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Vilnius 1919–1939 metais: 
naujo architektūrinio 
tapatumo kūrimas1

Tarpukario Vilniaus architektūroje įvairiais laikotarpiais reiškėsi 

kelios tendencijos: retrospektyvus modernizuotas akademizmas (neotradicio-

nalizmas), patriotinių, naujo valstybingumo aspiracijų skatinami nacionalinio 

stiliaus ieškojimai, lokalinės tradicijos puoselėjimas, „sveiko būsto“ koncep-

cija, racionalizmas, funkcionalizmas. Lenkijos architektūros politiką Vilniaus 

terpėje lanksčiai adaptavo ir skleidė įvairios institucijos (Stepono Batoro uni-

versiteto Dailės skyrius, Valstybinė Vilniaus technikos mokykla, magistrato 

Technikos skyrius, Vyriausiojo konservatoriaus įstaiga, Miesto urbanistikos 

biuras) bei joms atstovaujantys architektai, projektavimo veiklose didelį dė-

mesį skyrę kultūrinėms ir architektūrinėms miesto tradicijoms. Svarbiems 

visuomeniniams pastatams kurti skelbti architektūriniai konkursai, kuriuos 

laimėję žymūs Lenkijos modernistai Vilniuje diegė pažangius Varšuvos mo-

dernizmo architektūros mokyklos principus. Tarpukariu Vilniuje statyti re-

trospektyvių formų pastatai organiškai įsilieja į miesto istorinių stilių panora-

mą, o modernizmo pavyzdžiai pabrėžia to laikotarpio Vilniaus architektūros 

savitumą. Pastatų tūriai ir erdvės, specifiniai architektūriniai elementai ir 

apdailos medžiagos šiandienos Lietuvos miestų kontekste lemia išskirtinį, tik 

tarpukario Vilniuje pasireiškusį, modernizmo architektūros pobūdį. 
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Tarpukario Vilniaus architektūra kol kas nėra tyrinėta komplek-

siškai, dažnai tik fragmentiškai apžvelgiama atskirų architektų monogra-

fijose, Lenkijos „kresų“ kultūrai skirtuose leidiniuose ar Vilniaus archi-

tektūros vadovuose / kataloguose2. To laikotarpio architektūros tyrinėtojai 

Lenkijoje ir Lietuvoje Vilniaus atvejį neretai laiko menkaverte periferijos 

apraiška, svetimos valstybės palikimu arba net mano, kad tuo metu staty-

binė veikla buvo apskritai apmirusi. Iš tiesų tuo metu Vilniuje statyti re-

trospektyvių formų pastatai tarsi paskęsta miesto istorinių stilių įvairovė-

je, neretai plačiojoje visuomenėje yra tapatinami su stalinizmo laikotarpio 

sovietine architektūra, o raiškūs modernizmo pavyzdžiai – su sovietmečio 

brandžiojo ar vėlyvojo modernizmo apraiškomis. Architektūros tyrinėto-

jas Edmundas Małachowiczius ir dailės istorikas Józefas Poklewskis, kurių 

publikacijomis dažniausiai kliaujamasi pristatant tarpukario Vilniaus archi-

tektūrą, XX a. 9–10 deš. parengė pakankamai glaustas, apibendrintas jos 

stilių krypčių apžvalgas ir iš esmės nesirėmė pirminiais šaltiniais (daugiau-

sia – negausiais statybinių įvykių Vilniuje paminėjimais tarpukario periodi-

koje), liudininkų pasakojimais ar apsilankymų šiame mieste metu patirto-

mis impresijomis3. Naujausiose Gdansko dailės akademijos dailėtyrininko 

Michało Pszczółkowskio studijose, skirtose Lenkijos „kresų“ architektūrai 

ir sudarytose selektyvaus apžvalginio katalogo principu, galima aptikti ir 

Vilniaus paminėjimų, kurie vertingai įkontekstinti tarp kitų vadinamųjų 

Lenkijos pakraščių žemių (Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos) architek-

tūros pavyzdžių4. Vis dėlto autorius taip pat gana menkai remiasi šaltiniais, 

daugiau dėmesio skiria pastatų tipologijoms, formoms, stiliaus ir funkcijos 

klausimams aptarti. Įdėmiau į Vilniaus tarpukario architektūros reiškinį 

pažvelgė architektūros tyrinėtoja iš Balstogės politechnikos universiteto 

Małgorzata Dolistowska. Gausiai remdamasi archyvuose saugomais šalti-

Tarp svarbesnių galima paminėti: Stefan Narębski (1892–1966) – architekt, konserwa-
tor, profesor: Katalog towarzyszy wystawie, autor katalogu Michał Pszczółkowski, Toruń: Muzeum 
Okręgowie w Toruniu, 2017; Algimantas Mačiulis, „Naujoji architektūra Vilniuje 1919–1939 metais“, 
in: Archiforma, 1997, Nr. 2; Vilnius, 1900–2016: architektūros gidas, sud. Marija Drėmaitė, Rūta 
Leitanaitė, Julija Reklaitė, Vilnius: Lapas, 2016.

Edmund Małachowicz, „Architektura dwudziestolecia międzywojennego w Wilnie“, in: 
Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki, t. XVII: Architektura i urbanisty-
ka w Polsce w latach 1918–1978, Warszawa, 1989, p. 121–141; Józef Poklewski, Polskie życie artystycz-
ne w międzywojennym Wilnie, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1994, p. 170–196.

Michał Pszczółkowski, Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 
1918–1939, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2014; Idem, Kresy nowoczesne. Architektura na 
ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921–1939, Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 2016.
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niais (visų pirma – pastatų projektais), gana išsamiai apibūdino kai kurių 

šioje buvusioje vaivadijos sostinėje naujai iškilusių objektų architektūrinę 

raišką, pabrėždama tradicionalizmo ir avangardo sąveikas, varšuvietiškojo 

modernizmo įtakas tuo laikotarpiu5.

Nauji tyrimai atskleidžia pakankamai sudėtingą ir įvairialypę 

tarpukario dvidešimtmečio architektūros panoramą. Šiame straipsnyje 

mėginama ieškoti atsakymo į klausimą, kokiais būdais Antrosios Lenkijos 

Respublikos ūkinė, visuomeninė, kultūros ir gynybos politika veikė Vil-

niaus, tapusio naujai atsikūrusios valstybės dalimi, architektūros raidą, jos 

kryptis? Itin vertingi dailėtyrininkių Jūratės Markevičienės, Rasos Antana-

vičiūtės ir istoriko Karolio Kučiausko tyrinėjimai pakankamai išsamiai at-

skleidžia Vilniaus viešųjų erdvių ir urbanistinio planavimo tarpukariu aplin-

kybes bei ypatumus, paveldo sampratos strategijas6, todėl minėti klausimai 

čia nebus gvildenami. 

Lenkijos aneksuotas Vilnius ir Vilniaus kraštas, anuomet santy-

kinai (vertinant Lenkijos valstybės mastu) negausiai apgyventas ir urbani-

zuotas, labai įvairus tautiniu požiūriu7, įgijo vaivadijos centro statusą, kurio 

įvaizdį ilgainiui (ir gana sparčiai) formavo kylantys nauji administracinės, 

Małgorzata Dolistowska, „Miłe miasto“ między tradycją a awangardą: architektura Wilna 
w dwudziestoleciu międzywojennym: zarys problematyki“, in: Stan badań nad wielokulturowym dzie-
dzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. 8, Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym 
Europy, 2017, p. 87–149.

Rasa Antanavičiūtė, Politinės galios simboliai Vilniaus viešojoje erdvėje 1895–1953 metais: 
Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015; Eadem, „Viešosios Vilniaus 
erdvės tarpukariu: Antrosios Žečpospolitos didmiesčio konstravimas“, in: Sostinė kaip tapatumo 
simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, Vilnius: LLTI, 2014, p. 53–92; Karolis Kučiauskas,
Prieškario Vilniaus urbanistinis modelis ir jo recepcija karo ir pokario metais (1932–1956 m.) 
[Rank raštis]: Daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016; Jūratė Markevičienė, 
„Kultūros paveldo saugos raiška: mokslinės, emocinės ir teisinės prielaidos“, in: Kultūrinis Vilniaus 
gyvenimas (1900–1940), sud. Alma Lapinskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
1998, p. 271–307; Eadem, „Senamiesčio įvaizdžiai Vilniaus kultūros paveldo saugoje XX a.: nuo krašto-
vaizdžio iki praeities skeveldrų“, in: Kultūrologija, t. 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai, Vilnius: 
LKTI, 2003, p. 233–293; Eadem, „Nuo šiuolaikinio miesto iki sostinės: urbanistinio Vilniaus įvaizdžio 
kaita 1936–1939 ir 1939–1940 m.“, in: Sostinės kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario 
kultūroje, Vilnius: LLTI, 2014, p. 93–112.

