sienomis kalkinė, dengta lentomis ir čerpėmis 32.
Šiaurinis ūkinis kiemas buvęs kur kas puošnesnis, jame

5. Rokiškio dvaro sodybos alaus darykla, rytinio fasado
fragmentas, Indrės Kačinskaitės nuotrauka, 2013
Brewery of the Rokiškis estate,

31

Ibid., l. 6, 7.

detail of the eastern façade

32

Ibid., l. 7.

36

telkėsi mediniai tašytų rąstų, kalkėmis balinti dvaro žir
gyno pastatai: arklidė, jai statmenas pastatas, skirtas ar
klių inventoriui laikyti (masztarnia), ir priešais arklidę
stovėjusi vežiminė33 [3 il.]. Arklidė ir vežiminė buvo
dengtos šiaudais, o centrinis kiemo pastatas arklidės in
ventoriui – čerpėmis. Dar ir šiandien šiame kieme yra
išlikę akmenų grindinio fragmentai. Nuo Skemų kelio
kiemas buvęs užtvertas baltai dažytų medinių statinių
tvora su vartais34.
Be jau įvardytų keturių sodybos pagrindinį funkcinįkompozicinį karkasą formavusių, ašiniais kompozici
niais ryšiais sujungtų kiemų, buvo dar dveji: kluonienos
ir gamybinis. Išsidėstę šiaurės vakarinėje ir pietvakarinė
je sodybos dalyse šie kiemai su pagrindine sodybos er
dve jungėsi vizualiai [3 il.]. Kluonienoje stovėjo plytų
mūro kluonas grūdams džiovinti ir medinė apvalių rąstų
daržinė35. Kaip kontrastas griežtai, reguliariai sodybos
ansamblio kompozicijai išsiskyrė senojoje dvarvietėje
įkurta gamybinė-pramoninė dalis, kurios pagrindinis
architektūrinis akcentas – akmens ir plytų mūro alaus
daryklos pastatas, išlikęs ir šiandien [4, 5 il.]. Pastatui
buvo suteiktas pilies su bokštu įvaizdis. Šalia jo stovėjo
penkiaaukštis olandiško tipo vėjo malūnas su skardos
kepure, kurio du apatiniai aukštai buvo apjuosti baltai
dažyta medine galerija. Be malūno, minimas iš plytų
mūrytas kaminas. Alaus daryklos gale po vienu stogu,
dengtu šiaudais, glaudėsi penki iš akmens mūryti tvarte
liai. Prie spirito varyklos stovėjęs mūrinis gontais deng
tas rūsys vaisiams konservuoti36, prie kelio į alaus dary
klą – iš akmens sumūryta, čerpėmis dengta ledainė su
mediniu prieangiu, paremtu juodai dažyta galerija ant
mūrinių atramų, ir rūsiu alui laikyti37. Alaus daryklos
kiemas (ties pietiniu fasadu) buvęs grįstas akmenimis, iš
vienos pusės apjuostas mūro, o iš kitų dviejų – rąstelių
tvora su dvejais vartais38.

Gamybinėje dvaro dalyje savo tūriu išsiskyrė vieno
rato angliškas vandens malūnas, stovėjęs prie tvenkinio
priešais alaus daryklą. Malūnas statytas iš tašytų rąstų,
ant aukšto mūrinio pamato, su klasicizmui būdingu ke
turių kolonų prieangiu39.
Rokiškio dvaro sodybos ansamblio kompozicinės
ašies optinei raiškai sukurti buvo pajungtas ir reljefas:
sodybos centrinėje dalyje reljefas palaipsniui kyla, rūmai
stovi ant suformuotos aukštumos, tokiu būdu optiškai
sumažintas perspektyvos poveikis, sodyba „priartinta“
prie miestelio.
Palyginus XVII–XVIII a. klasikinių rezidencijų aši
nės kompozicijos modelius su Rokiškio dvaro sodyba,
akivaizdu, kad XVIII a. pab. – XIX a. pr. Ignoto Tyzen
hauzo kurta miesto–dvaro ašinė kompozicijos idėja –
tai jau modernizuota klasikinio planavimo struktūra,
eksponuojanti struktūros ašį ir išlaikiusi pagrindinius
klasikinei kompozicijai būdingus elementus: sakralinį
pastatą, aikštę, dvaro sodybą, žvėryną. Europoje tokia
kompozicija visuotinai buvo sekama iki XVIII a. 70-ųjų
metų40. Rokiškio dvaro sodyboje, skirtingai negu kara
liškose tokio tipo rezidencijose, priekinis, prestižinis žir
gyno kiemas telkėsi ne centrinėje ansamblio dalyje, prie
šais pagrindinį rūmų kiemą (pranc. cour d¢honneur),
bet šiaurinėje ansamblio dalyje, įjungtas į šalutinę kom
pozicijos ašį. Ansamblio periferinėse dalyse ryškūs ir ro
mantizmui būdingo planavimo bruožai.
Akivaizdu, kad ansamblio kompozicijoje sekta istori
ne didžiųjų rezidencijų tradicija, o pastatų, formavusių
XIX a. pirmos pusės ansamblį, architektūrą būtų galima
apibūdinti kaip tuo metu itin pažangią, novatorišką. Tai
liudija Rokiškio dvaro sodyboje pasireiškusio klasicizmo
ir ankstyvojo romantizmo (neogotikinio, liaudiškojo su
tradiciniais klasicistiniais elementais), taip pat tradicinės
architektūros – stilistinės kryptys.
Ansamblio rūmų klasicistinę architektūrą ryškiausiai
atskleidžia išlikusios istorinės nuotraukos, nes autentiškas
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6. Rokiškio dvaro rūmai, apie 1884,
aut. Aleksandras Vladislovas
Ignacas Oktavijus Šuazelis-Gufjė,
Rokiškio krašto muziejus, F1393
Rokiškis manor house, circa 1884

