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Kreipimàsis á mokytojus – švietimo apie
pasaulio paveldà skleidëjus

Bëgant amžiams negrážtamai prarandame didelæ
pasaulio paveldo dalá. Mes matëme, kaip dël stichiniø nelaimiø, karø, didelio skurdo, pramonës augimo
bei užterštumo buvo ir tebëra naikinami neákainojami
žmonijos kultûros ir gamtos turtai. Kitos šios nesibaigiančios tragedijos priežastys yra neišprusimas, abejingumas, nepakankamas rûpinimasis aplinka ir supratimo
stoka.
1972 m. priimdama Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencijà (toliau –
Pasaulio paveldo konvencija), tarptautinë bendruomenë ásipareigojo saugoti
vertingà kultûros ir gamtos paveldà nuo išnykimo. Nuo Pasaulio paveldo konvencijos priëmimo dienos iki 2005 metø pabaigos 812 vietoviø 137-iose pasaulio šalyse
buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà, kuris yra nuolat papildomas naujais objektais. Kiekvienas jø yra visuotinës reikšmës mûsø civilizacijos dalis, kurià sunaikinus,
bûtø padaryta neatitaisoma žala žmonijai.
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Pasaulio paveldo ateitis daugiausia priklausys nuo dabartinës jaunø žmoniø kartos,
kuri netrukus vadovaus ir priims sprendimus.
UNESCO Pasaulio paveldo centras, ágyvendindamas Pasaulio paveldo konvencijos
27-àjá straipsná, kuriame teigiama, kad „…Konvencijà priëmusios šalys dës visas
ámanomas pastangas, skirdamos ypatingà dëmesá edukacinëms ir informacinëms
programoms, kad sustiprintø savo tautø supratimà apie kultûros ir gamtos
paveldà ir skatintø pagarbà jam…“, 1994 m. kartu su Asocijuotø mokyklø tinklu
(Associated Schools Project Network; ASPnet) pradëjo vykdyti jaunimo švietimo
projektà „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“.

Reiškiu didelæ pagarbà á Asocijuotø mokyklø tinklà ásijungusiø mokyklø mokytojams už jø svarbø indëlá rengiant šià mokymo priemonæ. Vertinu pedagogø ádëtas
pastangas, kurios užtikrina šio leidinio kokybæ. Mokytojø kûrybiškumas ir šiuolaikiški metodai ne tik skatina jaunimà aktyviai domëtis ir rûpintis pasaulio paveldo
apsauga, bet ir gerina mokymosi procesà mokyklose ir bendruomenëse.
Išsilavinimas yra žmogaus saviraiškos, tobulëjimo, santarvës ir gerovës raktas. Švietimas sustiprina jaunimo pasišventimà išsaugoti šalies ir pasaulio turtà –
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Mokymo vadovas „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ – vertingas mokytojo
pagalbininkas, padedantis sustiprinti jaunø žmoniø suvokimà apie vietinio, nacionalinio ir pasaulinës reikšmës paveldo išsaugojimo svarbà. Leidinys suteikia bûtinø
žiniø ir padeda ugdyti visà gyvenimà trunkantá pasišventimà šiam garbingam siekiui.

kultûros ir gamtos paveldà bei nematerialøjá ir žodiná paveldà. Šiandienos jaunimo pastangos bus naudingos ne tik šiai, bet ir ateities kartoms.
Pasaulio paveldo samprata nuolatos kinta, nes kiekvienais metais Pasaulio paveldo komitetas á Pasaulio paveldo sàrašà átraukia naujø objektø. Dinamiškas ir švietimo apie pasaulio paveldà procesas. Jis apima keturis XXI-ojo amžiaus ramsčius: mokymàsi siekti žiniø, mokymàsi veikti, mokymàsi bûti ir mokymàsi gyventi
kartu. Ši koncepcija artimai siejasi su kokybiško ugdymo skatinimu, akcentuojamu 2000 m. balandžio mën. Dakare (Senegalas) vykusio Pasaulinio švietimo
forumo priimtame Veiksmø plane „Švietimas visiems“.
Švietimas apie pasaulio paveldà skatina iš naujo átvirtinti tapatybës, savitarpio
pagarbos, dialogo, santarvës, solidarumo ir pozityvaus bendravimo sàvokas
pasaulio kultûrø ávairovës kontekste. Tikiuosi, kad šia medžiaga aktyviai naudosis istorijos, gamtos mokslø, geografijos, dailës, matematikos, gimtosios ir užsienio kalbø mokytojai bei kiti pedagogai. Naudodamiesi šia ir papildoma medžiaga bei diegdami pasaulio tautas suartinančias vertybes – pasitikëjimà, savitarpio
supratimà ir solidarumà – mokytojai praturtins savo pamokas ir padës suvienyti
pasaulio jaunimà.

Koičiro Matsura (Koïchiro Matsuura)
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Amfiteatro scena,
Palmyra, Sirija
© Ieva Butkutë
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Pratarmë

Pratarmë
Jungtiniø Tautø švietimo,
mokslo ir kultûros organizacija (UNESCO) – viena iš
Jungtiniø Tautø specializuotø institucijø – buvo ákurta
1945 m., iškart po Antrojo
pasaulinio karo. Savo veikla ji siekia prisidëti prie taikos ir saugumo stiprinimo
pasaulyje, tautø bendradarbiavimo švietimo, mokslo,
kultûros ir komunikacijos
srityse.

Kernavë
© Aistë Venckevičiûtë
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Paveldo išsaugojimas ateities kartoms yra vienas iš
svarbiausiø UNESCO tikslø. Vertingiausi kultûros ir
gamtos paminklai, kuriuos
žmonija privalo ypač tausoti, yra árašyti á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà. Pasaulinës
reikšmës paveldo sàrašas vis ilgëja. Já papildo ne tik gamtos ir materialieji kultûros
paminklai – UNESCO skelbia ir globoja žmonijos žodinio ir nematerialiojo kultûros
paveldo šedevrus. Atrenkamø vertybiø kriterijai tampa vis griežtesni, didëja atsakomybë
už árašytø objektø universaliø verčiø išsaugojimà. Šiø dienø aktualijos lemia, kad paveldo
apsaugos srityje vis didesnë reikšmë teikiama gyventojø aktyvumo ir sàmoningumo skatinimui. UNESCO pripažásta, kad bûtina sàlyga, siekiant išsaugoti vertingiausius žmonijos
paminklus ateities kartoms, yra visø visuomenës grupiø ir ypač jaunimo švietimas bei
dalyvavimas ágyvendinant kultûros paveldo išsaugojimo programas. Siekdami šio tikslo
1994 m. UNESCO Pasaulio paveldo centras ir UNESCO Asocijuotø mokyklø tinklas
(ASPnet) ëmësi ágyvendinti naujà programà „Jaunimo švietimas apie pasaulio paveldà“.
1999 m. UNESCO parengë pirmàjá mokymo vadovo „Pasaulio paveldas jaunimo rankose“ leidimà, kuris yra išverstas ir išleistas anglø, arabø, indoneziečiø, ispanø, japonø,
kinø, laosiečiø, prancûzø, rusø, suomiø, uzbekø, vietnamiečiø ir kitomis kalbomis ir šiuo
metu naudojamas daugiau nei 130–yje pasaulio šaliø.
Leisdami šá mokymo vadovà, siekiame suteikti mokiniams galimybiø:

P plëtoti žinias apie pasaulinæ reikšmæ turinčias ir á Pasaulio paveldo sàrašà árašytas
kultûros ir gamtos paveldo vertybes;

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

P plëtoti

žinias apie Lietuvoje esančias kultûros ir gamtos paveldo vietoves,
suprasti ir ávertinti jø reikšmæ ir svarbà mûsø šalies istorijos raidai, bendruomeniø
socialiniam ir kultûriniam tapatumui;

P plëtoti

žinias apie kaimyninëse šalyse esančias pasaulinës reikšmës kultûros
ir gamtos paveldo vietoves, rasti ir ávertinti bendrus sàlyčio su Lietuvoje esančiomis
kultûros ir gamtos paveldo vietovëmis taškus;

P kaupti žinias apie žmonijos žodinio ir nematerialiojo kultûros paveldo
šedevrais paskelbtas vertybes;
P formuoti naujà požiûrá ir padëti suvokti, jog vietinës reikšmës, šalies
bei pasaulio paveldas yra svarbus ir turi bûti išsaugotas ateities kartoms;

P ágyti ágûdžiø ir imtis aktyvaus vaidmens saugant paveldo vertybes.
Šis leidinys parengtas taip, kad juo galëtø naudotis ávairiø disciplinø mokytojai.
Leidinio sudarytojai rëmësi ávairiø šaliø pedagogø patirtimi, mokiniø ir pedagogø patarimais ir rekomendacijomis. Tikimës, kad neapsiribosite vien šiame leidinyje pateikta informacija, suteiksite mokiniams naujø, jûsø asmenine patirtimi
paremtø žiniø apie pasaulio paveldo vietoves, sugalvosite naujø ádomiø užduočiø, uždegsite paveldosauginei veiklai ne tik mokinius, bet ir kitus pedagogus,
mokyklos bendruomenæ. Svarbiausia, kad mokymosi procesas moksleiviams
bûtø patrauklus, susijæs su jiems pažástamomis vietovëmis ir kultûros vertybëmis,
o terminai suprantami.

Pirmojo leidimo sudarytojai
Elizabeth Khawajkie

Breda Pavlic

Sarah Titchen
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Romënø akvedukas,
Prancûzija © UNESCO

Leidëjø žodis
Jûsø rankose – UNESCO parengto mokymo vadovo pedagogams „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ lietuviškas vertimas. Nuo šiol naudodamiesi šia mokymo priemone Lietuvos mokyklose galësime
ugdyti jaunuosius paveldo saugotojus.
Á Pasaulio paveldo sàrašà árašytos keturios Lietuvos vietovës: Vilniaus senamiestis, Kuršiø nerija, Kernavës archeologinë vietovë, F. G. W. Struvës dienovidinio lanko geodeziniai punktai. Lietuvos
kryždirbystë ir kryžiø simbolika bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos dainø ir šokiø švenčiø tradicija yra pripažintos žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrais. Pasaulinës reikšmës paveldo objektais
pripažintø vietoviø yra ir mums artimose šalyse: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijos
Federacijoje. Keliaudami net nesusimàstome, kad Egipto piramides, Luaros slënio pilis, pasvirusá Pizos
bokštà ir visus áspûdingiausius pasaulio gamtos ir kultûros paveldo objektus vienija pasaulinës reikšmës
kokybës ženklas – UNESCO Pasaulio paveldo sàrašas. Jame esančias vertybes valstybës ásipareigoja
saugoti ir globoti savo ir viso pasaulio piliečiams, šiandienos ir ateities kartoms.
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Šis mokymo vadovas – pirmasis žingsnis siekiant papildyti Lietuvos mokyklø programà mokymu
apie pasaulio paveldà. Leidinys padës ne tik supažindinti jaunimà su vertingiausiais kultûros ir gamtos
paminklais, bet ir paskatins aktyviai prisidëti prie paveldo išsaugojimo. Taip pat sustiprins Lietuvos
mokyklø gebëjimus skleisti pagarbos gamtos ir kultûros paveldui idëjas, ugdyti atsakingà jaunimo požiûrá ir elgsenà, stiprins mokytojø ágûdžius ir reikiamà kompetencijà, dëstant šá naujà dalykà.
Leidinyje pateikiamos praktinës paveldosauginës veiklos rekomendacijos ir pasiûlymai. Jà siûlome
plëtoti ne tik mokyklose, bet ir paveldo vietovëse, bendradarbiaujant su muziejais, paveldo vietoviø
priežiûros institucijomis, savivaldos institucijomis bei vietos bendruomene.
Naudodamosi proga norëtume padëkoti lietuviškojo leidimo redaktorei Audronei Kasperavičienei,
pritaikiusiai mokymo vadovà „Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ Lietuvos mokytojams ir mokiniams. Lietuviškasis vertimas pasipildë ádomia informacija apie Lietuvos ir kitø valstybiø paveldà,
architektûros, kultûros tradicijas, istoriniais faktais, taip pat praktinës veiklos pasiûlymais, užduotimis,
testais, žaidimais.
Taip pat nuoširdžiai dëkojame straipsniø autoriams Egdûnui Račiui, Gediminui Raščiui, Teresei
Jurkuvienei, Elenai Počiulpaitei, Nijolei Marcinkevičienei, Ritai Balkutei, Gintarui Abaravičiui, Sauliui
Vadišiui, Vitalijai Jucevičiûtei, fotografijø autoriams Pauliui Mudënui, Gintautui Survilai, Gediminai
Šalkauskaitei, Vytautui Balčyčiui, Erlandui Paplauskiui, Edmundui Kolevaičiui, Ievai Butkutei, Audronei
Žilinskienei, Jûratei Raugalienei, Lietuvos liaudies kultûros centrui, kelioniø agentûrai „Topturas“, ir
visiems prisidëjusiems prie šio mokymo vadovo parengimo. Ypatingai dëkojame režisieriui ir operatoriui Arvydui Barysui, kurio dëka kiekviena Lietuvos mokykla su šiuo mokymo vadovu gaus skaitmeninæ
vaizdo plokštelæ „Lietuviškas kalendorius“, supažindinsiančia su gražiausiomis ir svarbiausiomis lietuviø
šventëmis. Tikime, kad tai puiki medžiaga praturtinsianti pamokas apie Lietuvos nematerialøjá paveldà.
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Kultûros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo kaitos fondo ir Jungtiniø Tautø vystymo
programos dëka šis mokymo vadovas nemokamai pasieks visas Lietuvos mokyklas.
Linkime Jums ádomios ir kûrybingos pažinties su pasaulio praeitimi, šiandiena ir atskubančiu rytojumi.
Asta Dirmaitë

Liliana Bugailiškytë

Lietuvos nacionalinës UNESCO
komisijos generalinë sekretorë

UNESCO asocijuotø mokyklø tinklo
nacionalinë koordinatorë

Pasaulio paveldo
emblema ir
„paveldukas“
Pasaulio paveldo emblema yra Pasaulio paveldo konvencijos, jungiančios kultûros
ir gamtos paveldo apsaugà, simbolis.
Ši emblema simbolizuoja kultûros ir gamtos paveldo tarpusavio priklausomybæ.
Centre esantis ketvirtainis reiškia žmogaus sukurtà formà, kuri glaudžiai jungiasi su apskritimu, simbolizuojančiu gamtà. Emblema yra
apvali kaip pasaulis, tačiau tuo pačiu metu – tai apsaugos simbolis.
Išvertus iš ispanø kalbos, patrimonito reiškia „mažas paveldas“ arba
„paveldukas“. „Paveldukas“ „gimë“ 1995 m. Bergene (Norvegija)
vykusiame Pirmajame jaunimo forume pasaulio paveldo tema, kur
grupë ispaniškai kalbančiø mokiniø norëjo sukurti juos pačius – jaunus
paveldo saugotojus – simbolizuojantá personažà.

Paveldukas atsisveikina su
Pirmojo Afrikos jaunimo
forumo pasaulio paveldo
tema dalyviais, Zimbabvë.
© UNESCO
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Kaip naudotis
šiuo vadovu
Šis mokymo vadovas skirtas pagrindinio ir viduriniojo lavinimo mokyklø geografijos, istorijos, gamtos mokslø, matematikos, dailës ir kitø dalykø mokytojams,
dëstantiems 12 – 18 metø jaunuoliams.

Leidinyje gausu pagalbinës informacijos ir metodiniø
patarimø, todël galite:

P pasirinkti, kokia informacija norësite naudotis pamokoje ar po pamokø
šiandien, rytoj, kità savaitæ ar per keletà ateinančiø mënesiø;

Pnaudotis pateikiama medžiaga siûloma tvarka;
Piš karto pereiti prie teminiø skyriø: „Pasaulio paveldo konvencija“, „Pasaulio
paveldas ir tapatybë“, „Pasaulio paveldas ir turizmas“, „Pasaulio paveldas
ir aplinka“, „Pasaulio paveldas ir taikos kultûra“, „Nematerialusis pasaulio
paveldas“;
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P nagrinëti papildomai pateikiamà informacinæ medžiagà: Pasaulio paveldo
konvencijà, Nematerialiojo paveldo konvencijà, pasaulio paveldo žemëlapá,
Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašà, didžiàsias
fotografijas;
P nagrinëti skyriuje „Pasaulio paveldas ir Lietuva“ pateikiamà informacijà apie
Lietuvoje esančias ir istoriškai bei geografiškai su Lietuva susijusias pasaulio
paveldo vietoves, nacionalinës reikšmës paveldo vietoves, Lietuvos etninës
kultûros vertybes, žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais
pripažintas Lietuvos vertybes bei kitas temas;

P
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panaudoti savo sukauptà
informacijà ir iliustracinæ
medžiagà apie Lietuvos ir
kitø šaliø pasaulio paveldo
paminklus ir iniciatyvas siekiant
juos išsaugoti: jûsø ir mokiniø
padarytas fotografijas, surinktus
žemëlapius, laikraščiø ir žurnalø
iškarpas bei kità informacijà.

Senoji Havana ir
jos átvirtinimai.
© Patrimoine
2001/R.Gaillarde

Leidinyje gausu „kelrodžiø“, kurie padës naudotis šia
mokymo priemone.
paraštëje žymi dalinæ nuorodà á kitus skyrius.

Paryðkintø žodžiø paaiškinimai yra pateikti skyriuje „Papildoma
informacinë medžiaga“ esančiame specialiø terminø žodyne.

&5.1)42&
.3+472&(.3Ð
2*)×.&,&

Skyriuje „Papildoma informacinë medžiaga“ rasite Pasaulio kultûros
ir gamtos paveldo globos konvencijà, Pasaulio nematerialiojo paveldo
apsaugos konvencijà, pasaulio paveldo žemëlapá, Žmonijos žodinio ir
nematerialiojo paveldo šedevrø sarašà, kità naudingà informacijà.
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Skyriuje rasite straipsniø ávairiomis su Lietuva susijusiomis temomis:
Lietuvos ir kaimyniniø šaliø pasaulio paveldo vietovës, Lietuvos etninës
kultûros vertybës, žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais
paskelbtos Lietuvos vertybës. Šá kelrodá rasite kiekviename teminiame
skyriuje. Skyriuje „Pasaulio paveldas ir Lietuva“ pateikiama informacija
padës geriau supažindinti mokinius su kiekviena iš leidinyje pateikiamø
temø ir susieti jas su Lietuvos aktualijomis.

Leidinyje rasite 47 mokiniams skirtas užduotis, kurias galite naudoti,
pritaikyti ar keisti, atsižvelgdami á mokiniø poreikius. Kad bûtø lengviau
naudotis užduotimis, greta jø pavaizduoti simboliai, kurie apibûdina
užduotá ir pasiûlo jai atlikti reikalingas priemones:

Uþduotys
Diskusijos

Vaizdinës priemonës

Tiriamieji darbai

Ekskursijos á pasaulio
paveldo vietas

Pratimai

Vaidybiniai þaidimai
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Uþduoèiø elementai
Pamokos užduotys

Disciplinos

Popamokinë veikla

Papildoma
informacinë medþiaga

Numatoma trukmë

Kita medþiaga

Leidinyje taip pat rasite užduočiø lapus,
kuriuos galite padauginti ir išdalyti
kiekvienam mokiniui.

&8&:1.45&;*1)4
043;*3(./&
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nuorodos á konkrečius Pasaulio paveldo konvencijos straipsnius. Visas
konvencijos tekstas pateikiamas skyriuje „Papildoma informacinë
medžiaga“.

UNESCO Pasaulio paveldo centro parengti trumpi pasaulio paveldo
vietoviø aprašymai, kuriuose pateikiamas trumpas kiekvienos vietovës,
átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà iki 2005 m. gruodžio mënesio,
aprašymas, nurodoma átraukimo data bei kokiais kriterijais vadovautasi, átraukiant vertybæ á šá sàrašà. Trumpus aprašymus rasite internete
adresu http://whc.unesco.org/en/list

nuoroda á pasaulio paveldo žemëlapá, kuriame pateikiamos Pasaulio
paveldo konvencijos ratifikavimo kiekvienoje valstybëje narëje datos
bei visø pasaulio paveldo vietoviø pavadinimai pagal regionus.

nuoroda á 28 didžiàsias fotografijas, kuriose pavaizduotos gamtos ir
kultûros paveldo vietovës, átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà (pavadinimas ir trumpas aprašymas, átraukimo data bei atrankos kriterijai yra
nurodyti kitoje kiekvienos fotografijos pusëje).

Linkime sëkmës atliekant mokymo vadove
pateikiamas užduotis.

„Mokytojai sutiko, kad sunkiausia uþduotis –
diegti mokymà apie pasaulio paveldà visose
pasaulio mokyklose ir pritaikyti já visiems
mokiniams“
Pirmasis Afrikos jaunimo forumas pasaulio
paveldo tema,
Viktorijos kriokliai, Zimbabvë ir Zambija

Švietimas ir pasaulio paveldas

Azijos ir Ramiojo vandenyno jaunimo forumo pasaulio paveldo tema dalyviai apþiûri drakono bareljefà Uþdraustàjame mieste. Pekinas, Kinija. © UNESCO
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Ðvietimas ir
pasaulio paveldas

Švietimas ir pasaulio paveldas

p

Pasaulio paveldo išsaugojimas ateities kartoms – svarbi užduotis visoms
valstybëms ir tautoms. Mûsø planetos kultûrø ávairovë ir savitumas priklauso nuo to, kaip žmonija sugebës išsaugoti tai, kà geriausio yra sukûrusi. Didelë
atsakomybë tenka ir mokytojams. Jie skatinami ieškoti naujø jaunimui patraukliø
mokymo metodø ir priemoniø, padedančiø suteikti žiniø ir ugdyti jaunimà saugoti pasaulio paveldà.
Mokymo programos mokyklose yra gerokai perpildytos, todël mokytojo sëkmë,
ugdant mokiniø jautrumà savo bei visø kitø pasaulio tautø kultûroms, daugiausia
priklauso nuo paties mokytojo pasiryžimo ir išradingumo. Todël rekomenduojama rinktis kompleksiná mokymà, kuris leidžia skirtingø dalykø (istorijos, geografijos, gamtos mokslø, gimtosios ir užsienio kalbø) mokytojams praturtinti pamokas švietimu apie pasaulio paveldà, neperpildant mokymo programos.
Kiekvieno pagrindinio skyriaus gale pateikiami siûlymai, kaip skyriuje aptariamà
temà átraukti á skirtingø mokymo dalykø programà. Atsižvelgæ á konkrečius
poreikius ir galimybes, mokiniø žiniø lygá, amžiø, kitas aplinkybes, galite pasirinkti ir taikyti juos savo dëstomo dalyko pamokose.

p Rekomenduojamos užduotys mokiniams
Atsižvelgus á UNESCO Jaunimo švietimo apie pasaulio paveldà programoje dalyvaujančiø ávairiø pasaulio šaliø mokytojø patirtá ir pasiûlymus,
šio leidinio užduotys buvo parengtos taip, kad bûtø pritaikomos kompleksiniam mokymui ir mokymuisi. Svarbiausias šiø mokymo metodø
tikslas yra ugdyti ir stiprinti jaunimo pasiryžimà saugoti paveldà, skatinti mokiniø ir mokytojø dalyvavimà bendruomenës veikloje.
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Užduotys mokiniams apima šešias pagrindines veiklos sritis:
Diskusijas
Tiriamuosius darbus
Pratimus
Vaizdinës medžiagos nagrinëjimà
Ekskursijas
Vaidybinius žaidimus
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Sicilijos lëliø
teatro lëlë, Italija
© S. Scalia

Diskusijos
Diskusijos paveldo tema skatina jaunimà màstyti apie paveldo vertæ, jo reikšmæ
kitø šalies ûkio šakø plëtrai bei kiekvieno Lietuvos piliečio dvasiniam tobulëjimui
ir socialinei gerovei. Jos skatina ieškoti tinkamiausiø paveldo priežiûros metodø,
atkreipti dëmesá á masinio turizmo pranašumus bei grësmes pasaulio paveldo
vietovëms. Kadangi mokymas apie pasaulio paveldà apima ne tik žiniø teikimà,
bet ir konkrečios veiklos skatinimà, diskusijos yra geriausia forma supažindinti
mokinius su pasaulio paveldo apsauga bei paraginti juos aktyviai prisidëti prie jo
išsaugojimo.

Trakø dienos pusiasalio pilyje,
Trakai © Paulius Mudënas

Tiriamieji darbai
Tiriamoji veikla Lietuvos mokyklose galëtø bûti plëtojama dviem kryptimis. Pirmoji – tai tradicinis
informacijos apie paveldo vietovæ ir paminklus rinkimas ir kaupimas, bendraujant su vietos gyventojais, renkant senas fotografijas, laikraščiø iškarpas, užrašant vietos gyventojø pasakojimus ir atsiminimus. Tokiai tiriamosios veiklos formai nereikia daug lëšø, jos sëkmë priklauso nuo mokytojo erudicijos, entuziazmo ir išradingumo.
Antroji tiriamojo darbo forma glaudžiai susijusi su naujausiomis informacijos technologijomis ir tuo ji
moksleiviams yra itin patraukli. Mokslo ir technologijø pažangos sukelta informacinë revoliucija atvërë
galimybes naudotis mokyklø bibliotekose ar internete esančiais informacijos ir duomenø bankais, tyrimø rezultatais ar statistinëmis suvestinëmis. Naudodamiesi internetu Lietuvos moksleiviai gali daug
sužinoti apie tolimiausiuose pasaulio kampeliuose esančius pasaulio paveldo paminklus, užmegzti
ryšius ir bendrauti su kitø šaliø mokiniais, dalytis informacija apie savo tautos kultûrà ir paveldà, pasakoti apie Lietuvos paveldo vertybes.
Švietimas apie pasaulio paveldà supažindina mokinius su pagrindiniais tyrimø metodais, išmoko ieškoti
informacijos, jà analizuoti, formuluoti pasiûlymus, kaip saugoti pasaulio paveldà.
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Pratimai
Švietimas apie pasaulio paveldà pabrëžia praktinio arba eksperimentinio mokymosi svarbà. Atlikdami
praktines užduotis, mokiniai pasitelkia vaizduotæ, problemø sprendimo ágûdžius, aktorinius, kûrybinius
gebëjimus bei estetinius pojûčius. Kai kurioms užduotims atlikti mokymo vadove yra pateikiami
užduočiø lapai, kurie gali bûti kopijuojami ir išdalijami kiekvienam mokiniui.

