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Santrauka. 2008 m. paskelbtas Lukiškių aikštės sutvarkymo ir simbolio „Laisvė“ projekto sukūrimo konkursas. Vertinimo komisija 
išrinko 7 geriausius konkursinius projektus. Šie rezultatai sukėlė daug diskusijų, nes neaišku, ar tikrai pasiektas pagrindinis konkurso 
tikslas – įprasminti Laisvės kovas ir pagerbti tų kovų dalyvių atminimą? Nors yra labai konkretus LR Seimo nutarimas „Dėl Lukiškių 
aikštės funkcijų“, vis tiek lieka neaiškus Lukiškių aikštės statusas: ar ji yra valstybinio rango aikštė, ar paprasta vieša savivaldybės 
erdvė? Kai neaiškus aikštės statusas, neaiškus ir tikslo realizavimo mechanizmas bei priemonės. Straispnyje apžvelgiami pagrindiniai 
Lukiškių aikštės urbanistinės plėtros etapai, įvertinant ne tik realizacijas, bet ir visas idėjas, profesines koncepcijas. Pagrindinis 
straipsnio tikslas – atskleisti Lukiškių aikštės formavimo mechanizmus, bet ne komentuoti atskirus meninius pasiūlymus. Straipsnyje 
nekomentuojami atskirų suinteresuotų socialinių ir politinių grupių pareiškimai, taip pat tariamai moksliniai pranešimai viešųjų 
ryšių renginiuose ir akcijose. Taip pat nediskutuojama apie grynojo meno paskirtį ir santykį su mokslu ir politika. Išvadose pateikiami 
Lukiškių aikštės urbanistinio formavimo ir paminklo Laisvės kovotojams statymo principai.
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Mū sų vi suo me nė šian dien pri si tai ky mą ir ko la bo ra vi mą so viet me čiu ver ti na kaip gė din giau sią Lie tu vos is to ri jos 
mo men tą. Ne se niai at lik to je gy ven to jų ap klau so je į klau simą, ko iš sa vo šalies pra ei ties rei kė tų la biau siai gė dy tis, 

dau giau siai ap klaus tų jų pa si rin ko at sa ky mą: ko la bo ra vi mo su oku pan tais, iš da vys čių, pri si tai ky mo.

Ne ri ja Pu ti nai tė (2007)

Su sve ti mė ju sios vi suo me nės pi lie čiai ne be si jau čia įpa rei go ti anks tes nių kar tų puo se lė tiems ide a lams ir jų as me ni-
nia me gy ve ni me įsi ga li kul tū ri nės ir po li ti nės pras mės, ven giant bet ko kių di des nių nuo ro dų į tau ti nį ta pa tu mą.

Al vy das Jo ku bai tis (2006)

Įva das
Straips nio pa va di ni me re to ri nis klau si mas yra la bai su-
dė tin gas, nes at sa ky mas yra su si jęs ne su ele men ta riais 
pa si rin ki mo va rian tais, bet su ver ty bi ne orien ta ci ja. At-
sa ky mai į šį klau si mą tė ra du, bet jie prin ci pi niai – tai 
yra ar ba vals ty bi nio ran go pa min klas, ar ba abst rak tus 
me ni nis ak cen tas, ku rio se man ti nis teks tas dažniau-
siai per skai to mas tik tai kant ver ba li nes kon struk ci jas. 
Aukš ta me ni nė ko ky bė yra pri va lo ma abiem at ve jais, 
to dėl tai nė ra pa grin di nis kri te ri jus (taip pat kaip ir sti-

lis ti ka), kal bant apie Lu kiš kių aikš tę, kaip apie pa grin-
di nę Lie tu vos sos ti nės aikš tę. Pro ble ma yra fun da men-
ti nė, nes vals ty bi nio ran go žen klų, sim bo lių, pa min klų 
pro ble ma yra kaip nie kad ak tu a li. Tai yra vals ty bi nės 
po li ti kos da lis, to dėl rei kia la bai aiš kiai skir ti, kur bai-
gia si me ni nin ko me ni nės am bi ci jos ir kur pra si de da 
vi sos na ci jos na cio na li nis iden ti te tas, pa si didžia vi mas, 
sa vi gar ba. 
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Ši pro ble ma nė ra to kia pa pras ta, kaip at ro do iš pir-
mo žvilgs nio. Ge riau sias pa vyz dys, įro dan tis pa min-
klo reikš mę po li ti niam kon teks tui – 2007 me tų įvy kiai 
Ta li ne (Es ti ja), es tų val džiai pa ban džius per kel ti ru sų 
ka rei vių pa lai kus ir pa min klą į ki tą vie tą. To dėl rei kia 
su ge bė ti at skir ti pa gar bą ver ty bėms, po li ti nę de ma go-
gi ją, po pu lis ti nius vie šų jų ry šių ele men tus, de struk ci nes 
po li ti nes tech no lo gi jas. 

Na ci ja, ne tu rin ti et no kul tū ri nės sa vi i den ti fi ka ci jos 
pro ble mų, daž niau siai tu ri svar biau sią vals ty bės vie tą 
su vi sa tam tiks lui skir ta atri bu tika ir sim bo liais. Pvz., 
Lat vi jos sos ti nė je Ry go je sto vin tis Lais vės pa min klas 
(skulp to rius K. Za le) nie kam ne ke lia jo kių abe jo nių. 
Ana lo giš kai yra vi so je Eu ro po je: Ro mo je – Tė vy nės 
al to rius, pa min klas Džiu ze pė Ga ri bal di, hel sin ky je – 
pa min klas ge ne ro lui Ma ner hei mui, Lon do ne – Tra fal-
ga ro aikš tė su pa min klu ad mi ro lui Nel so nui, Pa ryžiu je – 
Trium fo ar ka Žvaigždės aikš tė je, Je re va ne – skulp to riaus 
A. Tar cha nia no pa min klas ar mė nams (1915 me tų ge no-
ci do au koms) ir ar chi tek to R. Is ra e lia no su pro jek tuo tas 
kom plek sas, skir tas per ga lei prieš tur kus Sar da ra pa to 
mū šy je 1918 me tais ir t. t. Tų ša lių pi lie čiams mi nė ti 
pa min klai ir sim bo liai ke lia pa si di džia vi mą. Tai yra sa-
vai me su pran ta mas da ly kas sa ve ger bian čio je vals ty bė je. 
o ką jau kal bė ti apie Lais vės sta tu lą Niu jor ke, Kris taus 
skulp tū rą Rio de Ža nei re, Ma ma je vo kur ga ną Vol gog-
ra de, taip pat be ga lę pom pas tiš kų pa min klų ho lo kaus to 
au koms Iz ra e ly je (Young 1993). 

Lie tu vo je to kios vie tos nė ra, o ki tų vals ty bių va do vai 
per ofi cia lų vi zi tą vežami į An ta kal nio ka pi nes pa dė ti 
gė lių prie pa min klo Sau sio 13-osios au koms. Ne at si-
tik ti nai Lu kiš kių aikš tės kon kur so są ly gų ap ra še (2008) 
prašoma nu ma ty ti vie tas rep re zen ta ci nei funk ci jai.

Lu kiš kių aikš tės is to ri ją ga li ma trak tuo ti ne tik kaip 
ur ba nis ti nės plėt ros is to ri ją, bet ir kaip vals ty bi nio ran-
go žen klų is to ri ją. Kai tik Lie tu va pa te ko į Ru si jos im-
pe ri jos su dė tį ne at si tik ti nai pir miau sia pra dė ti nai kin ti 
Lie tu vos vals ty bin gu mo žen klai (nu griau tas Vil niaus 
pi lių kom plek sas kar tu su vi sa gy ny bi nės sie nos sis te ma, 
Lie tu vos Met ri ka ir Sta tu tas iš vež ti į Mask vą, užda ry-
tas uni ver si te tas ir t. t.), jau ne kal bant apie žu dy mus ir 
plė ši mus. Ne at si tik ti nai tiek Ru si jos im pe ri ja, tiek SSSR 
Lu kiš kių aikš tė je ir pri ei go se (kaip ir vi so je Lie tu vo je) 
sta tė sa vo žen klus (pa min klas ko mu niz mo ide o lo gui 
V. Le ni nui) ir ob jek tus (Lu kiš kių ka lė ji mas, SSSR KGB 
pa sta tas). 

To dėl bet ko kie veiks mai kei čiant vie nus žen klus ar 
pa min klus ki tais yra ne iš ven gia mai su si ję su si tu a ci ja, 
rei ka lau jan čia mo ra li nio pa si rin ki mo. Tai ypač aki vaiz-
du Lu kiš kių aikš tė je Vil niu je. Ši to ne pri pa žįs ta (ar ba 

at vi rai ven gia dis ku tuo ti šiais klau si mais) žmo nės, ku-
riems bū din gi su avan gar di nė mis kul tū ro mis sie ja mi 
po žiū riai ir el ge sio mo de liai. Ne pas ku ti nė je vie to je yra 
ir in di vi do pa sau lė žiū ros sis te ma, to dėl ne tu rė tų ste bin ti 
žmo nių, lo ja lių bu vu siam so vie ti niam re ži mui, ne igia-
mas po žiū ris į Lu kiš kių aikš tę, kaip į svar biau sią vals-
ty bės aikš tę su pa min klu Lais vės ko vų da ly viams. To-
kių žmo nių yra ne ma žai ir jie ne tik ak ty viai da ly vau ja 
įvai riuo se pro ble mos svars ty mo eta puo se ir lyg me ny se 
(ve da se mi na rus, rašo straips nius, da ly vau ja ver ti ni mo 
ko mi si jų veik lo je ir t. t.), bet dažniau siai pri ima es mi-
nius po li ti nius spren di mus. Tai tik įro do, kad da bar 
vyks tan čios dis ku si jos apie Lu kiš kių aikš tės at ei tį nė ra 
tik me ni nio po bū džio dis ku si jos. 

Šiuo me tu Lu kiš kių aikš tė je sto vi ak me ni nė plokš-
tė, ku rio je yra už ra šas Šio je aikš tė je bus įam žin tas Ne-
ži no mo jo par ti za no ir Ko vo to jo dėl Lie tu vos lais vės 
at mi ni mas. 1995 m. ge gu žės 20 d. Aiškiai ir lo giškai 
su for mu luo tas ga lu ti nis tiks las. Šio tiks lo re a li za vi mo 
me cha niz mas dėl biu ro kratinės veik los spe ci fi kos yra 
do ku men tuo tas, to dėl iš da lies ga li ma teig ti, kad nuo 
šio mo men to Lu kiš kių aikš tės is to ri ja iš da lies yra ne 
tik ar chi tek tū ri nių idė jų, bet ir so cia li nio užsa ky mo ir 
viešojo ad mi nist ra vi mo is to ri ja. Nuo pat 1990 m. su-
reng ta daug kon kur sų, bet jo kio re a laus re zul ta to nė ra, 
ne bent re zul ta to ne bu vi mas ir yra kai ku rių po li ti nių 
jė gų veik los re zul ta tas. 

Pa grin di nis straips nio tiks las – at skleis ti Lu kiš kių 
aikš tės for ma vi mo me cha niz mus, bet ne ko men tuo ti 
at ski rus me ni nius pa siū ly mus. Straips ny je ne ko men-
tuo ja mi at ski rų su in te re suo tų so cia li nių ir po li ti nių 
gru pių pa reiš ki mai, taip pat ne ko men tuo ja mi ta ria mai 
moks li niai pra ne ši mai vie šų jų ry šių ren gi niuo se ir ak-
ci jo se. 

1. lu kiš kių aikš tė kaip erd vės ti pas. Vie šo sios erd-
vės sam pra ta. erd vės ti pas ir funk ci ja
Pir miau sia rei kė tų iš si aiškin ti – ką reiškia žodis aikš tė? 
Šis žodis ga li tu rė ti ke lias pras mes. Pla čio ji pras mė – tai 
di de lis tuš čias plo tas. Šia pras me aikš tės są vo ka tin ka 
bet ko kios kon fi gū ra ci jos ir bet ko kio dydžio te ri to ri-
jai net gi ne mies te (šia pras me var to ja mas ir ter mi nas 
fut bo lo aikš tė). Siau ro ji pras mė – tai erd vės ti pas su la-
bai aiš kio mis ri bo mis. Šia pras me aikš tės są vo ka la biau 
tin ka mies tui (ko ky bi nius aikš tės as pek tus la bai pla čiai 
nag ri nė jo L. Krier). Tai yra ar chi tek tū ri nė są vo ka, kar tu 
tai yra me ni nė prie mo nė ir kū ry bos ob jek tas. Šiuo as-
pek tu yra aiš ki kri te ri jų sis te ma – ur ba nis ti nė struk tū ra, 
ku ri yra in di vi du a li kiek vie nam mies tui. Čia įma no ma 
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pro fe sio na li dis ku si ja tarp ar chi tek tų ir ur ba nis tų. Su-
si ta ri mo iš raiš ka – kon kre tus pro jek tas.

