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ĮVADAs

Architektūros paveldas kaip jokia kita kultūros paveldo rūšis yra atviras nuo-
latiniam sąlyčiui su visuomene. Pastatuose atsiskleidžia įvairialypė vizualizuo-
ta mūsų praeitis, tik reikia mokėti ją perskaityti. Tačiau šį tiesioginį pažinimo 
procesą Lietuvoje šiandien apsunkina paveldotvarkos sukurtas nežinomybės 
šešėlis. Stebint gotikos, renesanso, baroko pastatus negalima atskirti, kas yra 
tikra, o kas sukurta sovietmečiu tuos pastatus rekonstruojant ir restauruo-
jant. Šios problemos išspręsti nepadeda ir Lietuvos architektūros istorijos1 mono-
grafijos, kuriose paveldotvarkos rezultatai neaptariami. Todėl siekiant kuo 
objektyviau pažinti Lietuvos mūrinės architektūros paveldą kaip autentišką 
istorinių, kultūrinių žinių sklaidos šaltinį, reikia atskleisti, kas yra tikra, o kas 
tik rekonstravimo ir restauravimo darbų padarinys. Akivaizdu, kad būtina 
parodyti ne tik gerąsias paveldotvarkos puses (į laimėjimų aptarimą daugiau 
buvo telkiamasi sovietmečiu), bet ir neigiamus šio proceso aspektus. Juk iki 
šiol neįvertinti Lietuvos mūrinės architektūros rekonstravimo ir restauravi-
mo darbai, aiškiai neįvardyti laimėjimai ir praradimai sudaro palankią dirvą 
ne tik teigiamoms, bet ir neigiamoms tendencijoms plisti. 

Taigi suvokiant architektūros paveldo kaip istorijos liudininko reikšmę la-
bai svarbūs tampa sovietmečiu atlikti paveldotvarkos darbai. Tuo laikotarpiu 
vyko patys reikšmingiausi mūrinės architektūros rekonstravimo ir restauravi-
mo procesai. Iš užmaršties prikelta Trakų salos pilis ir Biržų pilies rezidenci-
niai rūmai, pašalinus laiko apnašas, atverta gotikinė ir renesansinė Vilniaus, 
Kauno ir Kėdainių senamiesčių pastatų architektūra. Todėl atsižvelgiant į to 
meto išskirtinumą atliktų darbų apimtimi, šios monografijos objektu tampa 
Lietuvos mūrinės architektūros paveldotvarka sovietmečiu (1950–1990 m.), 
daugiausia dėmesio skiriant rekonstrukcijos ir restauracijos darbų mokslinio 
pagrįstumo analizei, atkurtų fragmentų formos autentiškumo tyrimams, 
istorinės medžiagos (formos ir substancijos) išlikimo nustatymui. 1950-ieji 

1 Lietuvos architektūros istorija. Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. T. 1. Vilnius: Mokslas, 1988. Lietuvos 
architektūros istorija. Nuo XVII pradžios iki XIX a. vidurio. / Ats. red. A. Jankevičienė. T. 2. Vilnius: Mokslas, 
1994.
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pasirinkti atskaitos tašku, nes tais metais pradėti nuoseklūs architektūros pa-
veldotvarkos darbai. 

Reikia pasakyti, kad iki šiol mūrinės architektūros restauravimas ir re-
konstravimas tyrinėti palyginti fragmentiškai ir paviršutiniškai. Sovietmečiu 
paveldotvarkos rezultatai buvo aptariami spaudoje ir mokslinėse konferenci-
jose, tačiau tuomet buvo daugiau akcentuojami teigiami atliktų darbų aspek-
tai, daug dėmesio skirta statistikos pateikimui, neanalizuotas atliktų darbų 
mokslinis pagrįstumas, o svarbiausios problemos, susijusios su atkurtos ar-
chitektūros kompozicijos autentiškumu, originalios substancijos išsaugojimu, 
liko nesuvoktos ir neįvardytos. Tuo metu nebuvo iki galo suprasta paveldo-
tvarkos reikšmė ir tiesioginis jos poveikis verčių, glūdinčių architektūros pa-
veldo objektuose, sklaidai. Todėl ir iškyla būtinybė atlikti kokybiškai naują 
paveldotvarkos tyrimą, daugiausia dėmesio skiriant nuveiktų darbų moksli-
niam pagrįstumui, išskiriant, apibrėžiant ir įvertinant trūkstamų architektū-
ros statinio dalių atkūrimo būdus. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kiek tuo metu 
vykdyti darbai atliepia tarptautines architektūros paveldotvarkos nuostatas. 

Visi aptarti veiksniai padiktavo monografijos tikslą: įvertinti Lietuvos 
mūrinės architektūros paveldo rekonstravimą ir restauravimą sovietmečiu, 
pagrindiniais vertinimo kriterijais pasirenkant pasaulines paveldotvarkos 
teorines nuostatas. Tikslui pasiekti iškeltos ir įgyvendintos kelios tyrimų 
kryptys. Pirmiausia norint suvokti Lietuvoje sovietmečiu susiklosčiusias pa-
veldotvarkos tendencijas, reikėjo atidžiai pažvelgti į praeitį. Tyrimui svarbus 
tapo carinis laikotarpis, padėjęs pamatus s p e c i f i n e i paveldo sampratai 
Lietuvoje. Neabejotinai reikšmingas čia ir tarpukaris, padaręs savitą įtaką to-
lesnei paveldo sampratos raidai. Veikiant šių istorinių tarpsnių politinėms, 
socialinėms peripetijoms, susiformavo simbolinė paveldo idėja, kuri veikė 
visu sovietmečio laikotarpiu ir kuri tebegyva dabar. Toliau siekiant atskleisti 
Lietuvos paveldotvarkos savitumus pravartu buvo išsiaiškinti paveldotvar-
kos raidą Europoje bei susisteminti restauravimo ir rekonstravimo darbus re-
glamentuojančius tarptautinius dokumentus, greta atliekant (1950–1990 m.) 
Lietuvoje paskelbtų teorinių paveldotvarkos darbų analizę. Restauravimo 
ir rekonstravimo sampratų istorinės raidos Europoje analizė leido nustaty-
ti Lietuvos paveldotvarkos teorinės minties ir praktinių darbų padėtį tarp-
tautiniame kontekste. Lietuvos architektūros restauravimo ir rekonstravimo 
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vertinimui aktuali yra objektų klasifikacija pagal paveldotvarkos darbų tipus 
ir jų analizė. Vienas reikšmingiausių uždavinių, padedančių atskleisti, kiek 
paveldotvarkos darbus patyrę objektai demonstruoja pirminę autentišką in-
formaciją ir kiek XX a. antros pusės interpretacijas, yra architektūros statinio 
dalių atkūrimo būdų išskyrimas, pavyzdžių analizė ir vertinimas. Siekiant 
nustatyti sovietmečiu susiklosčiusių tendencijų įtaką nepriklausomybės lai-
kotarpio (1990–2010) paveldotvarkos darbams, atlikta atvejų studija. Taigi 
visos išvardytos tyrimų kryptys orientuotos į sovietmečiu vykusių mūrinės 
architektūros rekonstravimo ir restauravimo vertinimą.

Vertinimo kriterijai. Vertinti sovietmečiu atlikus paveldotvarkos darbus 
nėra paprasta dėl daugelio priežasčių. Pirmiausia komplikuotas pats metodo 
pasirinkimas. Šiuolaikinės paveldotvarkos įrankiai skirti dabarties proble-
moms čia ir dabar spręsti. Atsisakius neįgyvendinamos mistifikuotos klasiki-
nės teorijos koncepcijos – objektyvios tiesos siekiamybės – šiandien paveldotvarka 
nukreipta ne į objektyvios tiesos paieškas, bet į veiksnius, priklausančius nuo 
subjektų, t. y. į paveldo objekto vertę, reikšmę, funkciją. Paveldotvarkos lau-
ke aktyviai dirba ne tik šios srities specialistai, bet ir vadybos, ekonomikos, 
turizmo sričių darbuotojai ir paveldo išsaugojimu suinteresuotų visuomenės 
grupių atstovai. Taigi šiuolaikiniai procesai grindžiami aktyvia komunikacija, 
o vienas svarbiausių veiksmų yra konkretaus paveldo objekto ir visuomenės 
grupių santykio (t. y. vertės ir reikšmės) nustatymas. Svarbu paminėti, kad 
vertės ir reikšmės nėra universalios. Vienos žmonių grupės gali perskaityti 
įvairiausią objekte glūdinčią informaciją, o kitos neįžvelgs nieko. Pagal šiuo-
laikinės teorijos koncepciją pastatai turi būti tvarkomi dėl tų, kuriems objek-
tas yra aktualus ir reikšmingas. Kaip teigia tyrinėtojas Salvadoras Muñozas 
Viñas, suinteresuotos visuomenės dalies lūkesčiai, prioritetai turi tapti svar-
biais paveldotvarkos darbų kryptį ir apimtis lemiančiais veiksniais2. Šiandien 
keliami pagrindiniai klausimai – kam ir kodėl reikia kištis į kultūros paveldo 
objektą. Tik atsakius į juos, pradedama ieškoti tinkamų techninių sprendimų. 
Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad daugumoje Vakarų valstybių į paveldo 
lauką įtraukiami įvairūs iki tol užribyje buvę statiniai: tai technikos statiniai, 
vernakuliarioji architektūra, pastatai, turintys reikšmę konkrečiai bendruo-

2 Viñas, Salvador Muñoz. Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Buterworth Heineman, 2005, 
p. 70–71.
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menei, svarbūs konkrečių regionų savitumų liudytojai ar kitas savybes turin-
tys objektai, kurių išsaugojimą lemia ne išskirtinė architektūrinė išraiška, o 
jose glūdinčios įvairios kitos vertės. Tai jiems šiandien skiriamas didelis dė-
mesys, o seniesiems istoriniams architektūros objektams dažniausiai taikoma 
palaikomoji priežiūra.

