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Planingos ir nenutrūkstamos Lietuvos senamiesčių apsaugos tradicijos pradžia – XX a. vidurys,  laikotarpis, 
siejamas su intensyvia moderniosios paveldosaugos minties raida ir tarptautinių organizacijų steigimu. 
Teorinės minties pokyčius per pastaruosius penkiasdešimt metų lydėjo nemažai tarptautinių dokumentų, 
įtvirtinusių kintančias paveldosaugos gaires, taikytinas ir istorinių miestų apsaugai bei valdymui. Šiame 
straipsnyje XX a. antros pusės – XXI a. Lietuvos senamiesčių apsaugos projektai lyginami su tarptautinėmis 
paveldosaugos tendencijomis, išreikštomis svarbiausiuose šio laikotarpio dokumentuose ir paveldosaugos 
specialistų diskusijose. 
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Į VA DAS

XX a. viduryje prasidėjęs tarptautinės paveldosaugos 
etapas siejamas su intensyvia moderniosios paveldo-
saugos minties raida, tarptautinių organizacijų stei-
gimu ir jų aktyvia veikla. Teorinės minties pokyčius 
lydėjo nemažai tarptautinių dokumentų (chartijų, 
konvencijų, rekomendacijų), įtvirtinusių kintančias 
paveldosaugos gaires, taikytinas ir istorinių miestų ap-
saugai bei valdymui. Planinga ir iki šiol nenutrūkusi 
Lietuvos senamiesčių apsaugos tradicija taip pat pra-
dėjo formuotis XX a. 6 deš., gal todėl Lietuvoje iki šiol 

ypač svarbiu dokumentu laikoma 1964 m., t. y. pro-
fesionaliajai šalies paveldosaugai dar ieškant teorinių 
ir praktinių atramų, priimta Venecijos chartija, dažnai 
pabrėžiant, kad Lietuvos paveldosaugos specialistai a 
priori taikė chartijoje įvardytus principus dar iki jos 
priėmimo, ir taip įtvirtinant nacionalinės paveldosau-
gos progresyvumo vaizdinį. 

Visgi per penkiasdešimt metų nuo šios chartijos 
priimtas ne vienas svarbus tarptautinis dokumentas, 
išreiškęs laikmečio sampratą ir atspindėjęs pokyčius – 
nuo tradicinės, medžiagos išsaugojimu pagrįstos pri-
eigos (Venecijos chartija, Pasaulio paveldo konvencija) 
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The uninterrupted tradition of conservation of old 
towns in Lithuania goes back to the middle of the 20th 

century – a period often associated with an intense 
development of the international conservation theory 
and establishment of various international organisations. 
During the last fifty years, the evolution of theoretical 
ideas was followed by a large number of international 
documents that established the changing guidelines 
of conservation, among them those suitable for the 
conservation and management of historical cities. In this 
article, conservation projects of Lithuanian old towns 
are reviewed in regard to the international conservation 
tendencies expressed in the most important documents 
and discussions of conservation professionals of the given 
period. 

Research revealed that in the case of Soviet Lithuania 
the context may be divided into three levels: the Soviet 
Union, the socialist countries and the western world 
along with international organisations. Meanwhile, after 
the restoration of independence in Lithuania, the heritage 
protection system has become exclusively oriented towards 
the latter. 

It can be noticed that during this entire period the 
international conservation theories were quite freely 
interpreted when applying them in practice in Lithuania. 
It might seem interesting that the very first projects best 
complied with the theories of their time, although it should 
be noted that later the requirements of international 
documents became more and more complex, and 
thus, more difficult to implement. Currently, while the 
international doctrine stresses intangible values and a 
people-centred approach, the aims of Lithuanian projects 
are still limited to the regulation of material aspects. It 
means that although there are no ideological obstacles 
anymore, a gap between the international theory and the 
Lithuanian urban conservation practice has never been so 
prominent. 