Rei kia skir ti aikštes ir pa gal ad mi nist ra ci nę hie rar-
chi ją – se niū ni jos (pvz., Ug ni jos aikš tė Pa ši lai čiuo se Vil-
niu je), sa vi val dy bės (Ro tu šės aikš tė), vals ty bės sos ti nės 
(Ne pri klau so my bės aikš tė prie LR Sei mo), vals ty bės 
(Lu kiš kių aikš tė) ir t. t. Aikš tės ran gas le mia ir prie mo-
nes. Vi sais mi nė tais as pek tais tu ri bū ti la bai kon kre tus 
aiš ku mas. 

L. Krier sa vo kny go je Hou ses, pa la ces, ci ties (1984) 
la bai aiškiai ski ria sąvo kas, kai kal ba apie vi suo me ni-
nes (viešąsias) erd ves. Kar tu la bai aiš kiai pa brė žia mas 
skir tu mas tarp lo ka lių maz gų (lo cal no des) ir ben dra-
mies ti nės reikš mės (sos ti nės) (met ro po li tan no des) pri-
klau san čių nuo ur ba nis ti nės struk tū ros. Lo ka lūs maz-
gai (lo cal no des) – tai tur gaus aikš tė (piaz za), sta ti nys 
san kryžoje ar ba fo ru me (tet ra py lon), ne di de lė aikš tė 
(piaz zet ta), kie mas (court). Ben dra mies ti nės reikš mės 
(sos ti nės) maz gai – tai di de lė aikš tė (piaz za le), skve ras 
(squ a re), par kas (park), ka pi nės (ce me te ry). Ki ti vie šų jų 
erd vių ti pai (gat vė, pa sa žas, alė ja, ta kas, ga le ri ja, ko-
lo na da, ave niu, bul va ras, kran ti nės ir t. t.) nė ra mū sų 
dė me sio ob jek tas.

To dėl lo giš ka iš va da, kad lu kiš kių aikš tė – pa grin-
di nė vals ty bės aikš tė, esan ti Vil niaus mies te, t. y. sos-
ti nė je. Pa gal L. Krier tai bū tų piaz za le (di de lė aikš tė) 
at ve jis. 

Krašto vaizdžio ar chi tek tai R. Pil kaus kas ir A. Žic kis 
(1996) su pla ka ke lis as pek tus į vie ną krū vą. Anot jų, 
Lu kiš kių aikš tė (piaz za le) – tai yra cen tri nis sos ti nės 
skve ras (squ a re – gar den) su sim bo li niu ka pu (ce me te-
ry). Ko ge ro, tai yra bū tent taip, nes straips ny je Vil niaus 
ka pi nių plė to tė (Pil kaus kas, Žic kis 1996a) pa teik tas Lu-
kiš kių aikš tės su sim bo li niu par ti za no ka pu pro jek ti nis 
pa siū ly mas. Ki ta me straips ny je Cen tri nis sos ti nės skve-
ras (Pil kaus kas, Žic kis 1996b) ar chi tek tai R. Pil kaus kas 
ir A. Žic kis Lu kiš kių aikš tę jau trak tuo ja kaip skve rą, 
net gi ly gi na jį su vi siš kai ne ly gi na mu Cen tri niu Niu-
jor ko par ku, ku rio plo tas 300 ha.

To kia trak tuo čių įvai ro vė pa aiš ki na ma tuo, kad ne-
iden ti fi kuo ta „vie šo sios erd vės“ sam pra ta, to dėl daž nai 
erd vės ti pas pai nio ja mas su funk ci ja. Eg zis tuo ja mi tas, 
kad vals ty bi nio ran go aikš tė, su konst ruo ta pa gal kla-
si ki nius ur ba nis ti kos prin ci pus, au to ma tiš kai yra ne-
hu ma niš ka, ne pri ei na ma žmo nėms, to dėl nė ra eu ro-
pie tiška „viešoji erd vė“. Va ka rų Eu ro pos prak ti ka ro do, 
kad svar biau sios aikš tės, su konst ruo tos pa gal kla si ki-
nius ur ba nis ti nės kom po zi ci jos prin ci pus (do mi nuo ja 
ašis, ge o met ri nia me cen tre yra mo nu men tas ir pan.), 
yra ypač po pu lia rios, dau gia funk cės, at lie ka kas die ni nę 

„vie šo sios erd vės“ pa skir tį. Kaip sėk min gą re a li zuo tos 
vie šo sios erd vės pa vyz dį pro fe so rius Jan Gehl nu ro-
do (Gehl, Gem zØe 2003) Pa ry žiaus Van do mų aikš tę 
(Pla ce Vandôme Pa ris, Fran ce. Ar chi tect Pier re Pru net, 
1991–1992), ku rio je sėk min gai su de rin ti pės čių jų ir 
trans por to in te re sai. 

Ro bert Co wan 2005 me tais išleis ta me Ur ba nis ti kos 
žody ne (Co wan 2005) vie šą ja erd ve lai ko vi sas te ri to ri jas 
(ne svar bu dy dis, kon fi gū ra ci ja, pla na vi mo prin ci pai), į 
ku rias ga li le ga liai pa tek ti bet kas ir bet ka da be jo kių 
truk dy mų.

Aikš tė yra erd vės ti pas, o vie šo ji erd vė tė ra funk-
ci ja. Ši tą aiš kiai su vo kia Vie šų jų erd vių ty ri mų cen tro 
Ko pen ha go je pro fe so rius Jan Gehl, ku ris sa vo kny go se 
(Gehl, Gem zØe 2003; Gehl et al. 2006) kal ba apie įvai-
rios pa skir ties ne pri va ti zuo tus že mės plo tus mies te, bet 
ne ko men tuo ja erd vės ti po, me ni nės ko ky bės, pro por ci jų 
ir pan. Svar bu so cia li nis sce na ri jus, kad to kio se erd-
vė se ne bū tų trans por to, triukš mo, bū tų sau gu, aug tų 
me džiai ir pan.

Lu kiš kių aikš tės Vil niu je at ve ju eg zis tuo ja vi siška 
pai nia va erd vi nio kar ka so no mi na lių erd vių hie rar-
chi jo je, to dėl skir tin gai su pran ta mas ga lu ti nis re zul ta-
tas. Tai, kas vie nam pi lie čiui yra na cio na li nės svar bos 
rei ka las (Lai vės ko vų įpras mi ni mas), ki tam tė ra ei li nis 
ūki nis už da vi nys (po že mi nis ga ra žas, fon ta nai, ga zo nai 
ir pan.). To kia si tu a ci ja ne be ste bi na, kai išnag ri nė ja mi 
už duo ties for mu la vi mo ir po li ti nių spren di mų pri ėmi-
mo me cha niz mai, Lu kiš kių aikš tės kon kur so są ly gos ir 
ver ti ni mo ko mi si jos su dė tis.

2. Pro ble mos iden ti fi ka vi mas, užduo ties  
for mu la vi mas
Eg zis tuo ja so cia li nis po li ti nis as pek tas. La bai svar bu, 
kas iden ti fi kuo ja pro ble mą, for mu luo ja už duo tį. Sie-
kiant pa grin di nio tiks lo, rei kia tam tik ros po li ti nės 
kul tū ros bran dos, le mian čios vals ty bin gu mo san da rą. 
Tiks lo sie ki mo prie mo nės pri klau so ne tik nuo ma te-
ria li nių iš tek lių, bet ir nuo men ta li te to. Šio je vie to je tik-
tų L. Bal ce ro vi čiaus ci ta ta (Bal ce ro wicz 1998):

eg zis tuo ja tam tik ra psi cho lo giš kai iden ti fi kuo ja-
ma vir šu ti nė su ge bė ji mų įsi sa vin ti in for ma ci ją ri ba. 
kiek vie ną vi suo me nę iš prin ci po ga li ma api brėž ti pa-
gal šio po bū džio ri bų ben drą ly gį bei pa gal sta tis ti nį 
in di vi dų su ge bė ji mų pa si skirs ty mą šio se ri bo se.

Tik vi siš kai nie ko ne su si gau dan tis po li ti nė je vi suo-
me nės struk tū ro je žmo gus ga li ne ig ti, kad sprendžiant 
to kius rei ka lus da ly vau ja in te re sų gru pės (pa gal h. Zeig-
ler 1993), ku rių mo ty va ci ja daž niau siai yra eko no mi nė, 
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bet daž nai yra ir po li ti nė. Lu kiš kių aikš tės at ve ju bū tent 
taip ir yra. Be in te re sų gru pių su si ta ri mo bet ko kie pro fe-
si niai veiks mai ne tu ri pras mės (vi sa da bus ne pa ten kin tų 
ir de ma go gų). Su si ta ri mo iš raiš ka – nu ta ri mas, įsta ty-
mas, me mo ran du mas ir t. t. In te re sų gru pių su si ta ri mas 
tu ri ap im ti ir ži niask lai dą. L. Bal ce ro vi čius (Bal ce ro wicz 
1998) „nušvie ti mo efek tą“ api bū di na kaip me cha niz mą, 
ku ris ga li teik ti klai din gą in for ma ci ją apie nau din gu mo 
funk ci jas ir to dėl ga li lem ti ne ti ku sius spren di mus. 

LR Sei mo 1999 m. va sa rio 11 d. nu ta ri mas Nr. VI-
II – 1070 Dėl vals ty bės sos ti nė je esan čios Lu kiš kių aikš tės 
funk ci jų leidžia pra dė ti kon kre čius veiks mus, bet eg zis-
tuo ja re a li pro ble ma: kas vyk dys šį nu ta ri mą? Vyk dy to jo 
ran gas tu rė tų bū ti aukš tes nis ne gu sa vi val dy bė, ku ri pa-
si žy mi ypač ne skaid ria veik la mies to plėt ros klau si mais. 
Di džiu lė klai da nu ta ri mo vyk dy mą su sie ti su Vil niaus 
mies to po li ti kais, bet bū tent taip įvy ko. To kios svar bos 
nu ta ri mo vyk dy mo ir ne ei li nio ob jek to re a li za vi mo ne-
ga li ma pa ti kė ti sa vi val dy bės ran go po li ti kams ne tik dėl 
ne skaid rios veik los (vie nas iš ver ti ni mo ko mi si jos na rių 
areš tuo tas dėl ky ši nin ka vi mo), bet gry nai dėl to kio ran-
go biu ro kratinio apa ra to veik los spe ci fi kos. V. Ka vo lis 
sa vo kny go je Kul tū ri nė psi cho lo gi ja (1995: 55) to kią si-
tu a ci ją api bū di na taip:

Biu ro kratas, o ypač šiuo lai ki nis biu ro kratas pro fe sio-
na las, yra taip pa si nė ręs į sa vo pro ce dū ras, ar, ge riau siu 
at ve ju, į be ga li nes kuo di des nio biu ro kratinio apa ra to 
efek ty vu mo pa ieš kas, kad pa mirš ta už da vi nius, ku riems 
spręs ti tos pro ce dū ros bu vo nu ma ty tos. O pir miau sia toks 
biu ro kratas ne be ma to tų vi sų ga lu ti nių ver ty bių, ku rio-
mis rei kė tų sver ti tiek jo pro ce dū ras, tiek ir bet ko kio žmo-
gaus tiks lus, taip pat ir pa tį biu ro kratą, kaip tam tik rą 
pro ce dū rų rin ki nį nau do jan tį žmo gų.

Aki vaiz du, kad ir vy riau sy bės ran go biu ro kratų 
veik la taip pat ne ga ran tuo ja ko ky biško re zul ta to. Biu-
ro kratams ne ga li ma su teik ti ver ti ni mo funk ci jos, ypač 
jei gu ver ti ni mas su si jęs su pa sau lė žiū ros da ly kais. Ati-
tik tis pro ce dū roms ir pa sau lė žiū ra yra ne tas pats. 

To kius da ly kus tu rė tų spręs ti vals ty bi nė ko mi si ja ar-
ba spe cia lus pa min klo sta ty mo ko mi te tas, tu rin tis tam 
tik rus įga lio ji mus ir fi nan sa vi mą bei spe cia lų dar bo 
reg la men tą. Pa sak V. Ka vo lio, kū ry bi niai me nai tu rė tų 
pa klus ti kul tū ri nei sis te mai (1995: 60).