vaizdas iš esmės pakito po 1905 m. rekonstrukcijos
[6 il.]. Rūmų statybų chronologijos, architektūros pobū
džio ir autorystės klausimai vis dar istoriografijoje egzis
tuoja tik kaip daugiau ar mažiau įtikinamos prielaidos41.
Tai nebuvo tradicinis Lietuvos teritorijoje plitęs savo tū
riu ir formomis dvaro rūmų pastato tipas (išskirtiniai
elementai: kupolas, rizalitų pusapskričiai frontonai, itin
aukštas cokolis). Projekto autoriaus būtų galima ieškoti
ne tik tarp Vilniaus klasicistinės architektūros mokyklos
kūrėjų (tyrėjų dažnai minima architekto Lauryno Guce
vičiaus kaip galimo projekto autoriaus pavardė42), bet ir
tarp Gardino mokyklos, su kuria Tyzenhauzų kūrybi
niai ryšiai buvo labai glaudūs, architektų, juo galėjo bū
ti ir A. Tyzenhauzo į LDK pasikviestas italų a rchitektas
G. de Sacco.
Ansamblio stiliaus kompromisai ryškiausiai atsi
skleidė reprezentacinėje dalyje, derinant vienalaikius
skirtingų stilių pastatus: klasicistinius rūmus (perstatyti)
ir liaudiškojo akmens mūro ūkinius pastatus (oficina,
magazinas), praturtintus klasicistinio orderio elemen
tais43. Šiaurinę ir pietinę oficinas architektūros istorikas
Vytautas Levandauskas įvardijo kaip vienus profesiona
41

42
43

liausių akmens mūro ir klasikinio orderio sintezės pa
vyzdžių Lietuvoje44 [7, 8 il.]. Išskirtinė savo architektūra
yra ir Rokiškio ansamblio neogotika – alaus daryklos
pastato sienos išryškintos smailiomis raudonų plytų ar
komis su trilapiu augaliniu ornamentu, pastogė, apvesta
arkatūra, prie P korpuso iškilęs cilindrinis bokštas su ma
šikulomis. Tai vienas ankstyviausių neogotikos pastatų
Lietuvoje ir priskiriamas preromantizmo laikotarpiui45
[4, 5 il.]. Europoje, Lenkijoje šiuo laikotarpiu gotikos tai
kymas dažniausiai apsiribojo parkų paviljonais ir pana
šiais smulkiais statiniais46, o Rokiškio ansamblyje buvo
sukurta visa „romantizuota“ gamybinė sodybos dalis.
Dar vienas ryškus, tačiau neišlikęs XIX a. pirmos pu
sės ansamblio stiliaus kompromisų pavyzdys – mūro
pastatų derinimas su tradicinės architektūros ūkiniais
mediniais statiniais, kurių XIX a. pirmos pusės invento
riuje užfiksuota buvus šešiolika. Tokie statiniai, turėjo
mūrinį pamatą, buvo suręsti iš apskritų arba tašytų rąs
tų, kai kurių iš jų (pvz., žirgyno kiemo statinių, darbinių
arklių arklidės, svirno, vandens malūno) sienos balintos
kalkėmis. Fasaduose tradiciškai įrengti nedideli sta
čiakampiai langeliai, dvivėriai ar vienvėriai vartai, juos
mėgta dažyti juoda (rūmų arklidė, vežiminė) spalva. Di

Ingrida Pajedaitė, „Rokiškio dvaro rūmai“, in: Rokiškis: mies
tas, kraštas, žmonės, Rokiškis: Diemedis, 1999, p. 228.
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7. Rokiškio dvaro sodybos pietinė
oficina, šiaurinis fasadas, K. Bagdono
nuotrauka, 1995, Rokiškio dvaro
sodybos dosjė, G222K, Kultūros
paveldo centro paveldosaugos
biblioteka
Southern servants’ quarters
of the Rokiškis estate,
northern façade