1915 m. buvo nustatyta Vilniaus teritorija – 10 400 ha (pagal teritoriją buvo antras po 
Varšuvos Antrosios Lenkijos Respublikos miestas), iš jų pastatais buvo užstatyta 3000 ha (1931 m. 
duomenys), tarpukariu čia gyveno tik apie 195 tūkst. gyventojų; Rocznik statystyczny Wilna, 1931, 
Wilno, 1933, p. 3–4; žr. Vitalija Stravinskienė, „Ethnic-demographic changes in the data of the statis-
tical siurces of the city of Vilnius (1920–1939)“, in: Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17, 2013, 
p. 130–136; Eadem, „The Territorial expansion of Vilnius: plans and their realisation (1916–1940)“, in: 
Lithuanian Historical Studies, 2016, Vol. 20, 2015, p. 134.
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ūkinės, pramoninės, visuomeninės, gyvenamosios paskirties, švietimo įs-

taigų, kariuomenės institucijų pastatai ir komunikaciniai statiniai. Jie tapo 

1918 m. nepriklausomybę atkūrusios Lenkijos statybų kampanijos dalimi 

ir liudijo Antrosios Lenkijos Respublikos valdžios galių, institucijų šiame 

regione efektyvumą. Lenkiškoje spaudoje Vilnius neretai linksniuotas kaip 

„dvasinė Lenkijos sostinė“, „kultūros paminklų miestas“, „didžio krašto – 

senosios Lietuvos – sostinė“, miesto vaizdinys buvo persmelktas „šventojo 

miesto“ mito8. Toną vertinti šį miestą kaip ypatingų praeities sentimentų 

apglobtą vietą davė ir kai kurie anuomet autoritetingi valstybės vadovai, 

neretai vienokiais ar kitokiais kilmės saitais susiję su Vilnijos kraštu. Antai 

Józefas Pilsudskis 1922 m. balandžio 20 d. kalboje Vilniuje sakė: „Pagal-

vojęs, jog garo ir elektros amžiuje šiuolaikinių lenkų minties jėgos neuž-

tenka Varšuvoje ar Vilniuje pastatyti paprastam nuomojamam namui, kad 

šis po dvidešimties metų nesubyrėtų į gabalus, – lenkiu galvą prieš galingą 

darbą, kadaise be garo ir elektros į dangų įsmeigusį lieknus kuorus, kurie 

per amžius išliko“, ir pabrėžė negalintis ramiai pereiti prie „šiandieninių 

reikalų, aplenkdamas tas milžiniškas abiejų tautų pastangas, kurios bran-

gųjį Vilnių padarė sostine ir praeities paminklu“9. Esminiais miesto vysty-

mosi trikdžiais laikytas mažas gyventojų gimstamumas, menkas užstaty-

mas, agrarinis gyventojų veiklos pobūdis ir geopolitinė padėtis (ši Lenkijai 

atitekusi teritorija buvo įsprausta tarp uždarų sienų su Lietuva ir Sovietų 

Sąjunga), atsiejusi Vilniaus regioną nuo daugelio ankstesnių ekonominių 

ir pramonės kelių10. Nepaisant to, Vilnius tapo vienos didžiausių Antrosios 

Lenkijos Respublikos vaivadijų centru. Vaivadija ribojosi su Sovietų Sąjun-

ga, Latvija, Vokietija (per Rytprūsius) ir Lietuvos Respublika. Normalio-

mis geopolitėnimis aplinkybėmis tai būtų dėkinga padėtis, tačiau tikrovėje 

įspraudė Vilniaus kraštą į uždarą ratą. Geležinkeliu produkcija iš Vilniaus 

daugmaž 1000 km trasa buvo gabenama per Gardiną, Varšuvą, Bydgoščių, 

Kosciežyną iki Gdynios; už 300 km buvęs Karaliaučiaus uostas buvo nepa-

siekiamas. Be to, 1919–1921 m. tvyrojo suirutė, tik 1924 m. Vilniuje ėmė 

Antoni Forkiewicz, „Wilno funkcjonalne“: Referat wygłoszony dnia 20 lutego 1936 r. na 
zebraniu Komisji Urbanistycznej m. Wilna, in: Włoczęga, 1936, Nr. 3, Rocznik IV (Nr. 28), p. 4; Min-
daugas Kvietkauskas, „Dvi sostinės: tarpukario paralelės ir prieštaros“, in: Sostinės kaip tapatumo 
simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario kultūroje, Vilnius: LLTI, 2014, p. 11–12. 

Juzefas Pilsudskis, „Prakalba Vilniuje 1922 m. balandžio 20 d.“, iš lenkų kalbos vertė 
V. Ališauskas, in: Sietynas, 1990, t. 8, p. 49–52.

Rocznik statystyczny Wilna, 1931, p. 4.
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cirkuliuoti lenkiška valiuta. Negana to, 1931–1933 m. Lenkiją smarkiai pa-

veikė didžioji pasaulinė ekonominė krizė, padariusi įtaką ir urbanistiniams 

bei statybų procesams. Dar 1937 m. net 64 proc. Vilniaus teritorijos buvo 

menkai urbanizuota, dominavo sodybinis užstatymas mediniais pastatais, 

ir tokios teritorijos ekonominės ir politinės raidos požiūriu tapatintos su 

„kaimiškomis“. Tačiau architektų, tarpukariu įsitvirtinusių Vilniuje, požiū-

riu tokia miesto situacija kūrė prielaidas jo savitai, kitų Lenkijos miestų 

kontekste išsiskiriančiai plėtotei. „Vilniaus architektūroje, lyginant su kitais 

Lenkijos miestais-meno šviesuliais, <...> skleidžiasi išsikristalizavusios in-

dividualybės grožis“, – rašė Stepono Batoro universiteto Vilniuje architek-

tūros profesorius Juliuszas Kłosas11. Kitas įtakingas architektas, taip pat šio 

universiteto profesorius Stefanas Narębskis, nuo 1928 m. iki Antrojo pasau-

linio karo ėjęs miesto vyriausiojo architekto pareigas, negausų miesto prie-

miesčių ir pakraščių užstatymą laikė privalumu, mat šalia tankiai užstatyto 

senamiesčio, erdvūs neužstatyti plotai buvo puiki terpė įgyvendinti naują 

modernią urbanistinę koncepciją ir „išburti juose naujais statinių tūriais už-

rašytą <...> pasakojimą apie mūsų laikus, apie atgimusio Vilniaus laikus“12. 

1930 m. Vilniaus miesto magistrato Miesto matavimų ir reguliacijos skyrius 

(Wydział Pomiarów Miejskich i Regulacji) priėmė sprendimą rengti re-

guliacinį Vilniaus miesto planą, pagal kurį būtų plėtojamos komunikacijos 

arterijos, žalieji plotai ir parkai, kapinės, sporto aikštynai, miestiečių daržai, 

planuojami užstatyti rajonai, jie diferencijuoti pagal pobūdį (gyvenamieji, 

miško, gamybiniai, rekreaciniai)13. Vilniaus urbanistikos biuras bendrąjį 

miesto planą parengė tik 1939 m., tačiau ankstesnės jo idėjos buvo iš dalies 

realizuojamos jau dešimtmetį. Senamiestis į bendrąjį planą nebuvo įtrauk-

tas – jis paliktas konservatoriaus žiniai, saugotas ir reguliuotas atskirais jo 

bei miesto valdybos nutarimais: 1936 m. gegužės 29 d. Vilniaus srities kon-

servatoriaus sprendimu Nr. K.S.II.4/128 seniausioji Vilniaus miesto dalis 

paskelbta senovės paminklu14, savo ribomis atitinkančiu „XVI–XVII a. ka-

Juljusz Kłos, „Żywotność inwencji w architekturze Wilna“, in: Południe, Wrzesień 1921, 
Nr. 1, p. 24.

Stefan Narębski, „Możliwości architektoniczne Wilna“, in: Środy Literackie, 1936, Nr. 3, 
p. 1–6, cit. pgl. http://www.tygodnik.lt/201215/bliska3.html, [žiūrėta 2018-03-17].

Karolis Kučiauskas, op. cit., p. 40–41.
„Zabytkowa dzielnica miasta Wilna“, in: Kurjer Wileński, 1936 06 26, Nr. 174 (3775), 

p. 9; Jūratė Markevičienė, „Nuo šiuolaikinio miesto iki sostinės: urbanistinio Vilniaus įvaizdžio kaita 
1936–1939 ir 1939–1940 m.“, in: Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas tarpukario 
kultūroje, Vilnius: LLTI, 2014, p. 88.

11
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14
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rališkąją sostinę Vilnių“. Vilnius laikytas karališkuoju miestu, Lietuvos Di-

džiosios Kunigaikštystės sostine, ir naujojoje miesto raidoje buvo numatyta 

išsaugoti genius loci savitumą, išryškinti ir sugrąžinti praeities aristokra-

tiškumą, „didįjį stilių“, palaipsniui išeliminuojant carinio laikotarpio XIX a. 

pabaigos – XX a. pradžios istorizmo naujadarus, užgožiančius iškilius LDK 

laikų paminklus. Taigi XX a. 4 deš. buvo suformuota ir formalizuota Vilniaus 

kaip kraštovaizdžio koncepcija, kuri integravo gamtos, žmogaus veiklos ir 

istorinės raidos ženklus15. Toks požiūris buvo novatoriškas ne tik Lenkijos, 

bet ir visos Europos mastu. Taigi naujos statybos senamiestyje nevyko, čia 

pastatai buvo tik konservuojami, restauruojami, pritaikomi ir atnaujinami 

interjerai. Statybinė veikla telkėsi vietose, sąlyginai nutolusiose nuo api-

brėžtos saugomos senamiesčio teritorijos: Naujamiestyje (Švitrigailos, Še-

včenkos, Kauno, Vytenio, Akmenų, Jakšto, V. Kudirkos, Tauro, Aguonų g.), 

Šnipiškėse (Rinktinės, Raitininkų, Juozapavičiaus, Lvovo g.), Antakalnyje, 

Žvėryne, Liepkalnyje, Naujojoje Vilnioje, Paneriuose, Kuprijoniškėse. 

Ekonominiu požiūriu Vilniaus vystymuisi ženklių impulsų suteikė 

svarbių prekybinių ir gamybinių objektų atsiradimas. Pavyzdžiui, 1919 m. 

lankytojams duris atvėrė modernūs ir prestižiniai brolių Jabłkowskių 

prekybos namai dabartiniame Gedimino prospekte, suprojektuoti garsių 

Varšuvos architektų Kazimierzo Krzyżanowskio, Karolio Jankowskio bei 

Franciszeko Lilpopo (šio tinklo prekybos centrai tuometinėje Lenkijos vals-

tybėje laikyti didžiausiais ir buvo įsikūrę tik dviejuose miestuose – Varšu-

voje (1914) ir Vilniuje)16 ir 1925 m. įsisteigusi stambiausia įmonė tarpukario 

Vilniaus krašte – radijo prietaisų gamykla „Elektrit“ (Towarzystwo Radi-

otechniczne „Elektrit“, Ševčenkos g. 16), veikusi iki 1939 metų17 [1, 2 il.].