3. lu kiš kių aikš tės ur ba nis ti nės plėt ros eta pai
Iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro Lu kiš kių aikš tė je bu vo 
tur gus, re a li zuo tas pa gal 1860 m. Lu kiš kių tur ga vie čių 
pla ną, ku ris la biau pri me na funk ci nio zo na vi mo sche-

mą (zo na vi mas pa gal pre kių rū šis – šie nas, mal kos ir 
pan.). 

Re a lus ur ba nis ti nis pro ce sas pra si dė jo XIX a. pra-
džio je, kai bu vo nu ma ty tas iš prin ci po nau jas sta čia-
kam pis gat vių tin klas. Aki vaiz du, kad tai yra kvar ta li nio 
mor fo ti po pra džia. La bai aiš kiai api brė žia mos bū si mo-
sios Lu kiš kių aikš tės kon tū rai pa gal prin ci pą – tarp gat-
vių yra kvar ta lai, o ten, kur nė ra kvar ta lo, yra aikš tė 
(1 pav.). 

1939 m. Lu kiš kių aikš tė je už draus ta pre kiau ti ir pra-
dė ti reng ti aikš tės su tvar ky mo pro jek tai. Nuo 1950 m. 
vy ko daug kon kur sų dėl Vil niaus mies to cen tri nės da lies 
ur ba nis ti nės plėt ros ir Lu kiš kių aikš tės su for ma vi mo. 

1953 m. Lu kiš kių aikš tė je bu vo pa sta ty tas pa min klas 
ko mu nis tų va dui V. Le ni nui. 1967 m. ir 1968 m. or ga ni-
zuo ti kon kur sai, ku rių tiks las nu sta ty ti Lu kiš kių aikš tės 
ir gre ti my bių ur ba ni za vi mo ga li my bes (nuo 1953 m. iki 
1991 m. aikš tė va di no si V. Le ni no aikš tė). 

1972–1979 m. at lik ti Vil niaus mies to cen tri nės da-
lies supla na vi mo pro jek tai, ku riuo se ar chi tek tai ir ur-
ba nis tai spren dė nau jų ob jek tų ir su si sie ki mo sis te mos 
mies to cen tri nė je da ly je klau si mus. 

1991 m. pa min klas V. Le ni nui de mon tuo tas, ta čiau 
aikš tės su pla na vi mas iki šiol li ko toks pats. Iš es mės pa-
si kei tus so cia li niam ir po li ti niam kon teks tui, pra si dė jo 
dis ku si jų ir gin čų eta pas, ku ris tęsia si iki da bar. Nors 
or ga ni zuo ja mi įvai rūs ar chi tek tū ri nių ob jek tų (ša lia Lu-
kiš kių aikš tės ir pri ei go se) kon kur sai, kū ry bi nių dirb-
tu vių se mi na rai, mo ki nių ra ši nių kon kur sai, pa skelb ta 
daug po li ti nių pa reiš ki mų, lo zun gų ir dar dau giau de-
ma go gi jos, re a laus po slin kio ben dro je Lu kiš kių aikš tės 
kon cep ci jo je nė ra. Pa grin di niai Lu kiš kių aikš tės ur ba-
nis ti nės plėt ros eta pai:

XX a. pradžia – Lu kiš kės – Vil niaus prie mies tis. Ryš-
ki do mi nan tė – Šv. Jo kū bo ir Pi ly po bažny čia. Aikš tės, 
kaip erd vės ti po, ne įma no ma iden ti fi kuo ti, nes te ri to ri ja 
la bai mažai ur ba ni zuo ta. 

XX a. 5-asis dešimt me tis – Vil niaus prie mies čių (tarp 
jų ir Lu kiš kių aikš tės ap lin ka) ur ba ni za vi mo eta pas, t. y. 
prie mies tis virs ta ele men ta riu mies to ra jo nu. Tai ma to-
ma iš po ka rio ar chi tek tų ur ba nis tų dar bų (A. K. Ba rut-
čev, J. o. Ru ban čik, I. N. So bo lev, A. I. Ge gel lo, A. P. Ve-
li ka nov, N. P. Šemo lov, V. Mi ku čia nis ir kt.). No mi na li 
erd vė Lu kiš kių aikš tė su vo kia ma kaip me ni nės kū ry bos 
ob jek tas. Ku ria ma uni ka li aikš tės erd vi nė ur ba nis ti nė 
kon cep ci ja. Dau ge ly je to kių kon cep ci jų res pek tuo ja ma 
ur ba nis ti nė ir kom po zi ci nė ašis (šiau rė – pie tūs), (Šešel-
gis 1997). Aiš kiai iš reikš ta ur ba nis ti nė ašis yra uni ver-
sa lus ur ba nis ti nis me ni nis prin ci pas (2 pav.).
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Ka dan gi Lu kiš kių aikš tės ur ba nis ti nės kon cep ci jos 
pa grin di niai ur ba nis ti niai prin ci pai nu si sto vė jo, XX a. 
6–7 de šimt me ty je pra si dė jo aikš tės for man tų, t. y. iš-
klo ti nių for ma vi mo eta pas. 1968 m. įvy ko uni ka laus 
ar chi tek tū ros ob jek to Lu kiš kių aikš tė je ir pri ei go se 
(LKP CK pa sta tas) ar chi tek tū ri nis kon kur sas. Aikš tės 
šiau ri nės iš klo ti nės for ma vi mas tuo me tu bu vo ak tu a li 
pro ble ma. 

In di vi du a lūs au to ri niai pro jek tai, idė jos, es ki zai, 
kon cep ci jos. La biau siai žino mi ar chi tek to A. Nas vy čio 
pro jek tai – vi zi jos, ku rio se ak cen tuo ja ma „me ri dia ni-
nė“ ašis. 

Pas ku ti nis eta pas – 1990 m. iki da bar. Pa grin di nės 
Nau ja mies čio ur ba nis ti nės erd vės – Lu kiš kių aikš tės 
for ma vi mas, kom po zi ci jos to bu li ni mas. To liau eks-
plo a tuo ja ma „Tau tos na mų“ idė ja, įvy ko ar chi tek tū ri nis 
kon kur sas, skir tas Jo kū bo li go ni nės kom plek so re konst-
ruk ci jos pro jek tui pa reng ti. 

Lu kiš kių aikš tės ur ba nis ti nės plėt ros eta pų ana li zė 
pa ro dė, kad aikš tės kom po zi ci nių ašių sis te ma (ypač 
iš reikš ta ašis Pa mėn kal nis – Šv. Jo kū bo ir Pi ly po baž-
ny čia) yra lo giš ka ur ba nis ti nės struk tū ros to bu li ni mo 
kon cep ci ja. Aši nės kom po zi ci jos at si sa ky mas yra su si jęs 
su erd vės ti po, kon fi gū ra ci jos, dy džio kei ti mu.

4. lu kiš kių aikš tės ur ba nis ti nė plėt ra at kū rus  
ne pri klau so my bę (nuo 1990 m.)
At kū rus Ne pri klau so my bę (nuo 1990 m.) vy ko ke-
li ar chi tek tū ri niai kon kur sai, ku rių są ly gos iš es mės 
sky rė si. Kon kur so są ly gos – so cia li nio už sa ky mo at-
spin dys. Įdo mi pro ble mos for mu la vi mo me ta mor fo zė, 
ku ri aki vaiz džiai ma to ma, pa ly gi nus įvy ku sių kon kur-
sų są ly gas. Nors kon kur sų vy ko daug ir įvai rių, mus 
do mi na at kū rus Ne pri klau so my bę įvy kę kon kur sai, nes 
anks čiau įvy ku siuo se ar chi tek tū ri niuo se kon kur suo se 
spren džia mi ki to kie už da vi niai.

1995 m. or ga ni zuo tas Lu kiš kių aikš tės su tvar ky mo 
kon kur sas tu rė jo vyk ti dviem eta pais. Pir mo jo eta po 
už da vi nys – su for muo ti Lu kiš kių aikš tės pa skir tį, nu-
spręs ti, ko kias ji ga lė tų tu rė ti funk ci jas: rep re zen ta ci-
nę, me mo ria li nę ar rek re a ci nę. La bai aiški ir kon kre ti 
užduo tis. Šia me eta pe kon kur se da ly va vo ar chi tek tai 
ir ur ba nis tai. Ka dan gi bu vo sprendžia mi prin ci pi niai 
klau si mai, „gry no jo me no“ at sto vai (dai li nin kai, skulp-
to riai) ne da ly va vo. 

2 pav. Lukiškių aikštės planai 1945 m. Vilniaus miesto 
centro konkursiniuose projektuose  
Projektų autoriai: A – V. Mikučianis; b – A. P. Velikanov, 
n. P. Šelomov; C – I. n. Sobolev; D – V. Zubovas, k. Šešelgis; 
E – A. I. Gegello; F – A. k. borutčev, J. O. rubančik
Fig. 2. Layouts of Lukiškės Square in competitive urban 
projects for the centre of Vilnius, 1945.  
Authors: A – V. Mikučianis; b – A. P. Velikanov, n. P. Šelomov; 
C – I. n. Sobolev; D – V. Zubovas, k. Šešelgis; 
E – A. I. Gegello; F – A. k. borutčev, J. O. rubančik

1 pav. XIX a. pradžios Vilniaus plano fragmentas:
1 – Lukiškių aikštė; 2 – Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios 
ir Dominikonų vienuolyno kompleksas; 3 – kalėjimas 
(punktyru pažymėtas planuojamų gatvių tinklas)
Fig. 1. Fragment of Vilnius Plan at the beginning of the 
19th century: 1 – Lukiškės Square; 2 – complex of St. Jacob’s 
and St. Philip’s Church and Dominican Monastery;  
3 – prison (dotted line marks the network of streets)
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Išrink ti sep ty ni ge riau si ar chi tek tū ri niai pro jek tai, 
ku rie bu vo su si ję su iš prin ci po vi siš kai skir tin go mis 
trak tuo tė mis. Bu vo nag ri nė ja mi net va rian tai, iš es-
mės kei čian tys aikš tės fi zi nius pa ra met rus, t. y. pa čio je 
aikštė je bu vo siū lo ma sta ty ti pa sta tus (3 pav.). Ant ra-
ja me eta pe nu ma ty ta su teik ti aikš tei nau ją ur ba nis ti nę 
ko ky bę, įpras min ti mū sų ša lies ir mies to is to ri ją, re-
konst ruo ti ją, at si žvel giant į šių die nų re a li jas, is to ri-
nes, ur ba nis ti nes ir me ni nes ga li my bes. Ta čiau ant ra sis 
kon kur so eta pas ne įvy ko. 

1997 m. or ga ni zuo tas aikš tės lai ki no jo su tvar ky mo 
kon kur sas, ku rio tiks las – tik aikš tės su tvar ky mas, ne ku-
riant me mo ria li nio ak cen to. Dar nie kad per vi są Lu kiš-
kių aikš tės is to ri ją kon kur so sąly gos ne bu vo to kios pri-
mi ty viai kon kre čios, t. y. for mu luo ja mas ei li nis ūki nis 
už da vi nė lis (Lu kiš kių aikš tės ... 1998). Ben drą si tu a ci ją, 
pro ble mos su pra ti mą cha rak te ri zuo ja tuo me ti nio Lie-
tu vos Ar chi tek tų są jun gos pir mi nin ko K. Pem pės raš tas 
LR Sei mui (Lie tu vos ar chi tek tų ... 1999):

Lai ki na sis aikš tės su tvar ky mas – kie tų dan gų įren gi-
mas ir ta kų per pla na vi mas – tai tie siog pir ma sis aikš tės 
tvar ky mo eta pas, bū das jau šian dien iš sos ti nės cen tro 
pa ša lin ti „rau do ną jį pur vy ną“. Jo įgy ven di ni mas ne tik 
ne truk dy tų to liau nu osek liai reng ti ir įgy ven din ti ga lu ti nį 
aikš tės su tvar ky mo pro jek tą, bet ir pa dė tų iš nai kin ti Le-
ni no au rą, ku ri, pra ėjus jau be veik de šim čiai Ne pri klau-
so my bės me tų, vis dar te bet vy ro Vil niaus cen tre.

Vė liau šios idė jos at si sa ky ta. Lu kiš kių aikš tės ur ba-
nis ti nės plėt ros klau si mai ati dė ti ne ri bo tam lai kui.