9. Rokiškio dvaro sodybos svirnas,

8. Rokiškio dvaro sodybos pietinė oficina, rytinis fasadas,

Indrės Kačinskaitės nuotrauka, 2013

K. Bagdono nuotrauka, 1995, Rokiškio dvaro sodybos
dosjė, G222K, Kultūros paveldo centro paveldosaugos

Granary of the Rokiškis estate

biblioteka
Southern servants’ quarters of the Rokiškis estate,
eastern façade

džioji dalis medinių pastatų buvo dengti šiaudais, tik
keli (pvz., pastatas arklių inventoriui laikyti, vandens
malūnas) – čerpėmis. Sprendžiant iš gan kuklių invento
riaus duomenų, tokie statiniai ryškesnių stiliaus bruožų
neturėjo, visa puošyba buvo sutelkta į prieangių archi
tektūrines formas, polichromiją: ledainės medinį priean
gį rėmė juodai dažyta galerija, arklidės inventoriaus
pastate taip pat minimas dažytas prieangis su galerija,
suoliukais. Tik medinio vieno aukšto svirno priesvirnis
ir vandens malūno prieangis-portikas turėjo klasicizmui

būdingų elementų – kolonas 47. XIX a. pirmoje pusėje
fiksuotas buvęs gausus medinis užstatymas neišliko,
išskyrus pietinio ūkinio kiemo svirną48 [9 il.]. XIX a.
antroje pusėje tęsta puošnaus akmens mūro statyba, or
ganiškai papildžiusi anksčiau suformuotą mūrinį užs
tatymą.
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Sodai

juodų, latviškų (?) trešnių – 19 vienetų, įvairių rūšių
slyvų – 184 vienetai, kaštonų medžių – 18 vienetų, 3 an
gliškų aviečių špaleriai vienoje lysvėje, įvairių rūšių
braškių – 25 lysvės, įvairių rūšių agrastų ir serbentų –
4 ketvirtainiai, balzamininių, piramidinių, itališkų, sibi
rinių tuopų – 1152 vienetai53.
Šiame sode taip pat minimas botanikos sodelis,
13 įvairiose vietose pasodintų gėlynų. Už šiaurinės ofici
nos sodo dalies vaizdas buvęs kiek kitoks – laukiniais
medžiais ir klombomis apsodintas, aptvertas. Sodo apra
šyme taip pat išskirta ir „Laukinė promenada“, kurioje
buvę du dideli kvarterai, užsodinti dideliais medžiais,
o 1814 m. – vienas mažas54. Inventoriuje aprašyta ir tvo
ra, supusi želdyną iš visų pusių: nuo rūmų virtuvės iki
šiltnamio – mūrinė, nuo šio statinio iki kelio į Skemus –
iš karklų pinta, toliau – visas šonas pagal Skemų kelią –
vėl mūras (išlikusi), iš rytų ir pietų pusių – iš dalies
karklų, iš dalies juodai dažytų statinių55. Aprašomasis
sodo pobūdis tampa kur kas aiškesnis pasitelkus 1810 ir
1848 m. žemėlapius [1–3 il.]. Abiejuose grafiniuose vaiz
duose už rytinio rūmų fasado fiksuotas spindulinis
3 sodo takų tinklas, kurio centrinėje dalyje – kompozici
jos ašies tęsinyje – pavaizduotas apskritas vandens telki
nys (inventoriuje sodo centre minimas kanalas), o aps
kritame parteryje priešais rūmus pažymėtas mėlynos
spalvos apskritimas, spėjama, buvęs fontanas. Skersiniai
takai skaidė erdvę į mažesnius trikampius ir stačia
kampius segmentus. Juose ir augo inventoriuje minimas
gausus vaismedžių, uogakrūmių, medžių, gėlių asorti
mentas. Toks margaspalvis želdynas derino estetinę ir
praktinę, utilitarią, funkcijas bei tęsė šimtmečiais susi
formavusią reguliaraus barokinio sodo tradiciją. Neži
noma, kada buvo atsisakyta pagrindinės šio sodo ža
liosios struktūros – vaismedžių, o juos pakeitė parkui
būdingi dekoratyviniai medžiai su užsodintomis liepų
alėjomis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad inventoriuje,
vardijant medžius, neminimos mažalapės liepos, o tik
daug tuopų (net 1152 medeliai)56.

