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-Per paskutinius keletą metų par-
kas smarkiai išgražėjo. Kaip pavyko 
tai pasiekti?

-Jeigu tiksliau, užutrakio atkūrimo ir 
atgaivinimo darbai vyksta nuo pat 2004 
m. Per šį laikotarpį buvo realizuoti penki 
projektai. kiekvienas jų įnešdavo vieno-
kių ar kitokių projektų -tai senus statinius 
nugriauname, tai teritorijas sutvarkome, 
tai dvaro pastatams grąžiname origina-
lią išvaizdą.

Mūsų tikslas - ne tik išsaugoti parką 
visuomenei, bet ir paversti jį tiek turistų, 
tiek vietos gyventojų pramogų, laisva-
laikio ir poilsio zona. aišku, kadangi čia 
yra nacionalinio parko teritorija, tam 
tikri ribojimai galios, bet labai tikimės, 

kad žmonės čia atvyks paiškylauti, pa-
sivaikščioti ar tiesiog pabūti ir pasigro-
žėti atgimstančiu išskirtiniu užutrakio 
parku. tai - vienas iš realizuojamų pro-
jektų tikslų.

-Bet norint visiškai atkurti archi-
tekto Eduardo Fransua Andre kūrinį, 
reikia nemažai pajėgumų.

-atkurti reikėtų visus šio garsaus 
architekto kūrinius. tiksliau, Palangos 
parkas visą laiką buvo prižiūrimas, trakų 
vokės parkas irgi pamažėl tvarkomas, o 
blogiausia padėtis yra lentvaryje. Jeigu 
sutvarkius visus juos pavyktų apjungti 
į vieną kultūrinį - istorinį vienetą, išvis 
galėtume svečiams pasiūlyti tokią pažin-
tinę programą, kokios pasaulyje turbūt 
nėra. taip lietuva gautų dar vieną turistų 
traukos objektą. Galbūt kada nors taip 
ir bus padaryta, o kol kas sprendžiame 
aktualiausias bei labiausiai kliūnančias 
užutrakio problemas.

- Kiek teko matyti, darbai, nepai-
sant įvairių trukdžių, nesustojo. Kaip 
Jums tai pavyko?

-Šiemet baigiasi 2018 startavęs ben-
dras su baltarusiais projektas „europos 
kultūrinio kraštovaizdžio aktualizavimas 
ir restauravimas lietuvos ir Baltarusijos 
pasienyje“ projekto biudžetas 499 343,57 
eur. Ši, pagal 2014-2020 m. europos kai-
mynystės priemonės latvijos, lietuvos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 
programą finansuojama priemonė leido 
nuveikti labai daug puoselėjant ir gra-
žinant užutrakio parką. Buvo nugriauta 
sovietinių laikų katilinė, baigti užutrakio 
dvare esančio tvenkinio restauravimo 
darbai, sutvarkytas maždaug 6 ha užu-

trakio istorinis sodas, kurį nuo šiol puoš 
ir simbolinė, netoli atidengtos ir aptvar-
kytos koplyčios griuvėsių esanti, urna, 
įkurtas savanorystės centras užutrakyje, 
sutvarkytos patalpos ir nupirkti baldai.

įkūrus savanorių centrą rugsėjį jame 
apsigyveno pirmos šešios, prie parko 
puoselėjimo aktyviai prisidedančios, 
savanorės. Dar šešios savanorės kasdien 
atvyksta iš vilniaus. kadangi susidomė-
jimas yra, planuojame, jog savanorių 
centras veiks ištisus metus ir čia nuolat 
galės gyventi tvarkyti parką ir kartu nau-
jų žinių apie istorinių želdynų tvarkymo 
meną įgyti norintys savanoriai. Galų gale 
juk tam centras ir buvo kurtas.

taip pat turėjo būti suorganizuota 
ir bendra lietuvių - baltarusių savanorių 
stovykla, tačiau šiuos planus gerokai pa-
koregavo tiek koronaviruso pandemija.

-O kaip iki šių įvykių sekėsi ben-
dradarbiauti su kaimynais?

-Puikiai. trakų istorinio nacionalinio 
parko direkcijai ir M.k. oginskio muzie-
jui-sodybai Zaliesėje bendromis jėgomis 
pradėjus įgyvendinti minėtą projektą, 
netrukome pastebėti, kad teisingai buvo 
pasirinkta ir kryptis, ir partneriai.

atkuriant minėtus objektus projekto 
partneriai abiejose šalyse dalinosi patir-
timi, kvietė į parkus visuomenę, organi-
zavo kultūrinius renginius, menininkų 
plenerus, ekskursijos vyksta ir šiuo metu.

kadangi bendros stovyklos gyvai 
surengti nepavyko, ji vyksta virtualiai - 
tiek pas mus, tiek Baltarusijoje dirba sa-
vanoriai, kurie nuveiktus darbus aptaria 
bei planais dalinasi nuotoliniu būdu.

Projekto partneriai Zaliesėje sutvar-

kė k. oginskio dvaro parką, atstatė istori-
nę pavėsinę, suorganizavo konferenciją 
apie istorinius parkus. Praėjusiais metais 
Zaliesėje vyko dailininkų pleneras, po 
to buvo suorganizuota bendra paroda, 
išleistas bendras katalogas, parengtas 
bendras maršrutas nuo užutrakio iki 
Zalieses.

vienas iš pagrindinių projekto tiks-
lų - skatinti bendravimą tarp kaimyninių 
valstybių. visi yra buvę turkijoje ar Grai-
kijoje, tačiau dažnai nežino kokių gražių 
vietų yra lietuvoje, nekalbant jau apie 
kaimynines šalis. todėl mes, kartu su bal-
tarusiais, bandome tokiu budų paskatinti 
žmones keliauti ir pažinti gretimuose 
regionuose esančias istorijos, kultūros 
bei gamtos vertybes.

trys netoli vienas kito įkurti e.F.andre 
parkai - užutrakis, lentvaris ir trakų vo-
kė - yra lietuvos luvras, apie kurį buvo-
me pamiršę. Be to, šie parkai - paskutinė 
didžiulė investicija į lietuvos parkų kul-

tūrą. išsaugojus visuomenei ir sutvarkius 
šiuos objektus galėsime ne tik patys 
džiaugtis, bet ir kviesti į svečius kaimy-
nus. tikrai turime ką parodyti, tad, kol 
laukiame sienų atidarymo, turime puikią 
progą „išsikuopti“ pas save. ir ta linkme 
planuojame judėti toliau, laikydamiesi 
dabartinio projekto nubrėžtų gairių.

Dėkui už pokalbį ir sėkmės dar-
buose.

atgimstantis Užutrakis stebina savo grožiu

 � Po sutvarkytą sodą vyksta ekskursijos

Projektas finansuojamas pagal  
2014-2020 m. Europos kaimynystės 

priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programą.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos 
Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Trakų istorinio 

nacionalinio parko direkcija ir jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis 

atspindi Europos Sąjungos poziciją.
užs.129

258x155

tie, kas lankėsi prie pat trakų, tarp 
Galvės ir skaisčio ežerų esančiame 
Užutrakio dvare prieš keletą metų, 
apsilankę šiomis dienomis liktų 
maloniai nustebinti. antrąjį šimtmetį 
gyvuojantis dvaras ir jo įspūdingas 
parkas kasmet vis labiau gražėja. ir 
tai, pasak trakų istorinio nacionalinio 
parko direktorius Gintaro 
abaravičiaUs, dar ne pabaiga.