2008 m. pa skelb tas Lu kiškių aikš tės su tvar ky mo ir 
sim bo lio „Lais vė“ pro jek to su kū ri mo kon kur sas (Lu-
kiš kių aikš tės su pla na vi mo ... 2006). For ma liai užda-
vi nys yra dve jo pas – ur ba nis ti nis ir me ni nis, bet re a lus 
re zul ta tas tė ra tik abst rak tus ak cen tas (kal ba ma apie I 
tu ro re zul ta tus). Bū tent, vi so la bo tik abst rak tus me-
ni nis ak cen tas, la bai skam biai pa va din tas „Lais vė“, nes 
ne aiš ku, ko dėl Lu kiš kių aikš tė je iš kas ta duo bė ar ba pa-
pras čiau sias stul pas aikš tės kam pe va di na mas sim bo liu 
„Lais vė“ (4 pav.). 

3 pav. Lukiškių aikštės sutvarkymo konkursas, 1995 m.
Architektai: A. Vyšniūnas, A. Černiauskas, A. Sasnauskas, E. neniškis, S. kedys, V. Saveikis
Fig. 3. Lukiškės Square architectural competition, 1995. 
Architects: A. Vyšniūnas, A. Černiauskas, A. Sasnauskas, E. neniškis, S. kedys, V. Saveikis
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Tie sio giai nuo ko mu niz mo nu ken tė ję trem ti niai ir 
po li ti niai ka li niai užduo tį for mu luo ja la bai kon kre čiai 
Lu kiš kių aikš tė tu rė tų tap ti me mo ria li ne rep re zen ta ci ne 
erd ve su įspū din ga me ni ne plas ti ka (skulp tū ro mis), su-
kur ta Lais vės ko vų te ma (Lie tu vos po li ti nių ka li nių ir 
trem ti nių są jun gos raš tas 1999-01-25 Nr. 357 p). Kon-
kur so pa va di ni me nu ro dy tas kon kur so ob jek tas – sim-
bo lio „Lais vė“ ar chi tek tū ri nis me ni nis p ro jek tas. Kar tu 
rei kia pa ste bė ti, kad są ly gų punk te 7.1 var to ja mas ter-
mi nas šiuo lai ki nis me mo ria li nis ak cen tas – kom po zi ci-
ja „Lais vė“, at spin din ti Lie tu vos žmo nių ko vas už lais vę 
ir per ga lę. Iš to ky la stra te gi nis klau si mas – ko dėl taip 
kom pli kuo tai su for mu luo ta už duo tis? Ko dėl ne pa-
min klas Lais vės ko vų da ly viams, o sim bo lis, ku ria me 
gal būt (o gal ir ne) at si spin dės žmo nių ko vos už lais vę 
ir per ga lę? 

Nors ky la di de lių įta ri mų dėl po li ti nės de struk ci jos 
ir sa bo ta žo (ne gi at vi rai priešta rau si pa min klui Lai vės 
ko vo to jams?), grei čiau siai čia yra šeš to jo ir sep tin to de-
šimt me čio avan gar di nės kul tū ros re ci dy vai. V. Ka vo lis 
sa vo straips ny je „So cia li nė avan gar di nių kul tū rų psi cho-
lo gi ja“ (1995: 138) tiks liai iden ti fi kuo ja bū din giau sius 
to kios lo gi kos bruo žus – iš trė mi mas iš is to ri jos (ar ba 
su sve ti mė ji mas jai), ku rio je įvy kę ar te be vyks tan tys 
įvy kiai ne bė ra su vo kia mi kaip pras min gi ar emo ciš-
kai reikš min gi; emo ci jos ir reikš mės at sky ri mas. 

Pa sak V. Ka vo lio, ben drą jį so ciop si cho lo gi nį mo de lį 
ga li iden ti fi kuo ti du pa grin di niai jo ele men tai: žmo gaus 
ati trū ki mas nuo is to ri jos, nuo ki tų žmo nių, nuo kal bos, 
emo ci jos at sie ji mas nuo pras mės, veiks mo nuo tiks lo, nuo 
pa da ri nių ir nuo „sa vęs pa ties“ (ku ris tam pa ne be rei ka-
lin gas) bei sub stan ci jų išga ra vi mas (kur tiek veiks mas, 
tiek ato veiks mis tam pa ne ga li mas) (1995: 139).

Bet es mi nis da ly kas šia me kon kur se – aikš tė, kaip 
ur ba nis ti nis ele men tas, li ko ant ra me pla ne. 

5. Ju ri di nis as pek tas
Lie tu vos Res pub li kos Sei mas sa vo 1999 m. va sa rio 11 d. 
nu ta ri mo Nr. VI II – 1070 Dėl vals ty bės sos ti nė je esan-
čios Lu kiš kių aikš tės funk ci jų pir muo ju straips niu pa-
tvir ti no, kad Lu kiš kių aikš tė Vil niu je for muo ja ma kaip 
pa grin di nė rep re zen ta ci nė Lie tu vos vals ty bės aikš tė su 
Lais vės ko vų me mo ria li niais ak cen tais. 

Ant ruo ju straips niu pa tvir ti no, kad Lu kiš kių aikš tė 
Vil niu je, kaip is to riš kai su si for ma vu si vien ti sa ur ba nis-
ti nė erd vė, tu ri at lik ti vals ty bi nę rep re zen ta ci nę ir kar tu 
vi suo me ni nę funk ci ją. Pro jek ti niai spren di niai tu ri ap-
im ti ir su de rin ti šias abi funk ci jas – įkom po nuo ti pa sta tą 
Ge di mi no pr. 40 ir Au kų gat vę bei įver tin ti Pa mėn kal nio 
(Tau ra kal nio) ur ba nis ti nių spren di mų per spek ty vą.

4 pav. Lukiškių aikštės sutvarkymo ir simbolio „Laisvė“ projekto sukūrimo konkursas 2008 m. Vienas iš septynių nugalėtojų 
projektų. Tipiškas urbanistinio konteksto ignoravimo ir simbolio nekonkretumo pavyzdys
Fig. 4. Architectural competition for Lukiškės Square and symbol “Freedom“, 2008.
One of the competition winners. Typical example of ignoring urban context and obscurity of symbol
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Šio nu ta ri mo tre čia sis straips nis nu ma tė, kas ir kaip 
pri va lo nu ta ri mą vyk dy ti.

2000 m. spa lio 17 d. lr Sei mas pri ėmė įsta ty mą 
Dėl Lu kiš kių aikš tės vil niu je, pa ve dė aikš tės rei ka lus 
tvar ky ti Vy riau sy bei, ta čiau Pre zi den tas V. Adam kus 
įsta ty mą ve ta vo, mo ty vuo da mas tuo, kad įsta ty me 
reg la men tuo ti klau si mai ne tu rė tų bū ti įsta ty mu reg la-
men tuo ja mas da ly kas, o šiuos klau si mus tu rė tų spręs ti 
Vil niaus mies to sa vi val dy bė, at si žvelg da ma į Sei mo pa-
reikš tą nuo mo nę. Taip sos ti nės rep re zen ta ci nės vals-
ty bi nės aikš tės sta tu sas, Pre zi den to nuo mo ne, bu vo 
pri ly gin tas ei li nei, sa vi val dy bės ži nio je esan čiai mies-
to aikštei, skve rui ar gat vei. 

Tai bu vo lū žio taš kas ben dro je Lu kiš kių aikš tės plėt-
ros ide o lo gi jo je ir kon cep ci jo je. Pro ble mos al go rit mą 
(fun da men ti niai pro ble mos as pek tai, po li ti nis ir so cia-
li nis už sa ky mas, pro fe si nė veik la, rep re zen ta ci ja, di zai-
nas) ga li ma iliust ruo ti sche ma (5 pav.).

6. lu kiš kių aikš tė – ur ba nis ti nės struk tū ros  
ele men tas. Me ni niai ur ba nis ti kos prin ci pai
Vil niaus mies to cen tri nės da lies kom po zi ci nis kar ka-
sas pa sižymi tuo, kad la bai aiškiai išreikšta Ge di mi no 
pros pekto ašis ir sker si nė Lu kiš kių aikš tės ašis (ašis 
Prof są jun gų rū mai – ar chi tek tū ri nė kal va de ši nia ja me 
Ne ries kran te). Dau ge ly je Lu kiš kių aikš tės pro jek tų, 
kon cep ci jų tai įver tin ta, bet vie nuo se pro jek tuo se vi-
zu a li nė kom po zi ci nė ašis su ta pa ti na ma su fi zi ne ašimi, 
t. y. ban do ma pa vers ti fi zi niu trak tu, ki tuo se tai tė ra 
vi zu a li nis ry šys. 

Nors kai ku rie ar chi tek tai la bai skep tiškai ver ti na 
po ka rio Lu kiš kių aikš tės ur ba nis ti nius pro jek tus dėl 
per ne lyg aiš kiai iš reikš tos aši nės kom po zi ci jos, bet rei-
kia pri pa žin ti, kad tai yra ne iš ven gia ma dėl dirb ti nai 
pri mes tos ir nuo lat es ka luo ja mos „Tau tos na mų“ idė-
jos ir jau re a li zuo tos ar chi tek tū ri nės kal vos de ši nia ja me 
Ne ries kran te. 

Ar chi tek to A. Nas vy čio pa siū ly to je Vil niaus cen tro 
si lu e to ir pa grin di nių aukš ty bi nių ak cen tų sis te mo je 
(6 pav.) kom po zi ci nių ašių sis te ma yra tie siog už prog-
ra muo ta. Šio je sche mo je ma ty ti, kad ne at sa kin gai el-
gian tis iš ky la pa vo jus pa grin di niam mies to struk tū ros 
bran duo liui – Ge di mi no pi liai, nors pa čiai no mi na liai 
Lu kiš kių erd vei įta kos tai ne tu ri. Įver ti nus ar chi tek to 
A. Nas vy čio gru pės kon kur si nį pro jek tą, aki vaiz du, kad 
tai yra nu osek lus ir lo giš kas ur ba nis ti nių idė jų re a li za-
vi mas, įver ti nant su si klos čiu sią si tu a ci ją. 

Kar tas nuo kar to ky la dis ku si ja dėl aikš tės rau do nų-
jų li ni jų ir kom po zi ci nių ašių. 2007 m. va sa rį re mian tis 
kū ry bi nė mis dirb tu vė mis pa reng ti Vil niaus cen tri nės 
da lies vie šų jų erd vių ir pri ei gų prie Lu kiš kių aikš tės pa-
siū ly mai, ku rie Vil niaus sa vi val dy bės ini cia ty va iš leis ti 

6 pav. Vilniaus centro silueto ir pagrindinių aukštybinių 
akcentų sprendiniai. Architektas A. nasvytis, 1974 m.
Fig. 6. Proposals of Vilnius silhouette and skyscraper 
system. Architect A. nasvytis, 1974

5 pav. Problemos algoritmas. Fundamentiniai problemos 
aspektai, politinis ir socialinis užsakymas, profesinė veikla, 
reprezentacija, dizainas
Fig. 5. Problem algorithm. Fundamental aspects of the 
problem, social and political order, professional practice, 
representation, design
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at ski ru lei di niu. At krei pė dė me sį ar chi tek to T. Gruns kio 
va do vau ja mos gru pės „aexn + CO“ ne pro fe sio na lio mis 
prie mo nė mis (brė ži niais, ma ke tais, vi zu a li za ci jo mis), 
bet pik tog ra mo mis ir raš tiš kai pa teik ti Lu kiš kių aikš tės 
for ma vi mo prin ci pai:

Šian dien esan tis aikš tės aši nės kom po zi ci jos spren-
di nyss (ir pa čio je aikš tė je, ir at si žval giant į ur ba nis ti nį 
kon teks tą) ati tin ka to me to ta ry bi nę ide o lo gi ją, kai aikš tės 
erd vė bu vo mo no funk cė  ir jos erd vi nė kom po zi ci ja bu vo 
skir ta ide o lo gi niam va dui sak ra li zuo ti. Nau jas erd vės 
kom po zi ci jos spren di nys tu rė tų aiš kiai (ra di ka liai) 
skir tis nuo anks tes nio jo. siū lo me at si sa ky ti aši nės 
kom po zi ci jos, kaip erd vės for ma vi mo prin ci po, ir pa-
čio je aikš tė je, ir jos pri ei go se. 