Menotyrininkė A. Vaitulevičienė, rengusi Rokiškio dva
ro parko istorinius tyrimus, yra pastebėjusi, kad viso
vaizdo apie parką iš 1825 m. inventoriaus susidaryti
negalima49. Iš tikrųjų parkas inventoriuje neminimas,
o išsamiai įvardyti kiti želdynai – du vaismedžių sodai,
botanikos sodas, du daržai, bandymų laukeliai, mede
lynai50.
Žinoma, kad grafas K. Tyzenhauzas dvaro sode buvo
įkūręs visą gamtos tyrimų laboratoriją, įvairiuose daigy
nuose augino daugybę introdukuotų augalų51. Buvusiam
sodybos estetiniam vaizdui pažinti, funkcijai atskleisti
svarbiausi yra dvaro sodų aprašymai. Pavyzdžiui, antra
me vaismedžių sode už Laukupio upės kranto, užsodin
tame 1809 m., minimos 263 obelys, 29 kriaušės, 84 krū
mai serbentų, 63 – agrastų52. Kaip matyti 1810 m. plane,
sodas sodintas suformuojant keturis ketvirtainius, o
1848 m. jis fiksuotas į smulkesnius devynis segmentus
padalytas ir priartėjęs prie spirito varyklos statinių kom
plekso [1–3 il.]. Akivaizdu, kad šis vaismedžių sodas,
nutolęs nuo centrinės sodybos dalies, visiškai atitiko
savo pirminę, produkcinę, paskirtį.
Kur kas įdomesnis savo struktūra ir želdinių asor
timentu inventoriuje aprašomas pirmas vaismedžių
s odas (lenk. Ogrod fruktowy pierwszy), kuris galėtų
būti įvardytas kaip dabartinio Rokiškio parko pirmtakas
[1–3 il.]. Inventoriuje minima, kad už rūmų 1797 m.
įkurtas keturkampio formos sodas iš visų pusių yra ap
juostas grioviais vandeniui nuleisti, ant kurių 15 iš storų
lentų padarytų tiltų. Sodo viduryje – kanalas. Visame
sode buvo aštuoneri juodai ir baltai dažyti varteliai.
Viduje to sodo gatvių pailgų didelių – 6, skersinių dide
lių – 2, mažų – 5, vaismedžių ketvirtainių – 13. Augalų
asortimentas labai įvairus. Minima: 274 obelys, 44
kriaušės, 159 serbentų ir 176 agrastų krūmai, juodų ir
raudonų vyšnių – 94 vienetai, rausvų saldžių, pailgų,
49
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Vaismedžių sodo aprašyme paminėta „Laukinė pro
menada“ – ryškus jau kintančio iš geometrinės struktūros
į kraštovaizdinę sodo bruožas. Laukinės promenados ro
mantizmo pradžioje pasižymėjo kaip dar nedidelės, lo
kalios realizacijos klasikinio parko pakraščiuose. Jos
dažniausiai kurtos išplečiant senas barokines struktūras
su želdinių tankme, suktais takeliais, paslėptais tankmė
je nameliais57. Rokiškio dvaro sodo šiaurinė dalis, išsi
dėsčiusi pagal kelią į Skemus, 1810 m. žemėlapyje paro
dyta kaip dar tuščias plotas, o 1848 m. vaizde jau galima
įžvelgti įrengtą naują papildomą sodo dalį, suardžiusią
griežtai simetrišką kompoziciją [1–3 il.].
Apie dar vieną, jau kraštovaizdinės struktūros, ro
mantinį Rokiškio parko kampelį – tvenkinį su sala, ku
rio fone iškilęs „Rokiškio gotikos vaizdas“, – sužinome iš
1813 m. K. Tyzenhauzo piešinio [10 il.]. Grafas buvo
puikus piešėjas, mokęsis tapybos pas Joną Rustemą58. Jis
1850 m. yra užfiksavęs ir romantinius grafų Tyzenhauzų
protėvių senosios rezidencijos Livonijoje – Kuoknesės
pilies – griuvėsius59. Tad turbūt neatsitiktinai istorinis
Rokiškio dvaro pilies vaizdas, o gal tiksliau „įvaizdis“,
buvo sukurtas ir Rokiškio dvare. Piešinyje pavaizduota
sala, kurioje pagal visus peizažinio parko kūrimo kano
nus svyruokliniai gluosniai merkia šakas į vandenį, dar
ir šiandien ryški išlikusio dvaro parko tvenkinio pavir
šiuje60 [11 il.]. Belieka prisiminti grafienę, parkų kūrėją
ir teoretikę Izabelę Čartoryską (Izabela Czartoryska),
XIX a. pr. atskleidusią romantinio parko esmę: „seno
vinis bokštas, nuniokota pilis, mūro gabalas, apaugęs
s amanomis, sukelia įvairius jausmus, mintis, grąžina
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praeitį“61. Rokiškyje romantinio parko tapybiškumas at
siskleidė istorijos akcentavimu ir jungimu su gimtuoju
kraštovaizdžiu62.

proskyna – taku centre67[2 il.]. Jungtis su viso ansamblio
kompozicija paremta tik vizualiniu erdviniu ryšiu, įtrau
kiant į kompoziciją ir sodybą supusį lygumų vaizdą. Ži
noma, kad LDK nuo XVIII a. 2 deš. plito žvėrynai su ra
dialine, žvaigždės ar vėduoklės formos proskynų ir alėjų
sistema68. Apie Rokiškio XIX a. pr. žvėryną daugiau duo
menų nėra. Manytina, kad jį pagal pirminę ansamblio
kompoziciją įkūrė dar grafas I. Tyzenhauzas. Jo sūnus
Konstantinas, būdamas pasišventęs mokslo darbams,
pramogų, poilsio taip pat ieškojo medžioklėje, kuri, kaip
žinoma, dažniausiai pasibaigdavo zoologijos ir botani
kos objektų paieškomis ir puikių vaizdų piešimu69.