Švietimas apie pasaulio paveldà skatina mokinius domëtis á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktais objektais
(iki 2005 m. gruodžio á šá sàrašà buvo átraukta 812 objektø). Mokymo procesà pagyvinsite pateikdami nuotraukø, žemëlapiø. Jose užfiksuotas pasaulio paveldo vietoves dauguma mokiniø matys pirmà
kartà ir ilgai nepamirš. Jei turite galimybæ mokykloje naudotis internetu, mokiniams galësite suteikti
dar daugiau informacijos.

Ekskursijos
Kitø šaliø, dalyvaujančiø šioje UNESCO švietimo programoje, patirtis parodë, kad ágytos žinios skatina
dar labiau domëtis paveldu ir tyrinëti kitose šalyse bei žemynuose esančius miestus, architektûrinius

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Vaizdinës medžiagos nagrinëjimas

Vengrijos mokiniai klausosi
specialisto pasakojimo apie
Agteleko ir slovakø karstà.
© UNESCO

ansamblius ar kraštovaizdžius. Šiame leidinyje
pateikta medžiaga sudaro galimybæ geriau
pažinti ir ávertinti ávairiuose pasaulio
kraštuose esančius pasaulio kultûros ir
gamtos paveldo objektus bei išmokti
juos saugoti. Nuotraukomis iliustruota
informacija pažadins mokiniø norà
pažinti tolimus kraštus ir rûpintis
iškiliausiø žmonijos kultûros ir gamtos
paveldo vertybiø išlikimu. Tačiau visø
pirma Lietuvos mokiniai turi gerai pažinti
ir aplankyti artimiausias paveldo vietoves –
savo miestelio, apylinkiø, rajono architektûros
ir gamtos paminklus, taip pat Lietuvoje esančias
pasaulio paveldo vietoves: Vilniaus senamiestá, Kuršiø
nerijà, Kernavæ. Lankymasis miesteliø muziejuose, amatininkø dirbtuvëse taip pat
suteiks puikià progà geriau pažinti savo tautos materialøjá ir nematerialøjá paveldà.

¢ 1 uþduotis
Ž I N I Ø A P I E PA S A U L I O PAV E L D O V I E T O V E S
PATIKRINIMO TESTAS
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Tikslas: nustatyti mokiniø žinias apie pasaulio paveldo
vietoves ir skatinti domëtis pasaulio paveldo apsauga

&8&:1.45&;*1)&8
.7.*9:;&
Pratimas

Pamokos
užduotis

1 uþsiëmimas

Geografija,
socialiniai
mokslai

Didžiosios
fotografijos,
pasaulio paveldo
sàrašas, trumpi
aprašymai

P Supažindinkite mokinius su Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos
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konvencija, ážymiausiomis kaimyniniø šaliø ir Lietuvos pasaulio paveldo
vietovëmis. Paaiškinkite mokiniams, kad paprašysite jø atlikti testà apie pasaulio
paveldà, ir paprašykite eilute žemyn užsirašyti skaičius nuo 1 iki 28 bei prie
kiekvieno skaičiaus užrašyti vietovës, kurios nuotraukà jiems parodysite,
pavadinimà. Jei mokiniai nežino vietovës pavadinimo, tegul parašo šalies,
kurioje, jø manymu, ta vietovë yra, pavadinimà. Parodykite vienà po kitos 28
didžiàsias fotografijas (tarp kuriø rasite ir Lietuvos bei kaimyniniø šaliø pasaulio
paveldo vietoviø vaizdø). Duokite mokiniams pakankamai laiko užrašyti vietoviø
pavadinimus (jûsø patogumui kiekvienos fotografijos kitoje pusëje yra nurodytas
pavaizduotos vietovës pavadinimas).

P Parodæ visas fotografijas, paprašykite mokiniø susikeisti atsakymais su šalia
sëdinčiais klasës draugais ir taip pasitikrinti šiuos testus. Už kiekvienà teisingà
atsakymà duodamas vienas balas, o už teisingai nustatytà šalá (jei nenurodytas
vietovës pavadinimas) duodama pusë balo.

Muziejø bei
paveldo vietoviø lankymas
Švietimas apie pasaulio paveldà suteikia galimybæ mokytojams pasiûlyti mokiniams kur kas patrauklesnæ ir dinamiškesnæ veiklà už klasës ribø, aplankant savo
gyvenamos vietos, šalies ar kitø valstybiø paveldo vietoves ir muziejus. Tačiau
ekskursijos neturëtø virsti tik maloniu laiko praleidimu. Ekskursijas reikia nuosekliai bei kruopščiai suplanuoti, aptarti jø tikslus, o grážus pratæsti ekskursijos
temà.

p Ekskursijos
Kitø šaliø patirtis parodë, kad viena patraukliausiø mokymo apie pasaulio paveldà
priemoniø yra ekskursijos á paveldo vietoves. Toliau pateikti praktiniai patarimai
padës pasiekti, kad tokia ekskursija ásimintø ir mokytojams, ir mokiniams.

Pasirengimas
Tinkamas pasirengimas yra bûtina sëkmingos ekskursijos sàlyga. Prieš ekskursijà
rekomenduojame:
º susipažinkite su reikiama literatûra ir, esant galimybei, iš anksto apsilankykite vietovëje;
º parenkite anketà, kurià prieš ekskursijà ir po jos užpildæ mokiniai
pademonstruos, kà sužinojo, kokiø ágijo ágûdžiø, kaip pasikeitë jø elgesys ir požiûris á vietovæ ir jos apsaugà;
º parenkite mokiniams specialias užduotis: atkurti praeitá, papasakoti
legendø ir padavimø apie vietovæ ar jà nupiešti;
º suplanuokite užduotá, kurià mokiniai turës atlikti po ekskursijos.
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Prieð ekskursijà
Egipto UNESCO
asocijuotø mokyklø
mokiniai prie
laiptuotosios
piramidës Saharos
dykumoje.
© UNESCO
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Pasistenkite átraukti kuo daugiau ávairiø
disciplinø mokytojø, kurie padëtø
mokiniams pasirengti ekskursijai.
Istorijos mokytojai galëtø suteikti informacijos apie vietovës istorijà,
geografijos mokytojai – sudominti vietovës geografinëmis savybëmis,
kalbø mokytojai – supažindinti su
literatûros tekstais, prozos ir dramos
kûriniais, kuriuose minima ši vietovë, dailës
mokytojai – paprašyti nupiešti vietovæ ar padaryti jos maketà, matematikos mokytojai – paprašyti apskaičiuoti, kaip paveldo objektas buvo pastatytas.
Gamtos mokslø mokytojai galëtø paprašyti nustatyti apytikslá toje vietovëje

esančios augmenijos ir gyvûnijos rûšiø skaičiø arba supažindinti mokinius su galimomis turizmo, užterštumo ar aplaidumo keliamomis grësmëmis.
Ekskursija ásimins ilgam, jei paveldo vietovëje kartu su mokiniais pabandysite atkurti kità istoriná laikmetá: apsirenkite tautiniais kostiumais, atsineškite
tradicinës muzikos ar patys padainuokite, prisiminkite tradiciniø žaidimø, šokiø.
Planuodami ekskursijà pasikalbëkite su vietovæ prižiûrinčios institucijos darbuotojais – jie tikrai patars, kaip tai padaryti kuo ádomiau, galbût rekomenduos pasikviesti istorikà, etnologà ar šalia vietovës gyvenantá senolá, kuris pasidalytø savo
atsiminimais.
Jei galite rasti informacinës ar edukacinës medžiagos apie vietovæ, apžvelkite jà
kartu su mokiniais prieš ekskursijà. Surinkite reikiamà praktinæ informacijà: sužinokite bilietø kainas, darbo valandas, pasiteiraukite, ar leidžiama fotografuoti, ar
ekskursijos rengiamos tokio dydžio grupei, kokià ketinate atsivežti ir pan.
Paruoškite užduočiø lapus, kuriuos mokiniai užpildys ekskursijos metu, bei
paimkite priemoniø, reikalingø jûsø sumanytai veiklai: rašomojo ar piešimo
popieriaus, rašymo priemoniø, pieštukø, fotoaparatà.
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Jei turite galimybiø filmuoti, galite sukurti filmà apie tai, kà aplankëte, pamatëte,
sužinojote ekskursijos metu, kurá vëliau galësite peržiûrëti kartu su mokiniais, jø
tëvais ir kitais mokytojais.

Ekskursijos metu
Suplanuokite, kokias užduotis mokiniams skirsite ekskursijos metu: piešti, fotografuoti, filmuoti, paimti interviu iš gido, darbuotojø ar vieniems iš kitø, parengti ekskursijos žurnalà. Taip pat suplanuokite, kada leisite mokiniams pailsëti ir
papramogauti: galite surengti dainø konkursà ar vaišes gamtoje.
Jei nëra galimybiø aplankyti tolimà, tačiau mokinius itin dominančià vietovæ,
galite surengti improvizuotà ekskursijà. Padalykite mokinius á dvi grupes. Viena
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Jaunimo forumo pasaulio
paveldo tema dalyviai
pieðia savo ðaliø pasaulio
paveldo vietoves ant
25 metrø ilgio „paveldo
rankraðèio“ prie Dangaus
ðventyklos, Pekinas,
Kinija. © UNESCO

Jaunimo forumo
pasaulio paveldo
tema, dalyviai aptaria
ekskursijà á Pasaulio
paveldo vietovæ,
Zambija ir Zimbabvë.
© UNESCO

grupë – tai tos vietos gyventojai, pasipuošæ tradiciniais kostiumais ar tik jø
detalëmis, gerai pažástantys ir pasirengæ pristatyti pasirinktos pasaulio paveldo

vietovës žymiausius statinius, papročius bei istorijà. Kita grupë – turistai iš
Lietuvos, norintys daug sužinoti bei užduodantys daug klausimø.

Po ekskursijos
Veikla po ekskursijos yra ne mažiau svarbi už pasiruošimà: grážæ á klasæ leiskite
mokiniams ásisavinti naujà patirtá ir pasidalyti ja su kitais. Jûs galite:
º aptarti su mokiniais tai, kà jie pamatë ir sužinojo, kas jiems labiausiai
patiko, o kas jiems visai nepatiko;
º pasiûlyti mokiniams naujà projektà, pavyzdžiui, atlikti tyrimus, kaip á
paveldo vietovæ pritraukti daugiau turistø, kartu pasirûpinti jos apsauga; nustatyti vietovei kylančias grësmes ir paieškoti sprendimø, kaip
nuo jø apsisaugoti; parengti vietovës turizmo plëtros ir vadybos planà;
º paskatinti mokinius padidinti savo piešiniø ar skulptûrø eskizus bei juos
viešai parodyti parodoje ar muziejuje;
º surengti ekskursijos fotografijø parodà - konkursà; mokiniams ar jø
tëvams išrinkus keletà geriausiø paveldo nuotraukø, geriausiø darbø
autorius simboliškai apdovanoti;
º paskatinti mokinius parašyti straipsná apie ekskursijà á mokyklos ir/ar
vietos laikraštá;
º pasiteirauti mokiniø, kokiø dar ekskursijø jie norëtø.
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Jaunimo forumas
pasaulio
paveldo tema,
Pekinas, Kinija.
© UNESCO

Uþduoèiø lapas
Pildo kiekvienas mokinys prieš apsilankymà paveldo vietovëje (puiku, jei turite galimybæ aplankyti
pasaulio paveldo vietovæ), ekskursijos metu ir iškart po jos.
Vietovës pavadinimas .........................................................................................................................................................
Mokinio vardas .....................................................................................................................................................................
Ekskursijos data ...................................................................................................................................................................

Užrašykite tai, ko tikitës iš ekskursijos (kà norite pamatyti ir sužinoti):

Ekskursijos metu
Ant atskiro lapo nupieškite jums labiausiai patikusià vietovës dalá.
Užrašykite keletà faktø ir skaičiø, kuriuos sužinojote apie vietovæ:
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Užrašykite savo pojûčius: apibûdinkite tai, kà išgirdote ir užuodëte užmerkæ akis. Kas paveldo
vietovëje jums paliko didžiausià áspûdá?

Garsai: ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Kvapai: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Vaizdai: .................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Po ekskursijos
Ar išsipildë jûsø lûkesčiai, apsilankius vietovëje?

q taip

q ne

Paaiškinkite, kodël taip manote.

Ekskursija á paveldo vietovæ

Uþduoèiø lapas
Kodël manote, kad ši vietovë yra svarbi?

Galutiniai komentarai

Parašas

Data

Ekskursija á paveldo vietovæ
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p Muziejø lankymas
Lankymasis muziejuose yra dar vienas svarbus švietimo apie pasaulio paveldà
aspektas. Muziejø darbuotojai gali bûti naudingi šio proceso partneriai. Dažnai
tik muziejuose galima rasti ir nuodugniai išnagrinëti tam tikrus kultûros ar gamtos paveldo objektus bei jø savybes.
Jei arti mokyklos nëra muziejaus, praeities pëdsakø galima rasti kitose šalia esančiose vietovëse. Padëti atgaivinti praeitá ir rasti sàryšiø su dabartimi taip pat gali
vietiniai gyventojai, tëvai bei seneliai.

Mokiniai lanko buvusá Vergø namà, dabar
istoriná muziejø Gorë saloje, Senegalas.
© UNESCO
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Buities muziejus, Tanzanija
© Gedimina Šalkauskaitë

Pokalbiai muziejuose
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Kai kurie muziejai yra be galo dideli, juose eksponuojama tûkstančiai objektø,
daiktø, archeologiniø radiniø. Vieno apsilankymo metu neámanoma visko suvokti
ir ávertinti, todël galima susitelkti ties viena konkrečia tema bei pakviesti gidà,
kuris praturtins mokiniø žinias bei paávairins apsilankymà muziejuje.

Muziejaus eksponatø tyrimas
Dar prieš apsilankymà muziejuje kiekvienam mokiniui paskirkite stebëti ir nuodugniai ištirti vienà objektà. Išdalykite užduočiø lapo „Muziejaus eksponatø tyrimas“ kopijas, kurios palengvins užduotá. Grážæ á klasæ, mokiniai pristatys tai, kà
sužinojo muziejuje.

Uþduoèiø lapas
Nurodykite tiriamà muziejaus objektà
Tiriami aspektai

Klausimai

Pastabos

Tolimesni tyrimai

Spalva
Kvapas
¢ Garsas
¢ Iš ko pagamintas?
¢ Natûralus ar žmogaus
rankø darbo?
¢ Ar gerai išlikæs?
¢ Ar buvo perdirbtas,
supaprastintas, taisytas?
¢ Ar nusidëvëjæs?
¢
¢

Fiziniai bruožai

Rankø darbo ar
pagamintas mašinomis?
¢ Vientisas ar pagamintas
iš atskirø daliø?
¢ Kokiu bûdu
sumontuotas?
¢

Sandara

Funkcija

¢
¢

Kaip daiktas naudotas?
Ar keitësi jo paskirtis?

Ar gerai atlieka savo
funkcijà?
¢ Ar papuoštas?
¢ Ar buvo naudojamos
geriausios medžiagos?
¢ Ar jums patinka, kaip jis
atrodo?
¢ Kaip pats/pati bûtumëte
já sukûræs(-usi)?
¢

Dizainas

Vertë

Kokia jo vertë:
¢ já sukûrusiems
žmonëms?
¢ já naudojusiems
žmonëms?
¢ já saugantiems?
¢ Jums?
¢ muziejui?
¢ kolekcionieriui?

Muziejaus eksponatø tyrimas
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Lankymasis amatininkø dirbtuvëse
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Kai kurie muziejuose pristatomi amatai, pavyzdžiui, puodø žiedimas yra išlikæ iki
šiø dienø. Jais verčiasi amatininkai, kuriø ágûdžiai dešimtmečius ar net šimtmečius perduodami iš kartos á kartà. Lankydamiesi amatininkø dirbtuvëse, mokiniai
gali savo akimis pamatyti, kaip dirba amatininkai, kuriø darbo kûrinius jie matë
muziejuose, o galbût ir patys pabandyti kà nors savo rankomis pagaminti. Tai
padeda atrasti ir pajausti kultûrinës tapatybës, paveldo (taip pat ir pasaulio paveldo) bei vietos amatø sàsajas.
Mokiniai mokosi
audimo meno.
Tarpregioninis
UNESCO projektas,
skirtas menø ir amatø
populiarinimui,
Gvatemala.
© UNESCO
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Puikià progà susipažinti su tradiciniais amatais mokiniams suteiksite kasmet liepos 6 d. vykstančiø Lietuvos karaliaus Mindaugo karûnavimo ir Lietuvos valstybingumo dienai skirtø „Gyvosios archeologijos dienø“ renginiuose Kernavëje,
kovo pirmosiomis dienomis Vilniaus senamiestyje šurmuliuojančioje Kaziuko
mugëje. Tradiciniø amatø mugës ávairiø švenčiø proga vyksta bene kiekviename
mieste ir miestelyje.
Vilniuje jau kelerius metus veikia Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos globojamas Juodosios keramikos klubas. Klubas organizuoja kursus norintiesiems
praktiškai susipažinti su unikaliomis juodosios keramikos gamybos tradicijomis.

Vaidybiniai žaidimai
„Švento Pranciškaus turgus“, Vilnius © Algis Kucharskis
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Daugelis mokytojø sutinka, kad vaidybiniai
žaidimai labai padeda sudominti mokinius
pasaulio paveldo apsauga. Vaidybiniai žaidimai turi penkis pagrindinius tikslus:
º skatinti sàmoningumà;
º padëti suprasti sunkias ar abstrakčias
temas;
º išugdyti naujø ágûdžiø, reikalingø
atliekant tyrimus;
º formuoti ilgalaikes nuostatas ir
atsakomybæ;
º plëtoti mokiniø kûrybinius gebëjimus.

p Vaidybiniai žaidimai pamokoje
Pasaulio paveldo apsauga kelia daug sudëtingø klausimø. Reikia priimti sprendimus dël naujø vietoviø átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà, pasirinkti apsaugos
priemones ir metodus, ágyvendinti plëtrà (rûpintis senø namø restauravimu, skatinti turizmà, tiesti naujus kelius ir pan.), planuoti paveldo apsaugà ir priežiûrà,
stebëti paveldo vietoves, rengti reklamines kampanijas, paskirstyti fondø paramà
pagal prioritetus ir pan.
Vaidybiniai žaidimai padeda mokiniams geriau suvokti šias problemas ir išmoko priimti tinkamus sprendimus. Galite suskirstyti mokinius á grupeles ir paprašyti, kad kiekviena grupelë pamàstytø apie personažà, kurá jie turi suvaidinti.
Galite mokiniams patarti, kur bûtø galima rasti reikiamos informacijos ar duomenø. Arba galite iš anksto parengti korteles, apibûdinančias kiekvienos grupës
vaidmená, ir išdalyti po vienà kiekvienai mokiniø grupei. Kiekviena grupelë aptaria savo pozicijà ir išrenka vienà mokiná dalyvauti vaidybiniame žaidime, kuriame
ginama sava ar savo grupës pozicija. Likæ mokiniai vaidina komisijà ar komitetà,
kurie ávertina pasirodymus balsuodami.
Toliau pateikiami patarimai padës mokiniams geriau suvokti vaidybinio žaidimo
visumà:
º mokiniai turi nustatyti pasaulio paveldo vietovës apsaugos pobûdá;
º skirtingoms grupëms atstovaujantys mokiniai turi pateikti kiekvienai
grupei priimtinus problemø sprendimo bûdus;
º mokiniai turi ávertinti pateiktus sprendimus;
º mokiniai demokratiniu keliu turi išrinkti geriausià sprendimà;
º mokiniai turi nuspræsti, kaip ágyvendinti sprendimà;
º mokiniai turi ávertinti savo pasirinkimo rezultatus.
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p Istorinë drama paveldo vietovëje

UNESCO Asocijuotø mokyklø
projekte (ASPnet) dalyvaujančios
vienos Splito miesto (Kroatija)
mokyklos mokiniai pastatë
spektaklá apie Romos imperatoriø
Diokletianà jo paties rûmø
griuvësiuose. Splitas yra átrauktas
á Pasaulio paveldo sàrašà.
© UNESCO

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Paveldo vietovëse suvaidintos istorinës dramos ilgai išlieka jaunimo atmintyje. Didelá áspûdá palieka istoriniai spektakliai, vykstantys tarp senøjø Vilniaus
Žemutinës pilies mûrø, Trakø pilyje ar Kernavëje. Daug garsiø istoriniø pjesiø
buvo pastatyta ávairiausiose pasaulio paveldo vietovëse, pavyzdžiui, Šekspyro
„Hamletas“ Kronborgo pilyje (Danija), ar Verdžio opera „Aida“ Luksore
(Egiptas). Dažniausiai visos pasaulio paveldo vietovës turi turtingà istorijà, kurià
savo kûriniais išgarsino ávairiø šaliø dramaturgai.

p Taikus konflikto sprendimas
Su paveldo apsauga susijæ konfliktai kyla dël teisiø á nuosavybæ, dël karo ar skirtingø nuomoniø, kaip vietovë turëtø bûti plëtojama. Nesutarimus reikia spræsti taikiai, pasitelkiant išradingus bei teisingus sprendimus. Vaidybiniai žaidimai
padeda išugdyti ágûdžius, kaip taikiai spræsti konfliktus, išmoko ásiklausyti á skirtingas nuomones bei suprasti kompromisø ieškojimo svarbà.
Parenkite arba paprašykite mokiniø parengti scenarijø pasirinktos paveldo
vietovës apsaugos tema, pavyzdžiui, paveldo vietovës plëtros planas, prieštaraujantis vietovës apsaugos nuostatoms. Galite nagrinëti Vilniaus senamiesčio ir
bendrosios Vilniaus miesto plëtros suderinimo aspektus, apsvarstyti idëjà tiltu
sujungti Klaipëdà ir Kuršiø nerijà. Mokinius suskirstykite á grupes ir kiekvienai iš
jø paskirkite tam tikrà vaidmená, pavyzdžiui, plëtros vadovo, vietos gyventojo,
paveldosaugininko, vietos mero, vietinio statybø darbininko ar turisto. Toliau
pateikiamas sàrašas padës pasiruošti debatams, kuriø tikslas – rasti visiems
priimtinà ilgalaiká sprendimà.
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Patarimai mokiniams, kaip vaidybiniø žaidimø metu rasti taikø paveldo apsaugos
sprendimà:
1. Susitelkite ties tema, o ne ties kalbëtoju.
2. Pabandykite ásijausti á savo oponentø situacijà ir atsiminkite, kad
viena grupë gali turëti keletà interesø.
3. Leiskite oponentams laisvai reikšti mintis ir jausmus. Atidžiai
klausykitës.
4. Pabandykite suprasti oponentus ir išsiaiškinti pagrindinius jø argumentus.
5. Klauskite konkrečiø, su tema susijusiø klausimø.
Venkite plačiø teiginiø.
6. Ásitikinkite, kad oponentai supranta, kà norite pasakyti.
7. Nesileiskite á smulkmenas.
8. Jei ámanoma, raskite sprendimø, kuriais bus
patenkintos visos grupës. Jûsø tikslas – rasti tinkamà
sprendimà.
9. Negrasinkite oponentams.
10. Nedarykite spaudimo.
11. Bûkite pozityvûs, nebijokite nustebinti.
12. Konfliktà spræskite etapais, palaipsniui imdamiesi sudëtingiausiø
klausimø.
13. Bendradarbiaukite siekdami išvengti naujø prieštaravimø.
14. Sutarkite dël konfliktø sprendimo bûdø ateityje.
Mokytojas turi likti šio žaidimo stebëtoju, tačiau prireikus turi bûti pasirengæs
padëti.