Taigi šiuolaikinės paveldotvarkos modelį bandyti pritaikyti praeities darbų 
vertinimui praktiškai neįmanoma3, toks procesas, deja, neatitiktų esminės čia 
ir dabar nuostatos. Kita vertus, rekonstruoti ir restauruoti objektai turi daug 
verčių, kurios jau yra tapusios įprastomis ir greičiausiai trukdytų atskleisti 
buvusiąsias. Taigi aktyvi subjektų grupių komunikacija su paveldo objektu, 
lemianti jo (objekto) ateitį, yra efektyvi tik esamajame laike. Atsigręžus į kla-
sikinę mokslinę paveldotvarkos teoriją iškyla kitų problemų. Suabsoliutinti 
ir filosofiškai neišskleisti konstruktai tiesa ir tikras ilgainiui buvo sutapatinti 
su pirminiu sumanymu ir tapo pagrindine šios teorijos yda, lėmusia beatodai-
rišką troškimą grąžinti ankstesnį statinio pavidalą. Šios pagrindinės sąvo-
kų interpretavimo problemos ryškiausiai atsiskleidžia praktikos darbuose. 
Tačiau pati teorija pateikia gana didelį konkrečių darbų vertinimo įrankių 
arsenalą. Pirmiausia vienas esminių paveldotvarkos principų, pradėjęs for-
muotis XIX a. pabaigoje, yra mokslinis pagrįstumas. Akivaizdu, kad pastatai 
yra vieši, lengviausiai prieinami žmonijos istorijos liudininkai, todėl bet koks 
įsikišimas privalo būti grindžiamas architektūrinių, istorinių tyrimų duome-
nimis. Vertingais ir autentiškais laikant visus objekto gyvavimo laikotarpius, 
galima išspręsti ir paveldotvarkos, nukreiptos į tiesos paieškas, problemą. Pa-
veldo atveju tiesa yra visa tai, kas buvo, kas atsitiko su tuo objektu nuo jo 
statybos pradžios iki šių dienų arba iki jo gyvavimo pabaigos. Tai yra laike 
išsidriekęs procesas, kurio visų detalių tiek architektūrine, tiek ir istorine pra-
sme atkurti neįmanoma. Laikantis tokios nuostatos pagrindinis dėmesys ver-
tinant soviet mečiu atliktus paveldotvarkos darbus skiriamas rekonstruotos 
ar restauruotos architektūrinės kompozicijos, atskirų architektūrinių detalių 
atkūrimo moksliniam pagrįstumui, nustatant, kiek ta detalė artima pasirink-
to atkurti laikotarpio originalui.

3 Pirmiausia tenka konstatuoti, kad Lietuvoje dar labai nedidelės architektūros paveldo likimu suinteresuotų 
žmonių gretos. Net ir surinkus entuziastų grupę reikėtų pasitelkti visą informaciją apie konkrečių pastatų 
vaizdą, būklę, buvusią prieš pakeitimus, pabandyti išskleisti jų vertes ir reikšmes ir šiais aspektais įvertinti, 
kokias žinias perduoda paveldotvarkos darbus patyręs objektas, pasverti atradimus ir praradimus.
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Tyrimo metodai. Turint prieš akis pagrindinius vertinimo kriterijus, 
toliau įvairialypei monografijos temai atskleisti pasitelkti skirtingi moksli-
nių tyrimų metodai. Europos paveldotvarkos raida, parodant chronologi-
nę esminių idėjų ir sampratos kaitą bei išskiriant šio proceso priežastinius 
ryšius, analizuojama istoriniu ir analitiniu metodais. Taikant šiuos metodus, 
apžvelgiama ir Lietuvos paveldotvarkos padėtis Rusijos imperijos sudėtyje, 
ir tarpukario nepriklausomoje valstybėje, ieškoma priežasčių, lėmusių spe-
cifinę paveldo traktavimo ir tvarkymo būklę sovietmečiu. Tyrimui naudin-
gi ir analitinis, ikonografinis empirinis ir lyginamasis metodai, padedantys atverti 
Lietuvos mūrinės architektūros paveldotvarkos darbų, atliktų sovietmečiu, 
mokslinį pagrįstumą ir apimtis. Norint atskleisti, kiek paveldotvarkos inva-
ziją patyrusioje architektūroje yra likę autentiškos informacijos (statybinės 
medžiagos, architektūros elementų ir t. t.), ir nustatyti atkurto vaizdo arti-
mumą buvusiam autentiškam vaizdui, taikomas autorės sukurtas metodas, 
santykinai pavadintas formaliuoju-rekonstrukciniu. Šio metodo esmė – rekons-
truotos (visiškai atstatytos) ar restauruotos architektūros kompozicijos ly-
ginimas su architektūrinių ir ikonografinių tyrimų duomenimis, pagrindinį 
dėmesį skiriant moksliniam atkurtų pastato dalių ir detalių pagrįstumui. 
Taip kiekvienas paveldotvarkos darbus patyrusio pastato elementas tiria-
mas pro autentiškumo prizmę, nustatant, kiek jis artimas atkuriamo laiko-
tarpio originalui formos, medžiagiškumo, atlikimo būdo aspektais.

Formaliosios analizės metodas svarbus tyrinėjant mūrinės architektūros res-
tauravimo ir rekonstravimo padarinius: pastatų tūrinės-erdvinės sandaros 
ir / ar architektūros kompozicijos pasikeitimus. Darbe taikomas lyginamasis 
metodas padeda įvertinti Lietuvos paveldotvarkos metodikos ir praktikos pa-
dėtį Europos kontekste. Pasitelkus šį metodą, taip pat išskiriami restauravi-
mo ir rekonstravimo darbų teigiami ir neigiami aspektai, atsiskleidžiantys 
analizuojant, apibendrinant ir lyginant sukauptus archyvinius duomenis ir 
empirinių tyrimų medžiagą. Gauti rezultatai įvertinami tarptautinių pavel-
dotvarkos nuostatų kontekste. Visi pasirinkti metodai padeda aprėpti pla-
tesnį problemų lauką.

Šaltiniai. Pasitelkus išvardytus metodus didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas restauruotiems ar rekonstruotiems architektūros paveldo 
objektams. Pirmiausia buvo susipažinta su įvairius tvarkymo darbus pa-
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tyrusių pastatų architektūros tyrimų, projektavimo ir atliktų darbų me-
džiaga. Peržiūrėjus apie 380 vienetų archyvuose saugomų su sovietmečiu 
atliktais pastatų rekonstravimo, restauravimo ir konservavimo procesais 
susijusių bylų atsiskleidė paveldotvarkos darbų kiekybiniai dydžiai4 ir ge-
ografinis paplitimas. Toliau studijuojant konkrečiuose objektuose atliktų 
darbų apimtis išskirti sovietmečiu taikytų paveldotvarkos metodų tipai. 
Svarbiausiame etape tyrinėjant pastatus, kuriuose atlikti rekonstravimo ir 
restauravimo darbai, buvo nustatyti soviet mečiu naudoti kompoziciškai 
svarbių architektūros dalių ir detalių atkūrimo problemų sprendimo bū-
dai. Svarbu pasakyti, kad monografijoje pristatomi ne visi tyrinėti objek-
tai, bet tipiškiausi, geriausiai sovietmečio paveldotvarkos tendencijas 
iliustruojantys atvejai.