Žvėrynas
Rokiškio sodas nebuvo vien uždara, tvora aptverta kom
pozicija. Ir šiandien rytinėje tvoros dalyje, vidurinės
parko alėjos, pratęsiančios viso ansamblio kompozicijos
ašį, gale, yra išlikęs platus tarpas, per kurį „atsiverdavo
tolima perspektyva į laukus ir už jų esantį miško ma
syvą“63. Šis miško masyvas 1848 m. Rokiškio grafystės
žemėlapyje pavadintas „Žvėrynu“ [2 il.]. Jis suvokiamas
kaip aptvertas miškas, kuriame laikyti laukiniai žvėrys ir
organizuotos medžioklės, taip pat kaip viena iš seniausių
sodo meno formų, esminių karališkos valdžios simbo
lių64. Europos karališkose klasikinėse rezidencijose žvė
rynas buvo kuriamas kaip labiausiai už rūmų nutolusi
parko dalis, kuriai būdingas aukščių perėjimas – nuo
plokštuminių elementų parteryje iki natūralaus miško
žvėryne65. Kompoziciniu kontrasto principu reguliarus
sodas jungtas su kraštovaizdžiu: išplėsti horizontai suda
rė galimybę į kompoziciją įtraukti tolimas perspektyvas,
dangų, o kanalų vandens paviršiai – išplėsti erdvę66.
Rokiškio dvaro žvėrynas, nutolęs apie 500 metrų ats
tumu į rytus nuo sodo, 1848 m. žemėlapyje pavaizduotas
kaip elementarios kompozicijos eglynas su viena išilginta
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TYZENHAUZŲ ŽALUDKAS

Rokiškio dvaro sodybos kompozicijai itin artimu pa
vyzdžiu galima įvardyti Tyzenhauzams priklausiusią Ža
ludko dvaro sodybą dabartinės Baltarusijos teritorijoje.
Dvaras žinomas nuo XV a. antros pusės kaip didžiojo
kunigaikščio nuosavybė. XV a. gale jau turėjo miesto sta
tusą. Antanas Tyzenhauzas Žaludką paveldėjo XVIII a.
antroje pusėje. Po jo mirties priklausė dukterėčiai Sofijai
Tyzenhauzaitei, vėliau – Ignotui Tyzenhauzui (1750–
1822), paskui – sūnui Rudolfui (mirė 1830)70.
Miesto-rezidencijos vaizdas susiformavo, kai Žalud
kas atiteko Tyzenhauzams. Kaip ir Rokiškyje, jį su dvaru
jungė kompozicinė ašis, nusidriekusi apie 1 km rytų–
vakarų kryptimi. Skirtingai negu Rokiškyje, Žaludko
miestelio planas ne stačiakampis, o radialinis su ovalo
formos miesto aikšte, kurios centre stovėjo prekybos eilės,
o kompozicinė ašis vizualiai užsibaigė ties pusapskri
timio formos plane karčemos pastatu. Iš aikštės driekėsi
6 spinduliai – gatvės. Viena iš jų vedė iki dvaro rezi
dencijos, tapdama ir jos simetrijos ašimi71. Baltarusių

Izabela Czartoryska, Myśli różne o sposobie zakładania
ogrodów, Wrocław: Drukarnia Wihełma Bogumiła Korna,
1805, p. 38.
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Janusz Bogdanowski, „Polskie ogrody ozdobne“, in: Historia
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Alvyra Vaitulevičienė, Rokiškio parkas, p. 16.

64

Andrzej Rottermund, „Zwierzyńce i symbolika polowania“,

67

Inventorius, l. 6, 7.

in: Ogród: forma-symbol-marzenie, red. Małgorzata Sza

68

Indrė Kačinskaitė, „Barokinė dvaro sodyba: istorinio vaizdo

i problemy rewaloryzacji, Warszawa: Arkady, 2000, p. 127.

frańska, Warszawa: Arx Regia, Ośrodek Wydawniczy Zam
65

66

retrospekcija“, p. 50.

ku Królewskiego w Warszawie, 1998, p. 195.

69

Jozef Ziemczonek, op. cit., p. 64.

Indrė Kačinskaitė, „Barokinė dvaro sodyba: istorinio vaizdo
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Светлана Валентиновна Moрoзова, op. cit., p. 8.

retrospekcija“, p. 50.
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Юрий Владимирович Чантурия, Градостроительное ис

Gerard Ciolek, op. cit., p. 84.

кусство Беларуси, Минск: Белорусская наука, 2005, p. 163.
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12. Žaludko miestelio planas, XIX a. I p.,
in: Чантурия Ю. В.,
Градостроительное искусство
Беларуси, Минск: Белорусская
наука, 2005, p. 16
Plan of the town of Zhaludok,
1st half 19th c.