Pasaulinë informacijos
sklaida ir internetas
Gyvename informacijos protrûkio laikotarpiu. Internetu galime akimirksniu
pasiekti bibliotekas, duomenø bankus, archyvus visame pasaulyje, sužinoti orø
prognozes ar ásigyti prekiø. Kadangi informacija ir duomenys yra svarbûs švietimo apie pasaulio paveldà aspektai, naujosios technologijos atveria plačias galimybes mokytojams ir mokiniams, siekiantiems pažinti pasaulio paveldo vertybes ir
daugiau sužinoti apie jø apsaugà.

p UNESCO Asocijuotø mokyklø tinklas ir pasaulinë
informacijos sklaida
Daugelis UNESCO Jaunimo švietimo apie pasaulio paveldà programà
ágyvendinančiø mokyklø priklauso UNESCO Asocijuotø mokyklø tinklui
(ASPnet). Šis tinklas buvo sukurtas siekiant sustiprinti humanistinæ, kultûrinæ bei
tarptautinæ švietimo dimensijas. Šiuo tikslu buvo kuriamos bandomosios programos. Viena tokiø programø yra ir UNESCO Jaunimo švietimo apie pasaulio
paveldà programa, kurià ASPnet ágyvendina kartu su UNESCO Pasaulio paveldo centru. Pasaulio paveldo apsauga yra viena svarbiausiø mokyklø vykdomø
projektø temø. ASPnet mokyklos bendradarbiauja tarpusavyje, kurdamos ir
ágyvendindamos bendrus projektus, dalindamosi ne tik patirtimi, bet ir metodine
medžiaga.
Lietuva á šá tarptautiná projektà ásitraukë 1997 m. Šiuo metu á UNESCO
Asocijuotø mokyklø tinklà yra ásijungæ 22 Lietuvos mokyklos. Daugelis jø jau
daug metø ágyvendina vietos kultûros ir gamtos paveldo apsaugai skirtus projektus, bendradarbiauja, keičiasi informacija ir patirtimi tarpusavyje bei su kitø
šaliø UNESCO asocijuotomis mokyklomis. Daugiau apie šá tinklà galima sužinoti
interneto svetainëje www.aspnet.lt.
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Akivaizdu, kad mokytojø ir mokiniø iš visø pasaulio šaliø susitikimas vienoje konkrečioje vietoje yra labai brangus malonumas, todël nemažai partnerysčiø užsimezga naudojantis naujausiomis informacijos priemonëmis, internetu. Á
UNESCO Asocijuotø mokyklø tinklà ásijungusios Lietuvos mokyklos sëkmingai
dalyvauja ávairiuose tarptautiniuose projektuose, kaip bendravimo priemonæ naudodamos tik interneto ryšá. Tai itin puikus, jaunimui patrauklus, o svarbiausia –
palyginti pigus bûdas pažinti vieniems kitus, garsinti savo šalies kultûrà, dalytis
idëjomis ir ágyvendinti tarptautiniø programø projektus.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Ásitraukimas á pasauliná tinklà suteikia galimybæ viso pasaulio mokytojams ir mokiniams dirbti kartu. UNESCO suburia mokytojus ir jaunimà kviesdama á periodiškai organizuojamus jaunimo forumus pasaulio paveldo tema, taip pat ávairius
šiai temai skirtus seminarus, praktinius mokymus. Valstybës UNESCO narës yra
skatinamos pačios imtis iniciatyvos organizuojant specialius švietimo apie pasaulio paveldà kursus mokytojams ir mokiniams.
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2004 m. pabaigoje UNESCO pradëjo vykdyti naujà Jaunimo švietimo apie pasaulio paveldà programos projektà „Didysis Volgos upës kelias“, kurio tikslas –
naudojantis informacinëmis ir komunikacinëmis technologijomis suvienyti jaunus žmones ir sudominti pasaulio paveldo ir biosferos rezervatø apsaugos, darnios plëtros klausimais. Projekte dalyvauja UNESCO asocijuotos mokyklos iš
aštuoniolikos prie Baltijos, Juodosios ir Kaspijos jûrø esančiø valstybiø, taip pat
ir Lietuvos. Projektà vykdančios mokyklos pasirenka joms artimose vietovëse
esantá kultûros, gamtos, mišraus paveldo objektà išsamiam tyrimui, siekdamos
atskleisti, kaip šio objekto apsauga ir išsaugojimas gali užtikrinti darnià pasaulio
plëtrà.

p Internetas - švietimo apie pasaulio paveldà priemonë
Naujos komunikacinës technologijos lëmë spartø informaciniø priemoniø
tobulëjimà ir ávairovæ, todël šiandien jaunas žmogus susiduria su bûtinybe išmokti rasti reikiamos informacijos ir išsiugdyti kritiškà požiûrá á prieinamà informacijà.
Mokiniams reikia padëti sužinoti, ko, kur ir kaip ieškoti.

Internetas
Internetas – tai pasaulinis keitimosi informacija tinklas, atitinkantis bendruosius
komunikacijos standartus. Naudojantis internetu galima susipažinti su informacija, esančia elektroniniuose žurnaluose, bibliografijose, duomenø bankuose, keistis šia informacija ir jà skleisti.
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Interneto galimybës plečiasi neátikëtinai sparčiai. Kiekvienà dienà kuriami nauji
tinklalapiai. 1995 m. buvo 56 mln. interneto vartotojø, o 2004 m. šis skaičius
išaugo iki 817 mln. aktyviø interneto vartotojø.

Elektroninis paðtas
Elektroninis paštas yra bûdas siøsti laiškus kompiuteriais. Laiško tekstas yra surenkamas kompiuteriu, kuris elektroniniu bûdu yra susietas
su kitais kompiuteriais per modemà ir telefonà, arba skirtinæ linijà.
Bet kuri mokykla, turinti bet koká kompiuterá su bet kokios spartos
modemu bei telefono linijà, gali keistis elektroniniais laiškais ir bendrauti žiniatinklyje.

Žiniatinklis (www)

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Žiniatinklis yra viena iš daugybës interneto priemoniø, leidžiančiø žmonëms visame pasaulyje pasiekti informacijà. Interneto vartotojai tarsi skelbimø lentoje gali
rasti jiems rûpimà informacijà.
Atskiri žiniatinklio puslapiai yra vadinami tinklalapiais. Juose dažniausiai yra paryškintø žodžiø ar fraziø su nuorodomis á kitus susijusios informacijos šaltinius
(dokumentus, organizacijas ir pan).
Kai kuriuose tinklalapiuose informacija pateikiama tekstø forma, kiti iliustruojami
vaizdais, animacija ar garsais.

Interneto svetainë yra vienos institucijos, organizacijos, mokyklos ar konkretaus
asmens tinklalapiø grupë.

Kam reikalingas internetas?
Internete galite rasti daug naujø informacijos šaltiniø, be to, turite galimybæ palaikyti tiesioginá ryšá su kolegomis iš viso pasaulio. Bendrauti su savo bendraamžiais
iš ávairiausiø pasaulio šaliø internetu gali ir mokiniai. Atsižvelgdami á mokiniø
poreikius, ágûdžius ir žinias, suteikite jiems informacijos, kaip veiksmingai naudotis internetu ieškant informacijos apie pasaulio paveldà.
Naudojimasis internetu pamokø metu:
º padeda supažindinti mokinius su pagrindinëmis interneto funkcijomis;
º ugdo naudojimosi informacinëmis technologijomis ágûdžius, kurie reikalingi renkant informacijà apie pasaulio paveldà (pavyzdžiui, atliekamam tyrimui);
º suteikia galimybæ skaityti elektroninæ spaudà, dalyvauti elektroniniuose
forumuose ir diskutuoti pasaulio paveldo tema;
º skatina mokymà(-si) apie kultûrø sandûrà, suteikia mokiniams galimybæ
tiesiogiai bendrauti su bendraamžiais kitose pasaulio šalyse;
º skatina mokinius naudotis informacinëmis technologijomis, sprendžiant
specifines problemas.

Internetu ir elektroniniu paštu mokiniai gali prisistatyti patys bei pristatyti savo kultûrà, papročius, vertybes ir paveldà tolimøjø kraštø bendraamžiams. Neišeidami iš klasës, jie gali tiesiogiai bendrauti su savo šalies ar užsienio moksleiviais, daugiau sužinoti vieni apie kitus, apie skirtingas kultûras, civilizacijas ir paveldo vietoves. Ávairiø pasaulio šaliø mokyklos gali bendradarbiauti ágyvendindamos projektus, kuriø tikslas – saugoti visø bendrà paveldà nuo
užterštumo, urbanizacijos, karo ar aplaidumo keliamø grësmiø.
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1. UNESCO Pasaulio paveldo centro tinklalapyje sužinokite, kokiais
bûdais ši organizacija rûpinasi pasaulio paveldo apsauga (http://www.
unesco.org/whc).
2. ASPnet tinklalapyje raskite Lietuvos (http://www.aspnet.lt) ir kitø šaliø
(http://www.unesco.org/education/asp) mokyklas, diegiančias švietimà
apie pasaulio paveldà.
3. Inicijuokite švietimo apie pasaulio paveldà projektà, kuris leistø palyginti dviejø šaliø kultûrinio turizmo teikiamà ekonominæ naudà ir
pavojus pasaulio paveldo vietovëms.
4. Sužinokite ir surašykite Lietuvos ar pasirinktø šaliø vietoves, kurias
siûloma átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà, ir pasikeiskite šia informacija su skirtingø šaliø mokyklomis.
5. Parašykite iliustruotà pasakojimà apie „pavelduko“ apsilankymà
netoli jûsø esančioje paveldo vietovëje ir nusiøskite já kitoms mokykloms.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Veiklos pasiûlymai:

6. Pasirinkite kitoje šalyje esančià pasaulio paveldo vietovæ arba žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru paskelbtà kultûrinæ
tradicijà, parenkite išsamø pristatymà, informacijos ieškodami internete.
7. Savo mokyklos interneto svetainëje sukurkite tinklalapá, kuriame
bus aprašomi mokykloje vykdomi projektai paveldo tema.
8. Bendraukite internetu su kitos šalies kolegomis ir aptarkite su jais
švietimo apie pasaulio paveldà klausimus.
9. Prenumeruokite elektroninæ Pasaulio paveldo informacinio biuletenio versijà, WHNEWS, kur rasite informacijos apie ASPnet.
Taip pat apsilankykite ðvietimo apie pasaulio paveldà internetinëje
svetainëje.
10. Sužinokite daugiau apie Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos
veiklà (http://www.unesco.lt)

p Pasaulio paveldas internete
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Daugiausia duomenø apie pasaulio paveldà yra Pasaulio paveldo centro
svetainëje. Tai tiksliausios informacijos apie Pasaulio paveldo sàrašà, Pasaulio
paveldo konvencijà ir jos partnerius visame pasaulyje šaltinis, kuriame šiuo metu
yra daugiau kaip 12 000 tinklalapiø bei vaizdø. Čia pateikiama informacija apie
paveldo vietoves, Pasaulio paveldo konvencijà, leidinius, taip pat skelbiamos
naujienos, nurodoma, kur ieškoti informacijos, su kokiomis á paveldo apsaugà
ásitraukusiomis organizacijomis rekomenduojama susisiekti. Svetainëje aprašyta
kiekviena iš 812 Pasaulio paveldo sàraše esančiø vietoviø ir pateikiamos nuorodos á bendradarbiaujančiø organizacijø interneto svetaines, kuriose galima rasti
papildomos informacijos. Kiekviena iš 181 valstybës Pasaulio paveldo konvencijos narës taip pat yra apibûdinama savo pačios tinklalapyje, kur pateikiama kontaktø informacija, nuorodos á panašius puslapius bei aprašoma su pasaulio paveldu susijusi veikla.
Pasaulio paveldo centro interneto svetainëje taip pat rasite mokymo vadovo
„Pasaulio paveldas – jaunimo rankose“ elektroninæ versijà anglø ir prancûzø kalbomis.
Pasaulio paveldo centro interneto svetainæ rasite adresu
http://www.unesco.org/whc
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Kiti naudingi interneto adresai
º Pasaulio paveldo sàrašas: http://www.unesco.org/whc/heritage.htm
º Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašas: http://www.unesco.org/
whc/danglist.htm
º Valstybës Pasaulio paveldo konvencijos narës: http://www.unesco.org/
whc/wldrat.htm
º Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašas: http://
www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece.php?lg=en
º Virtuali kelionë po pasaulio paveldo vietoves: http://www.worldheritage-tour.org

Pasaulio paveldo informacinis tinklas
Pasaulio paveldo informacinis tinklas – tai Pasaulio paveldo centro ir kitø
organizacijø, ásitraukusiø á pasaulio paveldo vietoviø apsaugà, partnerystës
rezultatas. Pasaulio paveldo vietoviø apsauga besirûpinančios organizacijos,
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turinčios savo interneto svetaines, yra skelbiamos šio tinklo partnerëmis ir
yra skatinamos aktyviai dalyvauti bei nuolat atnaujinti informacijà apie pasaulio
paveldo vietoves. Svetainëje pateikiamos nuorodos á partneriø tinklalapius.
Daugiau informacijos rasite Pasaulio paveldo informacinio tinklo interneto
svetainëje http://www.unesco.org/whc/whin/enindex.htm.

Naudingi interneto adresai
UNESCO ASOCIJUOTØ MOKYKLØ PROJEKTO TINKLAS
(Associated Schools Project Network; ASPnet)
http://www.unesco.org/education/asp

PASAULIO PAVELDO CENTRAS (World Heritage Centre; WHC)
http://www.unesco.org/whc
elektroninis paštas: wh-info@unesco.org
PASAULIO PAVELDO SÀRAŠAS
http://www.unesco.org/whc/nwhc/pages/sites/main.htm
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UNESCO ASOCIJUOTØ MOKYKLØ PROJEKTE DALYVAUJANČIØ
LIETUVOS MOKYKLØ TINKLAS
http://www.aspnet.lt

ŽMONIJOS ŽODINIO IR NEMATERIALIOJO
PAVELDO ŠEDEVRØ SÀRAŠAS
http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/masterpiece.php?lg=en
PASAULIO APSAUGOS SÀJUNGA
(World Conservation Union; IUCN)
http://www.iucn.org
TARPTAUTINË MUZIEJØ TARYBA
(International Council of Museums; ICOM)
http://www.icom.org
TARPTAUTINË PAMINKLØ IR
PAVELDO VIETOVIØ TARYBA
(International Council on Monuments and Sites; ICOMOS)
http://www.icomos.org
KULTÛROS VERTYBIØ KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO
TARPTAUTINIS STUDIJØ CENTRAS
(International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of
Cultural Property; ICCROM)
http://www.iccrom.org
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INTERNETO ŠALTINIAI APIE PASAULIO PAVELDO VIETOVES
http://www.cr.nps.gov/ncptt/irg/
PASAULIO PAVELDO MIESTØ ORGANIZACIJA
(Organisation of World Heritage Cities; OWHC)
http://www.ovpm.org
LIETUVOS NACIONALINË UNESCO KOMISIJA: http://www.unesco.lt
LR KULTÛROS MINISTERIJA: http://www.muza.lt
LR APLINKOS MINISTERIJA: http://www.am.lt
VALSTYBINË SAUGOMØ TERITORIJØ TARNYBA PRIE LR APLINKOS
MINISTERIJOS: http://www.vstt.lt
KULTÛROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE LR KULTÛROS
MINISTERIJOS: http://www.heritage.lt
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VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTÛRA: http://vssa.lt
GAMTOS PAVELDO FONDAS: http://www.wetlands.lt
LIETUVOS LIAUDIES KULTÛROS CENTRAS: http://www.lfcc.lt

Maèu Pikèu ðventykla Peru. © UNESCO / B. Mourou
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Tikslai
Þinios
Padëti mokiniams daugiau suþinoti ir geriau suprasti:
¢

paveldo ir pasaulio paveldo sàvokas;

¢

pasaulio paveldui kylančias grësmes;

¢

Pasaulio paveldo konvencijos svarbà;

¢

kriterijus, pagal kuriuos á Pasaulio paveldo sàrašà átraukiamos naujos vietovës;

¢

pasaulio paveldo apsaugos procesà.

Nuostatos
Skatinti mokinius:
¢

ásitraukti á vietos paveldo apsaugà;

¢

gerbti ir vertinti pasaulio paveldo vietoves;

¢

geriau pažinti kitas kultûras ir labiau jomis domëtis;

¢

gerbti kultûrø ir gamtos ávairovæ.

Ágûdþiai
Padëti mokiniams iðmokti:
¢

priimti atsakingus sprendimus, padësiančius išsaugoti vietos bei pasaulio paveldà;

¢

dalyvauti sprendžiant su paveldu susijusias problemas;

¢

prisidëti prie paveldo apsaugos;

¢

atlikti tyrimus ir naudoti analitines priemones siekiant daugiau sužinoti apie pasaulio paveldà.
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Nekilnojamasis paveldas:
Tadþ Mahalas, Indija.
© UNESCO / P. Leclaire

Paveldo samprata
p Kas yra paveldas?
Paveldas – tai, kas paveldima. Žmonija iš kartos á kartà paveldi žemæ, paveldi
pasaulá. Kita vertus, pati žmonija yra pasaulio dalis, todël visa, kas žmoniø
sukurta, kas ateina iš praeities, irgi yra paveldas. Siauresne prasme paveldas –
tai išskirtinæ išliekamàjà vertæ turinčios vertybës: vietos ir objektai, kuriuos
norime išsaugoti. Vienus objektus vertiname, nes tai mûsø protëviø palikimas,
kiti gamtos ir kultûros paveldo objektai mums yra tiesiog gražûs, dar kiti –
reikšmingi mokslui ar nepakeičiami gyvybës ir ákvëpimo šaltiniai. Kultûros ir
gamtos paveldas – mûsø tapatybës, pasaulëžiûros šaltinis, mûsø atramos taškas.
Paveldas dažnai atspindi mûsø protëviø gyvenimà ir neretai yra išlikæs iki šiø
dienø tik dël ypatingø pastangø siekiant já išsaugoti.
Ar galite ásivaizduoti savo vietovæ be paveldo objektø? Pamàstykite apie savo
gyvenamà vietovæ. Kas simbolizuoja praeitá, dabartá ir ateitá? Kà reikëtø išsaugoti?
Kà bûtø galima pakeisti? Ko negalima leisti pakeisti?
Pasaulio paveldas yra kultûrinis ir gamtinis. Galbût savo regione žinote
archeologiniø vietoviø, piešiniø ant uolø, bažnyčiø ar istoriniø miestø. Visa
tai yra kultûros paveldas. Galbût gyvenate netoli miško ar nuostabios
jûros pakrantës? Tai yra gamtos paveldas. Visas šis paveldas vadinamas
n e k i l n o j a m u o j u p a v e l d u (jis negali bûti lengvai pajudinamas, o
perkeltas á kità vietà netenka dalies savo vertës). Kiti paveldo objektai –
monetos, augalø pavyzdžiai, piešiniai, skulptûros ar istoriniai žmogaus darbo
kûriniai yra vadinami kilnojamuoju paveldu (jie gali bûti lengvai perkeliami iš
vienos vietos á kità). Tokios materialios kultûros vertybës dažniausiai saugomos
muziejuose ar privačiø asmenø kolekcijose. Tačiau gerai pasižvalgæ rasime mums
svarbiø, istorinæ ir meninæ vertæ turinčiø daiktø ir savo buityje.

Kilnojamasis paveldas:
afrikietiðka kaukë.
© UNESCO /
P. Leclaire

¢ 2 uþduotis
PAVELDO REIKÐMË
Tikslas: suprasti paveldo reikšmæ ir vertæ bei nustatyti
paveldo tipus

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos, istorija,
socialiniai
mokslai

Didžiosios
fotografijos

Asmeniniai
daiktai

Kilnojamasis paveldas

P Parodykite mokiniams koká nors savo paties daiktà (paveikslà, papuošalà,

Nekilnojamasis paveldas
Paaiškinkite, kad visi á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà átraukti objektai yra
materialusis nekilnojamasis paveldas. Parinkite pavyzdžiø iš didžiøjø fotografijø.
PAptarkite
º Kodël negalima vertingø statiniø perkelti iš vienos vietovës ar šalies á kità,
kodël jie tokie svarbûs vietos bendruomenei ir kodël vietos bendruomenës
tradicijø, papročiø ir kitø nematerialiojo paveldo vertybiø išsaugojimas
siejamas su materialiøjø vertybiø išlikimu?
º Paprašykite mokiniø prisiminti Lietuvos ar kitø šaliø paveldo vietoves, kuriose
jie lankësi, apie kurias mokësi mokykloje, skaitë ar matë filmuose. Paprašykite
aprašyti, kuo jos pasirodë reikšmingos ir patrauklios (puiki architektûra, retos
augalø ar gyvûnø rûšys, papročiai ir pan.). Kokià žinià jos mums perduoda?
Tegul mokiniai pagalvoja apie kultûros ir gamtos paveldo vietoves, kurias jie norëtø
išsaugoti. Surašykite priežastis, kodël yra svarbu išsaugoti šias vietoves. Kartu
aptarkite surašytas priežastis.
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kilimà ar keramikos dirbiná), kuris Jûsø šeimoje buvo perduodamas iš kartos á
kartà ir kurá Jûs branginate. Paaiškinkite, kad tai yra kilnojamasis paveldas, nes já
galima pernešti iš vienos vietos á kità. Ar tai kultûros, ar gamtos paveldas?
PAptarkite
º Koks tai daiktas? Kodël jis Jums vertingas ir kodël norite já išsaugoti? Kaip
turëtumëte elgtis, kad išsaugotumëte šá objektà savo vaikams?
º Paprašykite mokiniø kità dienà á klasæ atsinešti po vienà branginamà daiktà.
Visus objektus parodykite laikinai ákurtame klasës muziejuje ir juos aptarkite.
Kodël šie daiktai tokie vertingi mokiniams, kad jie norëtø išsaugoti juos ateities
kartoms?
P Paaiškinkite, kad UNESCO prižiûri, kaip ágyvendinama Tarptautinë
kilnojamojo kultûros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO Nelegalaus
kultûros vertybiø ávežimo, išvežimo ir nuosavybës teisës perdavimo uždraudimo
priemoniø konvencija, 1970 m. lapkričio 14 d.). 1998 m. Lietuva ratifikavo šià
konvencijà. Už jos ágyvendinimà Lietuvoje atsakinga Kultûros ministerija ir jos
ágaliotas Kultûros paveldo departamentas.

&8&:1.45&;*1)&8
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Nematerialus paveldas: ðokëjai
ið Burundþio. © UNESCO /
M. Claude

p Rimtos paveldo išlikimo grësmës
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Reaguodama á po Pirmojo pasaulinio karo paveldui iškilusià grësmæ, Jungtiniø
Tautø pirmtakë Tautø Lyga ëmësi ieškoti paveldo apsaugos bûdø. Lyga kreipësi
á ávairias pasaulio šalis, kviesdama bendradarbiauti siekiant išsaugoti paveldà.
Ši veikla ágavo pagreitá 1945 m. (Antrojo pasaulinio karo pabaigoje) ákûrus
Jungtiniø Tautø švietimo, mokslo ir kultûros organizacijà (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation; UNESCO). Buvo pradëta keletas
kampanijø, siekiant išsaugoti ypatingos reikšmës vietoves, rengiami tarptautiniø
konvencijø projektai ir paveldo išsaugojimo rekomendacijos. Viena iš priimtø
konvencijø – Konvencija dël kultûros vertybiø apsaugos ginkluoto konflikto
metu (dar žinoma kaip 1954 m. Hagos konvencija) ir jos protokolas buvo
specialiai parengti siekiant apsaugoti kultûros paveldà karo metu. 1998 m.
Lietuva ratifikavo Hagos konvencijà dël kultûros vertybiø apsaugos ginkluoto
konflikto metu ir jos protokolà. 2001 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos
Seimas ratifikavo 1954 metø Hagos konvencijos dël kultûros vertybiø apsaugos
ginkluoto konflikto metu antràjá protokolà. Lietuva tapo septintàja šá protokolà
ratifikavusia valstybe.
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Vilniaus senamiestis © Paulius Mudënas

Pasaulio paveldo gelbëjimas
XX a. šeštame dešimtmetyje sprendimas Egipte pastatyti Asuano (Aswano)
užtvankà paskatino UNESCO pirmà kartà istorijoje suvienyti tarptautinës
bendruomenës pastangas, siekiant išsaugoti reikšmingà paveldo vietovæ. Planai
užtvindyti Nilo upës slëná, kuriame išlikusios vienos nuostabiausiø senovës
Egipto civilizacijos vertybiø, taip pat Abu Simbelio šventyklø užtvindymas sukëlë
didelá tarptautiná susirûpinimà. Tai buvo áspëjimas pasaulio bendruomenei, kad
reikalinga skubi suderinta paveldo apsauga. Gavusi Egipto ir Sudano vyriausybiø kreipimàsi, 1959 m. UNESCO pradëjo tarptautinæ Abu Simbelio išsaugojimo kampanijà. UNESCO pastangas parëmë apie penkiasdešimt šaliø, kurios per
aštuoniolika metø trukusià skubios paveldo apsaugos kampanijà paaukojo 80 milijonø JAV doleriø sumà.
Pritaikius šiuolaikinës inžinerijos technologijas Filë (Philae) salos šventyklos buvo
kruopščiai išardytos ir perstatytos netoliese esančioje Agilkijos (Agilkia) saloje,
kurios nesiekë Nilo potvyniai. Norint šias skulptûras pastatyti saloje, reikëjo
susprogdinti joje esančias uolas ir á jø vietà pergabenti sunkius išardytø šventyklø
blokus. Vieno akmeninio bloko svoris siekë nuo pusës iki 12 tonø. Iš viso reikëjo
perkelti apie 40 000 blokø, kuriø kiekvienas buvo specialiai paženklintas, tokiu
bûdu užtikrinant tikslià jo vietà naujoje vietovëje.
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Viktorijos kriokliai, Zambija
ir Zimbabvë.
© UNESCO / D. Reed

Pastačius Asuano užtvankà, Nilo upës vandenys bûtø visiškai užliejæ Abu
Simbelio šventyklas. Vienintelis bûdas išsaugoti šiuos nekilnojamojo kultûros
paveldo objektus buvo išardyti ir perkelti milžiniškas skulptûras á kità vietà.
Šiandien viso pasaulio gamtosaugininkai sutinka, kad kultûros paveldo paminklø
perkëlimas, išskyrus kritinius (pavyzdžiui, Abu Simbelio) atvejus, yra ypač nepageidautinas.

p Sëkminga Abu Simbelio kampanija
Abu Simbelio šventyklø apsaugos kampanija parodë, kad pasaulyje yra
išskirtinës pasaulinës reikšmës objektø, kurie rûpi ne tik toje teritorijoje
gyvenančioms tautoms. Be to, kampanija árodë, kad skirtingø tautø vienybë ir
bendra atsakomybë yra ypač svarbios išsaugant paveldà. Šio projekto sëkmë
paskatino pradëti kitas paveldo apsaugos kampanijas Venecijoje (Italija),
Mohendžo Dare (Moenjodaro) (Pakistanas), taip pat Borobudure (Indonezija).
Kai kurios kampanijos yra tebevykdomos, pavyzdžiui, Tarptautinë Angkoro
miesto šventyklø apsaugos programa Kambodžoje.
Nuo 1980 m. UNESCO iniciatyva buvo ásteigtas Tarpvyriausybinis Egipto
muziejø komitetas, kurio nare iki 2005 m. buvo ir Lietuva.
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Nubijos paminklai perkeliami
ið Abu Simbelio á Filà, Egiptas.
© UNESCO / NENADOVIC

¢ 3 uþduotis
SEPTYNI PASAULIO STEBUKLAI
Tikslas: aptarti unikalias pasaulio vietas, žvelgiant nuo
antikos laikø iki šiø dienø.

Diskusija

Pamokos užduotis

1 pamoka

Istorija, geografija, Pasaulio paveldo
socialiniai mokslai žemëlapis, trumpi
aprašymai

Idëja sudaryti svarbiø vietoviø sàrašà gimë labai seniai. Iš senovës graikø žinome
apie septynis pasaulio stebuklus – pirmàjá pasaulio paveldo sàrašà:
º
º
º
º
º
º
º

Egipto piramidës
Kabantieji Babilono sodai
Artemidës šventykla Efese
Dzeuso statula Olimpijoje
Halikarnaso mauzoliejus
Rodo kolosas
Aleksandrijos švyturys
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Memfis ir Nekropolis –
Piramidþiø laukai nuo Gizos iki
Daðuro, Egiptas. © UNESCO /
F. Alcoceba

Iki mûsø laikø išliko tik Egipto piramidës, kiti šeši senovës pasaulio stebuklai
beveik arba visai išnyko. Apie jø egzistavimà žinome tik iš menkø archeologiniø
radiniø bei rašytiniø šaltiniø.