Taigi pirminė ir reikšmingiausia medžiaga apie Lietuvoje sovietmečiu 
vykusius rekonstravimo ir restauravimo darbus sutelkta Vilniaus apskri-
ties5 ir Kultūros paveldo centro6 archyvuose. Tenka konstatuoti, kad in-
formacijos kiekio požiūriu padėtis nėra gera. Tik nedidelė dalis atliktų 
rekonstrukcijos ir restauracijos darbų aprašyta mokslinėse ataskaitose. 
Išsamiausiai ir aiškiausiai architektūros tyrimai ir paveldotvarkos dar-
bai apibūdinti Dalijos Zareckienės rengtose ataskaitose7. Dauguma kitų 
autorių daugiausia dėmesio skyrė ne nuosekliam architektūros tyrimų ir 
paveldotvarkos procesų charakterizavimui, o chronologiniam vykusių 
darbų aprašymui, dažnai visiškai nenurodydavo, kuo remiantis buvo at-
kurtos architektūros detalės ar ištisos kompozicijos. Tokių neinformaty-
vių pavyzdžių yra nemažai. Jiems priklauso ir dauguma Vilniaus univer-

4 Išsamią kiekybinę 1940–1990 m. architektūros paveldo tvarkymo analizę atliko dr. Edita Riaubienė. Su 
rezultatais galima susipažinti 2003 m. disertacijoje „Lietuvos architektūros paveldosauga (1918–2000): 
teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai“. 

5 Toliau darbe vartojama santrumpa VAA.

6 Toliau darbe vartojama santrumpa KPC.

7 D. Zareckienės ataskaitų išskirtinumą lėmė tai, kad architektė kelerius metus buvo paskyrusi mokslinei 
veiklai, todėl turėjo galimybių savo atliktus darbus susisteminti. KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 428. Kauno miesto 
architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Perkūno namai Kaune. Ataskaita. 
D. Zareckienė. Kaunas, 1973; KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 424. Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir 
pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamas namas Vilniaus g. Nr. 20. Ataskaita. D. Zareckienė. Kaunas, 1973. 
KPCA; F. 5. Ap. 1, b. 443. Kauno miesto architektūrinių paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. 
Gyv. namas Rotušės a. 29. Ataskaita. D. Zareckienė, 1970; KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 425. Kauno miesto architektūrinių 
paminklų restauravimas ir pritaikymas nūdienos poreikiams. Gyvenamo namo Kaune Rotušės a. 10 ataskaita. 
D. Zareckienė. 1973. 
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siteto pastatų restauravimo ataskaitų8. Atkurtų detalių analizės požiūriu 
ne visada gana išsami ir Trakų salos rekonstrukcijos darbų medžiaga9. 
Mokslinių ataskaitų kokybę lėmė daug įvairių veiksnių. Labai dažnai vi-
sus darbus apibendrinantys dokumentai buvo rašomi praėjus keleriems, 
o Trakų salos pilies atveju – net keliolikai metų, architektai-restauratoriai 
lygiagrečiai dirbo su keliais objektais, aprašomieji darbų procesai jau buvo 
pradėję grimzti į užmarštį. Už šį moksliškai svarbios dokumentacijos ren-
gimą buvo labai mažai arba kartais ir visai nemokama, jam nebuvo skiria-
ma papildomai laiko. 

Taigi retas paveldotvarkos darbus patyręs objektas turi gana aiškų atliktų 
veiksmų ir tuo labiau jų pagrįstumo aprašymą. Siekiant nustatyti visos archi-
tektūrinės kompozicijos ar vieno elemento artimumą atkurto laikotarpio ori-
ginalui nemažai informacijos surinkta analizuojant architektūros tyrimų me-
džiagą, gautus duomenis lyginant su rekonstravimo, restauravimo projektais 
ir natūroje įgyvendintais rezultatais. Tačiau sudėtingiausia nagrinėti objektus, 
kurių darbai ne tik neaprašyti ataskaitose, bet ir architektūros tyrimų duomenys 
liko neapibendrinti ir neišleisti atskiromis bylomis, tokiais atvejais labai sun-
ku rasti atspirties tašką palyginimams. Vienas tokių pavyzdžių yra Biržų pilis: 
moksliniai dokumentai, pagrindžiantys jos atstatymą, neparengti, architektūri-
nių tyrimų duomenys nesusisteminti, išlikusioje istorinių tyrimų ir projektinėje 
medžiagoje nepaaiškintas ir nepagrįstas tokio svarbaus architektūros elemento 
kaip pagrindinio fasado pirmojo aukšto arkada pastatymas (atkūrimas). Panaši 
yra ir Kauno Rotušės aikštės pastatų nr. 2, 3, Raudonės pilies10 ir kai kurių 
kitų objektų padėtis, apie jų atkūrimo procesą nėra jokių duomenų. Šie faktai 

8 VAA. F. 5, b. 3049. VVU Kolonų salė. B. Sruogos Nr. 10. Autorinės priežiūros mokslinė ataskaita. T. Meilūnas. 
Vilnius, 1982; VAA. F. 5, b. 3073. B. Sruogos Nr. 10. VVU pagrindinio įėjimo ir salių korpuso restauracijos autorinės 
priežiūros mokslinė ataskaita. V. Stepulienė. Vilnius, 1982; VAA. F. 5, b. 2169. Buv. Vilniaus Alumnato rūmų 
Universiteto g. 4 rekonstrukcijos-restauracijos autorinės priežiūros ataskaita. E. Urbonienė. Vilnius, 1979. VAA. F. 5, 
b. 2922. VVU praėjimo iš Sarbievijaus į Didįjį kiemą rekonstrukcijos-restauracijos autorinės priežiūros ataskaita. 1978–
1979 m. J. Kriukelis. Vilnius, 1982; VAA. F. 5, b. 28293. VVU Universiteto 7, 9. Rekonstrukcijos-restauracijos 
autorinės priežiūros ataskaita. 1977–1979 m. J. Kriukelis. Vilnius, 1982.

9 KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 3835. Trakų salos pilis. Ataskaita už tyrinėjimo, projektavimo-restauravimo darbus 1950–
1973 m. laikotarpyje. T. 1. S. Mikulionis. 1989; KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 863. Trakų salos pilis. Ataskaita už tyrimo 
projektavimo ir gamybos darbus 1975. S. Mikulionis. Vilnius, 1975–1976; KPCA. F. 5. Ap. 1, b. 910. Trakų salos 
pilis. Ataskaita už tyrimo projektavimo ir gamybos darbus 1976. S. Mikulionis. Vilnius, 1977; ir kt.

10 Apie namų Kaune Rotušės a. nr. 2, 3 paveldotvarkos darbus archyvuose nėra jokios informacijos. Išlikę 
Raudonės pilies paveldotvarkai parengti du skirtingų apimčių darbus nubrėžiantys projektai, tačiau atlikti 
darbai visai neaprašyti.
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rodo, kad tuometėse architektūros paveldo apsaugą ir tvarkymą vykdžiusios 
įstaigose nebuvo suvokta atliktų darbų dokumentavimo svarba ir dėl to ateities 
kartos prarado galimybę sužinoti apie kai kurių objektų atkūrimo pagrįstumą, 
juo labiau kad dažnai paveldotvarkos darbų metu autentiška substancija buvo 
ardoma ir jos vietą užimdavo naujadarai. Kaip jau minėta, atliktų darbų pagrįs-
tumas nebuvo aptariamas ir mokslinėje bei populiariojoje spaudoje.

Problemos ištirtumas. Literatūra. Svarbiausias ir bene vienintelis so-
vietmečio laikotarpio mokslo darbas, skirtas architektūros paveldotvar-
kai, tai Jono Glemžos 1974 m. Maskvoje apginta disertacija „Lietuvos TSR 
mūrinės architektūros restauravimo darbų metodinės kryptys“11 ir jos pa-
grindu parašytas mokslinis straipsnis „Paminklotvarkos darbų metodikos 
klausimu“12. Prof. J. Glemža teoriškai apibrėžė visus naudotus architektūros 
paveldo objektų tvarkymo metodus, apibūdino keletą tipiškiausių Lietuvos 
gynybinės, visuomeninės ir gyvenamosios architektūros paveldo restauravi-
mo pavyzdžių, pateikdamas trumpus vertinimus13. Praėjus keturiems dešim-
tmečiams nuo šių darbų paskelbimo, tenka daryti išvadą, kad ne visi išskleisti 
paveldotvarkos veiksmų konceptai ir įgyvendintų darbų vertinimai atliepia 
esmines tarptautines paveldotvarkos nuostatas. Tačiau taip pat reikia paste-
bėti, kad J. Glemžos atliktas mokslinis darbas iš dalies užpildė tuščią archi-
tektūros tvarkymo teorijos nišą, palengvino restauratorių praktikų darbą. 