Po li funk ci jos prin ci pu nau jai at si ran dan tis mo nu-
men tas (ar mo nu men tai) tap tų lo ka liu ak cen tu jam skir-
to je erd vė je. At si sa kius aši nės kom po zi ci jos, kaip erd vės 
for ma vi mo prin ci po, mo nu men to dis lo ka ci ja taip pat 
ne tu rė tų bū ti cen truo ta vi sos erd vės at žvil giu (Vil niaus 
cen tri nės ... 2007)

Gru pės „aexn + CO“ ar chi tek tas T. Gruns kis te ori-
niuo se dar buo se, o ypač straips ny je Dik ta to ar chi tek tū-
ra. Lu kiš kių aikš tė (2007), pa grin dė sa vo idė jas, be to, 
kū ry bi nių dirb tu vių pra džio je su reng ta me spe cia lia me 
se mi na re kai ku rie gru pės na riai per skai tė pra ne ši mus, 
ir ga lų ga le tie pa tys na riai re cen za vo Lu kiš kių aikš tės 
kon kur si nius pro jek tus. To dėl tai dau giau pri mi nė sa vos 
pa sau lė žiū ros ir ati tin ka mai ur ba nis ti nės kom po zi ci jos 
sam pra tos pro pa ga vi mą, o ne ob jek ty vų kon kur si nių 
pro jek tų įver ti ni mą. To kia veik la tu ri vi sus vie šų jų ry šių 
veik los po žy mius. 

Vil niaus mies to Nau ja mies čio ra jo no rai dos pro gra-
mo je (te mos va do vas prof. dr. Z. J. Dau no ra), (Vil niaus 
mies to ... 2000) la bai aiš kiai api brė žia mos bū si mo sios 
Lu kiš kių aikš tės kon tū rai pa gal prin ci pą – tarp gat vių yra 
kvar ta lai, o ten, kur nė ra kvar ta lo, yra aikš tė (7 pav.). 

7 pav. Vilniaus miesto naujamiesčio detaliojo plano esamos 
padėties analizė ir rajono raidos programa. SĮ „Vilniaus 
planas“, 1998 m.
Fig. 7. Analysis of the present detailed plan and urban 
development program of naujamiestis district in Vilnius. 
Municipal company “Vilniaus planas”, 1998

8 pav. Ištrauka iš T. Grunskio straipsnio „Diktato architektūra. Lukiškių aikštė“ (2007)
Fig. 8. Extract from T. Grunskis’ article ’’The dictate architecture. Lukiškės Square“ (2007)
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To dėl keis tai at ro do kai ku rių te ore ti kų pa stan gos 
ly gin ti Lu kiš kių aikš tės mat me nis tarp me džių ei lių 
aikš tės vi di nė je pu sė je su Vo ge zų aikš tės Pa ry žiu je mat-
me ni mis tarp aikš tės iš klo ti nių. Tai ro do, kad eg zis tuo ja 
prin ci pi nis ne aišku mas dėl Lu kiš kių aikš tės mat me nų, 
t. y. „rau do nų jų li ni jų“. ob jek ty vus kri te ri jus – aikš tės 
vie ta ir dy dis – ur ba nis ti nė je struk tū ro je dažnai pai-
nio ja mas su pa pras čiau sia ta kų sis te ma (8, 9 pav.). Pa-
min klas ge o met ri nia me aikš tės cen tre trak tuo ja mas 
kaip la bai di de lis mi nu sas. Vo ge zų aikš tės Pa ry žiu je ir 
Lu kiš kių aikš tės Vil niu je ta pa tu mas nu sta ty tas pa gal 
pa min klo kom po na vi mą ge o met ri nia me cen tre ir ra-
dia li nę ta kų sis te mą, nors fi zi niai dy džiai pla ne nė ra 
iden tiš ki (Gruns kis 2007).

To kio ti po aikš čių, t. y. už da ras kon tū ras, kvad ra ti nė 
kon fi gū ra ci ja pla ne, pa min klas ge o met ri nia me cen tre ir 
pa našus dy dis, ga li ma su ras ti ir dau giau – Pla za Ma y or 
Mad ri de su pa min klu Pi ly pui III (1617 m., ar chi tek-
tas Ju an Go mez de Mo ra), Ama lien borg rū mų aikš tė 
Ko pen ha go je (1760 m., ar chi tek tas N. Eig tved) su pa-
min klu ka ra liui Fre de ri kui V, Van do mų aikš tė Pa ry žiu je 
(1699–1701 m., ar chi tek tas Ž. A. Man sar) su ko lo na-

pa min klu Na po le o nui I, pa sta ty tai vie toj skulp to riaus 
F. Ži rar don skulp tū ros, de di kuo tos ka ra liui Liud vi kui 
IV ir pan. 

1990 m. Vil niaus tech ni kos uni ver si te to (da bar 
VGTU) Ur ba nis ti kos ka ted ra at li ko Vil niaus Žvė ry no 
ra jo no ur ba nis tinę ana lizę (1993). Ypač įdo mūs prof. dr. 
Z. J. Dau no ros at lik ti Žvė ry no ra jo no erd vi nės ir pla no 
struk tū ros sa vi tu mų ty ri mai bei jų res pek ta vi mo ga li-
my bės (Dau no ra 1993). Iš ori nių vi zu a li nių ry šių me to-
du iš ty rus Žvė ry no ir Nau ja mies čio ra jo nų kom po zi ci-
nį vaid me nį ben dra mies ti nė je struk tū ro je, ma ty ti, kad 
ur ba nis ti niai kom plek sai, esan tys Ne ries upės slė ny je 
(t. y. mies to cen tri nės da lies apa ti nė je te ra so je), yra ap-
žvel gia mi iš ra jo nus su pan čių Ne ries šlai tų vir šu ti nių 
al ti tu džių, iš ki lu sių virš nag ri nė ja mų te ri to ri jų nuo 30 
iki 80 met rų (10 pav.). 

Šia me kon teks te Lu kiš kių aikš tė yra su dė ti nė struk-
tū ros da lis. Įver ti nus Pa mėn kal nį ir ant jo sto vin čius 
Prof są jun gų rū mus bei de ši nia ja me Ne ries upės kran te 
re a li zuo tą „ar chi tek tū ri nę kal vą“ (Eu ro pos aikš tės ar-
chi tek tū ri nis ur ba nis ti nis kom plek sas) pa no ra mi nia me 
ly gy je su si for ma vo ak ty vus vi zu a li nis ry šys, ku ris tu rė tų 

9 pav. Vandomų, Vogezų aikščių Paryžiuje palyginimas su Lukiškių aikšte Vilniuje pagal aikštės vietą urbanistinėje 
struktūroje (aikštės fizinio dydžio kriterijus)
Fig. 9. Square size comparison of Lukiškės Square in Vilnius with de Vosges and Vandome Squares in Paris
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bū ti res pek tuo ja mas žemo sios te ra sos ly gy je, t. y. Lu-
kiš kių aikš tės ly gy je.

Lu kiš kių aikš tės ir jos ap lin kos kom po zi ci nių ašių 
sis te ma smul kiai iš nag ri nė ta ki tuo se VGTU Ur ba nis-
ti kos ka ted ros moks lo dar buo se. 

1997 m. Vil niaus mies to sa vi val dy bės Ar chi tek tū-
ros ir sta ty bos de par ta men to (da bar Mies to plėt ros de-
par ta men tas) už sa ky mu VGTU Ur ba nis ti kos ka ted ros 
moks li nin kai at li ko Vil niaus Lu kiš kių aikš tės ir ap lin-
kos ur ba nis ti nius ty ri mus (te mos va do vas – prof. dr. 
Z. J. Dau no ra), (Lu kiš kių aikš tės ... 1997), ku rie bu vo 
pa teik ti kaip 1997 m. lai ki no jo aikš tės su tvar ky mo kon-
kur so są ly gų prie das (11 pav.). Ver ta pa ci tuo ti kai ku rias 
šio dar bo išva das:

Kul tū ro lo gi nio dis kur so as pek tu, pa si kei tus Lu kiš kių 
aikš tės so cia li nės tvar kos ir glo ba lio sios mies to idė jos le-
mia mam se man ti niam erd vės ti pui, jis tra di ciš kai tu rė tų 
kis ti, at si žvel giant tiek į so cio kul tū ri nio erd vės pro to ti po 

po rei kį, tiek į kon kre čius mies to ben druo me nės in te re sus. 
spren di nys tu rė tų res pek tuo ti tra di ci nę ur ba nis ti nio 
tin klo rai dą  ir il ga am žiš ku mo kri te ri jus, ne prog ra muo-
jant se man ti nio, struk tū ri nio, kom po zi ci nio ar idė ji nio 
kon flik to at ei čiai.

Moks lo dar bai ur ba nis ti kos sri ty je, po ka rio ur ba-
nis ti niai pro jek tai, kon kur si niai pro jek tai po 1990 me tų 
pa ro dė, kad aši nės kom po zi ci jos prin ci pas, kaip erd vės 
for ma vi mo prin ci pas yra fun da men ta lus, ne pri klau so-
mas nuo ide o lo gi jos. Rei kia aiš kiai skir ti aši nės kom po-
zi ci jos prin ci pą Lu kiš kių aikš tės pri ei go se (tai trak tuo ti-
na dau giau kaip vi zu a li nis ryšys pa no ra mi nia me ly gy je) 
ir cen tris ti nę aši nę pa min klo kom po zi ci ją – pa min klas 
aikš tės ge o met ri nia me cen tre aikš tės par te ry je (Dau-
no ra 1998).

Pa gal so vie ti nių lai kų ide o lo gi nius ka no nus su konst-
ruo ta aikš tė (su pa min klu va dui), be abe jo, ne ga li bū ti 
tvar ko ma re mian tis to kiais pat prin ci pais, to dėl aikš tės 

10 pav. Žvėryno ir naujamiesčio vizualinių erdvių ir ryšių struktūra. Vizualinės erdvės. Prof. dr. Z. J. Daunora, 1990 m.:
1, 2, 3 – bendramiestinio, rajoninio ir lokalaus lygio svarbesni vizualiniai ryšiai: 4 – panoraminiai; 5 – žemi masinio stebėjimo; 
6 – gatvės ir aikštės
Fig. 10. Structure of visual spaces and links of Žvėrynas and naujamiestis districts in Vilnius. Visual spaces. Prof Dr 
Z. J. Daunora, 1990.1, 2, 3 – essential urban, regional and local visual links: 4 – panoramic, 5 – low mass observation;  
6 – streets and squares
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ge o met ri nio cen tro ak cen ta vi mo prin ci pas nė ra pri va-
lo mas, bet ne ga li bū ti ig no ruo ja mi lai ko pa tik rin ti ur-
ba nis ti kos me no me ni niai prin ci pai.

7. lu kiš kių aikš tė – vie šo ji erd vė ir vie šų jų ry šių 
ob jek tas
2003-02-18 dien rašty je Lie tu vos žinios Nr. 40 (10469) 
bu vo pa skelb tas įdo mus straips nis Sei mū nas tai so Vil-
niaus vei dą. Straips nis įdo mus vi sai ne pro fe si ne pras-
me, bet dėl pre ce den to – pir mą kar tą viešai, nau do-
da mas žiniask lai dos prie mo nes „pro jek tuo ti mies tą“ 
pra dė jo po li ti kas: 

Sei mo vi ce pir mi nin kas Vy te nis An driu kai tis siū lo 
Vil niu je, ant Tau ro kal no esan čius Prof są jun gos rū mus 
pa vers ti Tau tos na mais, ku riuo se ga lė tų vyk ti ES vals ty-
bių Va do vų ir mi nist rų po sė džiai. Ge di mi no pros pektas, 
ku ria me kon cen truo ja si vi sos svar biau sios vals ty bi nės 

ins ti tu ci jos, tu rė tų virs ti vals ty bės aši mi su tai iš reiš kian-
čiais aiš kiais ar chi tek tū ri niais ak cen tais. 

Dar vie na to kia ašis ga lė tų driek tis nuo Tau ro kal no, 
ap im da ma Lu kiš kių aikš tę, Na cio na li nę vaiz duo ja mo jo 
me no ga le ri ją, bū si mą jį sa vi val dy bės pa sta tą ir dar tik 
pla nuo ja mą Eu ro pos įstai gų cen trą.

Ko ge ro, tai bu vo mies to ur ba nis ti nės plėt ros pro-
ce se „vie šų jų ry šių“ užuo maz ga. Da bar šis pro ce sas yra 
tiek pa to bu lė jęs, kad vie šų jų ry šių spe cia lis tai, ko men-
tuo to jai, mo de ra to riai, in ter pre tuo to jai net gi jau čia si 
pra na šes ni už spe cia lis tus. 