P Paprašykite kiekvieno iš mokiniø užrašyti septynias jiems svarbiausias ir
gražiausias vietoves – septynis jø siûlomus pasaulio stebuklus; palyginkite
mokiniø pasiûlytas ir Pasaulio paveldo sàraše esančias vietoves. Aptarkite
rezultatus.
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Senovës graikai septynis pasaulio stebuklus laikë garsiausiais Viduržemio jûros
regiono kultûros paminklais. Pasaulio paveldo sàraše yra viso pasaulio kultûros ir
gamtos paveldo vertybës. Atsižvelgiant á tai, kad Pasaulio paveldo konvencijoje
numatomos teisinës apsaugos priemonës, galima tikëtis, kad per ateinančius
šimtmečius pavyks išsaugoti pasaulio paveldo vietoves ir jø neištiks septyniø
pasaulio stebuklø likimas.

p Pasaulio paveldo konvencijos rengimas
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Pasibaigus Abu Simbelio šventyklø išsaugojimo kampanijai, UNESCO kartu su
nevyriausybine organizacija Tarptautine paminklø ir paveldo vietoviø taryba
(ICOMOS) pradëjo rengti Kultûros paveldo konvencijà. Jungtinës Amerikos
Valstijos ir Tarptautinë gamtosaugos sàjunga (IUCN, dar žinoma kaip Pasaulio
apsaugos sàjunga) pasiûlë gamtos ir kultûros paveldo vietoviø apsaugos nuostatas
sujungti á vienà teisiná aktà. Šis pasiûlymas buvo pateiktas 1972 m. rugsëjo mënesá
Stokholme (Švedija) vykusioje Jungtiniø Tautø konferencijoje žmogaus aplinkos
tema. Po dvidešimties metø (1992 m.) surengtas Rio de Žaneiro aukščiausiojo
lygio susitikimas. Taip buvo sukurtas pagrindas parengti tarptautiná išskirtinës
visuotinës reikšmës kultûros bei gamtos paveldo apsaugos dokumentà. Stokholmo
konferencija pavedë UNESCO, specializuotai Jungtiniø Tautø institucijai, vienintelei
turinčiai plačius pasaulinius ágaliojimus švietimo, mokslo ir kultûros srityse, parengti
kultûros ir gamtos paveldo globos konvencijos projektà.
Praëjus keletui mënesiø po Jungtiniø Tautø konferencijos žmogaus aplinkos tema
Stokholme, 1972 m. lapkričio 16 d. UNESCO bûstinëje Paryžiuje (Prancûzija)
vykusios UNESCO Generalinës konferencijos septynioliktos sesijos metu
buvo priimta Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija.
Šis dokumentas tapo plačiausiai pripažintu ir veiksmingiausiu tarptautinæ galià
turinčiu kultûros ir gamtos paveldo apsaugos instrumentu. Pasaulio kultûros
ir gamtos paveldo globos konvencijà iki 2005 m. kovo mën. buvo pasirašiusi
181 šalis.
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Valstybë gali prisijungti prie Pasaulio paveldo konvencijos arba jà ratifikuoti. Tai
reiškia, kad valstybë ásipareigoja laikytis šios konvencijos reikalavimø.
Lietuva pirmoji iš valstybingumà atkûrusiø Baltijos valstybiø 1992 m. prisijungë prie
Pasaulio paveldo konvencijos. Mûsø kaimynës Latvija ir Estija prie šios konvencijos
prisijungë 1995 m. Lietuvoje už Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo konvencijos
ágyvendinimà atsakinga Kultûros ministerija bei jos ágaliotas Kultûros paveldo
apsaugos departamentas ir Aplinkos ministerija bei jos ágaliota Valstybinë saugomø
teritorijø tarnyba.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Už Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencijos ágyvendinimà atsakingas
Pasaulio paveldo komitetas, kuris priima sprendimus dël objektø (vertybiø)
átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà. Jis taip pat vertina šiame sàraše esančiø objektø
bûklæ ir skatina valstybes imtis priemoniø, jeigu objektai neatitinka gamtos ir
kultûros paveldo apsaugai keliamø reikalavimø.
Pasaulio paveldo komitetà sudaro 21 valstybë, kurios narystë komitete trunka 4
metus. Valstybës á komitetà yra renkamos UNESCO Generalinës konferencijos
metu vykstančioje konvencijà ratifikavusiø šaliø ar prie jos prisijungusiø šaliø
Generalinëje asamblëjoje. Nuo 2005 m. Pasaulio paveldo komiteto narëmis yra
Argentina, Beninas, Čilë, Kinija, Kolumbija, Egiptas, Indija, Japonija, Kuveitas,
Libanas, Lietuva, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Nigerija, Norvegija, Omanas,
Portugalija, Rusijos Federacija, Sent Liusija (Saint Lucia), Pietø Afrikos Respublika,
Didžioji Britanija. Nuo 2005 m. liepos iki 2006 m. liepos komitetui pirmininkavo
Lietuva.

Administracinius Pasaulio paveldo komiteto sprendimus ágyvendina nuolat dirbantis
Pasaulio paveldo centras.

¢ 4 uþduotis
PAVELDO IR APSAUGOS SÀVOKOS
Tikslas: geriau suprasti paveldo ir jo iðsaugojimo koncepcijà

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos

Terminø
žodynas, ávairûs
žodynai

P Paprašykite mokiniø savais žodžiais apibûdinti paveldà ir paveldo apsaugà
bei parašyti trumpà rašinëlá šia tema. Paklauskite mokiniø, ar jie žino kokias
nors dabartines paveldo apsaugos programas, ágyvendinamas jø gyvenamose
vietovëse, ir paprašykite pasiûlyti kitø panašaus pobûdžio projektø.

&8&:1.45&;*1)4
043;*3(./&
45

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Itchan Kala vidinis miestas, Uzbekija © UNESCO

UNESCO bûstinë,
Paryþius, Prancûzija.
© UNESCO /
F. Dunouau

UNESCO Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija
p Pasaulio paveldo konvencija
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Dabartinæ paveldo sampratà subrandino procesas, susijæs su šiuolaikinës visuomenës raida,
vertybëmis ir poreikiais. Praeityje dëmesys daugiausia krypo á pavienius meno kûrinius ar
didžiuosius paminklus. Masiški griovimai, nulemti pasauliniø karø ir didžiulës pramoninës
plëtros, prasidëjusios šeštajame dešimtmetyje, privertë žmones susivokti, kad jø gyvenimas
glaudžiai susijæs su aplinka, kurioje jie gyvena ir dirba. Kultûrinë ir gamtinë aplinka yra žmoniø
kultûros tapatumo pamatas ir dvasinis gyvenimo kokybës darnos etalonas. Šiuolaikinë kryptis –
suvokti kultûros ir gamtos paveldà plačiausiai, apimant visus ámanomus ženklus, kurie liudija
žmoniø veiklà ir laimëjimus per laiko slinktá.
Laikui bëgant keitësi ir paveldo apsaugos samprata. Paveldo apsaugos filosofija formavosi
daug metø ir šiandien ji yra kur kas platesnë nei XIX a. pabaigoje ar XX a. viduryje. Dar
ir dabar tebesitæsia tarptautinës, regioninës bei atskirø šaliø specialistø diskusijos, kuriø
tikslas – rasti geriausius paveldo apsaugos metodus, mokantis iš praëjusiø šimtmečiø klaidø ir
laimëjimø.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Nuo seno tautos domëjosi savo praeitimi ir puoselëjo tai, kà vertingiausio sukûrë jø
protëviai. Jokie ástatymai senovëje neápareigojo jø to daryti – protëviø sukurtos vertybës
buvo saugomos dël ideologiniø, religiniø ar pragmatiniø priežasčiø, kuriant savas tradicijas ir
kaupiant patirtá. Šie ágûdžiai buvo perduodami iš kartos á kartà. Taip buvo išsaugoti daugelio
kultûrø lobiai, ypač tø tautø, kurios buvo praradusios valstybingumà ir kuriø kultûros raida
buvo suvaržyta. Neveltui Lietuvos Nacionalinio saugumo pagrindø ástatymas (1996 m.)
nurodo, kad viena iš nacionalinio saugumo užtikrinimo priemoniø yra Lietuvos kultûros
tæstinumas – kultûros paveldo apsauga.
Pamatinis UNESCO principas skelbia, kad kiekvienos tautos paveldas yra visø tautø paveldas.
Už paveldà ir jo priežiûrà pirmiausia atsako já sukûrusi bendruomenë, o po jos ta, kuriai
tenka šiuo paveldu rûpintis. Šias atsakomybes papildo pareiga laikytis tarptautiniø paveldo
apsaugos chartijø bei konvencijø, kurios nustato ir principus, ir su jais susijusià atsakomybæ.
Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija tapo pirmuoju oficialiu tarptautiniu
dokumentu, kuriame rašoma apie bûtinybæ pažinti ir saugoti neákainojamos pasaulinës vertës
kultûros ir gamtos paveldà, kuris yra nepakeičiamas. Konvencijoje átvirtinama moralinë ir
finansinë atsakomybë tarptautinio bendradarbiavimo bûdu saugoti visiems bendrà kultûros
ir gamtos paveldà.

¢ 5 uþduotis
PAVELDO IŠSAUGOJIMAS – NACIONALINIAI
ÁSTATYMAI IR TARPTAUTINËS KONVENCIJOS
Tikslas: plačiau sužinoti apie nacionalines ir tarptautines
paveldo apsaugos pastangas

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Kalbos, istorija,
socialiniai mokslai

Pasaulio paveldo
konvencija, papildoma
informacinë medžiaga

P Suskirstykite mokinius á dvi grupes ir pateikite jiems šias užduotis ir
klausimus:
(a) Pasiûlykite pirmajai grupei išsiaiškinti, ar ir kada Lietuva prisijungë prie Pasaulio
paveldo konvencijos (šià informacijà mokiniai gali rasti pasaulio paveldo
žemëlapyje, UNESCO interneto svetainëje (www.unesco.org) arba Lietuvos
nacionalinës UNESCO komisijos interneto svetainëje (www.unesco.lt). Kokie
šios konvencijos pasirašymo motyvai ir privalumai?
(b) Pasiûlykite antrajai grupei išvardyti priežastis, paskatinusias tarptautinæ
bendruomenæ (UNESCO) priimti Pasaulio paveldo konvencijà.
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(c) Paprašykite mokiniø perskaityti Pasaulio paveldo konvencijà, padaryti jos santraukà
ir jà aptarti. Paprašykite mokiniø išvardyti penkis pagrindinius reikalavimus, kuriø
laikytis ásipareigoja valstybë, prisijungusi prie Pasaulio paveldo konvencijos.
(c) Paprašykite mokiniø išsiaiškinti, kokie Lietuvos ástatymai užtikrina mûsø valstybëje
esančiø pasaulio ir nacionalinës reikšmës paveldo objektø apsaugà. O kaip
užtikrinama vietinës reikšmës paveldo objektø apsauga?
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Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo konvencijos 27-ojo straipsnio
ketvirtajame skyriuje pabrëžiama, kodël yra svarbu švietimà apie
pasaulio paveldà átraukti á mokymosi programas visame pasaulyje.
Valstybës narës yra skatinamos „visomis tinkamomis priemonëmis,
ypač diegiant švietimo ir informacines programomas, stiprinti
žmoniø supratimà apie kultûros ir gamtos paveldà bei skiepyti jam
pagarbà“

Gamta ir kultûra viena kità papildo. Kalba, papročiai, etinës tradicijos,
amatø tradicijos yra tokios, kokios galëjo susiformuoti teritorijai bûdingomis
biologinës ávairovës sàlygomis. Skirtingø tautø kultûrinë tapatybë susiformavo
jø gyvenamojoje gamtinëje aplinkoje, nuo kurios neretai priklauso ir pačiø
nuostabiausiø paminklø, pastatø bei vietoviø grožis. Kai kurios áspûdingiausios
gamtos paveldo vietovës saugo daugelá šimtmečiø trukusios žmoniø veiklos

Jaunimo
forumo pasaulio
paveldo tema dalyviai,
Bergenas, Norvegija.
© UNESCO

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

p Glaudûs gamtos ir kultûros saitai

pëdsakus, kitos vietovës yra ypač reikšmingos tautoms dël savo dvasinës, kultûrinës
ar meninës vertës.
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UNESCO skatina žvelgti á paveldo išsaugojimà, jungiant abu aspektus, suvokiant ir
plečiant žinias apie biologinës ir kultûrinës ávairovës sàsajas ir šia kryptimi ugdant
visuomenæ.
Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija šiuo požiûriu yra išskirtinis
dokumentas, nes tai vienintelis tarptautinis dokumentas, kuriame kalbama apie
bendrà kultûros ir gamtos apsaugà visame pasaulyje.

&8&:1.45&;*1)4
043;*3(./&

p Kultûros ir gamtos paveldas
Kultûros paveldas apibrëžiamas pirmajame Pasaulio paveldo konvencijos straipsnyje,
o gamtos paveldas – antrajame.

Nepalo asocijuotø
mokyklø mokiniai ðluoja
Bajrayiogni’io ðventyklos
laiptus.
© UNESCO
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„Tikrieji miesto kultûros paveldo saugotojai yra jø gyventojai. Kur juos rasti? Visur,
tačiau akivaizdu, kad pradëti ieškoti reikëtø mokyklose.“
Norvegijos kultûros ministrë Asë Kleveland (Ase Kleveland) (1995 m.)

p Kultûriniai kraštovaizdžiai
Kas tai yra kultûrinis kraštovaizdis?

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005
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Nuo 1992 metø Pasaulio paveldo komitetas pripažásta kultûros ir gamtos ryšius
apibrëžiančià kultûros kraštovaizdžio sàvokà.
Á Pasaulio paveldo sàrašà átraukti šie bei kiti kultûriniai kraštovaizdžiai: Tongariro
nacionalinis parkas Naujojoje Zelandijoje, Uluru Kata Tjutos (Uluru-Kata Tjuta)
nacionalinis parkas Australijoje, Filipinø Kordiljerø ryžiø auginimo terasos, Sintros
kultûrinis kraštovaizdis Portugalijoje, Lednice-Valticës kultûrinis kraštovaizdis
(Lednice-Valtice) Čekijoje, Halštato-Dachšteino/Zalckamerguto (Hallstatt-Dachstein/
Salzkammergut) kultûrinis kraštovaizdis Austrijoje, Mont Perdu (Pyrénées-Mont
Perdu) kraštovaizdis Pirënø kalnuose Prancûzijoje ir Ispanijoje, Kostjeros Amalfitanos
(Costiera Amalfitana), Portoveneros (Portovenera), Sank Tero (Cinque Terre) Italijoje,
taip pat Palmarijos, Tino ir Tineto (Palmaria, Tino, Tinetto) salos Italijoje bei Pietø
Lolando (Ölando) žemës ûkio kraštovaizdis Švedijoje. Daugiau informacijos apie á
Pasaulio paveldo sàrašà átrauktus kultûrinius kraštovaizdžius galite rasti UNESCO
Pasaulio paveldo centro interneto svetainëje.

Sintros kultûrinis
kraðtovaizdis,
Portugalija. © UNESCO

Pasaulio paveldo apsaugos procesas
Pasaulio paveldo globa yra nenutrûkstamas procesas, susidedantis iš keliø svarbiø
etapø. Siekdama ásitraukti á šá procesà valstybë tampa Pasaulio paveldo konvencijos
nare ir taip ásipareigoja saugoti pasaulio paveldà. 1972 m. priimtà Pasaulio gamtos ir
kultûros paveldo globos konvencijà iki 2005 m. kovo mënesio buvo pasirašiusi 181
pasaulio valstybë. Tik prisijungusi prie šios konvencijos valstybë ágyja teisæ siûlyti savo
teritorijoje esančias vietoves átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà.
Toliau pateikiamose iliustracijose parodoma, kaip vyksta
šis atrankos procesas.

1 Pasirašiusi Pasaulio paveldo konvencijà, valstybë
tampa valstybe konvencijos nare bei ásipareigoja
globoti kultûros ir gamtos paveldà tiek savo, tiek kitø
konvencijà pasirašiusiø valstybiø teritorijose.
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2 Valstybë narë parengia preliminarø jos

3 Iš preliminaraus sàrašo valstybë narë atrenka
kelis vertingiausius objektus ir siûlo átraukti juos á
Pasaulio paveldo sàrašà.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

teritorijoje esančiø išskirtinës visuotinës vertës
kultûros ir gamtos paveldo vietoviø sàrašà.

4 Užpildyta paraiška (oficialus siûlymas átraukti á Pasaulio paveldo
sàrašà) yra siunčiama á UNESCO Pasaulio paveldo centrà.

5 UNESCO Pasaulio paveldo
centras peržiûri, ar paraiška
yra parengta tinkamai ir pagal
reikalavimus, ir siunčia jà
ávertinti á Pasaulio apsaugos
sàjungà (IUCN) ir/arba á
Tarptautinæ paminklø ir
paveldo vietoviø tarybà (ICOMOS).

6 Specialistai aplanko vietoves bei ávertina jø
unikalumà, autentiškumà, apsaugà ir valdymà.

7 Tarptautinës paminklø ir paveldo

50

vietoviø tarybos ir/arba Pasaulio
apsaugos sàjungos specialistai,
remdamiesi kultûros ir gamtos paveldo kriterijais,
ávertina siûlymà átraukti objektà á Pasaulio paveldo sàrašà.

8 Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos
ir/arba Pasaulio apsaugos sàjungos specialistai parengia
vertinimo ataskaità.

9
Septyni Pasaulio paveldo komiteto atstovai
išanalizuoja paraiškà, apžvelgia gautus
ávertinimus ir pateikia savo rekomendacijas
Pasaulio paveldo komitetui.
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10 Galutiná sprendimà
priima Pasaulio
paveldo komitetas,
kurá sudaro 21
valstybës atstovai. Sprendimas gali bûti trejopas: átraukti, atidëti
arba atmesti. Vëliau Pasaulio paveldo komitetas palaiko ryšius su
valstybëmis Pasaulio paveldo konvencijos narëmis, kontroliuoja á
Pasaulio paveldo sàrašà árašytø vertybiø bûklæ ir apsaugà.

p Pasaulio paveldo sàrašas – neákainojamos pasaulinës
vertës vietovës
Pasirašiusi Pasaulio paveldo konvencijà valstybë tampa valstybe Konvencijos
nare ir ásipareigoja saugoti savo teritorijoje esantá kultûros ir gamtos paveldà
dabarties ir ateities kartoms.
Valstybë, pasirašiusi Pasaulio paveldo konvencijà, ágyja teisæ siûlyti jos teritorijoje
esančias vietoves átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà. Paveldo vietovæ gali pasiûlyti
vietos gyventojai, tačiau galutinis pasiûlymas UNESCO privalo bûti pateiktas
oficialios valdžios institucijos vardu. Pirmiausia valstybë turi nuspræsti, kokias
vietoves vertëtø siûlyti. Dažnai šis atrankos procesas vadinamas identifikacija.
Konvencijoje rašoma, kad valstybës – Pasaulio paveldo konvencijos narës privalo
sudaryti savo teritorijoje esančiø išskirtinës visuotinës vertës kultûros ir gamtos
paveldo vietoviø registrà. Atrinktø objektø, kurie galëtø bûti átraukti á Pasaulio
paveldo sàrašà, registras turi bûti pateiktas UNESCO Pasaulio paveldo centrui.
Toks registras vadinamas preliminariuoju sàrašu.
Valstybë Pasaulio paveldo konvencijos narë, nusprendusi á Pasaulio paveldo
sàrašà pasiûlyti tam tikrà paveldo vietovæ, privalo parengti specialià paraiškà.
Remdamasi Pasaulio paveldo komiteto nustatytais atrankos kriterijais, valstybë
turi paaiškinti ir išdëstyti, kodël vietovæ reikëtø átraukti á Pasaulio paveldo
sàrašà, bei árodyti, kad ji yra tinkamai saugojama ir tvarkoma. Be to, yra svarbu
pateikti analizæ, kurioje valstybës siûloma vietovë yra palyginama su kitø šaliø
panašiomis vietovëmis ar objektais. Tarptautinë paminklø ir paveldo vietoviø
taryba ir/arba Pasaulio apsaugos sàjunga ávertina gautus pasiûlymus ir pateikia
rekomendacijas Pasaulio paveldo komitetui, kuris priima galutiná sprendimà dël
vertybës átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà
2005 m. liepos mën. Pasaulio paveldo sàrašà sudarë 812 objektø: 628 kultûros
objektai, 160 gamtos objektø ir 24 mišrûs kultûros ir gamtos objektai 137
valstybëse. Unikaliais pasaulio paveldo objektais yra pripažinti Vilniaus istorinis
centras (1994 m.), Kuršiø nerija (2000 m.), Kernavës archeologinë vietovë
(2004 m.) ir F. G. W. Struvës dienovidinio lanko geodeziniai punktai (Gireišiai,
Paliepiukai, Meškonys) (2005 m.).
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p Visuotinë pasaulio paveldo apsaugos strategija

&8&:1.45&;*1)4
×*2Ð1&5.8

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Pasaulio paveldo komitetas aktyviai siekia užtikrinti tolygø pasaulio paveldu
pripažástamø objektø pasiskirstymà visuose pasaulio regionuose: Afrikoje,
Arabø regiono šalyse, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione, Europoje ir Šiaurës
Amerikoje, Lotynø Amerikos ir Karibø jûros regione. 1994 m. Pasaulio paveldo
komitetas nusprendë skirti ypatingà dëmesá á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktø
regioniniø kultûros ir gamtos objektø ávairovei. Šiam tikslui komitetas priëmë
Visuotinæ pasaulio paveldo apsaugos strategijà.

¢ 6 uþduotis
LIETUVOJE ESANČIOS PASAULIO PAVELDO
VIETOVËS MAKETO KÛRIMAS
Tikslas: geriau pažinti pasirinktos vertybës istorijà,
architektûros ir gamtos ypatumus, vertes (kriterijus), dël
kuriø ji árašyta á Pasaulio paveldo sàrašà, skatinti mokiniø
kûrybiškumà.

Pratimas

Pamokos
Kelios pamokos Matematika, Didžiosios foto- Kartonas, klijai,
užduotis arba
dailë, istorija,
grafijos
plastilinas
popamokinë
geografija
veikla

P
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Aptarkite su mokiniais Lietuvoje esančias pasaulio paveldo vietoves.
Išsirinkite vienà jø ir padarykite maketà. Darbo metu pasikvieskite ávairiø
disciplinø mokytojus, kurie padës geriau suvokti pasirinktos vietovës
formavimosi raidà bei vertingumà.
P Istorijos mokytojas padës geriau suvokti, kaip vietovë formavosi, kurie
jos elementai atsirado pirmiausia, kokie istoriniai ávykiai turëjo átakos jos
dabartiniam vaizdui.
P Geografijos mokytojas paaiškins, kokià átakà vietovës savitumui turëjo
geografinë padëtis, gamtiniai ištekliai, klimatas, vandens telkiniai.
P Matematikos mokytojas galëtø paaiškinti, kaip apskaičiuoti vietovës mastelá
bei proporcijas ir kaip rengiant maketà jas išlaikyti.
P Dailës mokytojas galëtø aptarti estetines pastatø ar gamtos peizažo savybes.
Baigæ maketà surenkite jo pristatymà pasikviesdami tëvus ar kitø mokyklø
mokinius, taip pat patikrinkite jø žinias, surengdami viktorinà.
Gerai pažástamà Lietuvos vietovæ verta pasirinkti dël to, kad geriau jà pažindami
lengviau suvoksite, kiek daug informacijos slypi paveldo objektuose, ir geriau
suprasite savo
šalies paveldo
kultûrinæ vertæ.
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Galite pasirinkti
ir kitoje šalyje
esančià pasaulio
paveldo vietovæ.

Vilniaus
senamiesčio maketas.
© Fotografija:
Paulius Mudënas

¢ 7 uþduotis
EUROPOJE ESANČIØ PASAULIO PAVELDO VIETOVIØ
PADËTIES NUSTATYMAS
Tikslas: sužinoti apie Europoje esančias pasaulio paveldo
vietoves

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 arba 2
pamokos

Geografija,
istorija

Užduočiø lapas. Europoje
esančiø pasaulio paveldo
vietoviø padëties nustatymas,
pasaulio paveldo žemëlapis,
trumpi aprašymai

P Kiekvienam mokiniui pateikite po užduočiø lapo kopijà.
Paprašykite mokiniø išvardyti dešimt Lietuvoje ir netoli jos esančiø pasaulio
paveldo vietoviø.
Ar Lietuva yra pasirašiusi Pasaulio paveldo konvencijà?
Kokios Lietuvos institucijos yra atsakingos už Pasaulio paveldo konvencijos
ágyvendinimà (už kultûros paveldo apsaugà ir gamtos paveldo apsaugà)?
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Kokie ryšiai sieja Lietuvà su UNESCO? Ar Lietuvoje veikia Nacionalinë
UNESCO komisija?
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Florencija, Italija © Audronë Kasperavičienë

Uþduoèiø lapas
Pasaulio paveldo žemëlapyje išvardytos valstybës, pasirašiusios Pasaulio
paveldo konvencijà, ir nurodyta 812 objektø, átrauktø á Pasaulio paveldo sàrašà,
geografinë padëtis.

&8&:1.45&;*1)4
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Žemëlapyje raskite dešimt Lietuvoje ir netoli jos esančiø pasaulio paveldo
vietoviø. Lentelëje užrašykite vietoviø pavadinimus ir geografinæ padëtá.
Nurodykite, ar jos yra kultûros, gamtos ar mišraus kultûros ir gamtos paveldo
vietovës.
Atsakymus aptarkite kartu.

&8&:1.45&;*1)4
043;*3(./&

Nr.