Kito sovietmečiu dirbusio tyrinėtojo Vytauto Jurkšto monografija14 atveria 
sovietmečiu gyvavusią architektūros objektų verčių identifikavimo sistemą. 
Jos pagrindu tapo XX a. septintą–aštuntą dešimtmečiais, sudarant senamies-
čių regeneracijos projektus, parengta senamiesčio pastatų vertinimo meto-
dika. Šią metodiką šeštame dešimtmetyje formuoti pradėjo Kazimieras Še-
šelgis, o toliau ją gerokai praplėtė ir išplėtojo V. Jurkštas15. Šis architektas 
mokslo darbo nespėjo apginti, tačiau praktikoje išbandyti vertinimo kriterijai 
išsamiai aprašyti po autoriaus mirties išleistoje minėtoje monografijoje. 

11 Glemža, Jonas. – Глемжа, Йoнаc. Методические направления работ по реставрации памятников каменной 
архитектуры Литовской СССР. Автореферат. Москва, 1974.

12 Glemža, Jonas. „Paminklotvarkos darbų metodikos klausimu“. In: Architektūros paminklai. T. 3. Vilnius, 
1975, p. 3–11.

13 Plačiau Jono Glemžos teoriniai darbai nagrinėjami kitoje dalyje.

14 Jurkštas, Vytautas. Senamiesčių regeneracija. Architektūros harmonizavimo problema. Vilnius: Technika, 1994.

15 Ibid., p. 30.
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Čia tenka priminti, kad daugumoje sovietmečiu išleistų knygų, mokslinių 
konferencijų rinkinių, tam tikrų autorių straipsnių būdavo pateikiamos pa-
veldotvarkos darbų apžvalgos, šiek tiek daugiau kritikos sulaukdavo atliktų 
darbų ir medžiagų kokybė, tačiau XX a. paveldotvarkai aktualiausias moksli-
nio pagrįstumo klausimas beveik visai neanalizuotas16. 

Svarbus paveldotvarkos vertinimo aspektu yra menotyrininko Vlado Drė-
mos 1988-ųjų pradžioje paskelbtas atviras laiškas Lietuvos komunistų parti-
jos centro komiteto sekretoriui drg. Lionginui Šepečiui, kurio tekstas buvo 
išspausdintas „Švyturio“ žurnale ir publikuotas Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio almanache17. Čia autorius aršiai kritikuoja Lietuvos architektūros pa-
veldotvarką, paneigdamas sovietmečiu deklaruojamą oficialią poziciją, kad 
šioje srityje beveik nėra jokių negerovių: „...padėtis respublikoje tiek kultū-
ros paminklų restauravimo atžvilgiu, tiek jų kultūrinių vertybių išsaugojimo 
požiūriu yra toli gražu nepakankama, jei nepasakyčiau tragiška.“18 „Vertingi 
ir unikalūs mūsų kultūros paminklai restauruojant negrįžtamai naikinami, 
žalojami, deformuojami, nuvertinami. Per pokarinį keturiasdešimtmetį Vil-
niaus senamiestis nuo „restauravimų“ daugiau nukentėjo, negu per du šim-
tmečius nuo stichinių istorijos nelaimių.“19

Savo teiginį V. Drėma pagrindžia detaliu keliolikos sakralinių ir pasau-
lietinių Lietuvos pastatų sužalojimų, padarytų atliekant paveldotvarkos dar-
bus, aprašymu20. Tačiau šis sovietinę architektūros paveldo tvarkymo sistemą 

16 Architektūros paveldui 1968 m. buvo skirtas  Muziejų ir paminklų leidinys. 1983 m. Romualdo Kaminsko 
knyga Praeities paminklai ir šiandiena. Paminklų konservavimo ir restauravimo institutas rengė konferencijas. 
Tačiau problemų mokslinio pagrįstumo problemos nebuvo keliamos.

17 Drėma, Vladas. „Apie kultūros paminklų būklę: Atviras laiškas“. In: Europa 1988. Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdžio almanachas. Vilnius: Mintis, 1989, p. 281–308.

18 Ibid., p. 282.

19 Ibid., p. 291.

20 Pavyzdžiui, apie Vilniaus bernardinų bažnyčią V. Drėma rašė: „Architektas restauratorius dėl žinių 
stokos restauravimo metodikos klausimu, zonduodamas bažnyčios vidaus sienų mūrą, nukapojo nuo jų 
apie 20 kvadratinių metrų seno tinko su ten buvusia XVI a. sienine tapyba, unikalia pas mus dėl savo 
gotikinio charakterio, tai parodė išlikusių tinko vietų zondažai. „Restauravimas“ virto paminklo barbarišku 
naikinimu. Bažnyčios fasado didžiojoje nišoje buvusi K. Rusecko nukryžiuotojo Kristaus freska, restauruota 
nekokybiškais dažais ir nesilaikant reikiamos technologijos, po 10 metų tapo visiškai neįžiūrima. Fasade 
buvusios užmūrytos mažesnės nišos buvo iš dalies atidengtos, bet pasirodžius, kad jose buvo nutapytos 
bernardinų šventųjų figūros, likusios nišos paliktos neatidengtos, ir taip liko suardyta architektūrinė fasado 
visuma.“ Ibid., p. 286.

  Plačiau apie nuo paveldotvarkos nukentėjusius objektus žr. Drėma, Vladas. „Apie kultūros paminklų būklę: 
Atviras laiškas“. Ibid., p. 281–308.  
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smerkiantis laiškas iki šiol taip ir liko vienu iš retų labai aktualios problemos 
iškėlimo atvejų.

Paveldosaugos tyrimų padėtis pagerėjo nepriklausomybės laikotarpiu. 
Editos Riaubienės mokslo darbe „Lietuvos architektūros paveldosauga  
(1918–2000): teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai“21 analizuota nuro-
dytu metu galiojantys įstatymai, paveldosaugos institucinė sistema, pateikta 
kiekybinė paveldotvarkos darbų analizė ir keliuose architektūros paveldo 
objektuose atliktų darbų apžvalga. Mokslininkė, nepalikdama nuošalyje eu-
ropinio konteksto, pirmiausia atskleidžia teisines paveldo apsaugos atsiradi-
mo prielaidas, politinių pokyčių lemtą raidą ir sudėtingas peripetijas. Taip 
pat daug dėmesio skiria verčių ir autentiškumo sampratų kaitos analizei. 
Dr. E. Riaubienė, telkdamasi į teisines problemas, paveldotvarkos darbus 
analizuoja tiek, kiek jie aktualūs pagrindinei temai atskleisti. 

Kita mokslininkė, aktyviai dirbanti paveldosaugos baruose, dr. Rasa Če-
paitienė savo tyrimuose daugiausia dėmesio skiria kultūros paveldo ir jo ap-
saugos sampratos kilmės ir raidos Lietuvoje analizei instituciniu, administra-
ciniu, juridiniu, ideologiniu, istorinės sąmonės aspektais ir parodo, kaip ta 
samprata skirtingais laikotarpiais skleidėsi tarp specialistų ir visuomenėje22. 
Taip pat ji tyrinėja paveldo ir globalizacijos tarpusavio sąveikas ir jų daromą 
įtaką vertybių sampratos kaitai, identifikavimo, apsaugos, panaudos ir kitų 
paveldo lauke esančių sampratų slinkčiai23. 

Taigi atsivėrus iki tol nenagrinėtoms kultūros paveldui opioms proble-
moms pagausėjo ir šiame lauke besidarbuojančių specialistų. Lietuvoje is-
toriškai susiklosčiusį institucijų, specialistų ir gyventojų požiūrį į kultūros 
paveldą aktyviai tyrinėja Jūratė Markevičienė24. Architektūrologė prof. Nijolė 

21 Riaubienė, Edita. Lietuvos architektūros paveldosauga (1918–2000): teisinės galimybės ir tvarkymo rezultatai. Hum. m. 
dr. disertacija. VGTU. Vilnius, 2003.

22 Čepaitienė, Rasa. Laikas ir akmenys. Kultūros paveldo samprata modernioje Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos istorijos 
instituto leidykla, 2005.

23 Čepaitienė, Rasa. Paveldosauga globaliajame pasaulyje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010.

24 Markevičienė, Jūratė. „Kultūros paveldas vabzdžio žvilgsniu“. In: Literatūra ir menas, 1992, sausio 18,  
p. 8–9; Markevičienė, Jūratė. „Kultūros paveldo samprata Lietuvoje: žvilgsnis į prabėgusį dešimtmetį“. In: 
Archiforma, 1998, Nr. 2, p. 38; Markevičienė, Jūratė. „Kuo restauratorius skiriasi nuo architekto novatoriaus“. 
In: Kultūros barai, 1992, Nr. 9–10, p. 9–12. J. Markevičienė, operatyviai reaguodama į paveldo srities aktualijas, 
pastaraisiais metais aktyviai rašo ir interneto tinklalapiuose www.bernardinai.lt, www.voruta.lt ir kt.

http://www.bernardinai.lt
http://www.voruta.lt
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Lukšionytė gilinasi į konkrečios vietovės išsaugojimo problemas25. Moksli-
ninkas dr. Vytautas Petrušonis analizuoja paveldo išsaugojimui aktualią vie-
tovės kultūrinio tapatumo problemą26.