Vilniaus architektūros mokyklos klausimas 
XX a. 3 deš. – 4 deš. I pusėje naujojoje Vilniaus architektūroje 

akivaizdžiai vyravo neotradicionalizmo kryptis (retrospektyvizmo ir moder-

nizmo bruožų dermė), kuri tuo metu Europoje (ir Lenkijoje bei nepriklau-

Jūratė Markevičienė, „Senamiesčio įvaizdžiai Vilniaus kultūros paveldo saugoje XX a.: 
nuo kraštovaizdžio iki praeities skeveldrų“, in: Kultūrologija, t. 10: Kultūriniai tapatumai ir poky-
čiai, Vilnius: LKTI, 2003, p. 243–247.

Feliks Jabłkowski, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy. Romans ekonomiczny, Warsza-
wa: Iskry, 2005, p. 147–158.

Sigitas Žilionis, „Elektrit“, [interaktyvus], [žiūrėta 2018-12-15], http://www.zilionis.lt/
history/elektrit/.

15

16

17



94   — — — —    2019
Acta Academiae Artium Vilnensis

90

1.
„Elektrit“ fabriko 
kiemo vaizdas ir naujo 
korpuso statybos, 1939, 
in: Elektrit-Radio: 
wiadomości techniczne 
zakładów ELEKTRIT 
w Wilnie, Maj 1939, 
Nr. 1 (15), p. 1 

The yard of the Elektrit 
factory and the new 
building of the factory 
under construction in 
1939

2.
Buvusios „Elektrit“ 
gamyklos kiemas, Rasos 
Butvilaitės nuotrauka, 
2019

The yard of the former 
Elektrit factory, 2019



91

somoje Lietuvoje) buvo pakankamai išplitusi. Vilniaus atveju tai buvo ne 

tik čia gyvenusių ir dirbusių architektų kūrybinis pasirinkimas reaguoti į 

modernias pasaulines architektūros tendencijas, bet ir nuoseklus kultūri-

nis apsisprendimas atliepti senosios LDK sostinės architektūrinę dvasią. 

Šitokią nuostatą ugdė ir skleidė Vilniuje vykdyti plataus užmojo istoriniai, 

archeologiniai, architektūriniai ir meniniai tyrimai – tarpukariu jis buvo ne-

formalus menotyros mokslo židinys. Stepono Batoro universitete įkurtame 

Dailės fakultete ar nuo 1931 m. Vilniaus mokslo bičiulių draugijoje veiku-

sioje Meno istorijos sekcijoje darbavęsi Marianas Morelowskis, Juliuszas 

Klosas, Jerzis Remeris, Stanisławas Lorentzas, Wladysławas Tatarkiewi-

czius, Piotras Bohdziewiczius, Stefanas Narębskis padėjo pagrindus Lietu-

vos architektūros paveldo moksliniams tyrimams, savitumų identifikavimui, 

paminklų inventorizavimui ir restauravimui, tyrimų sklaidai mokslinėje ir 

populiariojoje spaudoje18. Glaudus menotyros ryšys su paveldo apsauga ir 

architektūros praktika paskatino ir atitinkamą Vilniaus miesto bei jo archi-

tektūros raidą. Šios krypties laikėsi ir Stepono Batoro universiteto Menų 

fakultete nuo 1921 m. veikęs Architektūros skyrius su keliais padaliniais: 

Lenkų ir visuotinės architektūros, Kultūros istorijos, Projektavimo (nuo 

1922), Statybos ir statybinės mechanikos (nuo 1923) katedromis. Skyriuje 

dėstė nuo seno vilniečiai prof. Ludwikas Sokołowskis (Lvovo ir Vienos aukš-

tųjų politechnikos mokyklų absolventas), prof. Juliuszas Kłosas (studijas 

baigęs Vienos ir Varšuvos aukštosiose politechnikos mokyklose), Ottonas 

Krasnopolskis (Maskvos aukštosios technikos mokyklos, Lvovo politechni-

kos absolventas), Janas Borowskis (Peterburgo civilinių inžinierių instituto 

absolventas, po Antrojo pasaulinio karo tapęs Gdansko politechnikos archi-

tektūros profesoriumi). Architektūros skyriaus studentams lavinti buvo pa-

rengta plati, išsami ir naujovėmis grįsta programa, aprėpusi architektūrinį 

projektavimą, statybinių konstrukcijų mokslus, architektūros ir dailės isto-

riją (joje daug dėmesio skirta ir savitai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 

žemių bei Abiejų Tautų Respublikos architektūros raidai), taip pat naujovę 

tuometinėje Lenkijoje – paminklų restauravimo ir konservavimo pagrin-

dus. Studentai inventorino vietinius dailės ir architektūros paminklus, gi-

Nijolė Lukšionytė, „Menotyros mokslas tarpukario Vilniuje“, in: Meno istorija ir 
kritika, 2011, t. 7, p. 64–76; Eadem, „Vilniaus architektūra menotyrininko žvilgsniu – nuo Mariano 
Sokołowskio iki Vlado Drėmos“, in: Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2010, p. 260–264.

18
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linosi į paminklų konservavimo istoriją, teoriją ir metodologiją; ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas specifinėms Vilniaus miesto ir regiono paminklų 

konservavimo ir restauravimo problemoms19. 

Norinčiųjų Vilniuje studijuoti architektūrą nuolat daugėjo (1921 m. 

buvo 6, o 1926 m. – jau 77 studentai ir laisvieji klausytojai). Šio skyriaus 

klausytojai sėkmingai praktikavosi kaip konstruktoriai Vilniaus apskrities 

viešųjų darbų direkcijoje, Valstybinėje geležinkelių direkcijoje, Vilniaus 

miesto valdyboje, kitose institucijose ir žinybose20. Visuomeninės organiza-

cijos ir Vilniaus miesto savivalda ne kartą kreipėsi į Dailės fakulteto de-

kanatą, prašydami paviešinti įvairių konkursų sąlygas tarp Architektūros 

skyriaus klausytojų. Taip 1925 m. keli jų dalyvavo Evangelikų reformatų 

bendruomenės gimnazijos Pylimo g. projekto konkurse21 (vėliau žinomas 

Varšuvos architektas Aleksandras Kodelskis22, 1944 m. Vilniuje žuvusi jo 

žmona Anna Kodelska, Mieczysławas Szyszko ir pirmąjį apdovanojimą pel-

niusi Katarzyna Piećkówna). Konkursui pateikti projektai vaizdžiai pertei-

kia neotradicionalizmo ir nuosaikaus modernizmo estetikos taikymą sub-

tilioje Senamiesčio teritorijos atkarpoje, paženklintoje daugiasluoksniais 

kultūrinės atminties klodais [3–8 il.]. 

Nepaisant architektūros studijų populiarumo, aukštos dėstytojų 

kvalifikacijos ir aršaus Vilniaus universiteto bendruomenės pasipriešinimo 

bei Lenkijos architektų sąjungos protestų, 1926 m. Religinių reikalų ir vi-

suomenės švietimo ministerija priėmė sprendimą likviduoti Architektūros 

skyrių. Tai buvo susiję su ekonominės krizės padariniais – valstybės taupy-

mo programa ir architektų pertekliumi apmirusių statybų rinkoje23. 1929 m. 

realizuotas skyriaus uždarymo planas užtvėrė kelią subrandinti savitą Vil-

Ilona Mažeikienė, „Architektūros skyriaus likimas tarpukario Vilniuje. Otonas Krasno-
polskis apie felčerius architektūroje“, in: Acta Academiae Artium Vilnelnis, t. 29: Vilnius kaip dailės 
mokymo ir sklaidos centras, 2003, p. 122.

Ibid., p. 123.
Evangelikų reformatų bendruomenės gimnazijos Pylimo g. konkursinis projektas, 

archit. Aleksander Kodelski, 1925, in: LMAVB RS, f. 229–534; Evangelikų reformatų bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. konkursinis projektas, archit. Anna Kodelska, 1925, in: LMAVB RS, f. 229–561, 
562, 563; Evangelikų reformatų bendruomenės gimnazijos Pylimo g. konkursinis projektas, archit. 
Katarzyna Piećkówna, 1925, in: LMAVB RS, f. 229–569, 570, 572, 571; Evangelikų reformatų bendruo-
menės gimnazijos Pylimo g. konkursinis projektas, archit. Mieczysław Szyszko, 1925, in: LMAVB RS, 
f. 229–579, 580, 582.

http://www.beta.architektura.warszawa.sarp.org.pl/projektant/aleksander_kodelski,71, 
[žiūrėta 2018-04-11].

Otton Kransopolski, Felczerstwo w architekturze. Rzecz z powodu likwidacji wyżsyzch 
uczelni architektury i rozbudowy średnich szkół budownictwa, in: LCVA, f. 175, ap. I a, b. 388, l. 141–195.

19

20
21

22

23
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3. 
Aleksandras Kodelskis, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. 
konkurso projektas: 
perspektyvinis vaizdas, 
1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: a 
perspective view

4.
Anna Kodelska, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. 
konkurso projektas: 
perspektyvinis vaizdas, 
1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: a 
perspective view

5.
Anna Kodelska, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės gimna-
zijos Pylimo g. konkurso 
projektas: šoninis fasa-
das su sinodo biblioteka, 
1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: a side 
façade with the synod 
library
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6.
Katarzyna Piećkówna, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. 
konkurso projektas: 
perspektyvinis vaizdas, 
1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: a 
perspective view

7.
Katarzyna Piećkówna, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. 
konkurso projektas: 
sinodo bibliotekos pas-
tatas, 1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: the 
synod library

8.
Katarzyna Piećkówna, 
Evangelikų reformatų 
bendruomenės 
gimnazijos Pylimo g. 
konkurso projektas: 
pirmo aukšto planas, 
1925, LMAVB RS

Design of the Continen-
tal Reformed Church 
community gymnasium 
on Pylimo street: the 
ground-floor plan
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niaus naujosios architektūros mokyklą, kuri jau buvo pradėjusi klostytis. Iš 

dalies šį trūkumą kompensavo 1922 m. Vilniuje įkurta Valstybinė maršalo 

J. Pilsudskio technikos mokykla (dab. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegi-

jos Dizaino ir Technikos fakultetai, Olandų g. 16), kurios misija buvo rengti 

regionui skirtus pramonės, ūkio, transporto komunikacijos ir statybos speci-

alistus, gebančius paspartinti Vilniaus ir jo regiono infrastruktūros plėtotę.