2007-02-02 Vil niaus m. Ro tu šė je vy ko kū ry bi nių 
dirb tu vių se mi na ras, ku rio tiks las su for mu luo tas la bai 
prag ma tiškai – prieš pra si de dant kū ry bi nėms dirb tu vėms 
ar chi tek tū ros ir is to ri jos eks per tai pri sta tys Eu ro pos aikš-
čių ir vie šų jų erd vių for ma vi mo pa tir tį bei nau jo ves. Se-
mi na ro klau sy to jams pra nešimus skam biais pa va di ni-
mais skai tė „eks per tai“, ku rie ter mi nus aikš tė ir vie šo ji 

11 pav. Lukiškių aikštės ir aplinkos urbanistiniai tyrimai. VGTU Urbanistikos katedra, 1997 m.: 1 – Lukiškių aikštės aplinkos 
kvartalinis morfotipas, erdvinis karkasas; 2 – Lukiškių aikštės aplinkos kompozicinių ašių schema
Fig. 11. Urban investigation of Lukiškės Square and its environment. Vilnius Gediminas Technical University, Dept of Urban 
Design, 1997: 1 – planning and spatial principles of Lukiškės Square and its environment; 2 – scheme of compositional axes 
of Lukiškės Square and its environment

1 2
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erd vė var to jo la bai lais vai, trak tuo da mi juos kaip vi siš kai 
ta pa čius da ly kus. Be to, di de lis „emo cio na liai pa krau tų“ 
ter mi nų kie kis ro do, kad dau giau siai pra ne ši mus skai-
tė ne pro fe sio na lai, bet pa pras čiau si in ter pre tuo to jai. 
Ele men ta rūs vie šo sios erd vės pa vyz džiai api bū di na mi 
la bai su dė tin go mis sen ten ci jo mis – Kon flik tiš ka ap lin-
kos ir įžen kli ni mo san dū ra; Lai ko po jū čio ak tu a li za vi mas 
kaip erd vės per kū ri mo ir at min ties pa lai ky mo prie mo nė; 
Kas die ny bės po eti ka pa grįs tas aikš tės me ni nis spren di-
mas; Aikš tės kū ri mas „transp lan tuo jant“ vaiz di nius; 
Me mo ria li nės, rep re zen ta ci nės ir rek re a ci nės funk ci jos 
hib ri di za ci ja; Vaiz di nių abst ra ha vi mas; Funk ci jos ir fik-
ci jos der mė. To kia si tu a ci ja ro do ben drą ar chi tek tū ros 
te ori jos Lie tu vo je būk lę, ku rią ga li ma api bū din ti dau-
giau kaip li te ra tū ri nę veik lą ne gu kaip ar gu men tuo tą 
pro fe si nę kri ti ką. 

Va ka rų Eu ro po je si tu a ci ja yra ki to kia. Pvz., Al do 
Aymo ni no ir Va le rio Pa o lo Mos co sa vo kny go je Con-
tem po ra ry Pub lic Spa ce. Un – Vo lu met ric Ar chi tec tu re 
(Ski ra Edi to je S. p. A.; Mi la no 2006), (Aymo ni no, Pa o lo 
Mos co, 2006) ko men tuo ja vi siškai ki tas erd vi nio for ma-
vi mo prie mo nes ir pro fe si nius in stru men tus (pa vir šius, 
ver ti ka lė, ke va las, fi gū ros, že mės gra fi ka, tech no lo gi jos, 
įvy kis ir pan.), ap si ei da mi be hi per tro fuo to ei li nio daik-
to „po eti za vi mo“. 

2008-02-12 Vil niaus m. Ro tu šė je vy ko kū ry bi nių 
dirb tu vių se mi na ro re zul ta tų api ben dri ni mas. Kaip ir 
rei kė jo ti kė tis, ko ky biško re zul ta to ne bu vo. Ar chi tek-
tai ti kė jo si da ly vau ti rim tes nia me ar chi tek tū ri nia me 
kon kur se, ku ria me nu ma ty tas so li dus pi ni gi nis pri zas 
lai mė to jui, to dėl nie kas net ne ban dė ro dy ti ko ky biškas 
pro fe sio na lias idė jas. 

Tai, kad Vil niaus m. Ro tu šė je vy kęs ne sėk min gas 
kū ry bi nių dirb tu vių se mi na ras ne bu vo šiaip ren gi nė lis, 
ro do vi sa sa vi val dy bės fi nan suo ja mų ren gi nių sis te ma – 

kū ry bi nių dirb tu vių se mi na ras, kū ry bi nės dirb tu vės, 
kū ry bi nių dirb tu vių re zul ta tų ap ta ri mas, in ter ne ti nės 
ano ni mi nės ap klau sos (gau ti 102 at sa ky mai), mo ki nių 
ra ši nių kon kur sas (4 500 ra ši nių) ir pan. Tai, be abe jo, 
pro fe sio na liai pa reng ta vie šų jų ry šių sis te ma, ne tu rin ti 
jo kio ry šio su vals ty bi nės reikš mės aikš te.

Įdo mus vie šų jų ry šių ren gi nys – in ter ne ti nė ap klau-
sa, ku rios re zul ta tus gra fiškai pa tei kė sa vi val dy bės nu-
sam dy ti ano ni mi niai vi zu a li za to riai. To kiais re zul ta tais 
ne įma no ma ti kė ti vien dėl la bai ne skaid raus ap klau sos 
or ga ni za vi mo ir dėl at sa ky mo „ko re ga vi mo“, t. y. in ter-
ne ti niam teks tui su tei kia ma vi zu a li for ma. In ter ne ti nia-
me pus la py je www.lu kis kiu aiks te.lt at vi rai abe jo ja ma 
LR Sei mo nu ta ri mo pa grįs tu mu, ku ris at seit „ap ri bo ja 
dis ku si jų lau ką“, o tai reiš kia ne ką ki tą, kaip at vi rą prieš-
ta ra vi mą idė jai įpras min ti Lais vės ko vas:

Va sa rio 2–12 d. Vil niaus sa vi val dy bė or ga ni za vo 
kū ry bi nes dirb tu ves, lauk da ma me ni nin kų ir mies tie čių 
pa siū ly mų dėl Lu kiš kių aikš tės re konst ruk ci jos. Ta čiau 
dis ku si jų lau kas bu vo ap ri bo tas 1999 m. sei mo nu ta-
ri mo „Dėl vals ty bės sos ti nė je esan čios Lu kiš kių aikš tės 
funk ci jų“, ku ris įtrau kė me mo ria li nę bei rep re zen ta-
ci nę aikš tės pa skir tis“. <...> Ka dan gi šio je ap žval go je 
nu ro dė me tik ben driau sias 102 iš sa ky tų nuo mo nių gai-
res – de ta liau ap klaus tų žmo nių idė jas pra šo me žiū rė-
ti pri sta to mo se vi zu a li za ci jo se. Šios ap klau sos da ly viai 
iš ties pa tei kė vi zi jų ir spren di mų įvai ro vę, ga lin čią stip-
riai pra plės ti to les nę po li ti nę bei ar chi tek tū ri nę dis ku si ją 
apie Lu kiš kių aikš tės at ei tį. To dėl pro jek to or ga ni za to riai 
nuo šir džiai dė ko ja vi siems, sky ru siems lai ko ir dė me sio 
ap si lan ky ti pus la py je www.lu kis kiu aiks te.lt ir iš sa miai 
at sa ky ti į pa teik tus klau si mus. Ši ap klau sa, be abe jo, ne-
pre ten duo ja į jo kį ob jek ty vų moks lo ty ri mą, nes ji bu vo 
at lie ka ma ne si re miant jo kiais griež tes niais so cio lo gi-
nių ap klau sų me to dais. Tai bu vo im pro vi zuo tas pro jek-

12 pav. Internetinės apklausos rezultatai, pateikti vizualizacijose (www.lukiskiuaikste.lt)
Fig. 12. Examples of Internet Poll results
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tas, sie kian tis per ke lias kū ry bi nėms dirb tu vėms skir tas 
die nas įtrauk ti kuo įvai res nių nuo mo nių į vyks tan čią 
dis ku si ją apie šią svar bią vie šą ją mies to erd vę. 

To kios veik los re zul ta tas – ur ba nis ti nės struk tū ros 
ele men tas aikš tė, kaip erd vės ti pas, virs ta įvai rių at si tik-
ti nių funk ci jų kra ti niu, o pa min klas Lais vės ko vų te ma 
vi siš kai ne be ak tu a lus (12 pav.). 

Kad ir kaip ten bū tų, aki vaiz du, kad po ka rio Lie-
tu vos Lai vės ko vos nė ra na ci jos ben dru mo pa grin das. 

Ge riau siu at ve ju dar ga li ma su si tar ti dėl ku ni gaikš čių 
Min dau go, Ge di mi no, Vy tau to, XX a. pra džios kul tū ros 
vei kė jų V. Ku dir kos, J. Ba sa na vi čiaus, bet dėl po ka rio 
Lai vės gy nė jų at mi ni mo įam ži ni mo kon sen su sas var-
giai įma no mas. Tai yra fak tas. Ne vel tui so cio lo gai vis 
la biau pra de da do mė tis šiuo reiš ki niu – skep tiš ku in-
di fe ren tiš ku po žiū riu į vie ną iš kru vi niau sių Lie tu vos 
is to ri jos pe ri odų.

8. lu kiš kių aikš tės su tvar ky mo ir sim bo lio  
„lais vė“ pro jek to su kū ri mo kon kur sas
2008 m. įvy ko Lu kiš kių aikš tės su tvar ky mo ir sim bo lio 
„Lais vė“ pro jek to su kū ri mo kon kur sas. Išrink ti sep ty ni 
ge riau si pro jek tai. VGTU Ur ba nis ti kos ka ted ros Ur ba-
nis ti nės ana li zės moks lo la bo ra to ri jos spe cia lis tai taip 
pat da ly va vo kon kur se (Lu kiš kių aikš tės su pla na vi mo... 
2008). Straips nio au to riaus nuo mo ne, tiks lin ga pa teik ti 
kon kur si nio pro jek to pa grin di nius tei gi nius.

9. Spren di niai ar ti miau sio se te ri to ri jo se, le mian tys 
lu kiš kių aikš tės spren di mą. aikš tės funk ci niai ir 
vi zu a li niai ryšiai su jais
Te ri to ri jų, le mian čių Lu kiš kių aikš tės spren di nius, 
pro gra mos vi zi ja (pa gal kon kur so są ly gų III sky riaus 
16.8 punk tą) yra ben dra Nau ja mies čio že mu ti nės te-
ra sos ur ba nis ti nės plėt ros pro ble ma, ku rią ko ky biš kai 
iš spręs ti įma no ma ren giant at ski rą ur ba nis ti nį Nau ja-
mies čio ra jo no kon kur są/ga li my bių stu di ją. Lu kiš kių 
aikš tės su pla na vi mo kon kur si nia me pro jek te įma no ma 
pa teik ti tik ben drus šių te ri to ri jų tvar ky mo prin ci pus 
(13 pav.).

or ga ni zuo ja ma trans por to ju dė ji mo sis te ma, pri-
ori te tą tei kiant pės tie siems, žel dy nams, vie šo sioms 
erd vėms. Siū lo ma pa sta ty ti po že mi nę V. Ku dir kos gat-
vę. Po že mi nės gat vės pra džia – ties Ja sins kio g., gat vės 
pa bai ga – ties Lvo vo g. (po Ne ries upe ar ba re konst-
ruo jant Bal tą jį til tą, pa ver čiant jį ne tik pės čių jų til tu, 
bet ir trans por ti niu). Ant že mi nis gat vių tin klas lie ka 
toks pats, tik ja me „nu ra min tas“ eis mas. Svar biau siuo se 
maz guo se po že mi nė gat vė jun gia si su ant že mi niu gat-
vės tin klu. 

Bu vę Prof są jun gų rū mai, Pa mėn kal nis („Tau tos 
na mų“ te ri to ri ja). Ši te ri to ri ja yra di de lių dis ku si jų ob-
jek tas vien dėl emo ciš kai an ga žuo tų ter mi nų, pvz., „Tau-
tos na mai“, var to ji mo. Kad ir kaip ten bū tų, kul tū ri nės 
pa skir ties ob jek tas (pvz., uni ver sa lios pa skir ties kon-
cer tų sa lė) vie toj bu vu sių Prof są jun gų rū mų iš prin ci po 
yra įma no mas. Svar bu tik kad nau jas ob jek tas mies to 

13 pav. Teritorijų, lemiančių Lukiškių aikštės sprendinius, 
programos vizija
Fig. 13. Urban development program of territories near 
Lukiškės Square
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struk tū ro je ir pa no ra mo se ne kon ku ruo tų su is to ri niu 
Vil niaus mies to bran duo liu – pi lių kom plek su. Eg zis-
tuo ja ryš kus vi zu a li nis ry šys su Lu kiš kių aikš te, ku rio 
vi siš kai ne bū ti na pa vers ti fi zi niu pės čių jų ka na lu, t. y. 
til tas virš Pa mėn kal nio gat vės ne nu ma to mas.

au kų gat vė ir ge no ci do au kų mu zie jus prie lie tu-
vos gy ven to jų ge no ci do ir re zis ten ci jos ty ri mų cen tro. 
Šiuo me tu čia sto vi Lap te vie čių ben dri jos pa sta ty tas pa-
min klas lie tu viams, ken tė ju siems ir žu vu siems Ja ku ti jo-
je (skulpt. J. Ja gė la, 2006 m.). Taip pat Au kų gat vė je sto vi 
1988 me tais iš lau ko rie du lių su mū ry tas kuk lus žen klas/
pa min klas, įpras mi nan tis Lais vės ko vo to jų at mi ni mą. 
Šio pa min klo me ni nė ver tė la bai abe jo ti na, bet tai yra 
ryš kus is to ri nis žen klas. To dėl siū lo me šį is to ri nį žen klą 
ap deng ti stik li niu gaub tu. 