Paveldotvarkos klausimus savo straipsniuose aptaria ir J. Glemža27 bei 
Rimvydas Glinskis28. 

Tačiau tenka konstatuoti, kad nuoseklaus mokslinio tyrimo, atskleidžian-
čio mūrinio architektūros paveldo rekonstravimo ir restauravimo problemas 
ir įvertinančio atliktų darbų rezultatus pagal tarptautinės paveldotvarkos 
nuostatas, iki šiol nėra. 

Toliau pravartu aptarti, kokiais tarptautiniais paveldotvarką reglamen-
tuojančiais dokumentais ir literatūra vadovautasi atliekant tyrimą. Reikia 
konstatuoti, kad specialiai buvo atsiribota nuo sovietmečiu galiojusių tai-
syklių ir instrukcijų – taip siekta kuo objektyviau įvertinti atliktus darbus, 
atskleisti pasiektus teigiamus ir neigiamus rezultatus, remiantis tarptautine 
paveldotvarkos darbų samprata. Mūrinės architektūros paveldo restauravi-
mo ir rekonstravimo darbų vertinimo kriterijus suformuoti padėjo Tarp-
tautinės paminklų ir istorinių vietų tarybos (ICOMOS)29 paveldotvarkos 
darbus reglamentuojantys dokumentai: Venecijos chartija30, Istorinių mies-
tų apsaugos chartija31, Europos architektūros paveldo chartija32, Burros 

25 Lukšionytė, Nijolė. „Apie tvarią raidą ir Kauno Naujamiestį“. In: Kultūros paveldas ir visuomenė XXI a., 
nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai: mokslinės konferencijos medžiaga [Vilnius, 2006]. Vilnius: VDA leidykla, 
2006, p. 111–123; Lukšionytė, Nijolė. „Kam Lietuvoje reikia kultūros paveldo?“ In: Archiforma, 2006, Nr. 
4, p. 94–97; Lukšionytė, Nijolė. „Kauno Žaliakalnio reglamentas ir tvarios raidos nuostatos“. In: Kultūros 
paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Meno istorija ir kritika. T. 1 Kaunas: VDU leidykla, 2005,  
p. 24–31.

26 Petrušonis, Vytautas. „Introdukuotieji kodai Kauno architektūroje“. In: Urbanistika ir architektūra. 
T. XXVIII, Nr. 3 priedas. Vilnius: Technika, 2004, p. 57–62; Petrušonis, Vytautas. „Vietovės kultūrinio 
tapatumo semantinio modelio struktūra“. In: Urbanistika ir architektūra. T. XXVII, Nr. 3. Vilnius: Technika, 
2003, p. 99–110; Petrušonis, Vytautas. „Vietovės kultūrinio tapatumo aprašymo teorinės prielaidos“. In: 
Urbanistika ir architektūra. T. XXV, Nr. 3. Vilnius: Technika, 2001, p. 128–134, ir kt.

27 Glemža, Jonas. „Lietuvos paminklotvarkos raida ir architektūrinis konsensusas“. In: Archiforma, 1998, Nr. 
2, p. 74–80.

28 Glinskis, Rimvydas. „Samprotavimai apie architektūros restauraciją“. In: Archiforma, 2000, Nr. 3, p. 59–63.

29 International Council on Monuments and Site.

30 „Venecijos chartija“. In: Feilden, Bernard M.; Jokilehto, Jukka. Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių 
priežiūros gairės. Vilnius: Savastis, 1998, p. 116.

31 „Istorinių miestų apsaugos chartija“. In: Kultūros paveldo apsauga. Reglamentuojančių dokumentų rinkinys. Vilnius: 
Savastis, 1997, p. 246–248.

32 „Europos architektūros paveldo chartija“. Ibid., p. 114–118.



18

chartija, Naujosios Zelandijos chartija, Naros autentiškumo dokumentas33. 
Tyrimui aktualūs buvo Tarptautinio kultūros turtų konservavimo ir res-
tauravimo centro (ICCROM)34 specialistų apibrėžti ir leidinyje „Pasaulio 
kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairės“ išdėstyti šiuolaikiniai 
elgesio su architektūros paveldu būdai ir autentiškumo kriterijai35. Plačiau 
su techniniais paveldotvarkos proceso aspektais padėjo susipažinti Bernar-
do M. Feildeno knyga Conservation of Historic Buildings36. 

Architektūros paveldo rekonstrukcijos, restauravimo ir konservavimo 
sampratos istorinę raidą užsienyje atskleisti padėjo Jukkos Jokilehto37, Joha-
no Earlo38, S. M. Viñas39 darbai. Paveldotvarkos specialisto J. Jokilehto moks-
linėje studijoje analizuojama Europos architektūros paveldotvarkos teorijos 
ir praktikos raida. Ankstyviausių pastatų išsaugojimo darbų paiešką autorius 
pradeda nuo renesanso ir keliaudamas per šimtmečius iki XX a. antros pusės 
nuosekliai atskleidžia architektūros objektų išsaugojimo ir tvarkymo sam-
pratos kaitą. Daugiausia dėmesio skiriama XIX a., kai Europoje buvo for-
muojami pamatiniai paveldotvarkos metodai ir principai. Svarbu paminėti, 
kad J. Jokilehtas ne tik pateikė restauratorių teorinių minčių, bet ir aptarė 
jų įgyvendintus projektus atskleisdamas dažną minties ir veiksmų neatiti-
kimą. J. Jokilehto tyrimą papildo ir pratęsia J. Earlas ir S. M. Viñas. Abu 
autoriai analizuoja svarbiausius paveldotvarkos raidos momentus ir kritiškai 
juos vertina šiandieniame kontekste. S. M. Viñas daugiausia dėmesio skiria 

33 www.icomos.org.

34 International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property.

35 Feilden, Bernard M.; Jokilehto, Jukka. Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairės. Vilnius: Savastis, 
1998. Knygoje apibūdinama šiuolaikinė kultūros paveldo samprata, išsamiai apibrėžiami paveldotvarkos 
darbai, atskleidžiamas jų santykis su objekto autentiškumo išsaugojimu, pateikiamos vertės grupės, 
lemiančios paveldo išsaugojimą.

36 Feilden, B. Conservation of the Historic Buildings. Oxford: Butterworth Heinemann, 1994. Čia pateikiamos 
istorinių pastatų struktūrų tvarkymo priemonės, aptariamos svarbiausios gamtinės ir žmogiškosios kilmės 
priežastys, sukeliančios pastatų irimą, nurodomos priemonės, padedančios išvengti ar pristabdyti įvardytus 
nykimo / naikinimo procesus, nuosekliai nagrinėjamos architektų-restauratorių darbo sudedamosios dalys. 
Šioje knygoje aptariama ir architektūros paveldotvarkos darbų samprata.

37 Jokilehto, Jukka. A History of Architectural conservation Theories. D. Phil. Thesis. University of York, 1986, p. 410–
412. Prieiga per internetą: http://www.iccrom.org/ENG/e-docs/ICCROM_05HistoryofConservation.pdf 
[žiūrėta 2005 m. rugsėjo 20 d.].

38 Earl, John. Building Conservation Philosophy. Shatesbury: Donhead, 2006, 223 p.

39 Viñas, Salvador Muñoz. Contemporary Theory of Conservation. Oxford: Elsevier Buterworth Heineman, 2005, 
239 p.
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XX a. viduryje susiklosčiusios klasikinės paveldotvarkos analizei, išskiria 
ne tik teigiamus, bet ir neigiamus jos aspektus, analizuoja neigiamų reiški-
nių priežastis ir padarinius, ieško būdų, kaip pagerinti padėtį. Autorius daug 
dėmesio skiria autentiškumo sampratos kaitai atskleisti ir nurodo problemas, 
kylančias dėl neteisingo šio labai svarbaus koncepto suvokimo. Taip pat jis 
išskiria šiuolaikinės paveldotvarkos prioritetus ir aptaria priemones, kaip juos 
įgyvendinti. J. Earlas pradeda mažinti S. M. Viñas akcentuojamą filosofinių 
apmąstymų paveldotvarkos lauke stoką. Savo knygoje pro filosofijos prizmę 
autorius žvelgia į istorinių pastatų sampratą, išskiria architektūros paveldo 
saugojimą ir tvarkymą inspiruojančias priežastis, analizuoja paveldotvarkos 
darbų poveikį architektūros objektų reikšmei ir vertei, apibūdina ir įvertina 
konkrečias restauravimo priemones, svarsto paveldo saugojimo ir tvarkymo 
metu kylančių skirtingų interesų suderinimo galimybes. 