Tai buvo prestižinė institucija, kuri greta edukacinės veiklos buvo 

ir visuomeninio, kultūrinio gyvenimo židinys, telkęs geriausius Vilniaus ar-

chitektus bei inžinierius (daugelis jų anksčiau ar lygiagrečiai dirbo ir uni-

versitete), pažangią jaunuomenę ir tapęs daugelio vėliau žinomų specialistų 

profesinio starto vieta. Nuo 1929 m. Statybos skyriui vadovavo inžinierius 

architektas Janas Borowskis, „uždegančiai ir įtaigiai“ dėstęs architektūros 

istoriją, miesto ir kaimo statybos projektavimą, vėliau šias pareigas ėjo archi-

tektai inžinieriai Ottonas Krasnopolskis (1933–1935) ir Włodzimierzas Pawło-

was (1936–1939). Statybos skyriaus programoje dėmesys telktas į teorijos ir 

praktikos dermę, todėl mokyklos absolventai po studijų sparčiai integruoda-

vosi į darbo rinką, projektavo ir prižiūrėjo ne tik naujas statybas visoje Vil-

niaus vaivadijoje ar toli už jos ribų, bet ir paminklų tvarkybos (projektavimo, 

konservavimo, restauravimo) darbus24. Jų, kaip ir J. Borowskio, kūryboje 

XX a. 4 deš. akivaizdi modernistinio racionalizmo bei plastiško funkcionaliz-

mo raiška ir įžvalgus dėmesys paveldo vertybėms. Vienas žymiausių absol-

ventų – suomių kilmės architektas ir skulptorius Oskaras Hansenas (1922–

2005), sukūręs vertingų vėlyvojo modernizmo objektų Varšuvoje25, Henrykas 

Lewulis, vėliau Vroclavo politechnikos Architektūros skyriaus profesorius, 

pirmasis atrinko ir suinventorino šio miesto architektūros paminklus26.

Księga dziesięciolecia Państwowej Szkoły Technicznej imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Wilnie: 1922–1932, red. Michał Świdziński, Wilno: Państwowa Szkoła Techniczna im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie, 1932; Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, red. Anna Marczak, konsultant naukowy prof. dr hab. Piotr Łossowski, War-
szawa: Arkady, 1991, p. 8–9, 33–34, 62–63, p. 204–228; Macur Andrzej, Gdańsk Kazimierza Macura. 
Z historii konserwacji i odbudowy zabytków w ł latach 1936–2000, Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria, 
2016, p. 15–19, 29–30.

https://culture.pl/pl/tworca/oskar-hansen, [žiūrėta 2018-02-14].
Regina Madej-Janiszek, „Wileńska Państwowa Szkoła Techniczna im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego - pamiątki w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie“, in: Niepodległość i 
Pamięć, 2017, t. 24, Nr. 2 (58), p. 268, [interaktyvus], http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodle-
glosc_i_Pamiec/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n2_(58)/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n2_
(58)-s249-270/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2017-t24-n2_(58)-s249-270.pdf.

24

25
26
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Mokyklos, kuri 1925–1930 m. iškilo pagal jos dėstytojo architekto 

inžinieriaus Ludwiko Sokolowskio projektą27, kompozicija koreliavo su įsi-

tvirtinusia Vilniaus kaip itin svarbaus architektūriniu, urbanistiniu bei kultū-

riniu požiūriu tausotino miesto samprata28. Pastatas, įvietintas Senamiesčio 

ir pilių teritorijos prieigose, jau anuomet vertinto išskirtinio gamtinio kraš-

tovaizdžio ir reljefo apsuptyje, architektūros formose panaudojant istorinės 

Vilniaus architektūros įvaizdį, buvo modernistinio funkcionalaus išplanavi-

mo ir klasicizuojančio monumentalizmo dermės pavyzdys [9–11 il.]. Tai am-

bicingo mastelio statinys, bylojantis svarbų institucijos statusą. Terasomis 

pasagos planu išdėstyti korpusai, aukšti šlaitiniai stogai su liukarnomis, raiš-

kūs dūmtraukiai formuoja efektingą ir monumentalų tūrį, o moderni įranga 

(auditorijos specializuotoms teorinėms paskaitoms, dirbtuvės praktikai su 

kalve, liejykla, katiline, mašinine) kūrė komfortišką edukacinę aplinką. 

Vieni geriausių vietinėje Vilniaus aplinkoje užgimusių modernis-

tinės architektūros pavyzdžių – tai Antakalnio karo ligoninės komendanto 

Antono Kiakszto miesto vila (dab. Venclovų namai-muziejus, Pamėnkalnio 

g. 34) ir Annos Hansenowos ir Stanisławo Baginskio daugiabutis nuomoja-

mas namas (Pamėnkalnio g. 32), abu iškilę pagal Jano Borowskio ir Izaoko 

Smorgonskio projektus 1938 metais. Būdingi asimetriški skirtingų aukščių 

tūriai, tiesių, stačiais kampais susikertančių ir lenktų, užapvalintų formų 

deriniai, prieangiai-terasos, horizontali kompozicijos elementų „slinktis“, 

nebrangių, bet dekoratyvių fasadų ir interjerų apdailos medžiagų deriniai 

(smulkiais skeltais akmenimis dekoruotas cokolis ar dviejų spalvų terakotos 

plytelėmis išklotos laiptinės grindys). 

Valstybinė Vilniaus technikos mokykla, kaip ir kitos mieste ar vi-

soje vaivadijos teritorijoje naujai kylančios pradinio, bendrojo ar profesinio 

Valstybinės technikos mokyklos Vilniuje statybų dokumentai, 1928–1930, in: LCVA, f. 51, 
ap. 10, b. 11; Valstybinės technikos mokyklos Vilniuje statybų dokumentai, 1926–1930, in: Archiwum 
Akt Nowych w Warszawie (toliau – AAN Warszawa), Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sygn. 
3810, 3812, 3813.

Tiesa, vietos parinkimas ir pastato architektūra sulaukė Vilniaus politiko teisininko 
Zygmunto Jundziłło ironiškos kritikos: „Nuo Altarijos jau atplėštas didelis plotas ir leista užstatyti 
menkaverčiais ir bjauriais pastatais. Amžiams sunaikintas Antakalnio peizažas, vaizdas į Šv. Petro 
bažnyčią ir kalvas. Negana to, tos kalvos iškasinėtos ir ten pastatyta mokykla – fabrikas, miesto 
pasididžiavimas. Bereikalingai nuardyta miškinga istorinė kalva, kad iškiltų ten fabriko kaminas. 
Ir niekas to nepastebi. Ateities kartos mėgausis tuo simpatišku kaminu ir kreivu masyviu pastatu, 
kaip dabar mėgaujasi praeivių akys, matydamos nuostabų elektrinės kaminą“; Zygmunt Jundziłł, 
„Przyroda Wilna i gust Soplicowski“, in: Słowo, 1939 02 05, Nr. 35, p. 6; Jūratė Markevičienė, 
„Kultūros paveldo saugos raiška“, p. 280.

27

28
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9.
Valstybinės technikos 
mokyklos plano 
projektas, archit. 
Ludwikas Sokolowskis, 
1926, AAN

Project design of the 
State Technical School

10.
Valstybinės technikos 
mokyklos projekto 
maketas, 1926, AAN

Scale model of the State 
Technical School

11.
Valstybinės technikos 
mokyklos statybos, 
1926–1928, NAC

Construction of the 
State Technical School
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lavinimo mokyklos, buvo valstybės iš specialių fondų finansuojamos švie-

timo įstaigų steigimo kampanijos dalis (vykdoma per Religinių reikalų ir 

visuomeninio švietimo ministeriją, tarpininkaujant Vilniaus apskrities mo-

kyklų kuratoriumui (Kuratorium Okręgu Szkolnego Wilenskiego); net keli 

šimtai Vilniaus, Naugarduko ir Polesės vaivadijose įkurtų švietimo įstaigų 

buvo pavadintos maršalo J. Pilsudskio vardu29. Mokyklų tikslas buvo ne tik 

ugdyti raštingumą, lavinti, bet ir apskritai kultūrinti, urbanizuoti ir poloni-

zuoti naujai susitvėrusios valstybės naujai prišlietus regionus. 

Vilniaus architektūros tvarios raidos viziją puoselėjo ir prie naujo 

miesto tapatumo konstravimo daug prisidėjo autoritetingas ir prestižines 

miesto vyriausiojo architekto pareigas 1928–1939 m. ėjęs architektas S. Na-

rębskis (1892–1966), nuo 1935 m. savo sumanymus skleidęs ir Stepono Ba-

toro universitete (dėstė paminklų konservavimo, interjerų projektavimo ir 

dekoravimo, kaimo statybos dalykus)30. Be šio valdininko parašo nebuvo tvir-

tinamas nė vienas statybų projektas ir leidimas jį įgyvendinti. XX a. 3–4 deš. 