mokslininkas Jurijus Čanturija sukūrė šio miesto-re
zidencijos XIX a. pirmos pusės retrospektyvinį planą
[12 il.]. Kaip matome, kompozicinę ašį Žaludke formavo
miestelis su ovalo formos aikšte–alėja–rūmais–parku.
Šiame plane, skirtingai negu Rokiškyje, nerandame
dvaro žvėryno, tačiau jam būdinga radialinė takų siste
ma miško masyve yra pavaizduota XX a. pradžios Ža
ludko žemėlapyje [13 il.]. Tai leidžia daryti prielaidą,
kad dvaro žvėrynas – medžioklės vieta, skirtingai negu
Rokiškyje, netęsė kompozicinės ašies, bet atskiru miško
satelitu, suskaidytu spinduliško takų tinklo, jungėsi su
Žaludko miesteliu.
J. Čanturija, išanalizavęs Gardino A. Tyzenhauzo Go
rodnicos priemiesčio ansamblio kompoziciją ir paly
ginęs ją su Žaludku, daro prielaidą, kad pastarojo an
samblio autorius, taip pat kaip ir Gorodnicos–Gardino
ekonomijos, yra architektas G. de Sacco 72. Gorodnicos
priemiesčio kompozicija išskirtina tuo, kad čia bene pir
mą kartą LDK buvo panaudotas Europoje plitęs spindu
linis tiesių gatvių – alėjų – tinklas (statybos darbai vyko
1765–1780)73. Kadangi J. Čanturija savo darbe apsiribojo
tik Baltarusijos teritorijoje esančiomis rezidencijomis,
už jo publikacijos ribų liko Tyzenhauzų Rokiškio an
samblis, tačiau Rokiškio ir Žaludko urbanistinių-archi
tektūrinių sprendinių panašumai akivaizdūs: dvaro so
dybą ir miestelį jungia kompozicinės ašys, miesteliuose
svarbiausia erdvė – aikštė. Net kelis kartus panaudotas
72

Ibid., p. 164.

73

Ibid., p. 153.

13. Žaludko miestelio planas, [interaktyvus], 1916, [žiūrėta
2016-10-01], http://www.mapywig.org/m/Russian_and_
Soviet_maps/series/084K/XVII-18_III.1916.jpg
Plan of the town of Zhaludok, 1916
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trijų spindulių kompozicinis motyvas: kelių priešais so
dybą išdėstyme ir parko kompozicijoje. Taip pat žinoma,
kad architektas G. de Sacco A. Tyzenhauzo iniciatyva
projektavo ir karaliaus rezidenciją Stanislavavą prie Gar
dino. Šio ansamblio parko kompozicijoje taip pat buvo
panaudota 3 spindulinių takų – alėjų – sistema74. Dabar
tinės Lietuvos teritorijoje, be Rokiškio dvaro sodybos
ansamblio, analogiškų sprendimų neturime, tad galima
prielaida, kad ir Rokiškio architektūrinis-urbanistinis
ansamblio projektas priklauso Gardino architektūros
mokyklai, o gal yra ir G. de Sacco kūrinys.
Šiuo metu Žaludko dvaro sodyboje išlikusi vadina
moji Tyzenhauzų pilis, akmens ir plytų mūro oficina,
svirnas, vandens malūnas ir kiti, sprendžiant pagal ar
chitektūrines formas, jau XIX a. antros pusės – XX a.
pradžios ūkiniai pastatai (sodyba XX a. pr. atiteko Lud
wigui Swiatopolkui-Czetwertinskiui, jo valdymo metu
pastatyti nauji neobarokiniai rūmai)75. Nors nėra atlikti
vadinamosios Tyzenhauzų pilies architektūriniai tyri
mai, pastatas galėjo būti kurtas, kaip ir Rokiškio dvaro
vadinamoji Krošinskių pilaitė – alaus darykla, prero
mantizmo laikotarpiu, valdant I. Tyzenhauzui, su archi
tektūrai būdinga nostalgiška istorinių pilių atributika:
bokštu, arkada, smailiaarkėmis angomis [14 il.].
Žaludko dvaro sodybos reprezentacinėje dalyje si
meteriškai parterio atžvilgiu stovėjo dvi akmens mūro
oficinos. Išlikusios vienos jų liekanos ir XX a. pr. fotofik
sacija sudaro galimybę palyginti šį pastatą su Rokiškio
dvaro sodybos oficinomis [15, 16 il.]. Nors pastatų tūriai
traktuoti skirtingai (Rokiškyje – decentralizuotas su 2 ri
zalitais centre, o Žaludke – centrinis su dominuojančiu
pastato viduryje dviaukščiu tūriu), jų kompozicijoje,
architektūrinėse klasicistinėse formose įžvelgiamas to
paties autoriaus kūrybinis braižas, pasitelktos tos pačios
architektūrinės priemonės: karnizas su modiljonu, arka,
kolonos, angų apvadai. Itin artimą šiems pastatams archi
tektūrinį sprendimą randame ir Marijos Tyzenhauzaitės-

14. Žaludko dvaro sodybos vadinamoji Tyzenhauzų pilaitė,
[interaktyvus], 1936, [žiūrėta 2016- 07-10], http://orda.
of.by/.add/showimage.php?image=../.ga/z/zheludok/
fligel/sf/.big/zoludek1918_-_1936widok_frontu...gov.
pl-149121-pic_1-u-8276.jpg
So-called Tyzenhauz castle of the Zhaludok estate, 1936

15. Žaludko dvaro sodybos oficina, [interaktyvus], 1936,
[žiūrėta 2016-07-10], http://orda.of.by/.add/showimage.
php?image=../.ga/z/zheludok/phoz/sf/.big/zolu
dek1936stadnina_ksiazat_cz....gov.pl-76581-pic_
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1-g-2613.jpg

Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczpospolitej, t. 3, Wrocław: Zakład Narodowy imienia
Ossolińskich, 1992, p. 131–134.