Susumavus visų užsienio autorių tyrimus atsiskleidė įvairialypė, iki tol ne-
daug pažįstama Europos architektūros paveldotvarkos raida.

Taigi visa aptarta mokslinė literatūra ir tarptautinės nuostatos padėjo su-
kurti Lietuvos paveldotvarkos vertinimo bazę ir nustatyti, kokioje raidos sta-
dijoje, palyginti su pasauliniu kontekstu, buvome ir esame.

Baigiant literatūros apžvalgą svarbu paminėti, kad, gilinantis į istorinį Lie-
tuvos paveldotvarkos kontekstą, motyvuotų teiginių apie Lietuvos paveldo-
tvarkos nesėkmių priežastis rasta Dangiro Mačiulio knygoje Valstybės kultūros 
politika Lietuvoje 1927–1940 metais40. Geriau suprasti tarpukariu susiklosčiusią 
kultūros paveldo padėtį padėjo tuomečiai Algirdo Mošinskio, Pauliaus Ga-
launės straipsniai41. Daug vertingos informacijos apie šį laikotarpį rasta ir 
Nastazijos Keršytės darbuose42. Architektūros paveldo apsaugos ir tvarkymo 
darbų istorinė raida gana gerai atskleista J. Glemžos knygoje Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas43.

40  Mačiulis, Dangiras. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto 
leidykla, 2005.

41 Mošinskis, Algirdas. „Dėl Lietuvos kultūros turtų“. In: Naujoji Romuva, 1938, Nr. 11, p. 273; Galaunė, 
Paulius. „Dėl Jėzuitų bažnyčios remonto“. In: Lietuva, 1924, kovo 31, Nr. 75; Galaunė, Paulius. „Dėl mūsų 
praeities paminklų likimo“. In: Lietuvis, 1926, rugsėjo 10, Nr. 36, p. 7–9; spalio 1, Nr. 39, p. 10–12. Galaunė, 
Paulius. „Paruoštas senovės paminklų apsaugos įstatymas“. In: Lietuvos aidas, 1938, kovo 31, Nr. 144. 

42 Keršytė, Nastazija. „Valstybės archeologijos komisija“. In: Baltų archeologija, 1996, Nr. 2, p. 27; Keršytė, 
Nastazija. „Kultūros paminklų apsaugos įstaiga Lietuvoje“. In: Kultūros paminklai, 2001, Nr. 8, p. 77–90.

43 Glemža, Jonas. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga ir tvarkymas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2002.
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Skirtingas naudojamų šaltinių ir literatūros pobūdis padėjo kompleksiš-
kiau ir objektyviau įsigilinti į Lietuvos paveldotvarkos tendencijas, o susiste-
minus visus duomenis, atsivėrė sovietmečiu egzistavusi architektūros pavel-
do būklės panorama.

Terminai. Šiandien analizuojant architektūros paveldo restauravimo ir 
rekonstravimo darbus susiduriama su painia terminologijos problema. Per 
šešis dešimtmečius (skaičiuojant nuo kompleksinių darbų pradžios) Lietuvoje 
sąvokos, apibrėžiančios paveldo objektus ir su jų priežiūra susijusius proce-
sus, ne kartą kito tiek teisiniu, tiek ir metodologiniu lygmeniu. Kaitą lėmė 
Lietuvoje vykę politiniai, kultūriniai pokyčiai, dėl to atsirado galimybė įtei-
sinti kokybiškai naują kultūros paveldo sampratą. 

Pirmiausia kokybiškai evoliucionavo požiūris į patį paveldą, jo reikšmę ir 
vertę. Nuo elitarinės sampratos palengva buvo pereinama prie demokratinės. 
Be abejo, tokia slinktis tapo įmanoma tik dėl politinių demokratinių procesų. 
Taigi sovietmečiu Lietuvoje buvo vartojama formuluotė kultūros paminklas. 
Šis terminas oficialiai įteisintas tuo metu galiojusiuose Kultūros paminklų 
apsaugos įstatyme, priimtame 1967 m., ir jį 1977 m. pakeitusiame Lietuvos 
TSR Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatyme44. Svarbu 
atkreipti dėmesį, kad ši formuluotė yra pagrindinis įstatymų pavadinimo dė-
muo. Negausiuose to meto moksliniuose darbuose, iš kurių patys reikšmin-
giausi yra jau minėti J. Glemžos disertacija ir straipsnis45, iš turtingo architek-
tūros palikimo taip pat išskiriama tik paminklų grupė.

Vertinant iš šios dienos pozicijų toks kultūros palikimo rūšiavimas buvo 
gana žalingas. Pati sąvoka paminklas žymi praeities kultūros liekaną, ir oficia-
lus jos įteisinimas lėmė tai, kad vienu svarbiausių vertės kriterijų pasidarė 
objekto amžius. Žodis paminklas ilgainiui tapo suvokiamas kaip nuoroda į 
ekspozicinę, estetinę, meninę vertę turintį reginį46. Tokių nuostatų įteisinimas 
turėjo įtakos išankstiniam neigiamam požiūriui į objektus, kurie neatitiko 
amžiaus cenzo ar neturėjo ryškių meninių, stilistinių bruožų. Todėl susidarė 

44 Kultūros paminklų apsaugos įstatymas. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_
r=883&p_d=8576&p_k=1; Lietuvos TSR Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos ir naudojimo įstatymas. Prieiga per 
internetą:  http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=883&p_d=8577&p_k=1.

45 Глемжа, Йoнаc. Методические направления... работ по реставрации памятников каменной архитектуры 
Литовской СССР. Автореферат. Москва, 1974, Glemža, Jonas. „Paminklotvarkos darbų metodikos 
klausimu“. In: Architektūros paminklai. T. 3. Vilnius, 1975, p. 3–11.

46 Ibid., p. 23.

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=883&p_d=8576&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=883&p_d=8576&p_k=1
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=883&p_d=8577&p_k=1
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palankios sąlygos naikinti palyginti „jauną“ (XVIII a. pabaigos–XX a. pra-
džios) palikimą ir implikavo estetiniais kriterijais paremtą saugomų objektų 
atranką. Kita vertus, ir žodis kultūra net ir šiandien dažnai vartojamas siaurą-
ja prasme, atkreipiant dėmesį tik į elitinius reiškinius. Tačiau toks išskirtinių 
kultūros paveldo objektų akcentavimas būdingas ne tik to meto sovietinei 
paveldosaugai. 1964 m. Venecijoje buvo priimta Tarptautinė paminklų ir 
vietų konservavimo bei restauravimo chartija (dažniau vadinama Venecijos 
chartija), jos pavadinime įteisintas tas pats elitarinis požiūris į praeities pali-
kimą. Priimant Venecijos chartiją, dalyvavo UNESCO, Europos Tarybos, 
ICCROM47, ICOM48 ir šešiasdešimt vienos valstybės delegacijos iš Europos, 
Amerikos, Azijos, Australijos49. Taigi terminas paminklas XX a. septintame 
dešimtmetyje vartojamas ne tik sovietinėje Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Tačiau reikia pasakyti, kad pasaulyje vykstantys spartūs demokratijos proce-
sai, tarpdalykinių mokslų raida XX a. aštuntame–devintame dešimtmečiais 
paskatino kokybiškai naujos kultūros paveldo sampratos formavimąsi. Susi-
klostęs naujas antropologinis požiūris padėjo atskleisti gerokai platesnę kul-
tūros paveldo sampratą. Atitrūkus nuo klasikinio normatyvinio vertinimo, 
apimančio tik istorines ir menines objektų savybes, kultūros paveldas pradė-
tas suvokti kaip įvairių funkcijų, vertės, reikšmės turėtojas, daugialypės, o ne 
vien elitinės kultūros atstovas50. Šis naujas esminis perėjimas nuo elitarinės 
paminklo prie demokratinės paveldo sampratos Lietuvoje pavėlavo. Sovietinėje 
sistemoje idėjų iš demokratinių valstybių sklaida buvo beveik neįmanoma. Iš-
imčių nebuvo ir kultūros paveldo apsaugos ir tvarkymo lauke. Pačiame archi-
tektūros paveldo tvarkymo pakilime, aštuntame–devintame dešimtmetyje, 
objektai ir toliau buvo klasifikuojami remiantis paminklo samprata. 

Taigi sovietmečiu terminas kultūros paminklai užprogramavo išskirtinių se-
numo ir meninę vertę turinčių objektų apsaugą. Tačiau lieka nenustatyta, ar 

47 International Centre for the Study of Preservation and Restoration of Cultural Property – Tarptautinis kultūros turtų 
konservavimo ir restauravimo centras. 

48 International Council of Museum – Tarptautinė muziejų taryba.

49 Jokilehto, Jukka. A History of Architectural Conservation Theories. D. Phil. Thesis. University of York, 1986, 
p. 422. 