I pusėje Narębskis nebuvo avangardinių architektūros krypčių šalininkas, 

kaip kai kurie kiti jo kolegos amžininkai (Janas Borowskis, Mojżeszas Cho-

lemas), pirmenybę teikė klasikinėms formoms ir kompozicijoms. Vis dėlto 

retrospektyvias architektūros formas siekė modernizuoti, vengė tiesmukų 

istoristinių elementų (visų pirma – orderinių), suvokdamas jų anachroniz-

mą31. Iš Vloclaveko vyriausiojo architekto posto perkeltas į Vilnių, bemaž iš-

syk gavo Vilniaus miesto valdybos įpareigojimą suprojektuoti Bendrų pradi-

nių mokyklų rūmus Antakalnyje (dab. Antakalnio gimnazija)32. 1929–1932 m. 

iškilęs pastatas buvo skirtas Lucjano Żeligowskio berniukų ir Władysławo 

Syrokomlės mergaičių ugdymo įstaigoms [12–15 il.]. Tarpukario Lenkijoje 

tai buvo tipiškas mokyklos projekto sprendimas – atidalyti pastatą pagal be-

simokančiųjų lytį. Pasirinktas klasikinės simetrijos komponavimo būdas, du 

trijų aukštų sparnus sujungiant bendru gimnastikos salės korpusu. Projekte 

akivaizdus siekis išreikšti moderniosios architektūros ženklus (lakoniškas 

langų angų ritmas, nėra plačių karnizų), tačiau abu centriniai įėjimai pabrėžti 

barokinių formų portalais (jie abu pažymėti Vilniaus herbais su Šv. Kristoforo 

Polska Odrodzona 1918–1939. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. J. Tomicki, 
Warszawa, 1988, p. 537.

Stefanas Narębskis. Darbuotojo byla, 1945–1966, in: Archiwum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika: sygn. K–9/360.

Stefan Narębski (1892–1966) – architekt, konserwator, profesor, p. 11.
Mokyklos Antakalnyje statybų dokumentai, 1928–1929, in: LCVA, f. 64, ap. 8, b. 151.

29

30

31
32
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12.
Stefanas Narębskis, Bendrų 
pradinių mokyklų rūmų 
Antakalnyje (dab. Antakalnio 
gimnazija) projekto variantas, 
1928–1929, LCVA

Project of the elementary school 
in Antakalnis (today, Antakalnis 
Gymnasium)

13.
Stefanas Narębskis, Bendrų 
pradinių mokyklų rūmų 
Antakalnyje (dab. Antakalnio 
gimnazija) projekto variantas, 
1928–1929, Vroclavo 
architektūros muziejus

Project of the elementary school 
in Antakalnis (today, Antakalnis 
Gymnasium)

14.
Stefanas Narębskis, Bendrų 
pradinių mokyklų rūmų 
Antakalnyje (dab. Antakalnio 
gimnazija) portalo projektas, 
1928–1929, Vroclavo 
architektūros muziejus

Design of a portal of the 
elementary school in Antakalnis 
(today, Antakalnis Gymnasium)
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15.
Bendrų pradinių mokyklų rūmų 
Antakalnyje (dab. Antakalnio 
gimnazija) laiptinės fragmentas, 
Jano Bułhako nuotrauka, 1934, 
LMAVB RS

Fragment of a staircase in the 
elementary school in Antakalnis 
(today, Antakalnis Gymnasium)

16.
Stefano Narębskio 
nuosavo namo 
J. Savickio g. 4 
projektas, prieš 1929, 
Torunės regioninis 
muziejus

Project of Stefan 
Narębski’s house at 
4 Savickio St., before 
1929

17.
Stefano Narębskio 
nuosavo namo 
J. Savickio g. 4 fasado 
projekto variantas, 
prieš 1929, Vroclavo 
architektūros muziejus

Version of the façade 
project of Stefan 
Narębski’s house at 
4 Savickio Street,
before 1929
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18.
Stefano Narębskio buto 
interjero fragmentas, XX a. 
4 deš., Torunės regioninis 
muziejus

Detail of Stefan Narębski’s 
flat interior

19.
Stefanas Narębskis, transformatorinės Pylimo g. 
projektas, apie 1930, Vroclavo architektūros muziejus

Project of the transformer substation on Pylimo 
street, c. 1930

20.
Transformatorinė Pylimo g., archit. Stefanas 
Narębskis, apie 1930, Rasos Butvilaitės
nuotrauka, 2019

Transformer substation on Pylimo street, architect 
Stefan Narębski, c. 1930, 2019
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atvaizdu ir 1930 m. data). U raidės planas, portalų stilistika siejasi su Vilniaus 

barokinių rūmų architektūros dvasia ir Sapiegų rezidencijos gretimybe – tai 

architekto sumanymas sukurti urbanistinę-erdvinę koreliaciją (tuo metu šie-

du pastatai, greta bažnyčių kompleksų, buvo didžiausi Antakalnio teritorijoje 

ir dominavo šios vietos urbanistiniame kraštovaizdyje). 

Paties Narębskio privatus dvibutis (antras butas buvo skirtas bro-

lio gydytojo Piotro šeimai) gyvenamasis namas Naujamiestyje (1929–1930, 

J. Savickio g. 4), statytas tuo pat metu kaip ir minėtoji mokykla, taip pat 

atliepė Vilniaus kaip barokinio miesto vaizdinį ir buvo savotiška modernis-

tinė „dvarininkiškos“ miesto rezidencijos interpretacija [16–18 il.]. Šio ar-

chitekto suprojektuota transformatorinė Pylimo g. (apie 1930), atkartojanti 

panašius barokinių rūmų portalų ir keturšlaičių čerpinių stogų motyvus, 

uždaro gatvės perspektyvą ir sykiu ženklina Senamiesčio teritorijos ribą, 

tarsi užtvirtindama Vilniaus kaip seno, kultūros paveldu prisodrinto miesto 

vaizdinį [19, 20 il.]. Atokiau nuo senosios Vilniaus teritorijos miesto vyriau-

siasis architektas leido sau daugiau kūrybinės laisvės, galėjo atitolti nuo re-

trospektyvizmo, drąsiau taikė nuosaikaus modernizmo formas. Antai buvęs 

Sveikatos centras Kauno g. 37 / Vytenio g. 59 (archit. Stefanas Narębskis, 

inž. Władysławas Adolphas, 1930–1932)33 – mažaaukštis, kompaktiško skai-

dyto tūrio, su plokščiu stogu, fasadų estetika – lakoniška ir taupi [21, 22 il.]. 

Lygiagrečiai Vilniaus istorinę praeitį subtiliai reflektuojančiam 

tradicionalizmui jau XX a. 4 deš. pradžioje Vilniuje (atokiai nuo centro) ėmė 

rastis regiono modernizaciją institucionalizuojantys utilitarinės paskirties 

objektai, įkvėpti Le Corbusier ar Mieso van der Rohe avangardinio funkcio-

nalizmo. Juos projektavo Varšuvos architektai. Tipologiniu ir architektūriniu 

požiūriu tokie novatoriški objektai buvo radijo stotys, komunikacijų infras-

truktūros statiniai. Radijo stotį Liepkalnyje (Lydos ir Minsko plentų sankry-

žoje) 1931 m. suprojektavo archit. Antonis Dygat, Paryžiaus Ecole National 

Superieure des Beaux Art absolventas, dirbęs Varšuvoje ir suprojektavęs 

šios paskirties stotis Rašine (1930) bei Torunėje (1934) [23 il.]. Radijas, bemaž 

visuose Vilniaus regiono gyventojų namuose prabilęs 1931 m., buvo svarbus 

informavimo ir propagandos instrumentas. Vilniaus radijo signalą sustiprino 

1937–1939 m. pastatyta dar viena stotis Viršuliškėse. Miesto ryšį su pasauliu 

Sveikatos centro Vilniuje statybų dokumentai, 1930–1931, in: LCVA, f. 64, ap. 8, b. 214. 33
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21.
Sveikatos centro Kauno 
g. 37 / Vytenio g. 59 
projektas, archit. Ste fa-
nas Narębskis, inž. Wła-
dysławas Adolphas, 
1930–1932, Vroclavo 
architektūros muziejus

Project of the Health 
Centre at 37 Kauno St. / 
59 Vytenio St.

22.
Buvęs Sveikatos 
centras Kauno g. 37 / 
Vytenio g. 59, archit. 
Stefanas Narębskis, inž. 
Władysławas Adolphas, 
1930–1932, Rasos Butvi-
laitės nuotrauka, 2019

Former Health Centre, 
1930–1932, 2019

23.
Lenkijos radijo transliacinė 
stotis Liepkalnyje, apie 1931, 
archit. Antoni Dygat, 
Abraamo Fiałko atvirukas, 
apie 1931–1935

Polish radio broadcasting 
station in Liepkalnis 
c. 1931–1935
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stiprino ir modernios susisiekimo priemonės – lėktuvų transporto – populia-

rėjimas. Vilniaus aerodromas Kirtimuose įkurtas Komunikacijos ministerijos 

iniciatyva ir iškilmingai atidarytas 1932 metais34. LOT oro linijos skraidino 

maršrutais Varšuva–Vilnius–Ryga–Talinas, Kaunas, Krokuva, Budapeštas35. 

Miesto magistratas su Lenkijos civilinės administracijos vadovybe apie 

1935 m. pastatė vadinamuosius „Vasaros rūmus“ – keleivių aptarnavimo ter-

minalą, įgijusį funkcionalios, „mažakalbės“ architektūros pavidalą. Vilniuje 

didelis dėmesys buvo skirtas pašto ir telegrafo (XX a. I pusėje vieno svar-

biausių komunikacijos būdų) institucijos architektūriniam įvaizdžiui. Pašto ir 

telegrafo tarnybos direkcijos (Urzqd Dyrekcji Poczt i Telegrafów) pastatas 

Geležinkelio stoties kaimynystėje (Geležinkelio g. 6)36, iškilęs jau Antrojo 

pasaulinio karo metais pagal patyrusio šios paskirties objektų autoriaus ar-

chitekto Juliano Putermano-Sadłowskio37 1939 m. projektą38 (statant jis kiek 

modifikuotas, o 1959 m. pastatas gana ženkliai pertvarkytas) [24–26 il.]. Jis 

rėmėsi anksčiau savo sukurtų pašto ir telegrafo tarnybų pastatų Varšuvoje 

(1928–1934), Gdynėje ir kitur sėkminga patirtimi, pritaikydamas jau pasitei-

sinusius funkcinius bei esminius kompozicijos elementus: aiškūs stačiakam-

piai tūriai, pastato korpusai sugrupuoti aplink vidinį kiemelį, pirmuosiuose 

aukštuose įrengtos pašto tarnybos, rūšiavimo, sandėliavimo patalpos, viršu-

tiniame – telefonų ir telegrafo stotis; patalpas apšviečia didelių langų eilės. 