Vil niaus Šv. apaš ta lų Pi ly po ir Jo kū bo baž ny čios 
ir vie nuo ly no an sam blis. Kon kur si nia me pro jek te įver-
tin tas bu vu sios Šv. Jo kū bo li go ni nės te ri to ri jos vir ti mas 
vi suo me ni ne ko mer ci ne zo na. Nau jai for muo ja ma vi-
suo me ni nio ko mer ci nio kom plek so pie ti nė iš klo ti nė 
(nuo Lu kiš kių aikš tės) es mi nio po vei kio aikš tės spren-
di niams ne tu ri. 

Va šing to no aikš tė ir nau jas dešinio jo ne ries kran-
to vi suo me ni nis pre ky bi nis cen tras. At si sa kius Krei-

vo jo til to idė jos, iš lie ka Va šing to no aikš tė, kaip ža lia 
vie šo ji erd vė. Su si sie ki mas su de ši nio jo Ne ries kran to 
vi suo me ni niu pre ky bi niu cen tru pri klau so nuo V. Ku-
dir kos/J. Tu mo-Vaiž gan to gat vės re konst ruk ci jos laips-
nio. Ta da ga lu ti nai taps aiš ku, koks yra Bal ta sis til tas – 
pės čių jų ar trans por to.

Lu kiš kių aikš tė yra prie dvi ejų ypač svar bių ma gist-
ra lių – V. Ku dir kos/J. Tu mo-Vaižgan to ir Ge di mi no 
pros pekto. Ge di mi no pros pektas yra pa grin di nė Nau-
ja mies čio že mu ti nės te ra sos gat vė, prie ku rios is to riš kai 
su si klos tė sa vi ta vie šų jų erd vių sis te ma su la bai aiš kiai 
iš reikš to mis kom po zi ci nė mis aši mis.

Vie na me Ge di mi no pros pekto ga le – Ka ted ros aikš-
tė (se no ji is to ri nė da lis), ki ta me – Ne pri klau so my bės 
aikš tė (LR Sei mo pa sta tų kom plek sas ir na cio na li nė 
M. Mažvy do bib lio te ka). Taip pat yra od mi nių skve-
ras; V. Ku dir kos skve ras su nau jai sta to mu pa min klu 
V. Ku dir kai; Že mai tės skve ras, ku ria me nu ma to ma sta-
ty ti A. Gu dai čio pa veiks lų ga le ri ją; Lu kiš kių aikš tė su 
nu ma to mu sta ty ti sim bo liu „Lais vė“. 

Šio je vie šų jų erd vių sis te mo je Lu kiš kių aikš tė yra 
pa ti svar biau sia vie šo ji erd vė, ku rios fi zi nis dy dis lei džia 
ją pa vers ti pa grin di ne vi sos vals ty bės aikš te. 

14 pav. Simbolio „Laisvė“ pagrindinė koncepcija išplaukia iš bendros erdvinės Lukiškių aikštės koncepcijos. 
kūrybos objektas yra „erdvė“, bet ne „daiktas-paminklas“
Fig. 14. The main conception of symbol ‘‘Freedom“ is deduced from the spatial conception of Lukiškės Square. 
The creation object is ‘‘space‘‘, but not a ‘‘thing/monument‘‘
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Pla nuo ja mos Lu kiškių aikš tės spren di niai su de rin ti 
su re konst ruo ja mo Ge di mi no pros pekto spren di niais, 
nu ma tant ga li my bę pros pekto da lį tarp Va sa rio 16-osios 
ir J. Tu mo-Vaiž gan to gat vių pa nau do ti įvai riems ren-
gi niams. 

Eg zis tuo ja mi tas, kad Lu kiš kių aikš tė yra per di de lė. 
Lu kiš kių aikš tės dy dis mies to ur ba nis ti nė je struk tū ro je 
(pla ne) yra ob jek ty viai su si klos tęs fak tas, pri klau san tis 
nuo gat vių tin klo. To dėl aikš tės ar chi tek tū ri nės kom po-
zi ci jos to bu li ni mas yra ne su si jęs su aikš tės pa ra met rų 
kei ti mu. Už sta ty ti aikš tę ar ba jos da lį pa sta tais yra iš 
prin ci po ne tei sin gas ke lias, nes aikš tės fi zi nio dy džio 
ma ži ni mas pla ne aikš tę pa vers pa pras čiau siu skve ru.

Pa gal kon kur so są ly gas rep re zen ta ci nė je ir me mo-
ria li nė je Lu kiš kių aikš tės da ly je nu ma to ma or ga ni zuo ti 
vals ty bi nes šven tes bei ki tus ren gi nius, pla nuo jant, kad 
ga lė tų su tilp ti apie 1,5 tūkst. žmo nių. 

Tai ro do, kad aikš tė yra vals ty bi nio ran go, bet kar tu 
ji yra dau gia funk cė. Aikš tė je tu ri at si ras ti vie tos vi soms 
mies tui bū din goms funk ci joms ir pa skir tims: kas die nei 
mies tie čių veik lai, rek re a ci nei, vi suo me ni nei, me mo-
ria li nei rep re zen ta ci nei, bet aikš tė ne tu ri virs ti lo ka lia 
ap žel din ta vie šą ja erd ve su la bai lo ka liais de ko ra ty vi-
niais ak cen tais. 

Lu kiš kių aikš tė je sim bo li niai ka pai, kop ly čios ir pan. 
ne nu ma to mi.

Vien ti so je erd vė je funk ci nis zo na vi mas yra la bai są-
ly gi nis da ly kas, to dėl siū lo me aikš tę zo nuo ti, įren giant 
sie ną Au kų gat vės ašies tę si ny je (ašis šiau rė – pie tūs). 
Sie na da li ja aikš tę į dvi da lis – ry ti nę ir va ka ri nę. Aikš tės 
ry ti nė je da ly je nu ma to ma me mo ria li nė, ra maus po il sio 
zo na, o va ka ri nė je da ly je nu ma to ma įreng ti įgi lin tą am-
fi te at rą, skir tą vi suo me ni niams ir vals ty bi nės reikš mės 
ren gi niams. 

Sie no je nu ma to mi įreng ti ver ti ka lūs funk ci niai ry-
šiai – lif ai, laip ti nės iš po že mi nių aikš tės ly gių.

Po že mi nė je aikš tės da ly je su pla nuo tos au to mo bi lių 
sto vė ji mo vie tos, vieši tu a le tai, pa tal pos ir įren gi niai, 
rei ka lin gi aikš tės prie žiū rai. Po že mi niai ly giai nu ma-
to mi al ti tu dė se + 97,00 ir + 94,00. Iš ėji mai į aikš tės pa-
vir šių or ga ni zuo ja mi jau mi nė to je sie no je (lif ai, laip-
ti nės), taip pat nu ma to mi at ski ri ver ti ka lūs ry šiai pa lei 
vi są aikš tės pe ri met rą, re a guo jant į su si klos čiu sią ta kų 
sis te mą.

Aši nės kom po zi ci jos prin ci pas, kaip erd vės for ma-
vi mo prin ci pas, yra fun da men ta lus, ne pri klau so mas 
nuo ide o lo gi jos. Rei kia aiš kiai skir ti aši nės kom po zi ci-
jos prin ci pą Lu kiš kių aikš tės pri ei go se (tai trak tuo ti na 
dau giau kaip vi zu a li nis ryšys) ir cen triš ką aši nę pa min-
klo kom po zi ci ją – pa min klas aikš tės cen tre.

Pa grin di nis aikš tės ak cen tas – sim bo lis „Lais vė“ – 
kom po nuo ja mas il go jo je me ri dia ni nė je ašy je „Tau tos 
na mai“ – Šv. apaš ta lų Pi ly po ir Jo kū bo baž ny čios ir vie-
nuo ly no kom plek sas.

Kon kur so pa va di ni me nu ro dy tas kon kur so ob jek-
tas – sim bo lio „Lais vė“ ar chi tek tū ri nis me ni nis pro jek tas. 
Kar tu rei kia pa ste bė ti, kad są ly gų 7.1 punk te var to ja-
mas ter mi nas šiuo lai ki nis me mo ria li nis ak cen tas – kom-
po zi ci ja „Lais vė“, at spin din ti lie tu vos žmo nių ko vas 
už lais vę ir per ga lę. Kon kur si niam pro jek te siū lo mas 
api ben drin tas sim bo lis. Be si ver žian čio į lais vę žmo gaus 
fi gū ra sim bo li zuo ja ver ži mą si į Tie są, Švie są, lais vę. 

Pa grin di niai sim bo lio „Lais vė“ kon stra vi mo ir kom-
po na vi mo prin ci pai:
•	 Sim	bo	lio	„Lais	vė“	pa	grin	di	nė	kon	cep	ci	ja	iš	plau	kia	iš	

ben dros erd vi nės Lu kiš kių aikš tės kon cep ci jos. Kū-
ry bos ob jek tas yra „erd vė“, bet ne „daik tas-pa min-
klas“ (14 pav.).

•	 Įver	ti	nus	aikš	tės	dy	dį	ir	vals	ty	bi	nį	ran	gą	siū	lo	ma	
žmo gaus fi gū ra (6 m aukš čio), nes de ko ra ty vi nės 
me ni nės kom po zi ci jos la biau tin ka skve rams. 

•	 Dau	giau	kaip	2/3	eg	zis	ta	vi	mo	lai	ko	Lie	tu	vos	vals	ty	bė	
ko vo jo už sa vo vals ty bin gu mo iš li ki mą, už Lais vę. 
To dėl bū ti na ak cen tuo ti nuo la ti nį lais vės troš ki-
mą, ak cen tuo ti ver ži mą si į lais vę. Be lais vų žmo nių 
nė ra lais vos vals ty bės (15 pav.).

•	 Lu	kiš	kių	aikš	tės	ar	chi	tek	tū	ri	nia	me	ur	ba	nis	ti	nia	me	
kom plek se ne siū lo mi tra giš kos lem ties, skau daus 
pra lai mė ji mo, liū de sio ir pan. žen klai, la biau bū din-

15 pav. Sim bo lio „Lais vė“ pa grin di nė kon cep ci ja – Lais vės 
troš ki mas
Fig. 15. The main con cep tion of sym bol “Fre e dom“ is de si re 
for Fre e dom 
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gi ka rių ka pams ar ki toms ana lo giškoms rim ties zo-
noms, me mo ria lams ir pan. 

•	 Lu	kiš	kių	aikš	tės	ar	chi	tek	tū	ri	nia	me	ur	ba	nis	ti	nia	me	
kom plek se ven gia ma pom pas tiš ku mo, gi gan to ma ni-
jos, de kla ra ty vaus pa trio tiz mo ir pan. (16, 17 pav.).

•	 Re	li	gi	niai	ar	ki	ti	rei	ka	lin	gi	sim	bo	liai	ir	žen	klai	ga	li	
at si ras ti ki tuo se pro jek to de ta li za vi mo eta puo se, bet 
jie ne bus do mi nuo jan tys.

•	 Be	si	ver	žian	čio	į	Lais	vę	žmo	gaus	fi	gū	ra	lie	ja	ma	iš	
bron zos. Į lais vę be si ver žian čio žmo gaus skulp tū ri-
nė fi gū ra pa ro dy ta są ly giš kai.

išva dos
1. Prof. R. Gri go re to ri nis klau si mas: kaip iš ug dy ti ci vi li-

zuo tą vals ty bin gu mo jaus mą, jei gu per šimt me čius lie-
tu vis pa ty rė tik tą vals ty bės for mą, ku ri bu vo pri mes ta 
sve ti mų jų? – ga li bū ti trak tuo ja mas kaip pa grin di nė 
ir ne guo džian ti iš va da. Lu kiš kių aikš tės is to ri ja po 
1990 m. – sa vi gar bos ne tu rė ji mo is to ri ja. La bai ne-
at sa kin gas po žiū ris į vals ty bi nių sim bo lių ir žen klų 

sta ty mą. Grū to par ko ir pa min klo F. Zap pai ger bė jų 
yra dau giau, ne gu pa min klo Lais vės ko vų da ly viams 
ša li nin kų. 