50 Mason, Randall. „Assessing Values in Conservation Planning: Methodological Issues and Choices“. In: 
Assessing the Values of Cultural Heritage. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2001, p. 7. Prieiga 
per internetą: http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/assessing.pdf[žiūrėta 
2006 m. balandžio 15 d.].
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analizuojamoji elitarinė formuluotė kultūros paminklas lėmė požiūrį į kultūros 
palikimą, ar vyravusios nuostatos lėmė šios formuluotės pasirinkimą. 

XX a. devinto dešimtmečio pabaigoje Sovietų Sąjungoje prasidėję demo-
kratiniai procesai, Atgimimo judėjimas Lietuvoje neaplenkė ir kultūros pa-
veldo srities. Šiuo laikotarpiu matoma kokybinė kultūros palikimo sampratos 
transformacija. Vis dažniau pradėta vartoti liberalesnė kultūros paveldo sąvoka. 
Paminklą pakeitęs žodis paveldas žymi perimtą palikimą ir neapima senumo, 
meninio išskirtinumo reikšmių. Netrukus pradėtas vartoti ir naujas kultūros 
vertybių terminas, kuriuo siekiama išskirti įstatymų saugomus kultūros paveldo 
objektus. Šis žodžių junginys vartojamas jau ir Lietuvos nepriklausomybės lai-
kotarpiu 1994 ir 1997 m. priimtuose įstatymų pavadinimuose51. O kultūros pa-
minklo statusas suteikiamas tik reikšmingiausioms kultūros vertybėms. Tokia 
padėtis buvo gana aiški, nes apibendrinantis terminas kultūros paveldas aprėpė 
tiek teisiškai saugomus, tiek nesaugomus objektus, o kultūros vertybėmis vadinti į 
registrą įtraukti (valstybės teisiškai saugojami) objektai, iš kurių išskiriami ypa-
tingas vertes turintys paminklai. Tačiau 2005 m. priimtame naujame Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme kultūros paveldo 
ir kultūros vertybių formuluotės sutapatintos. Aiškinant pagrindines įstatymo 
sąvokas, kultūros paveldas apibrėžiamas kaip „karta iš kartos paveldimos <...> 
kultūros vertybės, svarbios istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu“52. Taip 
panaikinama plati frazės kultūros paveldas prasmė ir dvi iki tol buvusios skir-
tingos formuluotės tampa kone sinonimais. Dėl to terminologijos padėtis vėl 
tampa komplikuota ir reikalauja aiškaus terminų vartojimo apibrėžimo.

Šiame moksliniame darbe nesivadovaujama įstatymo „raide“. Tokį pasi-
rinkimą lemia teisinių nuostatų nesaistomas monografijos žanras ir platesnis 
požiūris į paveldo srityje vartojamų terminų reikšmes. Sąvokos kultūros pavel-
das ir architektūros paveldas čia vartojamos platesne prasme, įvardijant ir vals-
tybės saugomą, ir tos apsaugos laukiantį kultūros ar architektūros palikimą. 
Žodžių junginys architektūros paveldo objektas vartojamas architektūros paveldo 
vienetams – statiniams, statinių kompleksams ar ansambliams – apibrėžti. 

51 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1994 m.). In: Kultūros 
paveldo apsauga. Reglamentuojančių dokumentų rinkinys. Vilnius: Savastis, 1997, p. 8–25; Lietuvos Respublikos 
kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (priimtas 1997 m.). Ibid., p. 26–41.

52 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Prieiga per internetą: http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075
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Toliau analizuojant paveldo srities terminų raidą pravartu atskleisti soviet-
mečiu įteisinto žodžio paminklotvarka prasmės kaitą. Akivaizdu, kad sąvokos 
paminklotvarka53 transformavimasis į paveldotvarką yra sąvokos paminklas pa-
keitimo sąvoka paveldas padarinys. Tačiau šiandien šie žodžiai nėra lygiareikš-
miai. 1975 m. J. Glemža, remdamasis atliktų architektūros paveldo tvarkymo 
darbų analize, apibrėžė paminklotvarkos terminą ir išskyrė tokias darbų grupes: 
tyrimus, projektavimą ir projektų realizavimą54. Tokia traktuotė tik žodžio 
šaknyje paminklą pakeitus paveldu tiek teisinėje bazėje55, tiek ir mokslinėje apy-
vartoje buvo vartota iki 2005 metų. Tačiau naujajame Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme sąvoka paveldotvarka api-
brėžiama kaip „paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos kūrimas, insti-
tucijų formavimas ir jų veiklos organizavimas, paveldosaugos programų, pro-
jektų rengimas ir įgyvendinimas, tvarkybos administravimas ir stebėsena“56. 
Taigi ilgainiui kito ne tik pirmoji žodžio dalis, bet ir jo reikšmė, kuri dabar 
nurodo ne fizinį architektūros objekto tvarkymą, o teisinę apsaugą. Sąvokai 
paminklotvarka pagal naująjį įstatymą šiandien yra adekvati sąvoka tvarkyba57. 
Tačiau toks termino pakeitimas yra visiškai nemotyvuotas. Kyla klausimas, 
ar reikia dirbtinai keisti sąvokos reikšmę, kuri evoliucionavo politinės, kultū-
rinės kaitos veikiama, tačiau, nepaisant pirmosios žodžio dalies pasikeitimo, 
jo reikšmė, nurodanti su fizinės būklės gerinimu ar keitimu susijusius darbus, 
per trisdešimt metų išliko ta pati ir tik 2005 m. buvo nepagrįstai pakeista.

Monografijoje terminu paveldotvarka, skirtingai nei įstatyme, tęsiant natū-
ralią raidą, vadinami su fizine paveldo objekto priežiūra ir tvarkymu susiję 
darbai: tyrimai, projektavimas, projektų realizavimas: konservavimas, res-
tauravimas, rekonstrukcija, remontas. Tokį pasirinkimą lėmė noras pratęsti 
ilgamečio apie 1975 m. įteisinto ir greitai prigijusio termino paminklotvarka 
bei jį pakeitusio termino paveldotvarka vartojimo tradiciją. Manoma, kad įsi-

53 Šį terminą XX a. septintame dešimtmetyje pasiūlė kalbininkas B. Savukynas. 

54 Glemža, Jonas. „Paminklotvarkos darbų metodikos klausimu“. In: Architektūros paminklai. T. 3. Vilnius, 
1975, p. 3–11.

55 1994 m. Lietuvos Respublikos  nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme vartojamas ne sudurtinis 
žodis paveldotvarka, o žodžių junginys nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbai. Tačiau šių terminų 
reikšmės yra tapačios. Sudurtinio žodžio paveldotvarka antrasis dėmuo yra kilęs iš žodžio tvarkymas.

56 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas. Prieiga per internetą: http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075.

57 Ibid.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=243075
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tvirtinusio termino, tiksliai ir aiškiai nurodančio juo pavadinamus veiksmus, 
keitimas naujadaru yra nereikalingas. 

Konkretūs paveldotvarkos darbus apibūdinantys terminai šioje knygoje 
vartojami remiantis tarptautiniais paveldotvarkos darbus reglamentuojan-
čiais dokumentais. Dažniausiai vartojami du šio mokslo darbo tikslus at-
spindintys terminai – restauravimas ir rekonstrukcija. Restauravimu įvardijamas 
procesas, kai siekiama sugrąžinti objektui prarastą pavidalą ir vertę. Jo metu 
pašalinami tam tikri elementai, prieštaraujantys grąžinamai formai, kai ku-
riais atvejais nuimami ištisi vėlesni sluoksniai ir atskleidžiama tai, kas glūdėjo 
po laiko apnašomis, atkuriami trūkstami elementai. Tai sudėtinga operacija, 
atskleidžianti prarastą objekto būseną, jo kultūrinę vertę, išsaugant maksima-
lų autentiškos medžiagos kiekį58. Reikia paminėti, kad šiame mokslo darbe 
vartojama restauravimo sąvoka nedaug skiriasi nuo 1972 m. Kultūros paminklų 
apsaugos įstatymo taikymo instrukcijoje pateikto apibrėžimo59.