Svarbų „kultūros animatoriaus“ vaidmenį vaidino ir karinės ins-

titucijos. Dėl specifinės geopolitinės padėties Vilnius buvo smarkiai milita-

rizuotas: čia dislokuotas II Lenkijos Respublikos kariuomenės garnizonas, 

jame veikė (1924–1937) ir Pasienio apsaugos korpusas. 1927 m. J. Pilsudskio 

Vilniaus aerodromo Kirtimuose atidaryme 1932 m. rugpjūčio 17 d. dalyvavo Lenkijos 
prezidento Ignaco Mościckio ir vyriausybės delegacija. 

Iki 1939 m. Lenkijoje veikė 9 civilinės aviacijos uostai: Varšuvoje (2), Lvove (2), 
Krokuvoje, Katovicuose, Poznanėje, Gdanske / Gdynėje, Bydgoščiuje, Lodzėje ir Vilniuje.

Pašto ir telegrafo tarnybos direkcijos administracinį pastatą suplanuota statyti erdviame 
sklype tarp Pylimo ir Vingrių gatvių, tačiau dėl teisinių dalykų vietą nuspręsta pakeisti.

Julianas Putermanas-Sadłowskis (1892–1953) – Miuncheno politechnikos absolventas, 
1919–1926 m. dėstė Poznanės aukštojoje statybos mokykloje, o nuo 1926 m. profesoriavo Varšuvos 
politechnikoje. 1928–1935 m. vadovavo Pašto ir telegrafo ministerijos projektavimo biurui, sukūrė 
pašto ir telegrafo tarnybos pastatų Sandomieže, Kališe, Varšuvoje, Lucke, Gdynėje. 1939–1940 m. 
dirbo Kaune, 1940–1941 m. Vilniuje vadovavo Pramonės projektavimo biurui. Po Antrojo pasaulinio 
karo gyveno ir dirbo Varšuvoje; Marta Leśniakowska, Architektura w Warszawie. Lata 1989–2001, 
Warszawa: Arkada, 2002, p. 57; „Julian Puterman-Sadłowski“, [interaktyvus], [žiūrėta 2018-04-12], 
www.beta.architektura.warszawa.sarp.org.pl.

Pašto ir telegrafo direkcijos Vilniuje projektas [nedatuotas], inž. archit. Julianas 
Putermanas, in: AAN, z. Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sygn. 3823.

34

35

36

37

38
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24.
Julianas Putermanas, Pašto ir telegrafo tarnybos 
direkcijos projektas, prieš 1939, AAN

25.
Julianas Putermanas, Pašto ir telegrafo tarnybos 
direkcijos projektas, prieš 1939, AAN

Project of the Directorate of the Postal and Telegraph 
Service, before 1939

Project of the Directorate of the Postal and Telegraph 
Service, before 1939

26.
Buvęs Pašto ir telegrafo 
tarnybos direkcijos 
pastatas, 2000

Former building of the 
Directorate of the Postal 
and Telegraph Service
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iniciatyva Karo reikalų ministerija įkūrė Kariškių gyvenamųjų namų fondą 

(Fundusz Kwaterunku Wojskowego), kuris pradėjo daugiabučių „karinin-

kams ir vedusiems puskarininkiams“ projektavimo ir statybų kampaniją 

visoje Lenkijoje39. Kariniai daliniai ir karininkų namai (Šnipiškių Rinktinės 

ir Kazliškių gatvėse, Kosčiuškos g., Naujosios Vilnios Parko g., Vilniaus g. ir 

kt.) ženkliai prisidėjo ne tik prie miesto militarizavimo, bet ir prie urbaniza-

vimo, pramogų industrijos plėtros (pvz., Vilniaus lenkų karininkų namuose 

Šnipiškėse buvo viešas teatras ir žinijos draugija), kokybiškesnės transpor-

to ir ryšių komunikacijų infrastruktūros kūrimo. Nemažai karininkų namų 

pagal tipinius Varšuvos architektų inžinierių Bruno Zborowskio ir Alexan-

derio Sygietyńskio 1929 m. projektus [27, 28 il.] Vilniuje pastatė Varšuvos 

statybų bendrovė „K. Wędziagolski“ (pvz., Karininkų namas Rinktinės g. 33 

[29 il.] – pagal šį kartotinį projektą dvylikai šeimų statyta keturiolikoje tuo-

metinės Rytų Lenkijos miestų, puskarininkių namai, skirti aštuoniolikai 

šeimų Kazliškių g. 15, 19 (jie sudvejinti ir skirti 36 šeimoms) ir Naujojoje 

Vilnioje Parko g. 1, 3)40. Stiliaus požiūriu šie daugiabučiai atspindėjo gana 

konservatyvias tradicionalistines architektūros tendencijas (šlaitiniai sto-

gai su kaminais, trikampiais frontonais pabrėžti laiptinių rizalitai), tačiau jų 

statybų principai buvo modernistinės funkcionalizmo architektūros šauklys 

Vilniuje: kelti ekonomiškos ir sparčios statybos reikalavimai, butų planai ir 

namų inžineriniai įrengimai, statinio elementai (langai, durys, sijinės per-

dangos ir kt.) buvo standartizuoti ir gaminti masiniu būdu.

Nuo 1935 m. Lenkijos valstybės ūkis ir ekonomika ėmė atsigau-

ti, tad į Vilnių plūstelėjo nauja statybų banga. Jo urbanistikos politikoje 

nuosekliai laikytasi nuostatos, kad būtina: pirma, ištrinti prieš tai buvusius 

amžius suteršusį ir iškreipusį (wykoszlawił) XIX a. carinės architektūros 

palikimą, antra, ieškoti miestui naujo rūbo (nowej szaty), kuris harmonizuo-

tųsi su ankstesniais Vilniaus istorijos šimtmečiais41. Gedimino prospektas 

ir jo prieigos, XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje raiškiai paženklinti 

carinės Rusijos imperijos laikais kurtos istorizmo stilistikos visuomeninės 

reprezentacinės paskirties formų, įgijo akivaizdžių modernizmo „inkliuzų“. 

Pradžią davė dar 1931 m. Varšuvos politechnikos atstovų Zygmunto Tarasi-

„Działalność budowlana Funduszu Kwaterunku Wojskowego“, in: Architektura i 
budownictwo, 1929, Nr. 2–3, p. 41–43, 48, 53, 55–59.

Ibid., p. 64–67.
Kazimierz Leczycki, „O tempo urbanistyki“, in: Kurjer Wileński, 1937 05 02, 

Nr. 119 (4081), p. 3.

39

40
41
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27.
Karininkų namų kartotiniai projektai, inž. Bruno 
Zborowskis ir Alexanderis Sygietyńskis, 1929, in: 
Architektura i budownictwo, 1929, Nr. 2–3, p. 64

Typical project of officers’ housing

28.
Karininkų namų kartotiniai projektai, inž. Bruno 
Zborowskis ir Alexanderis Sygietyńskis, 1929, in: 
Architektura i budownictwo, 1929, Nr. 2–3, p. 65

Typical project of officers’ housing

29.
Karininkų namas Rinktinės g. 33, Rasos Butvilaitės 
nuotrauka, 2019

Officers’ house at 33 Rinktinės St.
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no ir Stefano Bohusz-Siestrzencewicziaus suprojektuoti modernizuoto tra-

dicionalizmo Prekybos ir amatų rūmai (Gedimino pr. 36, dab. Konstitucinio 

teismo rūmai). Svarbiausiomis modernaus miesto dvasios raiškomis tapo 

trys gerai žinomi socialinės bei komercinės-bankinės paskirties objektai, čia 

atsiradę 1936–1938 m. dėl pažangių užsakovų ir Lenkijos architektų sąjun-

gos organizuotų konkursų42. Juos laimėję žinomi Varšuvos modernizmo ar-

chitektūros grandai, padedami vietos architekto Jano Borowskio, derinosi 

prie Vilniaus architektūros mastelio ir reprezentatyvaus, paminklinio sosti-

nės statuso. Laikytasi lenkų konservatorių dar 1917 m. suformuotos nuos-

tatos, kad stilistiškai naujos statybos derinti prie senosios nėra būtinybės: 

svarbiau yra „gilesnė proporcijų ir bendro įspūdžio harmonija“, taikymasis 

prie gatvių tinklo ir jų diktuojamo miesto architektūros charakterio43.

Ryškiausiais modernistiniais Vilniaus miesto topografiniais taš-

kais tapo keli dabartinio Gedimino prospekto pastatai44. Pirmieji iškilo 

Pašto taupomosios kasos rūmai su prišlietu gyvenamojo namo korpusu (ar-

chit. Zbigniewas Pugetas, Juliuszas Żórawskis, 1936–1937, Gedimino pr. 12, 

dab. SEB bankas), kurių asketiškoms funkcionalizmui būdingoms formoms 

reprezentatyvumo bei prabangos suteikia kokybiška gelsvo smiltainio ir 

granito plokščių apdaila – savotiškas polinkis į dekoratyvumą ir fasadišku-

mą, siunčiantis žinią apie valstybinės institucijos tvarumą ir galią. Pastato 

„įvietinimą“ mieste turėjo sustiprinti viduje operacijų salę per du aukštus 

papuošusi Vilniaus dailininko Ludomiro Sleńdzińskio sieninė tapyba. Greta 

šių rūmų komplekso pastatytas Lenkijos krašto ūkio bankas (archit. Sta-

nisławas Galęziowskis, Jerzis Pankowskis, 1937–1938, Gedimino pr. 14) – tai 

savita Le Corbusier šveicarų studentų rezidencijos Paryžiuje (1930–1932) 

interpretacija, ypač akivaizdi laiptinės rizalito, paremto ant atraminių stul-

pų, motyve. Nuo gatvės atitrauktas pastatas ir priešais jį suformuota aikštė 

(joje planuota statyti Adamo Mickewicziaus paminklą) akivaizdžiai „laužė“ 

XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje carinės imperijos laikais pradėtą for-

muoti banalų perimetrinį prospekto užstatymą ir suteikė jam gyvybingo di-

namiškumo. Visuomeninio draudimo bendrovės rūmų (archit. Stanisławas 

Murczyńskis, Jerzis Soltanas, 1938–1938, Gedimino pr. 27) architektūroje 

Konkursy architektoniczne w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław: Muzeum 
Architektury i Odbudowy, 1970.