Pasaulio
paveldo vietovës
pavadinimas

Vietovës
átraukimo á
Pasaulio paveldo
sàrašà data

Valstybë narë

Vietovës tipas
(kultûros, gamtos
ar mišraus kultûros
ir gamtos paveldo
vietovë)

1

2

3
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4

5

6

7

8

9

10

Europoje esančiø pasaulio paveldo vietoviø
padëties nustatymas

Pasaulio paveldo vietoviø
atrankos kriterijai
Svarbi pastaba mokytojams apie pasaulio
paveldo vietoviø atrankos kriterijus
Kriterijai yra esminis pasaulio paveldo atrankos aspektas, á kurá reikia
atsižvelgti visais švietimo apie pasaulio paveldà etapais.
Pasaulio paveldo sàrašo sudarymas yra didelis iššûkis tarptautinei bendruomenei.
Kaip nuspræsti, kuri vietovë, architektûrinis ansamblis ar paminklas turëtø bûti
priskiriami pasaulio paveldui? Kitaip tariant, kas formuoja neákainojamà visuotinæ
konkrečios kultûros ar gamtos paveldo vietovës vertæ? Dël kokiø kriterijø vietovë
tampa reikšminga pasaulio paveldo kontekste?

&5.1)42&
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Per daugelá metø Pasaulio paveldo komitetas suformavo Pasaulio paveldo
konvencijos ágyvendinimo gaires. Jose apibrëžiama, kaip objektai atrenkami átraukti
á Pasaulio paveldo sàrašà bei nurodomi atrankos kriterijai.

p Pasaulio kultûros paveldo vietoviø atrankos kriterijai
Konvencijos ágyvendinimo gairëse nurodomi šeši kriterijai, taikomi atrenkant
kultûros paveldo paminklus, pastatø grupes bei vietoves, kuriuos bûtø galima
priskirti pasaulio paveldui.
Kultûros paveldo objektas gali bûti atrenkamas, jeigu jis yra:

55

(i) išskirtinës reikšmës žmogaus kûrybos
šedevras; arba
Pieðiniai ant uolø.
Tassili n’Ajjer, Alþyras.
© UWIG/OPNT

(ii) reikšmingos žmogiškøjø vertybiø kaitos architektûroje ar technologijose,
monumentaliojoje dailëje, miesto ar kraštovaizdžio planuose, konkrečiame kultûriniame
regione ar tam tikru apibrëžtu laikotarpiu atspindys; arba

.)×.48.48
+494,7&+./48

Jelling Mounds, Runø akmenys ir
baþnyèia, Danija. © UNESCO

(iv) išskirtinis statinys, architektûrinis ar technologinis
ansamblis, kraštovaizdis, žymintis svarbius žmonijos istorijos
etapus; arba

(v) tam tikrai kultûrai bûdingos áprastinës žmoniø gyvensenos, žemës naudojimo
tradicijø, tampančiø vis labiau pažeidžiamomis dël negrážtamø pokyčiø, išskirtinis
pavyzdys; arba
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(iii) vienintelis ar išskirtinai svarbus tiek esamos, tiek jau
išnykusios kultûrinës tradicijos arba civilizacijos liudijimas;
arba

(vi) tiesiogiai siejamas su išskirtinæ visuotinæ vertæ turinčiais ávykiais ar gyvomis
tradicijomis, idëjomis ar ásitikinimais, meno ar literatûros darbais. Komiteto nuomone, šis
kriterijus, átraukiant vietoves á Pasaulio paveldo sàrašà, turi bûti taikomas tik išskirtiniais
atvejais ir tik kartu su kitais kultûros ar gamtos paveldà apibrëžiančiais kriterijais.
Šie Pasaulio kultûros paveldo vietoviø atrankos kriterijai apibrëžia esmines Pasaulio
paveldo sàrašo objektø vertes bei ápareigoja kurti tokias jø apsaugos ir pritaikymo šiø
dienø poreikiams programas, kurios užtikrintø kriterijuose apibrëžtø paveldo verčiø
išsaugojimà ateities kartoms.

p Pasaulio gamtos paveldo vietoviø atrankos kriterijai
Konvencijos ágyvendinimo gairëse nurodomi keturi pasaulio gamtos paveldo vietoviø
atrankos kriterijai. Gamtos paveldo objektas gali bûti siûlomas, jeigu jis yra:
(i) išskirtinës vertës ir žymi pagrindinius žemës formavimosi
etapus: gyvybës egzistavimo paminklus, árašus apie gyvybës formas,
svarbius tebevykstančius vietovës formavimosi geologinius procesus,
reikšmingas geomorfines bei fiziografines savybes; arba
Messel Pit fosilijø vietovë, Vokietija © UNESCO
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(ii) išskirtinës vertës ir atspindi reikšmingus
tebevykstančius sausumos, gëlo vandens, pakrančiø ir jûrø
ekosistemø; augalø bei gyvûnø rûšiø ir bendrijø evoliucijos
bei formavimosi ekologinius ir biologinius procesus; arba
Belizo barjeriniø rifø sistemos rezervatas, Belizas. © UNESCO

(iii) siejamas su ástabiais gamtos reiškiniais ar pasižymi išskirtiniu gamtos grožiu ir estetine
verte; arba
(iv) natûralus gamtinis biotopas, kurá išsaugoti bûtina siekiant užtikrinti unikalià jo
biologinæ ávairovæ, áskaitant nykstančias pasaulinës reikšmës rûšis.
Ne mažiau svarbus yra gamtos paveldo vientisumas, jo apsauga ir valdymas.

p Mišraus kultûros ir gamtos paveldo atrankos kriterijai
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Mišraus paveldo vietovës yra išskirtinës gamtos ir kultûros vertybës, todël á Pasaulio
paveldo sàrašà yra átraukiamos remiantis ir kultûros, ir gamtos paveldà apibrëžiančiais
kriterijais. Šiuo metu Pasaulio paveldo sàraše yra 24 mišraus kultûros ir gamtos paveldo
vietovës. Tarp jø istorinë Maču Pikču (Machu Picchu) šventovë Peru, Laplandija Švedijoje ir
Suomijoje, Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas Australijoje.
Nuo 2005 m. kultûros ir gamtos paveldo kriterijai yra pateikiami bendrame sàraše.
Iki 2005 m.
Nuo 2005 m.

i
i

kultûros paveldo kriterijai
gamtos paveldo kriterijai
ii
iii
iv
v
vi
i
ii
iii
iv
kultûros ir gamtos paveldo kriterijai
ii
iii
iv
v
vi
viii
ix
vii
x

p Kriterijø taikymas
Pasaulio paveldo sàrašas vis ilgëja, todël ir reikalavimai siûlomiems objektams tampa vis
griežtesni, didëja atsakomybë ir už jau árašytø objektø universaliø verčiø išsaugojimà.
Šiø dienø aktualijos lemia, kad paveldo apsaugos srityje vis daugiau reikšmës teikiama
gyventojø aktyvumo ir sàmoningumo skatinimui.
Visose šalyse yra vietinës bei nacionalinës reikšmës vietoviø, kurios teisëtai vertos tautos
pasididžiavimo. Konvencija skatina valstybes identifikuoti ir saugoti savo šalies paveldo
vietoves, nepaisant to, ar jos átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà, ar ne.
Lietuvos jaunimui reikëtø žinoti, kokie pasaulio paveldo vietoviø atrankos kriterijai leido
árašyti Vilniaus senamiestá, Kuršiø nerijà, Kernavæ ir F. G. W. Struvës dienovidinio lanko
geodezinius punktus á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà, nes tai ne tik leidžia visapusiškai
pažinti mûsø tautos iškiliausius paminklus, bet ir nurodo, kokias jø savybes esame
ásipareigojæ išsaugoti.
1994 m. á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktas Vilniaus senamiestis atitiko du iš šešiø kultûros
paveldo vertybëms keliamø kriterijø:
antràjá (ii), kuris apibrëžia siûlomo objekto reikšmæ ir átakà regiono kultûros raidai.
UNESCO Pasaulio paveldo komitetas padarë išvadà, kad Vilnius, kaip Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystës sostinë, nuo XIII iki XVIII a. pabaigos turëjo didžiulæ átakà viso regiono
(Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos) architektûros ir meno raidai;
ir ketvirtàjá (iv), reikalaujantá, kad siûlomas objektas bûtø tarp charakteringiausiø to tipo
užstatymo pavyzdžiø, iliustruojančiø reikšmingiausius kultûros, visuomenës, meno,
mokslo, technologijos pasiekimus. Pripažinta, kad Vilniaus senamiestis yra labiausiai á
Rytus nutolæs Vidurio Europos miestas, kuriame vyko stipri Rytø ir Vakarø kultûrø sàveika.
Vilniaus senamiestis yra charakteringas viduramžiø gatviø tinklo struktûros pavyzdys.
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2000 m. Kuršiø nerija buvo pripažinta pasaulinës reikšmës vertybe pagal penktajá (v)
kultûros paveldo vertybëms keliamà kriterijø, kaip tam tikrai kultûrai bûdingos áprastinës
žmoniø gyvensenos, žemës naudojimo tradicijø, tampančiø vis labiau pažeidžiamomis dël
negrážtamø pokyčiø, išskirtinis pavyzdys. Kuršiø nerijos smëlio kopø kraštovaizdžiui nuolat
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Vilniaus senamiesčio panorama © Paulius Mudënas

Kuršiø nerija
© Gintautas Survila

gresia sunykimas dël nepaliaujamo gamtos jëgø (vëjo ir jûros bangø) veikimo. Tik
XIX a. pradëtø ir tebetæsiamø didžiuliø pastangø, siekiant sustabdyti ir apsaugoti
šià vietovæ nuo sunykimo, dëka Kuršiø nerija išliko iki mûsø dienø.
2004 m. Kernavës archeologinë vietovë buvo átraukta á UNESCO Pasaulio
paveldo sàrašà, remiantis dviem kriterijais:
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Kernavë. Vaizdas nuo
Pilies piliakalnio
© Algis Kucharskis

trečiuoju (iii), kaip vietovë, liudijanti unikalià ar išskirtinæ išnykusià ir/ar gyvà
kultûrinæ tradicijà ir civilizacijà. Kernavës vietovës archeologiniai paminklai
reprezentuoja visas šiame regione egzistavusias archeologines kultûras nuo
epipaleolito iki ankstyvøjø viduramžiø. Ypač svarbus viduramžiø (XIII-XIV a.)
paveldas – miestas, kapinynas, penki piliakalniai. Tai yra unikalus paskutinës
Europoje pagoniškos valstybës miestietiškos civilizacijos pavyzdys. Viduramžiø
Kernavë buvo vienas svarbiausiø to meto Lietuvos valstybës politiniø bei
ekonominiø centrø, kuriame matome senàjà pagoniškos Lietuvos kultûrà, tačiau
jau gana ženkliai veikiamà krikščioniškosios Europos tradicijø;

ir ketvirtuoju (iv): kaip vietovë, atstovaujanti išskirtiná teritoriná technologiná kompleksà
arba kraštovaizdžio tipà, kuris iliustruoja svarbø žmonijos istorijos etapà. Istoriškai
susiklostæs Kernavës kultûrinis kraštovaizdis atspindi visus vietovës apgyvendinimo etapus,
fortifikaciniø árengimø raidà (piliakalniø gynybinë sistema), o viduramžiø archeologiniai
radiniai liudija vienà esminiø Europos istorijos raidos etapø – pagoniškosios bendruomenës
virsmà krikščioniškàja.
F. G. W. Struvës dienovidinio lankas 2005 m. buvo átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà
vadovaujantis trimis kriterijais:
antruoju (ii), kaip pirmas tiksliausiai išmatuotas ir ilgiausias dienovidinio lankas – šis
pasiekimas tapo ryškiu postûmiu žemës mokslø vystymuisi. Šis objektas taip pat yra
išskirtinis ávairiø šaliø mokslininkø ir valstybiø valdovø bendradarbiavimo mokslo labui
pavyzdys;
ketvirtuoju (iv), kaip išskirtinis technologinis ansamblis;
ir šeštuoju (vi), teigiant, kad F. G. W. Struvës dienovidinio lanko matavimai ir jo rezultatai
tiesiogiai siejami su to laikmečio moksline mintimi.
Be paminëtø kriterijø siûloma vietovë taip pat turi atitikti autentiškumo kriterijø, bûti
tinkamai saugoma ir administruojama.

p Autentiškumas – kas tai?

Kalbant apie pastatus, jø ansamblius ar istorinius miestus, jø autentiškumo laipsná nustatyti
kur kas sunkiau. Jø formos bei stilistinës savybës formavosi ilgesná laikà, dažnai ákûnydamos
keliø šimtmečiø ir ne vieno stiliaus požymius. Be to, juos kûrë bei keitë, pritaikydami vis
naujø laikmečiø estetikai ir poreikiams, vis kiti savininkai ir architektai. Paprastai miestø
kaitos procesai vyksta iki pat šiø dienø, jei nëra siekiama šià kaità sustabdyti, siekiant
išsaugoti tai, kas sukurta praeityje. Todël kalbëdami apie autentiškumà, turime žinoti, su
kuria istorijos atkarpa norime šià kûrinio savybæ susieti.
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Ar visada ir tinkamai vartojame šá terminà, apibrëžiantá objekto savybes, atsiradusias tam
tikru jo egzistavimo tarpsniu? Turbût ne kartà esate girdëjæ sakant: „tai ne autentiškas
dailës kûrinys, tai falsifikatas“, arba „autentiškas XX a. pradžios interjeras“, „autentiškas
senamiesčio pastatas“, „autentiška XVIII a. skulptûra“. Dažniausiai autentiškumà siejame
su objekto savybëmis, atsiradusiomis jo sukûrimo momentu, ir konkrečiu ar menamu
to laikmečio autoriumi bei jo stilistiniu braižu. Tai labai lengva paaiškinti ir suvokti, kai
kalbame apie vaizduojamosios ar taikomosios dailës kûrinius: paveikslus, skulptûras, istoriná
kostiumà, keramikà ir pan., arba technikos paminklus, pavyzdžiui, automobilius, ginklus,
buities rakandus. Tokie autentiški bei meniniu ar techniniu požiûriu vertingi objektai
saugomi muziejuose ar privačiose kolekcijose, siekiant juos apsaugoti nuo nepalankiø
gamtos sàlygø ar neatsargaus žmoniø elgesio, galinèio sumenkinti jø autentiškumà. Jei
norime tokias praeities relikvijas išsaugoti namuose, turime jas tausoti ir prižiûrëti. Juk
sunykæ paveikslai ar seni baldai praranda dalá savo formos ir medžiagos autentiškumo.
O restauruoti ar suremontuoti ágyja jau šiø dienø požymiø. Geras pavyzdys –
senovinë transporto priemonë. Jei XX a. pradžios automobilyje sumontuosime šiø dienø
variklá, tai jau nebus praëjusio šimtmečio pradžios kûrinys, tačiau nebus ir šiø dienø
technikos pavyzdys.

7:25.&57&Ø>2&.

Autentiškumo sampratos raidà paskatino pati Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo
globos konvencija. Á Pasaulio paveldo sàrašà átraukiamiems pasaulinës reikšmës
kultûros paveldo objektams, vietovëms ir paminklams bûdavo atliekamas
autentiškumo testas. Iki 1980 m., kai kilo pirmasis nesusipratimas dël šio testo,
svarstant vietoviø átraukimà á Pasaulio paveldo sàrašà buvo remiamasi tradicine
europietiškàja autentiškumo samprata. Tačiau 1980 m., svarstant Tolimøjø Rytø
valstybiø siûlomas vertybes, išryškëjo europietiškosios tradicijos taikymo ribos.
Europietiškoji autentiškumo samprata glaudžiai susijusi su materialiàja objekto
substancija: romëniškàja krikščioniškàja šventøjø relikvijø tradicija, tuo tarpu
Tolimøjø Rytø koncepcija kalba apie formos, funkcijos ir tradicijos autentiškumà, jos
ištakos – tikëjime reinkarnacija.
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Pastaroji autentiškumo samprata tapo standartinio paveldosauginio màstymo
iššûkiu, skatino plësti akiratá, ieškoti naujø bûdø, kaip praktiškai rûpinantis paveldo
apsauga užtikrinti pagarbà kultûros paveldo ávairovei. Pasaulio paveldo komitetas
siekia pritaikyti autentiškumo testà taip, kad tuomet, kai yra nustatoma kultûros
vertybiø, siûlomø á Pasaulio paveldo sàrašà, išskirtinë pasaulinë vertë, bûtø
gerbiamos visø visuomeniø visos socialinës bei kultûrinës vertybës.
Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos ágyvendinimo gairëse
atsižvelgiama á šiuos keturis autentiškumo aspektus:
º formos autentiškumà;
º medžiagø autentiškumà;
º atlikimo autentiškumà;
º apsupties autentiškumà.
Á Pasaulio paveldo sàrašà gali bûti átrauktas tik toks objektas, kuris turi visus keturis
autentiškumo požymius.
Autentiškumo kriterijus Pasaulio paveldo komiteto posëdžiuose, svarstant siûlomø
objektø átraukimà á Pasaulio paveldo sàrašà, visuomet sukelia audringas diskusijas,
nes yra svarbiausia apsisprendimo sàlyga.
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Visø istorijos laikotarpiø ir visø raiškos formø kultûros paveldo išsaugojimas yra
pagrástas vertëmis, kurios priskiriamos paveldui. Mûsø gebëjimà suprasti šias vertes
iš dalies lemia mûsø numanomas informacijos apie šias vertes šaltiniø patikimumo ar
teisingumo laipsnis, šiø informacijos šaltiniø pažinimas ir supratimas. Visi sprendimai
apie kultûros turtams priskiriamas vertes ir apie su jais susijusiø informacijos
šaltiniø patikimumà gali skirtis vienoje ar kitoje kultûroje, ir net tos pačios kultûros
viduje. Todël neámanoma verčiø ir autentiškumo nustatymo pagrásti labai griežtai
apibrëžtais kriterijais.
Pasaulyje, kurá vis labiau veikia globalizavimo ir visuotinio supanašëjimo jëgos,
kur tapatumo paieškà kartais lydi agresyvus nacionalizmas ir mažumø kultûrø
priespauda, esminis pagarbos autentiškumui paveldo apsaugos procese ánašas –
išryškinti ir nušviesti žmonijos bendràjà atmintá.
(Šaltinis: 1994 m. Nara autentiškumo dokumentas www.international.icomos.org/
naradoc_eng.htm)

¢ 8 uþduotis
PASAULIO PAVELDO VIETOVIØ
PADËTIES NUSTATYMAS
Tikslas: sužinoti apie pasaulio paveldo vietoviø rûšis bei
nustatyti jø geografinæ padëtá

Vaizdinës
medžiagos
nagrinëjimas

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Geografija,
socialiniai
mokslai

Užduočiø lapas. Pasaulio paveldo
vietoviø padëties nustatymas,
trumpi aprašymai, pasaulio
paveldo žemëlapis, didžiosios
fotografijos

P Kiekvienam mokiniui iðdalinkite po uþduoèiø lapo kopijà.
P Paprašykite, kad mokiniai pažymëtø pasaulio paveldo vietoves, pavaizduotas
žemëlapyje (nuo A iki J), atitinkamai pagal pateiktà vietoviø sàrašà (nuo 1 iki
10) ir nurodytø, ar tai kultûros, gamtos, ar mišraus kultûros ir gamtos paveldo
vietovës.

P

Tegul mokiniai aptaria atsakymus tarpusavyje. Kaip atsakë klasë? Geriausius
atsakymus pateikusius mokinius apdovanokite mažomis dovanëlëmis.

Po 2 – 3 savaičiø darbo su mokiniais pakartokite pratimà, pridëdami dar 10
vietoviø. Pratimà galima kartoti keletà kartø.
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Atsakymai:
Čilë
Kuba
Meksika
Gana
Japonija
Jordanija
Prancûzija
Kinija
Jungtinë Tanzanijos
Respublika
10. Nigerija

Rapa Nui nacionalinis parkas (Velykø sala)
Senoji Havana ir jos átvirtinimai
El Vizcaino banginiø rezervatas
Fortai ir pilys, Volta, Didžioji Akra, Centrinës ir vakarinës dalies regionai
Senojo Kioto istoriniai paminklai (Kioto, Uji ir Otsu miestai)
Petra
Šv. Mykolo kalnas (Mont Saint-Michel) ir álanka
Tian Šano (Taishan) kalnas
Serengečio (Serengeti)
nacionalinis parkas
Airo ir Tenerës (Airo ir Tenéré)
gamtiniai rezervatai

Airo ir Tenerës gamtinis
rezervatas, Nigerija.
© UNESCO / J. Thorsell
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uþduoèiø lapas
Pasaulio žemëlapyje pažymëtos 10 pasaulio paveldo vietoviø.
Naudodamiesi žemëlapiu ir pasaulio paveldo vietoviø sàrašu, užpildykite
lentelæ, prie raidës (A-J) parašydami reikiamà skaičiø (1-10). Užrašykite vietoviø
pavadinimus ir geografinæ padëtá. Nurodykite, ar tai kultûros, gamtos, ar
mišraus kultûros ir gamtos paveldo vietovë.
Sëkmës!

RAIDË

Árašykite reikiamà
skaičiø (1-10)

Pasaulio paveldo
vietovës
pavadinimas

Valstybë

Vietovës tipas
(kultûros, gamtos
ar mišraus paveldo
vietovë)

A

B

C
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D

E

F

G

H

I

J

Pasaulio paveldo vietoviø padëties nustatymas

Uþduoèiø lapas
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Pasaulio paveldo vietoviø padëties nustatymas

¢ 9 uþduotis
PASAULIO PAVELDO KRITERIJØ SUVOKIMAS
Tikslas: geriau suprasti kriterijus, pagal kuriuos vietovës
átraukiamos á Pasaulio paveldo sàrašà.

Pratimas

Pamokos
užduotis

2 ar daugiau
pamokø

Geografija

Užduočiø lapas. Pasaulio paveldo
kriterijø suvokimas, pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi aprašymai

Á Pasaulio paveldo sàrašà átraukiamos tik tos vietovës, kurios atitinka Pasaulio paveldo
konvencijos nustatytus kriterijus.

7:25.&57&Ø>2&.

P Suskirstykite mokinius á grupeles. Paprašykite mokiniø išanalizuoti pasaulio paveldo
žemëlapá ir trumpus aprašymus – iš kiekvieno regiono mokiniai turi atrinkti po vienà
vietovæ, átrauktà á Pasaulio paveldo sàrašà pagal kiekvienà iš atrankos kriterijø (dauguma
vietoviø buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà pagal keletà kriterijø). Šiai užduočiai atlikti
užduočiø lape pateikiamos trys lentelës: gamtos paveldo, kultûros paveldo ir mišraus
paveldo vietovës. Atrinkdami mišraus paveldo vietoves, mokiniai turi parinkti vienà ar dvi
mišraus paveldo vietoves iš kiekvieno regiono ir árašyti á lentelæ, pagal kurá gamtos paveldo ir
kurá kultûros paveldo kriterijø ta vietovë buvo átraukta á Pasaulio paveldo sàrašà.

PAptarkite rezultatus.
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¢ 10 uþduotis
KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO VIETOVIØ SIÛLYMAS

Tikslas: susipažinti su vietoviø atrankos á Pasaulio paveldo
sàrašà procesu

Pratimas

Pamokos
užduotis

Viena ar kelios Kalbos, dailë
pamokos

Užduočiø lapas. Kultûros ir gamtos
paveldo vietoviø siûlymas, rekomendacijos mokiniams

P Naudodamiesi užduočiø lapu ir rekomendacijomis, galite parengti pasirinktos
paveldo vietovës átraukimo á valstybiná paveldo vertybiø sàrašà ar registrà paraiškà.
P
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Suskirstykite mokinius á grupeles. Kiekviena grupë turi parengti po vienà
skirtingos vietovës paraiškà.

P

:×):49.8

Siûlomø vietoviø pristatymus galite iškabinti klasëje ant sienos arba surinkti ir
parengti lankstinukà. Toká lankstinukà kartu su mokiniø sveikinimais galite išsiøsti
vietos valdžios institucijoms. Šià užduotá ir jos rezultatus galite aptarti surengæ
susitikimà su valstybiniø institucijø, besirûpinančiø gamtos ir kultûros paveldo
apsauga, atstovais.

Uþduoèiø lapas
Kultûros
paveldo
vietovës

I kriterijus:
žmogaus
kûrybos
šedevras

II kriterijus:
vertybiø kaitos raiška

III kriterijus:
išskirtinai
svarbus
kultûrinës
tradicijos
arba tiek
esamos, tiek
jau išnykusios
civilizacijos
liudijimas

IV kriterijus:
V kriterijus:
išskirtinis
išskirtinis
statinys,
tradicinës
architekžmoniø
tûrinis ar
gyvensenos,
technologinis žemës naudoansamblis,
jimo tradicijø
kraštovaizdis,
pavyzdys
žymintis svarbius žmonijos
istorijos etapus

VI kriterijus:
tiesiogiai
siejamas
su ávykiais
ar gyvomis
tradicijomis,
idëjomis ar
ásitikinimais,
meno ar
literatûros
darbais

AFRIKA
LOTYNØ
AMERIKA
IR KARIBØ
JÛROS
PAKRANTË

Gadamo
senamiestis
(Libijos Arabø
Dþamachirija)

ARABØ
VALSTYBËS

AZIJA IR
RAMIOJO
VANDENYNO
PAKRANTË

EUROPA IR
ŠIAURËS
AMERIKA
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Gamtos
paveldo
vietovës

AFRIKA

I kriterijus:
svarbiausieji žemës
istorijos etapai

II kriterijus:
tebevykstantys
ekologiniai ar
biologiniai procesai

III kriterijus:
neprilygstami
gamtiniai reiškiniai
ar išskirtinis gamtos
grožis ir estetinë
reikšmë

IV kriterijus:
gamtiniai arealai,
svarbûs išsaugant
biologinæ ávairovæ

Manovo–Gounda
Šv. Floris nacionalinis
parkas (Centrinë
Afrikos Respublika)

LOTYNØ
AMERIKA IR
KARIBØ JÛROS
PAKRANTË

ARABØ
VALSTYBËS
AZIJA IR
RAMIOJO
VANDENYNO
PAKRANTË

EUROPA IR
ŠIAURËS
AMERIKA

Pasaulio paveldo kriterijø suvokimas

Uþduoèiø lapas
Regionas

Mišraus paveldo
vietovë

Gamtos paveldo
kriterijai
(I), (II), (III), (IV)

Kultûros paveldo
kriterijai (I), (II),
(III), (IV), (V), (VI)

Goremo nacionalinis
parkas ir Kapadokijos
uolëtoji vietovë Turkijoje

III

I, III, V

AFRIKA

LOTYNØ AMERIKA
IR KARIBØ JÛROS
PAKRANTË

ARABØ VALSTYBËS

AZIJA IR RAMIOJO
VANDENYNO PAKRANTË

EUROPA IR ÐIAURËS
AMERIKA
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Goremo nacionalinis parkas ir
Kapadokijos uolëtoji vietovë,
Turkija. © UNESCO / D. Roger

Pasaulio paveldo kriterijø suvokimas

Uþduoèiø lapas
Rekomendacijos mokiniams
Lietuvos vietovës atrinkimas ir siûlymas jà átraukti á valstybiná
paveldo vertybiø registrà
Ásivaizduokite, kad Lietuva nusprendë sudaryti valstybiná kultûros ir gamtos paveldo
vertybiø registrà. Jûsø klasës paprašë parengti vienos ar keliø kultûros ar/ir gamtos
paveldo vietoviø paraiškas. Rengiant paraiškas, Jums reikës padirbëti pamokoje ir po
pamokø (pavyzdžiui, aplankyti vietoves).