Servants’ quarter of the Zhaludok estate, 1936

75
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Юрий Владимирович Чантурия, op. cit., p. 163.

Pšezdeckienės 1838 m. akvarelėje užfiksuotame Pastovių
dvaro vaizde su dviem identiškų formų akmens mūro
pastatais [17 il.]. Jų tūris, formos atkartoja Žaludko ofi
cinų sprendimą. Keltinas klausimas: ar įsivėlė klaida dai
lės kūrinio anotacijoje, ar ir trečiajame rezidenciniame
Tyzenhauzų Pastovių dvare statyti analogiškų architek
tūrinių formų pastatai? Į šį klausimą padėtų atsakyti iš
samūs trečiosios, bene svarbiausios Tyzenhauzų giminės
rezidencijos – Pastovių – architektūriniai tyrimai.

16. Žaludko dvaro sodybos oficina, Sergejaus Jarochovi
čiaus nuotrauka, [interaktyvus], 2015,
[žiūrėta 2016-08-10], http://orda.of.by/.add/showimage.
php?image=../.ga/z/zheludok/phoz/nf/.big/
img_0035_4083.jpg
Servants’ quarter of the Zhaludok estate, 2015

vienuolynas buvo uždarytas, o bažnyčia sugriauta 76.
1853–1854 m. Severinas ir Hermancija (Tyzenhauzaitė)
Uruskiai Žaludke pastatė naują šventovę – vėlyvojo kla
sicizmo architektūros Švenčiausiosios Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčią, kurios autorius – architektas
Karolis Podčašinskis. Tyzenhauzų palaidojimo kripta
buvo įrengta po bažnyčios centriniu altoriumi. Čia ilsisi
Antano Tyzenhauzo ir jo sūnėno Rokiškio ansamblio
įkūrėjo Ignoto Tyzenhauzo palaikai, šalia – sūnus Ru
dolfas, Lenkijos kariuomenės artilerijos pulkininkas,

Sakralinė erdvė

Analizuojamuose miesto ir dvaro kompoziciniuose
sprendimuose dvaro rezidencija pagrindine kompozici
ne ašimi jungėsi su gyvenviete, kurioje fundatorių staty
tas sakralinis pastatas – bažnyčia, paprastai tarnavęs ir
didikų šeimos mauzoliejumi. Ne išimtis ir Tyzenhauzų
Rokiškio bei Žaludko rezidencijos.
Žaludko miestelis žinomas kaip ne vienos Tyzenhau
zų kartos palaidojimo vieta. XVIII a. – XIX a. pr. juos
laidojo bažnyčioje ir karmelitų vienuolyne, bet 1832 m.

76
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Светлана Валентиновна Moрoзова, op. cit., p. 9.

jo žmona Ženevjefa77. Konstantinas Tyzenhauzas irgi
buvo palaidotas Žaludko bažnyčios šeimos kriptoje, ta
čiau jo sūnus 1880 m. pervežė tėvo palaikus iš Žaludko į
Rokiškį ir perlaidojo Šv. apaštalo evangelisto Mato baž
nyčioje78. Vėliau jo palaikai buvo sugrąžinti į Žaludko
bažnyčią79. Mūrinė neogotikos formų Rokiškio bažnyčia
senosios medinės bažnyčios vietoje buvo pastatyta kur
kas vėliau – 1868–1875 m. pagal architekto Friedricho
Gustavo von Schachto projektą (rekonstruota 1880–
1885 m. pagal Georgo Wernerio projektą). Po šios baž
nyčios presbiterija ilsisi jos fundatoriaus Reinoldijaus
Tyzenhauzo (1830–1880) palaikai80.

17. Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdeckienė, Pastovių dvaro
sodyba (dab. Baltarusija), akvarelė, XIX a. pr., ČDM,
in: Lietuva 1009–2009, Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2009, p. 385
Maria Tyzenhauz-Przeździecka, Pastavy Estate
(today, Belarus)

77

Ibid., p. 9.

78

Ibid., p. 10.

79

Jozef Ziemczonek, op. cit., p. 68.

80

Lietuvos architektūros istorija, t. 3: Nuo XIX a. II-ojo dešimt
mečio iki 1918 m., p. 242.
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IŠVADOS