Jakub Lewicki, „Zabytkowa kamienica w Polsce międzywojennej: badania, konserwacja, 
adaptacje“, in: Ochrona Zabytków, 2002, Nr. 55/3/4, p. 256–257.

Architektura i budownictwo, 1938, Nr. 11–12, p. 393–401.

42

43

44
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taip pat sekta Le Corbusier principais – monumentali griežtų geometrinių 

formų tūrių kompozicija, fasadų plokštumose pagyvinta langų ritmo variaci-

jomis, ant atramų pakeltas įgilintas kampinis įėjimas su lenkta stiklo siena, 

o gelsvo smiltainio ir grubaus tašyto granito apdaila susiejo pastatą su vie-

tiniu naujos, modernistinės raiškos kontekstu.

Varšuvos avangardinę moderniosios architektūros kryptį atsto-

vavusių „Praesens“ grupės narių Bohdano Lacherto (1900–1987) ir Józefo 

Szanajcos (1902–1939), 1923–1939 m. turėjusių bendrą projektavimo įmo-

30.
Bohdanas Lachertas, Józefas 
Szanajca, Prekybos mokyklų 
Vilniuje projektas: situacijos 
planas, 1939, Vroclavo 
architektūros muziejus

Project design of trade schools 
in Vilnius: a situation plan

31.
Bohdanas Lachertas, Józefas 
Szanajca, Prekybos mokyklų 
Vilniuje projektas: fasadų 
planai, pjūvis, 1939, Vroclavo 
architektūros muziejus

Project design of trade schools 
in Vilnius: a situation plan
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nę „Lachert & Szanajca“ Varšuvoje, Prekybos mokyklų Vilniuje projek-

tas45 (1939) liudija specializuotų mokyklų steigimo ir projektavimo politi-

kos Antrojoje Lenkijos Respublikoje ypatumus [30, 31 il.]. Pagal projektą 

Lentpjūvės gatvėje (buv. Tartaki, dab. A. Goštauto gatvės prieigos) turėjo 

iškilti Prekybos mokyklos pastatų kompleksas: Vyrų pirklių ir Moterų pir-

klių gimnazijų korpusai ir juos jungiantis bendro naudojimo Prekybos licė-

jaus pastatas, kuriame suplanuota įrengti aulą, gimnastikos salę ir valgyklą. 

Po švietimo reformos 1933 m. visoje Lenkijoje išpopuliarėjo toks ugdymo 

institucijų projekto tipas – kelių giminingų rūšių mokyklų jungimas į ben-

drą kompleksą46. Jei būtų spėta realizuoti šį projektą, jis būtų praturtinęs 

tarpukario modernistinio Vilniaus žemėlapį svarbiu tašku. 

Gedimino prospekto prieigose modernistinei miesto nuotaikai an-

trino daugiabučių nuomojamų namų intarpai A. Jakšto, V. Kudirkos, A. Stul-

ginskio, Tauro gatvėse (daugelio jų autorius – Peterburgo civilinių inžinierių 

instituto absolventas vilnietis Mojszeszas Cholemas), Stepono Batoro uni-

versiteto bendrabutis (archit. Irena Zatorska-Heilman) ir kelios dešimtys 

daugiabučių ar individualių gyvenamųjų namų Žvėryne (Vytauto, A. Mic-

kevičiaus, Kęstučio gatvėse), kurių atsiradimas padėjo spręsti tuo metu itin 

aktualią patogaus gyvenamojo ploto / būsto mieste problemą. 

XX a. 4 deš. sutvirtėjus Lenkijos ekonomikai, atsirado galimybės 

skirti daugiau dėmesio kompleksiniams platesnio užmojo urbanistiniams ir 

infrastruktūriniams sprendimams. Vienas didžiausių tokio pobūdžio projek-

tų buvo Neries hidroelektrinės Turniškėse statybos, prasidėjusios 1938 m. 

(Antrojo pasaulinio karo metais statybos nutrauktos)47. Vieninteliai išlikę 

šio projekto liudininkai – tai buvusi techninių ir administracijos darbuotojų 

gyvenamųjų namų kolonija (Turniškių g. 12, 17, 25, 28, 30; dabar pastatuose 

įsikūrusios valstybės vadovų rezidencijos) [32 il.]. Panašiai kaip ankstes-

niuose tuometinės Vilniaus vaivadijos naujų gyvenviečių projektuose (pvz., 

Valstybės tarnautojų kolonija Breslaujoje, archit. Juliuszas Kłosas, 1924–

1927), čia adaptuota miesto-sodo idėja. Pabrėžtinai sodybinio pobūdžio, mo-

Bohdan Lachert, Józef Szanajca, W. Winkler, Prekybos mokyklų Vilniuje projektai, 1939, 
in: MAt IIIb-680/1-4, MAt IIIb-681/1-4, MAt IIIb-219/P, MAt IIIb-266/1-19/P. 

„Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 1 
listopada 1933 r. (Nr. I Pr. 4051/33) o organizacji szkolnictwa zawodowego“, in: Dziennik Urzędowy 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1933, Nr. 15, poz. 202, § 2, p. 600.

Vytautas Žemkalnis-Landsbergis, „Apie Vilnių ir jo pertvarkymą“, p. 10; „Turniškių 
hidroelektrinė stotis. Kokia dabartinė jos padėtis, kokia ji bus?“, in: Lietuvos aidas, 1939 10 31, p. 3.

45

46

47
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32.
Turniškių hidrolelektri-
nės darbuotojų reziden-
cija, Stepono Kolupailos 
nuotrauka, 1939

Residence for the em-
ployees of the Turniškės 
electric power station

33.
Antonis Forkiewiczius, Jogailaičių miesto-sodo planas 
ir jo koncepcija, 1936, LMAVB RS

Plan of the Jogailaičiai city-garden and its conception
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dernizmo ir etninės architektūros motyvus (pastatų architektūroje ryškūs 

modifikuoto Zakopanės stiliaus atspindžiai) jungianti jų architektūra derin-

ta prie gamtinio užmiesčio kraštovaizdžio, kuris laikytas vienu iš Vilniaus 

urbanizuotų teritorijų savitumu. 

Vilniuje svarbiu tapo nuo centro nutolusių nuo seno netankiai ap-

gyventų Vilniaus teritorijų urbanizavimas ir naujų socialinių, kultūrinių bei 

ekonominių prasmių joms suteikimas. Pradėtos plėtoti satelitinės Vilniaus 

gyvenvietės Pavilnyje (Kolonia Wileńska), Kirtimuose (Porubanek), Juodši-

liuose (Czarny Bór), Lentvaryje, Naujojoje Vilnioje48. Šiame bare bene nova-

toriškiausių sumanymų turėjo ir idėjas Vilniui pasiūlė Urbanistikos komisijos 

narys architektas inžinierius Antonis Forkiewiczius (1905–1968) – Varšuvos 

politechnikos absolventas (beje, žinomo tapytojo, kilusio iš Lietuvos, Kons-

tantino Gorskio žentas). Jis siūlė naujas gyvenvietes vystyti atsižvelgiant į jų 

geografinę situaciją (istorines ir komunikacines sąsajas su senuoju Vilniaus 

centru), gamtinę aplinką, regioninę Vilniaus padėtį bei istorinę-kultūrinę rai-

dos specifiką, šiame kontekste ypatingą dėmesį siūlė skirti gyvenamųjų ir 

rekreacinių teritorijų planavimui. „Miestas išsidriekė, jo ribos neapčiuopia-

mos, priemiesčiai dešimtimis kilometrų nutolo nuo motininio centro, sukurda-

mi miestus-satelitus“, „naujų apskričių [greta Vilniaus, – R. B.] radimasis iš-

kreipia senąjį miesto charakterį, nes nūnai turime nebe savyje uždarą miestą 

(bourg) su priemiesčiais (faubourgs), tačiau vientisą didelį organizmą, susietą 

bendrų interesų, valdomą tos pačios miesto tarybos ir pulsuojantį bendromis 

arterijomis“49. A. Forkiewicziaus 1936 m. parengtas Jogailaičių miesto-sodo 

dabartinių Aukštųjų Panerių teritorijoje projektas ir įrengimo programa50 

liudija architekto užmojį sukurti komunikaciniais saitais glaudžiai su Vilniu-

mi susijusį miestelį, kuriame būtų realizuota alternatyva tankiai gyvenamo 

miesto centro šurmuliui [33 il.]. Kurortinės Jogailaičių gyvenvietės projektą 

įkvėpė britų miestų planuotojo Ebenezerio Howardo moderni miesto-sodo 

idėja ir sykiu Le Corbusier siūloma miesto funkcinio zonavimo koncepcija. 

Karolis Kučiauskas, „Jogailaičiai. Miestas-sodas šalia Vilniaus“, in: Dingęs Vilnius, 
[paskelbta 2015-12-28], [interaktyvus], [žiūrėta 2017-11-12], http://mylimasvilnius.lt/2015/12/28/
jogailaiciai-miestas-sodas-salia-vilniaus/.