Rekomendacijos, kaip parengti paraiškà
Naudokitës jums pateikta paraiškos rengimo forma ir atkreipkite dëmesá á toliau
išvardytus reikalavimus:
Skiltyje „Vietovës aprašymas“:
º aprašykite vietovæ ir pateikite jos pagrindiniø bruožø sàrašà (pavyzdžiui,
paukščiø, medžiø, gyvûnø rûšys – gamtos paveldo vietovëse, pastatø
tipai, archeologiniai bruožai – kultûros paveldo objektuose);
º aprašykite vietovës istorijà;
º pateikite žemëlapá, nuotraukø;
º pateikite trumpà šaltiniø, kuriuose galima rasti informacijos apie
vietovæ, sàrašà.
Skiltyje „Vietovës atitikimas valstybinio kultûros ir gamtos paveldo vertybiø
registro keliamiems reikalavimams“:
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º Nurodykite priežastis, dël kuriø ši vietovë laikytina valstybinës reikšmës
paveldo vietove. Vertindami vietovës svarbà, atsižvelkite á nacionalinius
paveldo ypatumus.
Skiltyje „Vietovës apsauga“:
º Nurodykite, kokia institucija yra atsakinga už vietovës priežiûrà. Ar
vietos žmonës patys saugo vietovæ, ar ja rûpinasi miesto, apskrities
ar valstybinës organizacijos? Ar vietovæ prižiûrintys žmonës turi
pakankamai žiniø ir ágûdžiø jà apsaugoti? Ar jiems užtenka lëšø ir
kvalifikacijos? Ar vietovës apsauga užtikrinta teisinëmis priemonëmis?
Skiltyje „Palyginimas su panašiomis vietovëmis“:
º Pateikite duomenis apie kitas tokio pobûdžio vietoves Lietuvoje ar
Europoje;
º Ávertinkite dabartinæ jûsø pasirinktos vietovës bûklæ lygindami su
panašiomis Lietuvos vietovëmis.
Ar vietovei gresia pavojus sunykti ar bûti nualintai taip, kad jau nebûtø ámanoma
jos išsaugoti? Pasidomëkite, ar gamtos paveldo vietovëse yra nykstančiø augalø ar
gyvûnø rûšiø.

Kultûros ir gamtos paveldo vietoviø siûlymas

Uþduoèiø lapas
Valstybë, kurioje yra vietovë ..........................................................................................................
Asmenys, kurie rengë paraiškà .....................................................................................................
Data ..................................................................................................................................................
Vietovës
Name of pavadinimas
site

Vietovës
Geographical
geografinë
location
padëtis
of the site

Vietovës aprašymas
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Vietovës atitikimas valstybinio kultûros ir gamtos paveldo vietoviø registro keliamiems
reikalavimams

Kriterijai
Vietovës apsauga

Palyginimas su panaðiomis vietovëmis

Kultûros ir gamtos paveldo vietoviø siûlymas

Pasaulio paveldo komitetas ir
UNESCO Pasaulio paveldo centras

29-oji Pasaulio paveldo
komiteto sesija vyko Durbane,
Pietø Afrikos Respublika
© Gediminas Raščius

Sprendimus dël objektø átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà priima Pasaulio paveldo
komitetas, kuris posëdžiauja kartà per metus. Pasaulio paveldo komitetas vykdo keturias
svarbias funkcijas:
º átraukdamas kultûros ir gamtos paveldo vietoves á Pasaulio paveldo sàrašà
apibrëžia, kas gali bûti priskiriama pasaulio paveldui. Šiuo klausimu komitetui
padeda Tarptautinë paminklø ir paveldo vietoviø taryba (ICOMOS) ir Pasaulio
apsaugos sàjunga (IUCN), kurios atidžiai peržiûri valstybiø pateiktas vertybiø
paraiškas ir pateikia kiekvienos iš jø ávertinimà. Švietimo apie kultûros paveldà
ar kultûros paveldo išsaugojimo technologijø klausimais komitetui taip pat
pataria Tarptautinis kultûros vertybiø konservavimo ir restauravimo studijø
centras (ICCROM). Šios institucijos yra oficialûs UNESCO ekspertai paveldo
apsaugos klausimais. Jie ne tik vertina ir teikia rekomendacijas dël atrinktø
vietoviø átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà, bet ir seka sàraše esančiø vertybiø
bûklæ, keičiasi patirtimi jø apsaugos ir priežiûros klausimais;
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º tikrina pasaulio paveldo vietoviø bûklës ir jø apsaugos ávertinimo ataskaitas,
kreipiasi á valstybes, nurodydamas imtis ypatingø apsaugos priemoniø, jei
vietovë netinkamai tvarkoma ir saugoma;
º po konsultacijø su valstybëmis Konvencijos narëmis priima sprendimà dël
vietovës átraukimo á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà;

Administracinius Pasaulio paveldo komiteto sprendimus ágyvendina nuolat
veikiantis UNESCO Pasaulio paveldo centras. Centras nuolat konsultuoja ir
teikia pagalbà valstybëms Konvencijos narëms, ágyvendinančioms Pasaulio paveldo
konvencijà, taip pat teikia pasiûlymus ir ágyvendina Pasaulio paveldo komiteto
sprendimus.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

º administruoja Pasaulio paveldo fondà ir sprendžia dël techninës ir finansinës
pagalbos skyrimo šalims, prašančioms tokios pagalbos paveldui išsaugoti.

¢ 11 uþduotis
VALSTYBINËS PAVELDO KOMISIJOS SUSIRINKIMAS
Tikslas: suprasti sprendimo dël vietovës átraukimo á paveldo
sàrašà priëmimo procesà

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
geografija,
socialiniai
mokslai

Šiø pratybø metu mokiniai vaidina Valstybinës paveldo komisijos narius. Komisija
vertina klasës pasiûlytas vietinio paveldo vietoves, siekdamas nustatyti, ar jos
saugotinos, ar ne.

P

×):4Ù.á1&5&8
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Mokiniai turi išsirinkti komisijos pirmininkà (-æ) ir du pirmininko
pavaduotojus (-as). Pasistenkite, kad á šià užduotá tolygiai ásitrauktø tiek
mergaitës, tiek berniukai. Šie trys mokiniai turës pasirengti diskusijai ir jai
vadovauti. Mokiniai taip pat turi išsirinkti referentà, kuris turës pasižymëti
svarbiausius diskusijos aspektus.

P Likusius mokinius suskirstykite á grupeles. Kiekviena grupë turi ávertinti vienà
vietovæ ir pateikti rekomendacijas komisijai, ar vietovë turëtø bûti átraukta á
valstybiná paveldo vertybiø registrà.
P Išstudijuokite paraiškà ir išanalizuokite šiuos klausimus:
(a)
(b)
(c)
(d)

Ar iki šiol vietovë buvo pakankamai gerai saugoma?
Ar vietovës apsauga užtikrinta teisinëmis priemonëmis?
Ar sukurti tinkami vietovës valdymo ir apsaugos planai?
Ar buvo klausta vietos gyventojø pritarimo dël vietovës siûlymo
átraukti á valstybiná paveldo vertybiø registrà?

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

P Tegul grupës pristato savo vertinimus atviroje diskusijoje. Nuspræskite,
kurios iš vietoviø yra nacionalinës svarbos. Paprašykite mokiniø balsuojant
nuspræsti, kurias vietoves átraukti á valstybiná paveldo vertybiø registrà.
Padiskutuokite, ar tarp jø pasiûlytø vietoviø yra tokiø, kurios bûtø vertos átraukti
á Pasaulio paveldo sàrašà.

¢ 12 užduotis
SANTA KRUZO DE MOMPOSO (SANTA CRUZ DE
MOMPOX) ISTORINIS CENTRAS, KOLUMBIJA
Tikslas: geriau suprasti ávairius vietoviø atrankos á Pasaulio
paveldo sàrašà procedûros etapus.

Diskusija

Užduotis
pamokoje

Kelios pamokos

Istorija,
geografija

Didžiosios fotografijos, pasaulio
paveldo žemëlapis, trumpi
aprašymai

1994 m. Momposo istorinis centras (senamiestis) buvo pasiûlytas, o 1995 m. –
átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà.

P Supažindinkite mokinius su šia informacija
Vietovës atitikimas Pasaulio paveldo sàrašo
reikalavimams
Ispanø kolonizacijos Lotynø Amerikoje laikotarpiu buvo sukurta keletas unikaliø
meno paminklø. Momposas yra unikalaus tipo šio regiono miesto pavyzdys.
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Kultûros paveldo kategorija (žr. 1-àjá Pasaulio paveldo konvencijos straipsná):
pastatø grupë.

Momposà 1540 m. ákûrë Chuanas de Santa Kruzas (Juanas de Santa Cruzas),
Kartaginos valdytojas. Abipus Magdalenos upës krantø išaugæs miestas tapo
svarbiu prekybos ir karybos tašku. Prekyba tarp Kartaginos uosto ir šalies vidaus
teritorijø vyko upëmis ir sausumos keliais, kurie kirtosi Mompose. Miesto
augimà skatino valdančiosios klasës – kolonistø ásikûrimas mieste. Kolonijinis
režimas suteikë jiems teisæ valdyti žemes ir išnaudoti vietinius indënus darbui.
Vietiniai gyventojai buvo išstumti iš savo žemiø á mažus rezervatus. Tokia
situacija bei atšiaurios klimato ir geografinës sàlygos šioje vietovëje apsunkino
žemës ûkio plëtrà, mieste nesusiformavo tvirtas socialinis ekonominis pagrindas.
Kaip vienas iš nedaugelio miestelënø pragyvenimo šaltiniø mieste suklestëjo
kontrabanda. Miesto augimà kolonijiniu laikotarpiu lëmë palyginti mažas
turtingøjø sluoksnis, pelnæsis iš žemës ûkio ir prekybos. Kai kurie jø atvyko á
Momposà iš Kartaginos, kartu atsiveždami amatininkø ir meistrø prabangos
reikmëms patenkinti. Dvasininkija ir kitos religinës bendrijos suformavo kità
valdančiosios klasës sluoksná.
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Istorija

Valdymas ir apsauga
Teisinis statusas: nuosavybës teisëmis dalijasi atskiri individai, institucijos,
Romos katalikø bažnyčia ir savivaldos institucijos. Istorinis Momposo centras
yra paskelbtas nacionaliniu paminklu. Nuo 1970 m. jo valdymà reglamentuoja
savivaldybës statybos kodeksas.
Valdymas: nebuvo parengtas specialus istorinio Momposo centro valdymo
planas. Efektyvø miesto valdymà užtikrina griežtas statybos kodeksas ir miesto
reglamentai.

Išsaugojimas ir autentiškumas
Išsaugojimas: per kelis praëjusius dešimtmečius atlikta nemažai rekonstrukcijos ir
konservavimo darbø. Šiuo metu miestas yra palyginti geros bûklës. Privačiø pastatø
savininkai didžiuojasi savo nuosavybe ir palaiko jos gerà bûklæ be valdžios ásikišimo.
Autentiškumas: praradæs savo ekonominæ reikšmæ XIX a., Momposas išvengë
istorinio centro plëtros, kuri vyko kituose Lotynø Amerikos miestuose. Originali
senamiesčio gatviø struktûra ir statiniai išliko. Momposas išlaikë savo formø ir
statybiniø medžiagø autentiškumà.

Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos
(ICOMOS) ávertinimas
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Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos (ICOMOS) atstovai apsilankë
Mompose 1995 m. vasario mënesá ir rekomendavo Pasaulio paveldo komitetui
átraukti vietovæ á Pasaulio paveldo sàrašà, remiantis (iv) ir (v) kultûros paveldo
kriterijais.
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Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos
atstovai taip pat pateikë kelias rekomendacijas
Kolumbijos vyriausybei dël tolesniø veiksmø
saugant Momposo autentiškumà. Tarptautinë
paminklø ir paveldo vietoviø taryba rekomendavo
atkurti originalias pastatø fasadø spalvas,
iškeldinti iš senamiesčio turgavietæ ir išardyti
laikinus statinius, turgavietës pastatà panaudoti
laivø prieplaukai ir turistø informacijos centrui
ásteigti, tæsti upës krantø valymo darbus, suvienodinti
šaligatvius, parengti išsamø turizmo plëtros planà ir
patikslinti saugomos teritorijos ribas.
Santa Kruzo de Momposo
istorinis centras, Kolumbija.
© H. van Hoof

Kolumbijos vyriausybë dar iki Pasaulio paveldo centro posëdžio 1995 m.
liepos mënesá patvirtino, kad á visas ICOMOS rekomendacijas dël Momposo
išsaugojimo bus atsižvelgta.

Pasaulio paveldo centro posëdis, 1995 m. liepa
1995 m. liepos mënesá ICOMOS informavo Pasaulio paveldo centrà apie
Kolumbijos vyriausybës parengtà naujà planà, kuriame patikslintos siûlomos
vietovës ribos. Centras nusprendë rekomenduoti Pasaulio paveldo komitetui
árašyti Momposo istoriná centrà á Pasaulio paveldo sàrašà pagal anksčiau
nurodytus kriterijus.

Pasaulio paveldo komiteto susirinkimas, 1995 m.
gruodis
Komitetas apibendrino, kad istorinis Santa Kruzo de Momposo centras yra
išskirtinis ispanø kolonijinës gyvenvietës, ákurtos abipus upës krantø, pavyzdys,
išlaikæs svarbià strateginæ ir prekybinæ reikšmæ iki pat šiø dienø. Komitetas
nusprendë árašyti Santa Kruzo de Momposo istoriná centrà á Pasaulio paveldo
sàrašà, remdamasis (iv) ir (v) kultûros paveldo atrankos kriterijais.
Kolumbijos vyriausybës prašymu Pasaulio paveldo fondas skyrë 30 tûkstančiø
JAV doleriø paramà studijai apie turizmo átakà vietovei parengti.

Trumpa chronologija
1994 m.

Kolumbijos vyriausybë pateikia Momposo
paraiškà UNESCO Pasaulio paveldo centrui

1995 m. vasaris

ICOMOS pateikia savo ávertinimus

1995 m. liepa

Pasaulio paveldo centras ávertina paraiškà

1995 m. gruodis

Pasaulio paveldo komitetas átraukia Momposà á
Pasaulio paveldo sàrašà remdamasis (iv) ir (v) kultûros
paveldo kriterijais.
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Pasaulio paveldo fondas skiria 30 tûkstančiø JAV doleriø
paramà turizmo átakos tyrimams atlikti.
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Aptarkite ávairius vietovës pasiûlymo ir átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà
etapus. Kartu su mokiniais pasirinkite kokià nors Lietuvos vietovæ, kuri, jûsø
manymu, turëtø bûti pripažinta pasaulinës reikšmës objektu ir paprašykite jø
pasiûlyti veiksmø planà, kaip átraukti vietovæ á Pasaulio paveldo sàrašà.

Pasaulio paveldo vietoviø apsaugos
stebësena
Pasaulio paveldo apsauga yra nuolatinis procesas. Pasaulio paveldo konvencijà
pasirašiusios valstybës narës bei IUCN ir ICOMOS reguliariai rengia ataskaitas
Pasaulio paveldo komitetui apie pasaulio paveldo vietoviø apsaugos bûklæ, priemones,
kuriø imamasi paveldo vietovëms išsaugoti, pastangas skatinti visuomenës supratimà
apie kultûros ir gamtos paveldo bei jo apsaugos svarbà.
Valstybës narës labai atsakingai vykdo ásipareigojimus. Jei kuri nors šalis nevykdo
Konvencijos ásipareigojimø ir Pasaulio paveldo sàraše esančiai vietovei iškyla
rimtas pavojus, ji gali bûti išbraukta iš Pasaulio paveldo sàrašo, kadangi tokiu atveju
Konvencijoje numatytos griežtos sankcijos.
Kai pasaulio paveldo vietovei iškyla rimtas pavojus, UNESCO valstybës narës, kurios
teritorijoje ji yra, prašymu vietovë gali bûti átraukta á Pavojuje esančio pasaulio
paveldo sàrašà.

74

Tik išskirtiniais ir neatidëliotinais atvejais (karo, žemës drebëjimo ir pan.) Pasaulio
paveldo komitetas átraukia vietovæ á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà
nelaukdamas oficialaus Konvencijà pasirašiusios valstybës prašymo (pavyzdžiui,
1991 m. ávykiai Dubrovnike, Kroatijoje). Pastaraisiais metais yra svarstoma galimybë
á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà átraukti autentiškumà ir unikalumà
praradusias pasaulio paveldo vertybes, nelaukiant valstybës prašymo.

p Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašas
Kai iškyla pavojus vertëms, dël kuriø vietovë buvo árašyta á Pasaulio paveldo sàrašà, ji
yra átraukiama á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà, tuo bûdu siekiant atkreipti
pasaulio bendruomenës dëmesá á gamtos ar žmogaus sukeltà pavojø pasaulio paveldo
vietovei bei paskatinti imtis skubiø veiksmø apsaugoti vietovæ. Šiuo metu 34 vietovës
iš 812 Pasaulio paveldo sàrašo vietoviø yra átrauktos á Pavojuje esančio pasaulio
paveldo sàrašà (2005 metø duomenimis).
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Átraukus vietovæ á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà, Pasaulio paveldo
komitetas, konsultuodamasis su valstybe, kurios teritorijoje yra ta vietovë, parengia
ir patvirtina korekciniø priemoniø ir nuolatinës priežiûros programà. Imamasi visø
pastangø siekiant atkurti pažeistas vietovës vertes.
Valstybës skirtingai suvokia šá faktà. Kai kurios valstybës pačios kreipiasi dël vietovës
átraukimo á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà, tokiu bûdu siekdamos atkreipti
tarptautinës bendruomenës dëmesá á egzistuojančias problemas ir gauti specialistø
paramà joms išspræsti. Kitos valstybës, nepaisydamos realiø grësmiø vietovëms,
stengiasi išvengti šio sàrašo, já suprasdamos kaip „gëdos sàrašà“. Vietoviø átraukimas á
Pasaulio paveldo sàrašà jokiu bûdu neturi bûti suprantamas kaip sankcija, tai greičiau
speciali skubios ir veiksmingos pagalbos sistema.
Jei vietovë praranda vertes, lëmusias jos pripažinimà pasaulio paveldu, Pasaulio
paveldo komitetas gali nuspræsti tokià vietovæ pašalinti tiek iš Pavojuje esančio

pasaulio paveldo sàrašo, tiek ir iš Pasaulio paveldo sàrašo. Kol kas tokia sankcija
nebuvo panaudota.
2004 m. UNESCO Pasaulio paveldo komitetas á Pavojuje esančio pasaulio
paveldo sàrašà nusprendë árašyti gotikos meno šedevrà – garsiàjà Kelno katedrà
Vokietijoje. Komitetas susirûpino dël šio Vokietijos miesto panoramos vienovës
pažeidimø, kitame Reino upës krante statant aukštuminius pastatus. 157,38 m
aukščio Kelno katedra á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà buvo átraukta 1996
metais. Pasak ekspertø, tiesioginio pavojaus aukštuminiai pastatai daugiau nei
šešis šimtus metø (1248 – 1880 m.) statytai gotikinei katedrai nekelia, tačiau
jie kenkia šio architektûros paminklo vizualumui. Pasaulio paveldo centro
direktorius Frančeskas Bandarinas (Francesco Bandarin) pabrëžë, kad „Kelno
katedra ir šalia jos esantys istoriniai statiniai – vieninteliai reikšmingi kultûros
paveldo paminklai šiame mieste, išlikæ po Antrojo pasaulinio karo. Norisi tikëti,
kad Kelnas nepraras šios savo pagrindinës istorinës ážymybës“.
Lietuvos paveldosaugininkai taip pat susirûpinæ pasaulio paveldo vertybe
pripažinto Vilniaus senamiesčio likimu. Vilniaus senamiesčiui pastaraisiais metais
daug mažiau pavojingos natûralios irimo ir nykimo priežastys, nei inicijuojami
plëtros ir pertvarkos planai. Dël to žalojamos istorinës valdos, nukenčia viešosios
erdvës, senamiesčio apsauginëse zonose kyla daugiaaukščiai pastatai, keičiamas
istorinis senamiesčio panoramø, gatviø charakteris, naikinamos bei žalojamos
autentiškos pastatø dalys. Vilniaus senamiestyje pastaraisiais metais lankësi keli
Pasaulio paveldo centro, Tarptautinës paminklø ir paveldo vietoviø tarybos
specialistai, kurie vertino Vilniaus senamiesčio apsaugos teisines priemones,
jø atitikimà tarptautinëms konvencijoms, ávertino senamiesčio autentiškumo
pokyčius per pastaràjá dešimtmetá.
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Tarptautiniø specialistø ataskaitose buvo išreikštas susirûpinimas dël naujø didelio
masto statybø ir jø planø Vilniaus istoriniame centre ir jo apsaugos zonose.

Jungtinëse Amerikos Valstijose esanti Jeloustouno vietovë yra puikus pavyzdys,
kaip vietovës árašymas á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà padëjo
atkreipti valstybës ir pasaulio bendruomenës dëmesá á bûtinybæ skubiai apsaugoti
Jeloustouno parkà, kuriam vis didesná pavojø këlë turizmo bei kasybos pramonës
plëtojimas.

:×):49.8
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Virungos nacionalinis parkas,
Kongo Demokratinë Respublika.
© UNESCO / INCAFO /G. Grande

¢ 13 užduotis
JELOUSTOUNAS, JUNGTINËS AMERIKOS VALSTIJOS
Tikslas: paaiškinti, kaip ir kodël pasaulio paveldo vietovë gali
bûti átraukta á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà

Diskusija

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Kalbos,
geografija,
tikslieji mokslai

Didžiosios fotografijos,
trumpi aprašymai,
pasaulio paveldo
žemëlapis

Supažindinkite mokinius su šia informacija:

Chronologija
1973 m. Jungtinës Amerikos Valstijos tapo pirmàja valstybe, ratifikavusia
Pasaulio paveldo konvencijà
1978 m. Jeloustounas átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà. Tai pirmasis
pasaulio paveldu pripažintas nacionalinis parkas.
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1995 m. Pasaulio paveldo komitetas nusprendë átraukti Jeloustounà á
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Jeloustouno – pasaulio paveldo vietovës – vertë
Jeloustouno parkas išsidëstæs didelëje teritorijoje, užimančioje Vajomingo,
Aidaho ir Montanos valstijø dalá. Beveik visà parko teritorijà užima vulkaninis
plokščiakalnis su mažesnëmis nuosëdiniø uolienø salomis. Parke yra keli
áspûdingi kanjonai, kriokliai, uolienø sangrûdos. Tebesitæsiantys vulkaniniai
procesai lëmë 10 tûkstančiø geizeriø ir karšto vandens versmiø susiformavimà.
Vandens gausa lemia parko augalø ir gyvûnø rûšiø ávairovæ. Centrinëje parko
dalyje yra didžiausias pasaulyje vulkaninis krateris, savo dydžiu šimtà kartø
lenkiantis Krakatoa kraterá Indonezijoje. Seniausios uolos yra 2,7 milijardø metø
amžiaus, jauniausios – dar formuojasi. Kraterio viduje yra 27 fosilijø miškai.

Nykstančios rûšys
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Parke yra puikios gyvenimo sàlygos nykstančioms gyvûnø rûšims: grizliams,
kalnø liûtams, beplunksniams ereliams.

Grësmës Jeloustounui
1995 m. vasario mënesá UNESCO
Pa s a u l i o p a v e l d o c e n t r à p a s i e k ë
informacija apie parkui gresiančius
pavojus dël kasybos, naftos gavybos
ir jos plëtros planø, taip pat dël miškø
kirtimo, masinio turizmo ir netinkamos
laukinës gamtos apsaugos.