2. Na ci ja, ne tu rin ti et no kul tū ri nės sa vi i den ti fi ka ci jos 
pro ble mų, daž niau siai tu ri svar biau sią vals ty bės vie tą 
su vi sa tam tiks lui skir ta atri bu tika ir sim bo liais. Pvz., 
Lat vi jos sos ti nė je Ry go je sto vin tis Lais vės pa min klas 
(skulp to rius K. Za le) nie kam ne ke lia jo kių abe jo nių. 
Ana lo giškai yra vi so je Eu ro po je. Tų ša lių pi lie čiams 
tai ke lia pa si di džia vi mą. Tai yra sa vai me su pran ta mas 
da ly kas sa ve ger bian čio je vals ty bė je. Lie tu vo je to kios 
vie tos nė ra. 

3. Pa grin di nė je Lie tu vos aikš tė je ne įma no ma apei ti 
klau si mo apie pa min klų sta ty mą, svar bu, koks pa-
min klo sta tu sas – de ko ra ty vi nis ele men tas ei li nė-
je „vie šo jo je erd vė je“ ar skulp tū ri nė kom po zi ci ja, 
įpras mi nan ti vals ty bi nės reikš mės įvy kį, vei kė jus ir 
pan. pa grin di nė je vals ty bės aikš tė je. Tai yra su si ję su 
aikš tės sta tu su – vals ty bi nės svar bos aikš tė, skir ta rep-
re zen ta ci jai, ar ei li nė „viešoji erd vė“? Lu kiš kių aikš tė 
Vil niu je ne ga li bū ti trak tuo ja ma vien tik kaip sa vi val-

16 pav. Lukiškių aikštės architektūrinio urbanistinio komplekso vizualizacijos
Fig. 16. Visualizations of Lukiškės Square architectural and urban complex
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17 pav. Lukiškių aikštės architektūrinio urbanistinio komplekso pagrindinis brėžinys
Fig. 17. Principal scheme of Lukiškės Square architectural and urban complex
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dy bės ran go vie šo ji erd vė, nes toks svar bus vals ty bės 
sos ti nės ur ba nis ti nės struk tū ros ele men tas tu ri žy-
miai di des nių ga li my bių. 

4. Šiuo me tu nie kas ne pri eš ta rau ja tei gi niui (bent jau 
at vi rai į akis ne sa ko), kad lie tu vių tau tos ko vos už 
Lais vę ir Ne pri klau so my bę (ypač XX a. – prie var ti-
nė asi mi lia ci ja, de por ta ci jos ir trė mi mai, par ti za ni-
nės ko vos ir t. t.) bu vo įnir tin gos ir pa rei ka la vo daug 
au kų. Nė ra ir at vi rai prieš ta rau jan čių pa min klui ar 
mo nu men tui, skir tam ko vo to jams už Lais vę ir Ne-
pri klau so my bę. Ky la įnir tin gas pa si prie ši ni mas, kai 
pa min klas pa siū lo mas Lu kiš kių aikš tė je. Pri si den gus 
rū pes čiu dėl di džiau sios Vil niaus aikš tės, fak tiš kai ne-
pri ta ria ma kon kre taus pa min klo kū ri mui, vie toj to 
siū lant ne kon kre tų sim bo lį. Mo ty vų ir ar gu men tų 
daug ir įvai rių, bet juos leng va su gru puo ti:
•	 Tei	gia	ma,	kad,	pa	sta	čius	pa	min	klą	Lais	vės	ko	vo

to jams Lu kiš kių aikš tė je, tai bus „liū de sio“ aikš tė. 
Taip bu vo ko men tuo ja mas LR Sei mo 1999 m. va sa-
rio 11 d. nu ta ri mas Nr. VI II – 1070. 

•	 Tei	gia	ma,	kad	pa	sta	čius	pa	min	klą	Lais	vės	ko	vo	to
jams Lu kiš kių aikš tė je ei li niams mies tie čiams ne-
be liks vie tos. To dėl sa vi val dy bės val di nin kai pa gal 
sa vo su pra ti mą ban dė pa vers ti ak ty vaus so cia li nio 
veiks mo aikš te – bu vo pa sta ty tas, o vė liau nu griau tas 
sta ti nys, pa na šus į Trium fo ar ką.

•	 Tei	gia	ma,	kad	kla	si	ki	nio	Lais	vės	ko	vo	to	jų	pa	min	klo	
sam pra ta yra pa se nu si. To dėl rei kia „nau jų for mų 
ir iš raiš kos prie mo nių“. Kaip kri te ri jai pa tei kia mi 
pa vyz džiai, ne tu rin tys jo kio ry šio su nag ri nė ja mu 
klau si mu, su na ci jos iden ti te tu, žen klais ir pan. 

5. Pa min klo vi sos Lie tu vos Lais vės ko vų da ly viams nė-
ra, tė ra tik pa min klai at ski rų apy gar dų par ti za nams, 
ku rie sta to mi pa gal tam tik rą vals ty bi nę pro gra mą. 
Įdo mi de ta lė – pa min klai par ti za nų apy gar doms sta-
to mi pro vin ci jo je, bet ne di džių jų mies tų aikš tė se (pa-
min klas Al gi man to apy gar dos par ti za nams Troš kū-
nuo se, Pri si kė li mo apy gar dos par ti za nams Šedu vo je, 
Vy tau to apy gar dos par ti za nams Ute no je, Didžio sios 
ko vos apy gar dos par ti za nams Gel vo nuo se, Že mai čių 
apy gar dos par ti za nams Tel šiuo se, Vy čio apy gar dos 
par ti za nams Va dok liuo se ir t. t.). 

6. Pa min klų Lais vės ko vo to jams sta ty mo is to ri ja pa-
grin di nė se Lie tu vos mies tų aikš tė se yra ypač kom pli-
kuo ta. Aki vaiz džiai ne igia mas vie ti nių sa vi val dy bių 
po žiū ris į to kių pa min klų sta ty mą. Pvz., pa min klo 
Pri si kė li mo apy gar dos par ti za nams Pri si kė li mo aikš-
tė je Šiau liuo se sta ty mo is to ri ja, kai tuo me ti nė mies-
to val džia ofi cia liai pa reiškė, kad tu ri ki tą po žiū rį į 
po ka rio re zis ten ci jos reiš ki nį, to dėl yra prieš to kių 

pa min klų sta ty mą. Re zul ta tas – pa min klas sta to mas 
Še du vo je, o mies tas ne te ko ga li my bės už vals ty bės 
pi ni gus su tvar ky ti pa grin di nę aikš tę. Eg zis tuo ja re a li 
ten den ci ja – to kie pa min klai ig no ruo ja mi. For ma-
liai Lie tu vo je pa min klų par ti za nams daug, bet jie yra 
smul kūs ir la bai ne vie no dos me ni nės ko ky bės. Tai yra 
su pran ta ma, nes ne sant ofi cia lios val džios pa lai ky mo 
žmo nės dir ba taip, kaip išma no. 

7. Sim bo lis „Lais vė“ klai din gai su ta pa ti na mas (ar ba 
są mo nin gai su ta pa tin tas) su pa min klu Lais vės ko vų 
da ly viams. Pa pras čiau sia so fis ti ka – sim bo lis „lais-
vė“ ne reiš kia lais vės ko vų įpras mi ni mo. To kio je 
ne kon kre čio je sam pra to je tel pa bet ko kia veik la be 
jo kių ap ri bo ji mų, be jo kių „žai di mo tai syk lių“, net-
gi anar chi ja. „Lais vės“ sam pra ta pa lik ta kiek vie no 
in di vi do in di vi du a liai sam pra tai, ku ri daž niau siai 
kon struo ja ma at si ri bo ji mo nuo bet ko kių vi suo me-
niš ku mo for mų prin ci pais. Kon kur so re zul ta tai tą 
aki vaiz džiai pa tvir ti no.

8. Skir tin gai su pran ta mas ga lu ti nis re zul ta tas – apžel-
din tas plo tas, viešoji erd vė, pa min klas, sim bo li nis 
ka pas, rep re zen ta ci nė funk ci ja, požemi nis ga ražas ir 
t. t. LR Sei mo 1999 m. va sa rio 11 d. nu ta ri mas Nr. 
VI II – 1070 Dėl vals ty bės sos ti nė je esan čios Lu kiš kių 
aikš tės funk ci jų fak tiškai ig no ruo ja mas.

9. LR Pre zi den tas V. Adam kus, ve ta vęs įsta ty mo pro jek-
tą dėl Lu kiš kių aikš tės 1996 m., fak tiškai su men ki no 
aikš tės sta tu są iš vals ty bi nio į sa vi val dy bės. To dėl sa-
vi val dy bės ran go po li ti kai ir viešojo ad mi nist ra vi mo 
spe cia lis tai dau giau užsi i mi nė jo vie šų jų ry šių ak ci jo-
mis ne gu re a liais veiks mais. 
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lu KiŠ KĖS SQu a re – eVo lu Tion oF a So cial 
order. a Mo nu MenT To Figh TerS For Fre e doM 
or a SYM Bol “Fre e doM“?

a. Vyš niū nas

abst ract. This pa per is about pub lic spi rit, na tio nal mo nu ments 

and a sign sys tem in Lu kiškės Squ a re in Vil nius. Such a sys tem 
is a part of na tio nal Po li cy, the re fo re, one should ke ep dis tinct 
the pu re ar tis ti cal and na tio nal iden ti ty ide as. No wa da y s a sen se 
of na tio nal pri de is ve ry im por tant and at the sa me ti me a re al 
pro blem in Lit hu a nia.

A na tion al wa ys has an es sen tial pla ce, a sys tem of sym bols or 
an ex tra or di na ry mo nu ment. Lit hu a nia is on ly get ting re a dy to 
con si der the is sue of mo nu ments and signs in all its as pects. That 
is why, ac cor ding to the ru les of Lu kiškės Squ a re ar chi tec tu ral 
com pe ti tion, it is de man ded to sol ve this pro blem. A rep re sen ta ti ve 
func tion is re qui red.

„The me mo ry of an un known par ti san and figh ter for Lit hu a nia’s 
fre e dom will be me mo ria li zed“ a slo gan in cu sed on a sto ne pa nel 
proc lai ms in Lu kiškės Squ a re. But the re are still no re sults.

The con cep tion of pub lic spa ce is uni den ti fied, so an ur ban spa ce 
and or di na ry func tio nal as pects are al wa ys mud dled up.

west Eu ro pe an pub lic spa ce prac ti ce in di ca tes that Re nais san ce 
squ a res are the most po pu lar, mul ti func tio nal pub lic spa ces. 

The spa ce sys tem and no mi nal spa ce hie rar chy are ve ry com pli-
ca te d and in de fi ni te, the re fo re, the fi nal re sult is un der dif e rent 
in ter pre ta tions. Me mo ria li za tion of de di ca tion to figh ters for 
Lit hu a nia’s fre e dom is of gre at im por tan ce, but prac ti cal squ a re 
for ma tion as pects, such as par king, foun tain const ruc tion, etc., 
are al so im por tant. 

The Lit hu a nian Par lia men t adop ted a re so lu tion on Lu kiš kės 
Squ a re func tions (11 Feb. 1999), but pur su an cee be longs to 
the Mu ni ci pa li ty. That is a mis ta ke and a re al pro blem be cau se 
the Mu ni ci pa li ty’s ac ti vi ties are not trans pa rent. Such pro blems 
must be sol ved by a Ste e ring Com mit tee which must be for med. 
ot her wi se a qu a li ta ti ve re sult is im pos sib le.

In 2008 Lu kiškės Squ a re ar chi tec tu ral com pe ti tion was proc lai-
med. The for mat of the main task is doub le – ur ban and ar tis ti cal 
as pects are dec la red. The re sult of this com pe ti tion is an abst ract 
ar tis ti cal ac cent, but not a re al rep re sen ta ti ve me mo rial.

The pur po se of this work is to re ve al the for mation pro cess of 
Lu kiš kės Squ a re as the main squ a re of Lit hu a nia. The ba sic prin-
cip les of the Squ a re for ma tion and tho se of erec ting a mo nu ment 
to the Lit hu a nian fre e dom figh ters are pre sen ted.

Ke y words: na tio nal self-res pect, ar chi tec tu ral com pe ti tion, 
pub lic re la tions, ar tis ti cal ac cent, sym bol, mo nu ment, ur ban 
struc tu re, mo nu ment to figh ters for Li tu a nia’s fre e dom.
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