Antoni Forkiewicz, „Wilno funkcjonalne“. Referat wygłoszony dnia 20 lutego 1936 r. na 
zebraniu Komisji Urbanistycznej m. Wilna, in: Włoczęga, 1936, Nr. 3, Rocznik IV (Nr. 28), p. 4.

Antoni Forkiewicz, Jogailaičių miesto-sodo projektas ir įrengimo programa, 1936, 
in: LMAVB RS F. 229-1529; Karolis Kučiauskas, „Jogailaičiai. Miestas-sodas šalia Vilniaus“, in: 
Dingęs Vilnius, [paskelbta 2015-12-28], [interaktyvus], [žiūrėta 2017-11-12], http://mylimasvilnius.
lt/2015/12/28/jogailaiciai-miestas-sodas-salia-vilniaus/.

48

49

50
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Włodzimierzui Łęskiui priklausiusios Baltosios Vokės valdos dalyje įkurtuo-

se 535 ha ploto Jogailaičiuose, nuo Vilniaus miesto centro nutolusiuose vos 

9 km atstumu, buvo suplanuoti gyvenamieji namai, sveikatingumo komplek-

sas, komfortiška visuomeninės paskirties infrastuktūra (geležinkelio stotis, 

sanatorija, administracinis-prekybos centras, viešbutis-pensionatas, bažny-

čia, mokyklos, ligoninė, turgus, skerdykla, parkai ir skverai, sporto komplek-

sas, kapinės, benzino kolonėlės ir t. t.), sukomponuoti žalumos apsuptyje ir 

išraiškingo žemės reljefo aplinkoje. Projektas pradėtas įgyvendinti, tačiau jo 

vystymąsi nutraukė sovietinė okupacija.

Atgavus Vilnių, naujai paskirtasis miesto vyriausiasis inžinierius ir 

architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis51 jau 1939–1940 m. sandūro-

je ėmėsi formuoti miesto raidos strategiją, kurios pagrindine mintimi tapo 

miesto modernizacijos ir lituanizacijos siekiai. Miesto struktūros raidoje tai 

iš esmės reiškė 1939 m. plano įgyvendinimo tęsinį – Vilniaus morfologinės 

sandaros – jo gamtinio savitumo, paveldo aplinkybių ir šiuolaikiškų socioe-

konominių poreikių tenkinimo dermę. Dėmesys buvo sutelktas į Vilnijos re-

giono industrializaciją (visų pirma – žaliavos perdirbimo įmonių kūrimą)52. 

Daug architektų (Stefanas Narębskis, Romualdas Guttas, Stanisławas Bu-

kowskis), kurie tuo metu (ir visą karo laikotarpį) tebegyveno Vilniuje, in-

tensyviai dalyvavo šios koncepcijos realizavimo veiklose – dirbdami naujose 

projektavimo institucijose (Pramoninės statybos projektavimo institute – 

„Pramprojekte“, Planavimo ir projektavimo susivienijimo Vilniaus skyriuje) 

rengė projektus, kurių architektūra deklaravo raiškią modernistinę dvasią. 

Naujos pramoninės infrastruktūros objektai Vilniaus regione turėjo įkvėpti 

ekonominės gyvybės, formuoti naują – industrinių bruožų turinčio krašto 

vaizdinį ir padėti vaduotis iš priklausomybės nuo agrarinių išteklių. Antai, 

nerealizuotas metalo liejyklos Lentvaryje (vietoj senojo vinių fabriko (?) 

1941 m. projektas – netikėtas tradicionalistiniam architekto S. Narębskio 

braižui racionalių lakoniškų funkcionalizmui būdingų formų pastatas turėjo 

pabrėžti pažangos pramonėje kryptį [34 il.]. Vienu ryškiausių moderniosios 

architektūros visuomeninės paskirties objektų galėjo tapti plaukimo basei-

nas Vilniuje, kurio konkursinį projektą 1940 m. parengė S. Bukowskis53 [35, 

36 il.]. Varšuvos politechnikos absolvento inžinieriaus architekto, urbanis-

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993) – 1939–1944 m. Vilniaus miesto vyriausiasis 
inžinierius ir architektas.

Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, „Apie Vilnių ir jo pertvarkymą“, in: Naujoji Romuva, 
1940, Nr. 1, p. 8–11; Idem, Iš atminties ekrano, Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 323, 334–335, 339–343.
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34.
Stefanas Narębskis, Metalo liejyklos Lentvaryje 
projektas, 1941, Architektūros muziejus Vroclave

Design of a metal foundry in Lentvaris

35.
Stanisławas Bukowskis, 
Plaukimo baseino 
Vilniuje projektas: 
perspektyvinis vaizdas, 
1940, VRVA

Design of a swimming 
pool in Vilnius: a 
perspective view

36.
Stanisławas Bukowskis, 
Plaukimo baseino 
Vilniuje projektas: 
interjero fragmentas, 
1940, VRVA

Design of a swimming 
pool in Vilnius: an 
interior detail
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to, paminklų konservatoriaus S. Bukowskio54 (1904–1974), 1936–1940 m. 

dirbusio R. Gutto asistentu urbanistikos biure Vilniuje, projektas – puikus 

Varšuvos modernizmo architektūros mokyklos pavyzdys. Baseiną, mano-

ma, planuota statyti buvusioje Lentpjūvių (Tartaki) gatvėje, Neries vingio 

teritorijoje tarp dabartinės A. Goštauto g. ir Gedimino prospekto. 

Vilniaus, kaip vaivadijos centro, architektūra tarpukariu plėtojosi 

laipsniškai ir savo dinamiškumu bei gausa neprilygo didžiosioms Lenkijos 

vaivadijoms (miestai – Varšuva, Poznanė, Krokuva, Legnica, Vloclavekas, 

Gdynė). Vis dėlto XX a. 4 deš. suformuota ir pradėta įgyvendinti planinga 

miesto vystymo naujose, iki tol menkai urbanizuotose Vilniaus teritorijose 

(dešinysis Neries krantas, Naujamiestis, Paneriai, Liepkalnis, Naujoji Vil-

nia, Kuprijoniškės) strategija buvo itin pažangi, pirmoji pradėta komplek-

siškai diegti Antrosios Lenkijos Respublikos teritorijoje, iš esmės buvo tę-

siama ir po 1939 metų. Instituciniais sprendimais siekta apdairiai išsaugoti 

Vilniaus senamiestį, gaivinti jo paminklus, o nauji sumoderninto tradiciona-

lizmo ir grynojo modernizmo pastatai išsyk anapus senojo miesto ribų sutei-

kė atsvarą carinio laikotarpio architektūriniam miesto vaizdiniui, brėžė nau-

jas daugelio miesto teritorijų urbanistinės raidos ir architektūrinio peizažo 

gaires. Reikšmingų impulsų naujų statybų procesams suteikė vietinėje ter-

pėje susiklosčiusios architektūros tradicijos ir architektus bei statybų tech-

nikus rengiančių institucijų gyvavimas. Šiais požiūriais tarpukario Vilniaus 

architektūros ir miesto raida gali būti laikoma viena iš moderniausių (greta 

Varšuvos, Krokuvos, Poznanės ir Lvovo) Antrojoje Lenkijos Respublikoje.

Tarpukariu Vilniuje statyti retrospektyvių formų pastatai orga-

niškai įsilieja į miesto istorinių stilių panoramą, o modernizmo pavyzdžiai 

pabrėžia to laikotarpio Vilniaus architektūros savitumą. Nors dauguma pro-

jektinių sumanymų sykiu su politine valdžia atkeliavo iš Lenkijos, tačiau pas-

tatų dermė su aplinka, tūriai ir erdvės, specifiniai architektūriniai elementai 

ir apdailos medžiagos šiandienos Lietuvos miestų kontekste lemia išskirtinį, 

tik tarpukario Vilniuje pasireiškusį modernizmo architektūros pobūdį. 

Gauta  — — — —   2019 04 18

VRVA, f. 1071, b. ATD 412/1-7.
Sebastian Wicher, Żyć architekturą. Życie i twórczość Stanisława Bukowskiego (1904–

1979), Białystok: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Białymstoku, Studio Wydawnicze 
UNIKAT, 2009, p. 17–18.
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This article researches by what means the economic, public, cul-

tural and defence policy of the Second Republic of Poland influenced the 

architectural development in Vilnius, which had recently become part of the 

newly restored state. As the former capital of the Grand Duchy of Lithuania, 

Vilnius was considered a royal city, thus the new development plans aimed 

at preserving its genius loci. The Vilnius landscape conception based on the 

close integration of natural, human and historical traces was developed and 

ratified in the 1930s. Such an approach was innovatory both in Poland and in 

the whole of Europe. New constructions in the old town were restricted: old 

buildings were conserved and restored, while their interiors were adapted 

and renovated. The main building sites were relatively distant from the pro-

tected territory. Teachers of the Art Faculty of Stephen Báthory University 

and members of the Society of Friends of Science, Vilnius, including Marian 

Morelowski, Juliusz Klos, Jerzy Remer, Stanisław Lorentz, Wladysław Ta-

tarkiewicz, Piotr Bohdziewicz and Stefan Narębski, initiated the academic 

research of Lithuanian architectural heritage by highlighting its charac-

teristics, inventorying monuments, and promoting research results both in 

scholarly and popular press. Another important source for new architectur-

al ideas was the Marshal Piłsudski State Technical School founded in Vilni-

us in 1922. It soon became a centre of attraction for prominent architects 

and engineers (many of them, including Ludwik Sokolowski, Jan Borowski 

and Otton Krasnopolski, have been working at the university as well) and a 

springboard for many renowned professionals. Newly urbanised suburban 

settlements (Pavilnys (Kolonia Wileńska), Kirtimai (Porubanek), Juodšiliai 

(Czarny Bór), Lentvaris, and Naujoji Vilnia) acquired new social, cultural 

and economic significance.

Vilnius in 1919–1939: Building a New 
Architectural Identity

Rasa Butvilaitė

Summary
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