Pasaulio paveldo centro
posëdis, 1995 m. liepa
Jungtinës Amerikos Valstijos pateikë
Pasaulio paveldo centrui laiškà, kuriame
išreiškë susirûpinimà dël galimø grësmiø
Jeloustounui ir kreipësi á Pasaulio
paveldo centrà ir Pasaulio apsaugos
sàjungà, prašydamos atlikti parko
bûklës ávertinimà. Pasaulio paveldo
centro posëdžio metu JAV pasiûlë
apsvarstyti vietovës átraukimà á Pavojuje
esančio pasaulio paveldo sàrašà.
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Jeloustounas, Jungtinës Amerikos Valstijos. © UNESCO

Pasisakymai prieš kasybos plëtros planus Jeloustoune
„Kasybos plëtros planai – katastrofa, sukelsianti didžiulæ grësmæ Amerikos parkø sistemos
brangakmeniui“.
Laikraštis „New York Times“
Jokio dydžio pelnas, gautas iš kasybos, negalës atlyginti žalos, padarytos Jeloustounui.
Bilas Klintonas (Billas Clintonas), Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidentas
Amerikiečiai, kaip šios ypatingos vietovës prižiûrëtojai, yra ápareigoti apsaugoti jà ne tik
savo valstybës piliečiams, bet ir viso pasaulio piliečiams – šiai ir ateities kartoms.
Nacionaliniø parkø ir apsaugos asociacija, 1995 m. rugsëjis

1995 m. rugsëjo mënesá ávertinti Jeloustouno bûklës buvo nusiøsta ávairiø institucijø
atstovø misija. Šios misijos metu vyko vieši debatai, techninius vietovës bûklës
vertinimus parengë pramonës, vyriausybës ir aplinkosaugos institucijø atstovø grupës.
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Jungtinë vietovës ávertinimo misija, 1995 m. rugsëjis

Pasaulio paveldo komiteto 19-oji sesija, 1995 m. gruodis
JAV ir Pasaulio apsaugos sàjunga (IUCN) Pasaulio paveldo komiteto 19-osios sesijos metu
pristatë vietovës ávertinimo rezultatus. Didelio masto kasybos projektas, turëjæs átakos
vandens užteršimui dël naftos nuotekø ir atliekø sàvartynø, taip pat keliø tiesimas, masinis turizmas, kai kuriø gyvûnø rûšiø, pavyzdžiui, upëtakiø populiacijø mažëjimas, buivolø populiacijos
užkrëtimas brucelioze – faktai, árodantys vietovës sunykimo grësmës rimtumà.
Po užsitæsusiø diskusijø, ávertinus esamas ir galimas grësmes vietovei, Pasaulio paveldo
komitetas nutarë átraukti Jeloustounà á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidento pareiškimas,
1996 m. rugsëjis
Jungtiniø Amerikos Valstijø Prezidentas Bilas Klintonas viešai pareiškë imsiàsis veiksmø
tinkamai išspræsti kasybos plëtros klausimà.

Pasaulio paveldo komiteto 20-oji sesija, 1996 m. gruodis
Jungtiniø Amerikos Valstijø atstovas informavo Pasaulio paveldo komitetà apie pasiektà
didelæ pažangà rûpinantis Jeloustouno apsauga.

Kas toliau?
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Siekdamas užtikrinti pasaulio paveldo vietovës apsaugà, Pasaulio paveldo komitetas
paprašë periodiškai teikti apsaugos priemoniø bei aplinkos tyrimø rezultatø ataskaitas.
Taip komitetas užsitikrino galimybæ nuolat stebëti vietovës bûklæ. Ateityje, komitetui
nusprendus, kad Jeloustouno apsauga pakankama, jis gali nuspræsti išbraukti vietovæ iš
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašo ir gràžinti jà á Pasaulio paveldo sàrašà.
Jeloustouno átraukimas á Pavojuje esančio pasaulio paveldo
sàrašà atkreipë JAV visuomenës, šalies prezidento ir
tarptautinës bendruomenës dëmesá á vietovei iškilusias
grësmes ir sutelkë pastangas išsaugoti šá išskirtiná gamtos
paminklà.
Aptarkite šià situacijà kartu su mokiniais, palyginkite
Jeloustounui iškilusias grësmes su Kuršiø nerijai gresiančiu
pavojumi, susijusiu su naftos telkinio D-6 eksploatavimu ir
plëtros bei urbanizacijos planais.
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Jeloustounas pavojuje:
Jeloustounas, Jungtinës Amerikos Valstijos. © UNESCO / M. Spier–Donati

2001 metais Kuršiø nerija bendru Lietuvos ir Rusijos Federacijos teikimu átraukta á
Pasaulio paveldo sàrašà. Šiuo žingsniu valstybës ásipareigojo suderintais veiksmais saugoti
šá unikalø gamtos objektà. Tačiau Lietuvai ir Pasaulio paveldo centrui nerimà kelia Rusijos
naftos kompanijos eksploatuojamas naftos telkinys D-6, esantis Baltijos jûros pietrytinëje
dalyje netoli Nidos. Specialistø teigimu, avarijos tikimybë palyginti audringoje pietrytinëje

Baltijos jûros dalyje yra labai didelë, kaip ir tikimybë, kad išsiliejusi nafta pasieks Lietuvos pakrantæ.
Išsiliejusi nafta padarytø neatitaisomos žalos Kuršiø nerijai, unikaliai jos gamtai, rekreacinei
priekrantës daliai.
Kuršiø nerija á Pasaulio paveldo sàrašà buvo átraukta dël atitikimo (v) kriterijui „kaip ryškus tradicinës
žmogaus gyvenamosios aplinkos ar teritorijos panaudojimo pavyzdys, reprezentuojantis tam tikrà
kultûrà (kultûras), ypač kai ši aplinka tampa pažeidžiama dël negrážtamø pokyčiø“. Todël šiandienà
ypatingai svarbu išsaugoti Kuršiø nerijos kraštovaizdá, gamtos ir kultûros paveldà.
Kà mes tikimës pamatyti Kuršiø nerijoje? Saugomà ir puoselëjamà gamtà ir kultûros paveldà
ar modernø tiltà ir žmogaus nualintà kraštovaizdá? Šie klausimai iškyla jau keletà metø, kai rimtai
pradëta kalbëti apie tilto per Kuršiø marias statybos galimybes.
Kuršiø nerija – smëlio kraštas, su savita istorija. Čia žmogus buvo ir griovëjas, ir kûrëjas. Gamtinës
pusiausvyros pažeidimas, sukëlë ekologinæ katastrofà, kuomet tai, kas gamtos buvo kurta
tûkstantmečiais, žmogus, beatodairiškai iškirsdamas miškus, sunaikino vos per 200 metø. Reikia
nepamiršti, kad grësmë gamtai nuolat išlieka. Neatsakingas žmogaus elgesys, sukelia skaudžias
ir dažnai negrážtamas pasekmes: gaisrus, kopø nykimà, pakrančiø irimà. Kuršiø nerijoje yra 10
europinës svarbos buveiniø, o numatomoje tilto statybos vietoje yra paukščiø apsaugai svarbi
teritorija.
Dauguma nerijos lankytojø, dël blogo oro ar spûsties laiku nepatekæ á keltà, pradeda svajoti apie
tiltà. Žinoma tiltas palengvintø patekimà á nerijà, bet tuo pačiu atkeltø vartus didesniam ir sudëtingai
kontroliuojamam lankytojø srautui. Tilto statybos metu neišvengiamai bûtø keičiamas kraštovaizdis,
didëjantys rekreaciniai srautai suaktyvintø erozinius procesus, sunyktø augmenija. Kuršiø nerijos
kelias – tranzitinis kelias á kitas valstybes. Tiltas skatintø intensyvesná transporto srautø judëjimà,
padidëtø aplinkos tarša, gyvûnø trikdymas. Anksčiau ar vëliau tektø platinti pagrindiná kelià, árengti
šalia jo aptarnavimo infrastruktûrà. Jau dabar tokiø ketinimø yra. Galima prognozuoti, kad padidëjus
rekreaciniam srautui visoje teritorijoje atitinkamai padidëtø ir gaisringumas. Analogiškas problemas
sukeltø ir povandeninio tunelio per Kuršiø marias statyba, Nidos aerodromas (jame galëtø leistis
gelbëjimo tarnybø oro priemonës), kroviniø uostai Preiloje, Pervalkoje, Klaipëdos uosto plëtra bei
kiti technologiniai pasiûlymai.
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P Aptarkite su moksleiviais kaip bûtø galima išspræsti persikëlimo á Kuršiø nerijà problemà (nupirkti

Patirti egzotiškà kelionæ keltu galite tik keliaudami á Kuršiø nerijà. Iš
Klaipëdos uosto išsyk patenkame
gamtos prieglobstin. Laikas kelte
neprailgsta ir suteikia puikias galimybes pasigrožëti nerijos kraštovaizdžiu, stebëti mariø paukščius,
pamàstyti. Tad džiaukimës šia galimybe.
Kopos, Kuršiø nerija © Paulius Mudënas
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daugiau ekonomiškai naudingø keltø, krantinëse árengti žiemà šildomas kavines ir pan.);
P Paprašykite moksleiviø išsiaiškinti kokiems tarptautiniams ir šalies teisës aktams, kokioms
aplinkosaugos nuostatoms prieštarauja planai per Kuršiø marias statyti tiltà (tiesti tunelá), Nidos
aerodromà, kitus susisiekimo infrastruktûros statinius.

Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašas
Pasaulio paveldo komitetas remdamasis Pasaulio paveldo apsaugos konvencijos
11 (4) straipsniu á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà átraukë 34 objektus:

Afganistanas

Bamijano slënio kultûrinis kraštovaizdis ir archeologinës liekanos
(2003 m.)
Minaretas ir Džamo archeologinës liekanos (2002 m.)

Alžyras

Tipasa (2002 m.)

Azerbaidžanas

Baku (siena apsupta miesto dalis) (2003 m.)

Beninas

Karališkieji rûmai (1985 m.)

Centrinë Afrikos Respublika Manovo-Gounda Šv.Floris nacionalinis parkas (1997 m.)
Čilë

Humberstouno ir Santa Laura salietros gamybos árengimai
(2005 m.)

Dramblio Kaulo Krantas

Komoë nacionalinis parkas (2003 m.)
Nimbos kalno gamtinis draustinis (1992 m.)

Egiptas

Abu Mena (2001 m.)

Etiopija

Simieno nacionalinis parkas (1996 m.)

Kongo demokratinë
respublika

Garambos nacionalinis parkas (1996 m.)
Kahuzi-Biega nacionalinis parkas (1997 m.)
Okapi laukinës gamtos rezervatas (1997 m.)
Salongos nacionalinis parkas (1995 m.)
Virungos nacionalinis parkas (1994 m.)
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Filipinai

Ryžiø terasos Filipinø Kordiljeruose (2001 m.)

Gvinëja

Nimbos kalno gamtinis draustinis (1992 m.)

Hondûras

Rio Platano biosferos rezervatas (1996 m.)

Indija

Hampi paminklø grupë (1999 m.)
Manas laukinës gamtos draustinis (1992 m.)

Irakas

Ašuras (2003 m.)

Iranas

Bamas ir jo kultûrinis kraštovaizdis (2004 m.)

Jeruzalë

Senasis Jeruzalës miestas ir jo sienos (1982 m.)

Jemenas

Istorinis Zabido miestas (2000 m.)
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Jungtinës Amerikos Valstijos Evergleido nacionalinis parkas (1993 m.)
Jungtinë Tanzanijos
respublika

Kilwa Kisiwani ir Songo Mnara griuvësiai (2004 m.)

Nigerija

Airo ir Tenerë gamtinis rezervatas (1992 m.)

Pakistanas

Lahoro fortas ir Šalamar sodai (2000 m.)

Peru

Čan čan archeologinë zona (1986 m.)

Senegalas

Džoudžo nacionalinis paukščiø draustinis (2000 m.)

Tunisas

Ičkeulio nacionalinis parkas (1996 m.)

Venesuela

Koro miestas ir uostas (2005 m.)

Vokietija

Kelno katedra (2004 m.)

¢ 14 užduotis
RADIJO LAIDOS APIE PASAULIO PAVELDÀ
RENGIMAS
Tikslas: tobulinti mokiniø bendravimo ágûdžius pasaulio
paveldo apsaugos labui

Pratimas

Pamokos
užduotis arba
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos, muzika

Trumpi
aprašymai,
pasaulio
paveldo
žemëlapis

Knygos,
árašai

P Suskirstykite klasæ á grupes ir suplanuokite radijo laidà apie pasaulio paveldà.
Á programà átraukite:
– dialogà – diskusijà tarp mokiniø dël pasirinktos vietovës átraukimo á
Pasaulio paveldo sàrašà;
– pasirinktos pasaulio paveldo vietovës pristatymà (geografinë padëtis,
grožis, svarba, unikalumas, autentiškumas);
– ištraukà iš eilëraščio ar prozos kûrinio, susijusio su pasaulio paveldo
vietove;
– muzikà ir ávairius garsus (gamtos, gyvûnø
garsai, skambučiai, ritualiniai dialogai,
giesmës), keliančius asociacijas su
pasirinkta pasaulio paveldo vietove.
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P Diskutuodami klasëje išrinkite laidai
tinkamiausias idëjas ir jas išplëtokite.
Paskirstykite užduotis mokiniø grupëms.
Árašykite laidà ir nusiøskite á vietinæ,
regioninæ ar nacionalinæ radijo stotá.
p Pasaulio paveldo fondas

Pasaulio paveldo fondas teikia ávairià pagalbà: tai ne tik finansinë, bet ir techninë
parama: specialistø tyrimai, siekiant išsiaiškinti ir neutralizuoti objektø nykimo
priežastis, numatyti apsaugos priemones, vietiniø specialistø mokymai apie
apsaugos ar renovacijos metodus, techninës árangos, skirtos gamtiniø parkø
apsaugai ar paminklams atstatyti, tiekimas. Fondas taip pat remia nacionalines
pastangas sudaryti preliminarø kultûros ir gamtos paveldo sàrašà ir siûlyti
vietoves á Pasaulio paveldo sàrašà. Atsižvelgdami á prašomos pagalbos pobûdá
ir dydá, Pasaulio paveldo komitetas ar Pasaulio paveldo centro direktorius gali
nuspræsti suteikti pagalbà bet kuriai konvencijà pasirašiusiai valstybei.

&8&:1.45&;*1)4
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Vienas iš svarbiausiø Pasaulio paveldo konvencijos laimëjimø yra Pasaulio
paveldo fondo ásteigimas. Pasaulio paveldo fondas suteikia galimybæ gauti
finansinæ paramà pasaulio paveldo apsaugos projektams ágyvendinti.

Nimbos kalno (Mount Nimba) gamtos
draustinis, Dramblio kaulo krantas ir
Gvinëja © UNESCO/Verschuren
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Filipinø Kordiljerø ryžiø terasos,
Filipinai © UNESCO/M. Spier-Donati

Pirmenybë yra teikiama kritinës bûklës objektø bei vietoviø, átrauktø á Pavojuje
esančio pasaulio paveldo sàrašà, apsaugai.
Pasaulio paveldo fondas ákurtas 1972 m. ágyvendinant Pasaulio paveldo
konvencijos rekomendacijas. Didžiàjà dalá fondo pajamø sudaro privalomi
valstybiø UNESCO nariø mokesčiai (1 proc. valstybës sumokamo narystës
mokesčio patenka á Pasaulio paveldo fondà) bei savanoriškos lëšos.

Kiti pajamø šaltiniai yra tiksliniai fondai, á kuriuos valstybës perveda lëšas, skirtas
ypatingiems tikslams, bei pelnà, gaunamà iš UNESCO leidiniø pasaulio paveldo
tema, pardavimo.
Bendros metinës fondo áplaukos siekia beveik 3,5 mln. JAV doleriø. Suvokiant
užduoties dydá, ši suma yra gana kukli.
Pasaulio paveldo fondo lëšos tebëra per mažos, kad bûtø galima patenkinti
visus Pasaulio paveldo komiteto gaunamus prašymus. Nepaisant to, fondas jau
yra finansavæs keletà svarbiø milijonø doleriø vertës kultûros ir gamtos paveldo
vietoviø apsaugos projektø Afrikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno regione, arabø
šalyse, Lotynø Amerikoje ir Karibuose bei Europoje. Pasaulio paveldo fondas taip
pat yra skyræs finansinæ paramà Vilniaus senamiesčio ir Kuršiø nerijos apsaugai.

p Kokià naudà paveldo vietovei duoda átraukimas
Pasaulio paveldo sàrašà?
Be jokios abejonës, pirmas dalykas, kurá suteikia patekimas á šá sàrašà, yra
prestižas arba tiksliau prestižo augimas, nes á Pasaulio paveldo sàrašà dažniausiai
patenka jau nuo seno garsëjančios vietovës.
Išaugæs vietovës prestižas valstybëje ir už jos ribø didina turistø srautus. Pasaulio
paveldo vietovës emblema „praneša“, kad paminklas objektyviai yra vertingesnis
ir ádomesnis už kitas šalyje esančias vietoves. Visa laimë, kad turistø, ypač
užsienio turistø srautai neišauga taip greitai, todël vietovës administracija turi
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Malborko pilis, Lenkija
© Audronë Kasperavičienë

Dar viena nauda, kurià suteikia objekto átraukimas á Pasaulio paveldo sàrašà,
yra didesnis saugumas. Remiantis Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos
konvencija, pasiûlymà átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà gali teikti tik tos
valstybës, kuriø teritorijoje yra pats objektas. Pateikusi pasiûlymà, valstybë kartu
prisiima ypatingà atsakomybæ už paminklo bûklæ – tokiu bûdu objekto átraukimas
padidina jo saugumà. Be to, viena pagrindiniø árašymo á Pasaulio paveldo sàrašà
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laiko pasirengti ir prisitaikyti prie naujø sàlygø – užtikrinti, kad išaugæs turistø
srautas nepakenktø jautriam paminklui.

sàlygø yra nuolatinis objekto stebëjimas ir stebëjimo ataskaitø teikimas Pasaulio
paveldo centrui, kuris taip užtikrina ne tik esamo objekto bûklæ, bet ir stebi
jo priežiûrà. Konvencija, gerbdama valstybiø visiško suvereniteto principà,
ápareigoja valstybes, kuriø teritorijoje yra pasaulio paveldo vietoviø, imtis
konkrečiø darbø jø apsaugai užtikrinti. Taip tarptautinë bendruomenë irgi gali
dalyvauti šioje konkrečioje veikloje. Ji turi teisæ reikalauti vyriausybiø, kad jos
vykdytø ásipareigojimus, kuriuos pačios prisiëmë siûlydamos átraukti objektà á
Pasaulio paveldo sàrašà. Valstybës prestižas stipriai nukentëtø, jei kuris nors iš
saugomø objektø bûtø išbrauktas iš Pasaulio paveldo sàrašo dël nepakankamos
jo apsaugos, nykimo, pernelyg agresyviø statybø ne tik pačios vietovëje, bet ir
jos apsaugos zonose.
Pats buvimo Pasaulio paveldo sàraše faktas tiesiogiai jokios finansinës naudos
valstybei neduoda. UNESCO tiesiogiai gali skirti lëšø tik tais išskirtiniais atvejais,
kai objektas atsidûria pavojuje. Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàraše objektai
atsidûria dël ávairiø anksčiau nenumatytø priežasčiø, kurios kelia pavojø jø
išlikimui. Bûtinybë finansuoti vietoviø apsaugà tokiais atvejais nulëmë, kad
Pasaulio paveldo komitetas nenagrinëja vietoviø, kurios jau kandidatavimo metu
yra pavojuje, paraiškø, o viena iš esminiø sàlygø patekti á Pasaulio paveldo sàrašà
ir yra gera vietovës bûklë.
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Miro pilis, Baltarusija
© Audronë Kasperavičienë

Patekimas á Pasaulio paveldo sàrašà stipriai veikia švietëjiškas programas, skatina
bendrø projektø su kitø pasaulio paveldo vietoviø administracijomis kûrimà,
taip pat turi didelæ átakà užsienio istorikø, geologø, biologø, kitø humanitariniø
ir gamtos mokslø atstovø, muziejininkø padidëjusiam susidomëjimui Pasaulio
paveldo sàraše esančiomis vietovëmis ir objektais.

¢ 15 uþduotis
SÀMONINGUMO SKATINIMAS
Tikslas: skatinti mokiniø pilietiškumà ir aktyvø dalyvavimà
saugant pasaulio paveldà

Diskusija

Pamokos užduotis
ir/arba popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos

Pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi
aprašymai

P

Aptarkite, kaip mokiniai galëtø prisidëti prie savo bendruomenës
informavimo apie vietiná, šalies bei pasaulio paveldà.

P Sudarykite pasiûlymø sàrašà. Ar ámanoma ágyvendinti kurá nors (ar keletà) iš
šiø pasiûlymø?

P Aptarkite Pasaulio paveldo fondo tikslà.
P

Aptarkite galimybæ suorganizuoti lëšø rinkimo akcijas, siekiant paremti
vietinio paveldo objekto apsaugà.
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Visi mokomieji dalykai:
Pasaulio paveldo konvencija
Dailë
Mokydami dailës istorijos, naudokitës nuotraukomis ir informacija apie pasaulio paveldo vietoves.
Kartu su mokiniais pabandykite padaryti pasaulio paveldo vietoviø maketus.
Kartu su mokiniais parenkite visuomenës informavimo kampanijà apie pasaulio paveldo vietoves
ir jø apsaugà.
Kartu su mokiniais apsilankykite pasaulio paveldo vietovëje; nupieškite, nufotografuokite ar kitaip
jà áamžinkite.
Remkitës pasaulio paveldo vietovëmis mokydami apie architektûros stilius.

Užsienio kalba
Kartu su mokiniais panagrinëkite informacinius lankstinukus apie kitø šaliø gamtos ir kultûros
paveldà.
Pasaulio paveldo vietovës – išsamus informacijos apie kitas šalis, jø praeitá ir dabartá šaltinis;
remkitës jomis mokydami apie kitas šalis.
Paskatinkite mokinius parašyti straipsniø apie pasaulio paveldo vietoviø išsaugojimo svarbà.

Istorija
Kartu su mokiniais aplankykite pasaulio paveldo vietoves ar kitas netoli esančias paveldo vietoves,
siejamas su atskirais istoriniais periodais.
Tyrinëdami konkretø istoriná periodà, susiekite já su konkrečia pasaulio paveldo vietove.

86

Gimtoji kalba/Literatûra
Paskatinkite mokinius parašyti straipsniø apie Pasaulio paveldo konvencijà ar kurià nors pasaulio
paveldo vietovæ, pristatykite juos klasei arba nusiøskite á laikraštá.
Paskatinkite mokinius paklausti šalia paveldo vietovës gyvenančiø žmoniø apie tai, kà jiems reiškia
ta vietovë.
Parenkite informaciniø lankstinukø apie kokià nors paveldo vietovæ.
Pastatykite istorinæ pjesæ.
Pasiûlykite mokiniams paskaityti romanø ar apsakymø, kuriose aprašoma konkreti pasaulio
paveldo vietovë.

Matematika
Kartu su mokiniais atlikite pasaulio paveldo vietovës fiziniø savybiø tyrimà (suskaičiuokite
augmenijos ir gyvûnijos rûšis, apskaičiuokite pastatø dydá) ir pristatykite duomenis grafikø,
diagramø ar procentine išraiška.
Kartu su mokiniais apskaičiuokite paminklø bei pastatø dydá ir padarykite jø maketus.

Tikyba
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Kartu su mokiniais panagrinëkite pasaulio paveldo objektus, susiedami juos su atitinkamomis
religinëmis ir tikëjimo sistemoms (daugelio objektø nuotraukas rasite šiame leidinyje).

Internetas
Internete aplankykite UNESCO Pasaulio paveldo centro svetainæ (http:/www.unesco.org/whc),
Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo svetainæ http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/masterpiece.php, UNESCO Asocijuotø mokyklø projekto svetainæ (http://www.unesco.
org/education/asp) bei UNESCO Asocijuotø mokyklø projektà ágyvendinančiø Lietuvos mokyklø
svetainæ (http://www.aspnet.lt).

Didþioji kinø siena, Kinija. ©UNESCO/Vorontzoff.

„Nenoriu gyventi name aukštomis
sienomis ir be langø. Noriu, kad visø
tautø kultûros laisvai plauktø á mano
namus, tačiau aš atsisakau pats bûti nors
vienos jø nuneštas“

Mahatma Gandis

Tapatybë

Pasaulio
paveldas ir
tapatybë

Pasaulio paveldas
ir tapatybë
Tikslai
Žinios
Nuostatos
Ágûdþiai

Pasaulio paveldas: tapatybës pagrindas
Tapatybë. Kas aš esu? Kas mes esame?
16 uþduotis: vardai - tapatybës saugotojai
Tapatybë sparčiai kintančiame pasaulyje

Pasaulio paveldo vietovës ir tapatybë
17 uþduotis: pasaulio paveldo vietovës ir tapatybë

89
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Ávairûs pastatø stiliai - tapatybës išraiška

98

18 uþduotis: ávairûs pastatø stiliai - tapatybës išraiška
19 uþduotis: miesto taryba lemia istorinës miesto dalies ateitá
20 uþduotis: mokymasis apie kultûrø sandûrà

99
100
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Tapatybë ir vietinës tautos
21 uþduotis: Didžiosios Zimbabvës nacionalinis paminklas, Zimbabvë
22 uþduotis: Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas, Australija

Visi mokomieji dalykai: pasaulio paveldas ir tapatybë

102
103
105

108

Tikslai
Žinios
Padëti mokiniams daugiau sužinoti ir geriau suprasti:
¢

skirtingas kultûras atspindinčias pasaulio kultûros ir gamtos paveldo vietoves kaip
stabilumo ženklus sparčiai kintančiame pasaulyje;

¢

kiekvienos kultûros išskirtinumà ir suvokimà, kad kiekviena kultûra yra nepakeičiama,
unikali ir saugotina žmonijos civilizacijos dalis;

¢

gamtos ir kultûros bei skirtingø kultûrø tarpusavio sàveikà bei priklausomybæ.

Nuostatos
Skatinti mokinius:
¢

žavëtis savo tautos kultûra, istorija ir valstybës gamta;

¢

pamatyti ir suvokti savo bendruomenës vertybes bei jø kilmæ;

¢

ugdyti pagarbà kitoms tautoms bei kultûroms ir taip prisidëti
prie tarptautinio supratimo bei pagarbos;

¢

ugdyti bendros atsakomybës už pasaulio kultûros ir gamtos
paveldà jausmà.