Taigi sąvoka restauravimas yra gana aiški ir jos vartojimas Lietuvoje tiek so-
vietmečiu, tiek ir dabar atitinka pasaulinę tradiciją, tačiau termino rekonstrukcija 
vartojimas yra gana keblus. Sovietmečiu šis specifinius paveldotvarkos darbus 
apibūdinantis žodis ne visada buvo vartojamas tinkamai. Vakarų Europos 
tradicijoje jis žymi atstatymą, buvusio vaizdo sugrąžinimą, o sovietinėje erdvėje 
šiuo terminu buvo apibrėžiamas esminis pakeitimas, kokio nors naujo, dar ne-
buvusio elemento sukūrimas60. Minėtoje 1972 m. instrukcijoje šis žodis reiškė 
restauravimą pagal analogijas ir hipotezes. J. Glemža savo disertacijoje atstaty-
mo terminą papildomai skaido į atkūrimą ir rekonstrukciją61. Atkūrimo operacija, 
J. Glemžos teigimu, tai moksliniais tyrimais pagrįstas prarastų architektūros 
paveldo objekto dalių atkūrimas, o rekonstrukcija – tai šiuolaikinių architektū-
ros formų ir priemonių panaudojimas trūkstamoms detalėms sukurti62. Taigi 

58 „Venecijos chartija“. Str. 9–13. In: Feilden, Bernard M.; Jokilehto, Jukka. Pasaulio kultūros paveldo vietų bei 
vietovių priežiūros gairės. Vilnius: Savastis, 1998, p. 116.

59 „Architektūros paminklo atnaujinimas, maksimaliai saugant jo autentiškumą, išryškinant istorinę meninę 
reikšmę, pagal moksliškai pagrįstus duomenis“. Kultūros paminklų apsaugos įstatymo taikymo instrukcija, 
1972 11 23, Nr. 387. In: Kultūros paminklų apsaugos įstatymas. „Kultūros paminklų apsaugos įstatymo taikymo 
instrukcija“. Vilnius: LTSR Kultūros ministerija, 1975, p. 8–88.

60 Markevičienė, Jūratė. „Pastabos ir paaiškinimai“. In: Feilden, Bernard M.; Jokilehto, Jukka. Pasaulio kultūros 
paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairės. Vilnius: Savastis, 1998, p. 81.

61 Глемжа, Йoнаc. Методические направления работ по реставрации памятников каменной архитектуры 
Литовской СССР. Автореферат. Москва, 1974, стр. 4, 23.

62 Ibid., p. 23.
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rekonstrukcijos samprata J. Glemžos darbuose dar labiau nutolo nuo tikrosios 
savo reikšmės, juo apibūdinami į kultūros paveldo objekto struktūrą įterpti 
naujadarai. Daugiaprasmė termino reikšmė išlikusi ir šiandien. 2000 m. pri-
imtoje Rygos chartijos „Dėl autentiškumo ir istorinės rekonstrukcijos kultūros 
paveldo atžvilgiu“63 vertime į lietuvių kalbą vartojamas žodis rekonstrukcija.  Ne-
kilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme vartojama sąvoka atkūrimas64. 
Paanalizavus žodžių atstatymas ir atkūrimas reikšmę, galima teigti, kad įstaty-
me naudojama traktuotė yra gana tiksli. Žodis atkūrimas, turintis bendrą šaknį 
su kūryba, suponuoja prielaidą (nors įstatymo apibrėžime ji nepatvirtinama), 
kad procesas pats savaime turi ne tik mokslinį, bet ir kūrybinį-interpretacinį 
pradą. Remiantis Lietuvoje atliktų architektūros paveldo rekonstravimo darbų 
analize, galima teigti, kad sunaikinto objekto atkūrimas didesniu ar mažesniu 
lygmeniu būna paremtas ir dalimi interpretacijos. Tačiau Rygos chartijoje ir 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme var-
tojami rekonstrukcija ir atkūrimas žymi tą patį procesą. 

Painiavą sustiprina galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 
kuriame terminu rekonstrukcija apibrėžiamas perstatymas, kurio tikslas 
„pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės ma-
tmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.“65

Taigi sąvokos rekonstrukcija vartosena Lietuvoje yra įvairialypė, ja žymi-
mi visiškai priešingi procesai. 

Šioje knygoje, remiantis Vakarų Europos tradicija, neatsisakoma termi-
no rekonstrukcija, jis vartojamas kaip tarptautinis lietuviško žodžio atstatymas 
atitikmuo. Abiem šiais terminais apibūdinama veikla, kurios tikslas – atsta-
tyti trūkstamus, pašalintus ar sunaikintus elementus66.

63 http://www.vsaa.lt/rygos_chart.htm.

64 „Atkūrimas neišlikusios nekilnojamosios kultūros vertybės atkūrimas išimtiniais atvejais pagal nustatytas 
neišlikusias vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir 
kraštotvarkos darbus. Atkuriant išsaugomos atkuriamos vertybės išlikusios dalys ir elementai, jie grąžinami 
į pirminę vietą, tiksliai pakartojamos ar naujai sukuriamos neišlikusios dalys ir elementai.“ In: Nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatymas (aktuali redakcija 2008 m.). 2 straipsnis. „Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos“. 
Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=320782.

65 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. (aktuali redakcija 2010 m.) 2 straipsnis. „Pagrindinės šio Įstatymo 
sąvokos“. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378329.

66 Feilden, Bernard M.; Jokilehto, Jukka. Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairės. Vilnius: Savastis, 
1998, p. 69.

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=320782
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=378329


27

Svarbu pastebėti, kad architektų-restauratorių interpretacijomis parem-
tos detalės, įkomponuotos į architektūros objekto audinį, vadinamos su-
kurtomis. 

Taigi vartojant kai kuriuos architektūros paveldo procesus apibūdinan-
čius teminus, atsiribota nuo sovietmečio terminologijos ir nuo kai kurių 
2005 m. priimtame Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme api-
brėžtų sąvokų.

Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol sovietmečiu vykusių mūrinės architek-
tūros paveldotvarkos darbų mokslinio pagrįstumo problema buvo beveik 
netyrinėta, neatliktas ir tarptautinės paveldotvarkos principais pagrįstas šių 
darbų vertinimas, viešai neatskleista, kiek atkurtos architektūros kompo-
zicijos artimos originalui, nepaskelbta, kiek jas atkuriant sunaikinta auten-
tiškų vėlesnių laikotarpių žymių ir kaip pavyko išsaugoti originalią subs-
tanciją – tikimasi, kad ši monografija užpildys bent dalį Lietuvos mūrinės 
architektūros paveldotvarkos tendencijų tyrimų ir viešinimo spragų.
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1.
ArCHiTEKTŪrOs PAVELDOTVArKOs rAiDA.  

nuO rOMAnTiZMO PriE PrAGMATiZMO EurOPOJE;  
nuO DEsTruKCiJOs PriE sisTEMinGO TVArKyMO 

LiETuVOJE

Norint kuo geriau suprasti Lietuvos architektūros paveldotvarkos raidą pra-
vartu paanalizuoti šios srities Europos patirtį ir paraleliai apžvelgti situaci-
ją Lietuvoje. Toks sugretinimas padės geriau suprasti, kur mes buvome, kai 
pradėjome pirmuosius darbus, ir kokia kokybinė kaita įvyko Lietuvoje per 
penkis aktyviausios veiklos dešimtmečius.

Pastaruosius du šimtus metų galima vadinti sistemingos architektūros 
paveldotvarkos formavimosi ir sklaidos šimtmečiais. Iki tol su senaisiais 
pastatais elgtasi įvairiai. Architektūros paveldo objektai, būdami nuolatos 
kintančioje aplinkoje, natūraliai yra ne kartą perstatomi, pertvarkomi, re-
montuojami. Keičiantis epochoms, stiliams, dažnai negailestingai būdavo 
paneigiamas ankstesnis požiūris į aplinkos formavimą, anksčiau plačiai 
taikytas kūrybos normas, taisykles. Tačiau ne visa praeitis buvo atmetama: 
kai kurie naujieji stiliai idėjų semdavosi ir iš ankstesnių laikų, pavyzdžiui, 
renesansas, klasicizmas savo kūrybinės energijos šaltiniu oficialiai vadino 
antiką, neogotika sekė gotika ir t. t. Tokia stilių draugyste ir priešprie-
ša paremta kaita aiškiai apibrėždavo ir elgesio su kultūros palikimu nor-
mas. Objektai, turintys ryškių atmestų epochų ar stilių bruožų, būdavo 
suvokiami kaip nevertingi, neatitinkantys estetinių normų, kompozicinių 
reikalavimų ir dažnai pertvarkomi pagal konkretaus laikotarpio madas. 
Sektinų stilių kūriniai, priešingai, sulaukdavo didelės pagarbos, išsamios 
analizės ir remonto, kurio metu ne tik bandyta pagerinti fizinę būklę, bet 
ir stengtasi patobulinti meninę formą. Kultūros palikimas buvo rūšiuoja-
mas, o atrinktasis suvokiamas palyginti paviršutiniškai, daugiausia dėme-
sio skiriant formos tobulumui, kompozicijos dėsniams, nesigilinant į pas-
tato kaip istorijos liudininko reikšmę. XVIII a. pabaigoje–XIX a. pirmoje 
pusėje Vakarų Europoje matomas ryškus kokybinis lūžis. Romantizmo 