ŠALTINIAI

Dičiuvienė Rasa, Buv. Rokiškio dvaro sodybos alaus daryklos

Tyzenhauzų Rokiškio ansamblis XVIII a. pab. – XIX a.
pirmoje pusėje kurtas tęsiant prancūziškojo (barokinio)
klasicizmo didžiosios rezidencijos kompozicijos kano
ną – miestas–dvaras–parkas–žvėrynas, paremtą viena
pagrindine kompozicijos ašimi, tačiau tai buvo jau mo
dernizuota urbanistinė-architektūrinė struktūra su ryš
kiais romantizmo bruožais periferinėse dalyse. Pastatų
architektūroje pasireiškė klasicizmo ir ankstyvojo ro
mantizmo (neogotikinio, liaudiškojo su tradiciniais kla
sicistiniais elementais), taip pat tradicinės architektūros
stilistinės kryptys. Ansamblio pirminis vaizdas iš esmės
pakito XX a. pradžioje perstačius rūmus ir nugriovus
tradicinės architektūros medinius ūkinius pastatus, ku
rie XIX a. pirmoje pusėje sudarė apie pusę ansamblio
užstatymo.
Tyzenhauzų XVIII a. pabaigos Rokiškio, Žaludko
dvarų sodybų ansamblių kompozicijai pasirinkta ašinė
idėja, kai dvarininkijos elito rezidencijose populiarėjo
„laisvas planavimas“, manytina, buvo monarchams pri
lygstančios ambicijos, išaukštinusios senos vokiečių gi
minės reikšmę LDK istorijoje, raiška. Rokiškio ansam
blis buvo kuriamas LDK žlugimo metu, įsitvirtinant
carinei Rusijos valdžiai. Žinant, kad šios giminės atsto
vai dalyvavo kovose dėl senosios valstybės atkūrimo,
monarchinės valstybės kompozicinės idėjos pasirinki
mas gali būti sietinas su siekiu išryškinti LDK valstybės
idėjos svarbą ir jos didikų galią.
Iki šiol nėra nustatytas Rokiškio dvaro sodybą pro
jektavęs architektas, visgi palyginus šio ansamblio archi
tektūrinę idėją su kita jiems priklausiusia rezidencija –
Žaludko dvaro sodyba – bei remiantis baltarusių
mokslininkų tyrimais, daroma prielaida, kad tai galėjo
būti italų architektas G. de Sacco, projektavęs ir Antano
Tyzenhauzo rezidencijas Gardine, Pastoviuose bei dirbęs
Gardino ekonomijos vyriausiuoju architektu.

pastatas. Istoriniai meniniai tyrimai, 1988, in: Kultūros
paveldo centro archyvas, f. 5, ap. 1, Sv 3280.
Rokiškio grafystės inventorius, 1825, in: Rokiškio krašto
muziejus (toliau – RKM), 4034.
Rokiškio grafystės žemėlapis, 1845, in: RKM (ekspozicija).
Rokiškio grafystės žemėlapis, 1810, kopija, in: RKM.
Songailaitė Roma, Rokiškio dvaro sodybos (1010), Rokiškio
miesto istorinės dalies (17102) detaliųjų archeologinių
tyrimų 2014 m. ataskaita, in: Kultūros paveldo centro
paveldosaugos biblioteka, f. 39, ap. 1, S.v. 4513, l. 5, 6.
Vaitulevičienė Alvyra, Rokiškio dvaro centriniai rūmai (istori
niai meniniai tyrimai), Vilnius: Paminklų konservavimo
institutas, 1974.
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in the history of the Grand Duchy of Lithuania.
The Rokiškis ensemble was created at the time of the
collapse of the state and establishment of the Russian
imperial power. Knowing that the representatives of
this family took part in the struggles for the restoration
of the old state, the choice of the compositional idea
of the monarchic state could be related to the aim to
elevate the importance of the idea of the Grand Duchy
of Lithuania and the power of its nobility. Although the
architect of the Rokiškis manor has not been established
yet, the comparison of the architectural idea of this
ensemble to another residence of the Tyzenhauz family
– the Zhaludok manor – and the research of Belarusian
scholars allows us to make a presumption that it may
have been the Italian architect Giuseppe de Sacco, who
designed the residences of Antoni Tyzenhauz in Grodno
and Pastavy and who worked as the chief architect
of the Grodno economic district.

THE ROKIŠKIS ESTATE
OF THE T YZENHAUZ FAMILY:
A RETROSPECT OF THE HISTORICAL VIEW
Indrė Kačinskaitė
KEYWORDS : Counts Tyzenhauz, Rokiškis, Zhaludok,

manor estate, architecture, composition.
SUMMARY

Referring to the historical sources of the first half
of the 19th century, the author of the article analyses
the original view of the classicist Rokiškis manor,
the compositional idea of the ensemble chosen by its
owners, Counts Tyzenhauz, its architecture and relations
to another manor in Zhaludok, currently in the territory
of Belarus, which belonged to this family. It was
established that the Tyzenhauz manor ensemble
in Rokiškis was created from the late 18th to the first
half of the 19th century as a continuation of the
compositional canon of the great residences of French
(Baroque) Classicism – city–manor–park–menagerie –
based on a single compositional axis, but it already
was a modernized urban-architectural structure with
distinct features of Romanticism in the peripheral parts.
The stylistic trends of Classicism and early Romanticism
(neo-Gothic, folk style with traditional classicist
elements), as well as traditional architecture were
expressed in the architecture of the buildings.
The original view of the ensemble fundamentally
changed in the early 20th century, when the manor
house was rebuilt and the wooden auxiliary buildings
of traditional architecture, which constituted about
a half of the entire ensemble in the first half of the
19th century, were pulled down. The idea of the axial
composition chosen for the ensembles of Count
Tyzenhauz’s Rokiškis and Zhaludok manor houses
in the late 18th century, when “free planning” was
becoming popular in elite nobility residences, was
probably an expression of monarchic ambitions that
emphasized the significance of the old German family
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