Ágûdþiai
Padëti mokiniams ugdyti gebëjimus:
¢

tirti savo (šeimos, valstybës) kilmæ;

¢

atvirai ir demokratiškai spræsti problemas;

¢

prisiimti atsakomybæ už pasaulio paveldo apsaugà.
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Pasaulio paveldas
ir tapatybë

p

Pasaulio paveldas: tapatybës pagrindas
Mûsø pasaulio kultûrø ir paveldo skirtingumas yra nepakeičiamas žmonijos dvasios ir intelekto turtø šaltinis. Pasaulio kultûros paveldo skirtingumo saugojimà
bei jo puoselëjimà reikëtø skleisti kaip esminá žmonijos vystymosi aspektà.
Visas kultûras ir visuomenes grindžia ypatingos, savitos materialios bei nematerialios išraiškos formos ir bûdai, kurie sudaro paveldà ir privalo bûti gerbiami.
Suprasdami, kas yra pasaulio paveldas, galime geriau pažinti savo pačiø šaknis,
kultûrinæ ir socialinæ tapatybæ. Artimiau pažvelgæ á bet kurià iš Pasaulio paveldo sàraše esančiø vietoviø, galime pažinti jas sukûrusiø (kultûros paveldas) ar
jose gyvenusiø (gamtos ir mišraus paveldo vietovës bei kultûriniai kraštovaizdžiai) tautø ir civilizacijø tikëjimà, vertybes ir žinias. Tai puiki proga sužinoti apie
paveldà, taip pat ir nematerialøjá bei žodiná paveldà.

Kultûros ir gamtos paveldo vietovës suformuoja aplinkà, kuri nulemia þmoniø psichologijà,
tikëjimà, ðvietimo bei ekonomines sistemas. Ðiø vietoviø sunykimas ar bet kokia þala joms kelia pavojø tautos ir visos planetos tapatybës iðsaugojimui. Esame atsakingi uþ paveldo vietoviø
iðsaugojimà ateities kartoms.
Ásipareigojimas pasaulio paveldui, Jaunimo forumas pasaulio paveldo tema, Bergenas,
Norvegija

p Tapatybë. Kas aš esu? Kas mes esame?

90

Tapatybë
1. To paties esamumo bûsena; visiškas ar esminis tapatumas; vienumas.
2. Individualybë, asmenybë... asmens egzistavimas.
3. Identiškø jausmø, interesø bûsena.

Trumpasis Oksfordo þodynas

Gimdami kiekvienas atsinešame savo asmeninæ tapatybæ – genetikà bei fizines
savybes, kurias paveldime iš savo tëvø ir protëviø. Pavyzdžiui, pirštø atspaudai
yra neištrinama mûsø tapatybës dalis. Pavardæ, kurià paveldime, bei vardà, kurá
mums suteikia tëvai, bëgant gyvenimui, galime pakeisti, tačiau jie taip pat neatskiriami nuo mûsø tapatybës.
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Tapatybë nëra vien individuali.
Klausimas „Kas aš esu?“ yra glaudžiai susijæs su klausimu „Kas
mes esame?“ „Mes“ – tai etninë
grupë, tauta ar tikëjimas, su
kuriais mes save siejame. Su

Jaunimo forumo pasaulio
paveldo tema dalyviai
tradiciniais kostiumais,
Bergenas, Norvegija.
© UNESCO

kitais grupës nariais mus pirmiausiai sieja kalba, tikëjimas, tradicijos, moralinis
kodeksas, papročiai, maistas, drabužiai ir pan.
Tautinë tapatybë yra paprastai išreiškiama tokiais simboliais kaip kalba(-os), tautiniai drabužiai, vëliavos, herbai ar nacionaliniai himnai.

¢ 16 uþduotis

VARDAI – TAPATYBËS SAUGOTOJAI
Tikslas: pamàstyti apie asmeninæ ir šeimos tapatybæ

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

2 pamokos ir
popamokinë
veikla

Kalbos

P

Paprašykite mokiniø, kad su tëvais ar giminaičiais atsektø savo pavardžiø reikšmæ. Tegul mokiniai sužino ir papasakoja, kaip buvo išrinkti jø vardai.
Paklauskite, kà kiekvienas jø galvoja apie savo vardà – kaip jaučiasi vadinamas
tokiu vardu? Ar toks vardas dažnai pasitaiko regione? Galbût jis yra susijæs su
svarbia regiono kultûros ar gamtos paveldo vietove? Ar jis neáprastas? Ar jis
buvo duotas kokio nors žmogaus atminimui – tëvo, senelio ar tolimesnio giminaičio, o gal – iš istorijos, kino, muzikos ar kitø sričiø žinomos asmenybës? Ar
vardas lemia asmens tapatybæ? Jei taip – kaip tai pasireiškia?
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p Tapatybë sparčiai kintančiame pasaulyje
Pasaulis kinta taip greitai, kad dauguma þmoniø skuba á ateitá pamirðdami apie savo
kilmæ. Taip neturëtø bûti – reikia gerbti savo kilmæ bei kultûrà kaip pamatà, ant kurio
statysime savo ateitá.
Mokiniø rekomendacijos, Jaunimo forumas pasaulio paveldo tema, Pekinas, Kinija

Globalizacija visø pirma yra ekonominis reiškinys, tačiau ji taip pat stipriai átakoja
socialinius ir kultûrinius pokyčius. Tai iliustruoja žmoniø, ypač visø pasaulio kraštø jaunimo, polinkis rinktis tam tikrus visame pasaulyje reklamuojamus masinio
vartojimo produktus: populiariàjà muzikà, filmus ir televizijos programas, drabužiø stiliø ar greitai paruošiamà maistà.
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Laikui bëgant bendruomenë (etninës grupës, tautos), kuriai mes priklausome, kaip ir žmonës, keičiasi dël sàveikos su gamtine aplinka, su kitomis
bendruomenëmis ir kultûromis. Nors taip bûdavo visada, tačiau paskutiniais
dešimtmečiais dël mokslo ir technologijø revoliucijos átakos – moderniø transporto priemoniø, telekomunikacijø ir masinës komunikacijos atsiradimo (telefonas, telefaksas, televizija, internetas, ryšiø palydovai) šiø pokyčiø ritmas ir intensyvumas ypač paspartëjo. Ne mažiau svarbi priežastis – globalizacijos procesas.

Kultûros globalizacija yra aptariama keliuose UNESCO dokumentuose:
„... kol kas tik dalinai, tačiau kultûra palaipsniui globalëja. Mes negalime nekreipti
dëmesio nei á globalizacijos skatinamus pažadus, nei á jos keliamus pavojus. Vienas rimčiausiø pavojø – pamiršti kiekvienos asmenybës unikalø bûdà; ir taip paneigti galimybæ kiekvienai asmenybei pasirinkti savo ateitá ir visiškai realizuoti savo
galimybes puoselëjamø tradicijø ir savitos kultûros erdvëje – lengvai pažeidžiamoje
šiuolaikinës pažangos veiksniø.“
Mokymasis: vidinis turtas. Tarptautinës komisijos švietimo XXI-ajame amžiuje klausimais ataskaita. Paryžius, UNESCO, 1996 m., 17 psl.
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam šiandieniniame kintančiame pasaulyje, taip pat ir
bendruomenei tampa ypač svarbu išmokti prisitaikyti prie nuolatinës kaitos, išlaikyti
tradicines vertybes.
Pavyzdžiui, afrikiečiø dvasinës vertybës, puoselëjamos tradiciniø tikëjimø, pabrëžia
santykio tarp žmogaus ir gamtos, fizinio ir dvasinio, racionalaus ir juslinio, praeities
ir dabarties kartø svarbà. Šis žiniø ir vertybiø klodas gali bûti veiksmingai taikomas
sprendžiant šiuolaikines aplinkosaugos problemas, taip pat konfliktus dël skirtybiø.
Mûsø kûrybos ávairovë. Pasaulio kultûros ir vystymosi komisijos ataskaita. Paryžius,
UNESCO, 1996 m., 166 psl.

Pasaulio paveldo vietovës ir tapatybë
Kai kurias Pasaulio paveldo sàraše esančias vietoves žmonës sieja su savo tautine,
valstybine, religine tapatybe. Didžiosios Zimbabvës griuvësiai liudija Zimbabvës
prieškolonijinæ afrikietiškà kilmæ; Rusijos Federacija yra tapatinama su Kremliumi
ir Raudonàja aikšte Maskvoje; Italija – su Venecija, taip pat su Pizos bokštu ir
Florencijos miestu; Libanas siejamas su Balbeko (Baalbek) ir Bybloso (Byblos) miestais; Indija – su Tadžmachalo (Taj Mahal) šventove; Gvatemala siejama su Senàja
Gvatemala, Uzbekistanas – su istoriniais Samarkando ir Bucharos miestais.
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I Sassi di Matera, Italija.
© UNESCO

Kai kurios gamtos paveldo vietovës, pavyzdžiui, Evergleido (Everglades) nacionalinis parkas ir Didysis Kanjonas Jungtinëse Amerikos Valstijose, Serengečio nacionalinis parkas Jungtinëje Tanzanijos Respublikoje, Sagarmatos (Sagarmatha) nacionalinis
parkas (Everesto kalnas) Nepale ar Argentinos ledynai taip pat ákûnija nacionalinæ
tapatybæ.
Lietuvos nacionalinë tapatybë siejama su
2004 m. á Pasaulio paveldo sàrašà átraukta
Kernavës archeologine vietove. Kernavë –
Lietuvos valstybës pradžià menanti žemë,
išskirtinis archeologijos ir istorijos vertybiø kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos
priešistoræ ir ankstyvàjá Lietuvos valstybës
formavimosi periodà. Kitos á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktos Lietuvos vietovës:
Vilniaus senamiestis, Kuršiø Nerija – ne
mažiau svarbûs nacionalinës tapatybës simboliai.

¢ 17 uþduotis
PASAULIO PAVELDO VIETOVËS IR TAPATYBË
TIKSLAS: SUPRASTI PASAULIO PAVELDO
VIETOVIØ VERTYBES

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka ir
popamokinë
veikla

Istorija,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

P Naudodamiesi šiame leidinyje esančiomis didžiosiomis fotografijomis
ir bet kuria kita prieinama medžiaga, supažindinkite mokinius su bent
keliomis á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktomis vietovëmis, kurios turëjo
didelës reikšmës žmonijos istorijai ir gamtos apsaugai. Pavyzdžiui:
º (kultûros ir gamtos paveldo) vietovës, su kuriomis žmonës save
tapatina;
º vietovës, žyminčios pasaulio politinës istorijos ávykius;
º vietovës, siejamos su pasaulio religijomis ir tikëjimo sistemomis;
º vietovës, atspindinčios skirtingus žmoniø gyvensenos bûdus.
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Toliau esančioje lentelëje pateikiamos diskusijos idëjos.

Azija ir
Ramusis vandenynas

Arabø
valstybës

Medžiotojø/
rinkëjø
visuomenë

Tradicinë
visuomenë

Lotynø
Amerika ir
Karibai

Pirkliø
visuomenë

Pramoninkø
visuomenë

Postmodernistinë
visuomenë

Aironbridžo
(Ironbridge)
tarpeklis
(Jungtinë
Karalystë)

Bauhausas ir
jo vietovës
(Vokietija)

Istorinis
Ouro Preto
(Juodojo
aukso) miestas (Brazilija)

Brazilijos
miestas
(Brazilija)

Kordiljerø
ryžiø terasos
(Filipinai)

Pekino Man
Site (Kinija)

Tadrart
Akakuso piešiniai ant uolø
(Libijos Arabø
Džamachirija)
Mozambiko
sala
(Mozambikas)

Afrika

Europa
ir Šiaurës
Amerika

Žemdirbiø
visuomenë

I Sassi di
Matera
(Italija)

Hanzos
miestas
Liubekas
(Vokietija)
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Žmoniø kilmë

Islamas ir pasaulio paveldas

Kaligrafiškai išrašyta metalinë lentelë
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Nors islamo religija gana jauna – jos pradininkas
Muchamedas savo religinæ misijà pradëjo apie 610 metus –
islamo paveldas savo áspûdingumu bei subtilumu niekuo
nenusileidžia kitø religiniø tradicijø paveldui. Tai, kad musulmonai per savo istorijà sukûrë neákainojamø meno šedevrø, papuošusiø pasaulio paveldo lobynà, patvirtintø bet
kuris išsilavinæs žmogus. Dažnas galëtø nurodyti Chafizo,
Omaro Chajamo ir kitø poezijà, kiti prisimintø Kordobos,
Granados Ispanijoje, Damasko Sirijoje, Samarkando,
Bukharos Uzbekijoje architektûros perlus, dar kiti nurodytø miniatiûras ir kaligrafijà. Šiandien savo paveldu deramai
gali didžiuotis visi pasaulio musulmonai – šiuo metu islamà
išpažásta daugiau kaip 1 milijardas 300 milijonø pasaulio
gyventojø.

Šiandieninis demografinis islamo centras yra Indijos subkontinente bei Pietryčiø
Azijoje: vien gausiausioje musulmoniškoje valstybëje Indonezijoje gyvena apie
200 milijonø musulmonø, Pakistane – 140 milijonø, milijardinëje Indijoje – 150
milijonø, Bangladeše – 100 milijonø. Be Centrinës ir Pietryčiø bei Vidurio Rytø
Azijos, kurioje jis susiformavo kaip savarankiška religija ir kultûra, islamas paplitæs Afrikoje – praktiškai visa šiaurinë Afrikos dalis iki pusiaujo yra musulmoniška. Paskutinius 50 metø islamas sparčiai plinta Šiaurës Amerikoje ir Europoje,
kur jis tapo antra pagal gausumà religija. Prasidedant XIX-ajam amžiui Europos
Sàjungoje gyvena apie 15 milijonø musulmonø. Lietuvoje jø esama iki keliø
tûkstančiø. Dauguma jø – Lietuvos totoriai, Lietuvoje gyvenantys jau daugiau nei
600 metø.
Tadž Machalas, Indija

Islamo paveldas neabejotinai yra
pasaulinë vertybë, tačiau labiausiai jis skleidësi gana apibrëžtoje
teritorijoje: Artimuosiuose
Rytuose bei Centrinëje Azijoje –
žemëse, kuriose jis atsirado ir
formavosi. Todël dažniausiai,
kalbant apie islamo paveldà,
turimi omenyje arabiškø, tiurkiškø bei persiškø kultûrø arealai.
Tačiau tai nereiškia, kad kituose
musulmonø kraštuose nesukurta
pasaulinio lygio šedevrø.
Geriausiai materialiajam islamo
paveldui atstovauja kaligrafija bei
architektûra – abi meno rûšys
glaudžiai susijusios su ornamentika. Islamo pranašas Muchamedas
buvo vienareikšmiškai neigiamos
nuomonës vaizduojamojo meno
atžvilgiu – gyvø bûtybiø (žmoniø
ir gyvûnø) atvaizdams. Ir nors
patys musulmonai sukûrë daugybæ atvaizdø – tuo ypač garFezo medina, Marokas © UNESCO/D.Roger
sus miniatiûros menas, dauguma menininkø vengë kurti gyvø
bûtybiø atvaizdus, o savo kûryboje susitelkë bûtent ties kaligrafija ir ornamentika.

.)×.48.48
+494,7&+./48
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Islamiška kaligrafija susijusi su arabiškais rašmenimis, kurie be arabø kalbos vartojami ar vartoti ir kitose „tradiciškai islamiškose“ persø, turkø, kurdø, paštu, dari
bei urdu kalbose. Musulmonø kaligrafija tobuliausiai atsiskleidë perrašytuose islamo šventraščio Korano tekstuose. Iki spaudos atsiradimo ir netgi vëliau musulmoniškuose kraštuose Koranas bûdavo kruopščiai perrašinëjamas ranka, jo puslapiai puošiami ornamentais. Tai buvo ir teisëta meninë veikla, ir sakralus veiksmas.
Viduramžiais musulmonai tiesiog varžësi tarpusavyje, kas ámantriau, tačiau estetiškai skoningiau, užrašys arba visà Korano tekstà arba bent jo dalá. Musulmonai
sukûrë keletà rašysenos stiliø, tapusiø standartiniais.

Musulmonø visuomenëse kaligrafiškai užrašinëtas ne tik islamo šventraštis, bet ir
kiti tekstai – chadysai (Muchamedo pasisakymai), žymiø musulmonø ištaros. Be
to, pradëta kaligrafijà naudoti iškabose, užrašant pavadinimus, vardus ir pan. Ypač
paplito kaligrafiškai užrašyti poezijos posmeliai, kuriuos musulmonai vietoj paveik-
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Šiandien tûkstančiai, pinigais neávertinamø, skirtingais stiliais kaligrafiškai ranka
užrašyto Korano rankraščiø puošia daugelá pasaulio muziejø ir privačiø kolekcijø.
Lietuvos muziejø fonduose, taip pat Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos
kelios vertingos XVI-XVII amžiø rankraštinës Korano kopijos.

slø kabindavosi namuose ar ástaigose.
Daugelis tø tekstø bûdavo „pagardinami“ ornamentais.
Musulmoniška architektûra yra labiau
pastebima ir apčiuopiama islamo
paveldo dalis, apimanti tiek religinëms,
tiek pasaulietinëms reikmëms skirtus
statinius – mečetes, madrasas (religines mokyklas), mauzoliejus, fontanus,
rûmus, gyvenamuosius pastatus, turgø
statinius, viešas pirtis, karavansarajus ir
kt. Visiems jiems bûdingi keli bruožai,
kurie, tiesa, skirtingose kultûrose skirtingai išryškinti.
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Bûdingiausias musulmoniškos architektûros bruožas – stilizuoti arabiški rašmenys, kuriais puoštos pastatø
išorinës, o neretai ir vidinës sienos.
Dažniausiai tai – Korano eilutës, nors
pasitaiko ir chadysø, kurios bûdavo
arba iškalamos sienoje, arba (daug
Tilla Kari madrasa, Samarkandas, Uzbekija
rečiau) užrašomos dažais. Persiškos
kultûros areale užrašai bûdavo
sudëliojami iš mozaikos – ávairiø spalvø akmenëliø. Tokio tipo menas nebuvo draudžiamas ar smerkiamas, mat,
nors ir stilizuotai, perteikdavo islamo šventraščio žodžius. Estetinis gërëjimasis
šiuo menu nebuvo suprantamas kaip kas nors smerktino – juk ir bet kaip užrašytas Koranas, jei tik teisingai, yra Koranas, o musulmonai já turi skaityti ir juo
žavëtis. Žinoma, Korano eilutëmis labiausiai išpuošti religinës paskirties pastatai. Pavyzdžiui, mečetëse neretai išrašinëjamos ne tik sienos, bet ir lubos, ir net
sakykla, nuo kurios pamokslininkas penktadieniais sako pamokslus.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Kitas musulmoniškai architektûrai bûdingas bruožas – ornamentika. Ja kartu su
Korano eilutëms bûdavo puošiami musulmoniškuose kraštuose statyti pastatai. Ornamentikos gausu tiek religiniuose, tiek pasaulietiniuose pastatuose.
Musulmoniškoje architektûroje naudota ornamentika buvo itin preciziška – jai
nepriekaištingai atlikti ir kuo didesniam efektui sukurti buvo pasitelkiamos visos
gamtos mokslø žinios. Musulmoniškà ornamentikà sudarë geometrinës figûros ir
stilizuota augalija – gyvø (sielà turinčiø) bûtybiø joje pasitaiko išimtinai retai.
Deja, dar XIX-ajame amžiuje, o juo labiau XX-ajame šimtmetyje religines vertybes vis labiau išstumiant sekuliarioms, tiek musulmoniškoji architektûra, tiek
ornamentika ir kaligrafija palaipsniui neteko savo reikšmës. Ornamentikai ir kaligrafijai triuškinantá smûgá sudavë spausdinto teksto ásigalëjimas, o dabartiniais laikais – ir kompiuterinë bei kita technika. Taip iš plačiai plëtoto meno musulmoniška kaligrafija virto saujelës entuziastø pomëgiu, kurie juo užsiima dažniausiai

Omaro mečetë, Jeruzalë

ne dël religiniø poreikiø patenkinimo, bet norëdami išreikšti estetinius jausmus.
Vis dëlto dar ir šiandien musulmoniškoji kaligrafija neprarado savo žavesio – tiek
viduramžiais sukurti šedevrai, tiek šiandieniniø meistrø darbai teikia neišsemiamà
estetiná pasigërëjimà.

Padiskutuokite su mokiniais apie skirtingø religijø
átakà paveldui. Suraskite
islamo valstybëse esančiø
pasaulio kultûros paveldo
vietoviø fotografijø, kartu
su mokiniais pabandykite
rasti pagrindinius bruožus,
skiriančius šias vietoves
nuo kituose regionuose
esančiø. Galbût Jûsø gyvenamoje vietoje taip pat
yra religinës ar socialinës
paskirties musulmoniškos
architektûros pavyzdžiø.
Egdûnas Račius

Didžiosios Umajadø mečetës interjeras,
Damaskas, Sirija © Ieva Butkutë
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Lietuvoje yra išlikusios
kelios savitos mečetës:
Raižiuose, Keturiasdešimties Totoriø kaime ir prie
Vilniaus prisišliejusiame
Nemëžyje.

Ávairûs pastatø stiliai – tapatybës išraiška
Kai kuriose pasaulio paveldo vietovëse esančiø pastatø stilius puikiai iliustruoja
žmoniø ir jø gamtinës aplinkos ryšá. Vienas tokiø pavyzdžiø – á Pasaulio paveldo
sàrašà átrauktas Brygeno kvartalas Bergene (Norvegija), atskleidžantis norvegiškos medienos, kaip vieno lemiančiø veiksniø, átakà šios šalies kultûrai.

Kaip norvegiška mediena paveikë Norvegijos
kultûrà?
Ar yra tarpusavio ryšys tarp Norvegijoje naudojamø statybiniø medžiagø ir Norvegijos
kultûros?
Stefanas Tčudi-Madsenas (Stephanas TschudiMadsenas), buvæs Norvegijos kultûros paveldo
valdybos generalinis direktorius, rašo:
„Pirmiausia,… pažvelkime á medá. Daugiausia
lemiantis veiksnys yra jo aukštis. Në vienas iš
plačialapiø medžiø neužauga toks aukštas ir tiesus, kad jo mediena bûtø pakankamai patvari
tradiciniam tvirtam horizontaliai ræstam namui
pastatyti …
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Bergenas, Norvegija.
© UNESCO / D. Roger

Norvegijoje dažniausiai naudojama statybinë medžiaga buvo pušies mediena. Ilgiausias žinomas ir statybose naudotas pušies ràstas buvo rastas 1861 m., griaunant
Hofo bažnyčià: jo aukštis siekë 15 metrø. Tai buvo absoliutus rekordas, kadangi eiliniams namams statyti buvo naudojami perpus trumpesni ràstai.
Pati gamta lëmë, kad nei karaliai, nei aukštuomenë negalëjo peržengti gamtos
nulemtø standartø. Statant namà visiems galiojo vienodi ástatymai, nors ràstø storumas ir ornamentø gausa galëjo skirtis.
Gali kilti klausimas, ar tokios sàlygos padëjo visuomenei demokratëti. Teigiama, kad
tokio aukščio kambariuose savaime sukuriama visuomenës ir atskiro žmogaus harmonija. Horizontalios sieniniø ràstø linijos veikia raminamai – jos labai patogios ir
praktiškos. O pati mediena yra net tik puikus izoliatorius, bet ir maloni liesti.
Paprotys statyti iš medienos tæsiasi ir šiandien apie 80 proc. visø naujø namø Norvegijoje yra statomi iš medienos. Ko gero tai ir yra stipriausias Norvegijos kultûros
paveldo bruožas, nes bûtent medis nulëmë šalies kultûros raidos niuansus.“
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Norvegija: kultûros paveldas. Paminklai ir vietovës, Universitetsforlaget.

¢ 18 uþduotis
ÁVAIRÛS PASTATØ STILIAI - TAPATYBËS IŠRAIŠKA
Tikslas: geriau suvokti tapatybæ nagrinëjant nekilnojamàjá paveldà
(pavyzdžiui, pastatus, paminklus, nacionalinius parkus)

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos,
geografija

Didžiosios
fotografijos

PPaprašykite mokiniø parašyti esë apie Lietuvos ar kurio nors valstybës regiono architektûrà, paminklus ar nacionalinius parkus. Ar kurie nors iš jø yra
átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà? Ar yra tarpusavio ryšys tarp lietuviø kultûros
ir architektûroje naudojamø tradiciniø statybiniø medžiagø,
kitø architektûriniø bruožø
(miestø, kaimø planavimas), gamtiniø ištekliø
(pavyzdžiui, akmenys
iš vietiniø karjerø) bei
fizinio kraštovaizdžio
(pavyzdžiui, miestas, pastatytas aplink
ežerà)? Ar kultûrinæ
tapatybæ atspindi tai,
kaip ir iš kokiø medžiagø pastatytas jûsø gyvenamasis namas?

P Kartu su mokiniais apsilankykite kitai tautinei, religinei bendruomenei priklausančiame visuomeniniame ar
religiniame pastate, pavyzdžiui, mečetëje, sinagogoje ar kenesoje. Panagrinëkite,
kuo jis išsiskiria iš mûsø regionui, mûsø tautai bûdingos architektûros pastatø.
Aptarkite tautai, religinei sistemai bûdingus architektûrinius bruožus: statymo
bûdà, medžiagas, statinio planavimà erdvëje ir pan. Kaip šie bruožai siejasi su
konkrečios tautos kultûra, religinës sistemos ideologija?
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Timbuktu, Malis.
© UNESCO
M. Kone
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¢ 19 uþduotis
MIESTO TARYBA LEMIA ISTORINËS MIESTO DALIES
ATEITÁ
Tikslas: geriau suprasti paveldo apsaugos reikšmæ

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos

Socialiniai
mokslai,
matematika

Didžiosios
fotografijos

PSurenkite klasëje vaidybiná žaidimà pagal toliau pateiktà situacijà.
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Vietinë valdžia sudarë miesto, kuriame gyvenate, centro plëtros planà. Miesto
centras ganëtinai senas, jame išlikæ keletas senø tradiciniø namø, kurie yra reikšmingi jûsø gyvenamos vietovës sàvasčiai. Tačiau gyvenimo sàlygos toje miesto dalyje gerokai atsilieka
nuo modernizacijos proceso. Negalima árengti
vandentiekio ar liftø. Plëtros plano ádiegimas
reiškia, kad seniausioji miesto dalis bus
sunaikinta ir bus statomi modernûs daugiabučiai namai. Kai kurie vietiniai valdininkai pasisako už pasiûlytà plëtros planà, kiti
vietos politikai tam prieštarauja. Šiandien
visos šalys susitiko nutarti, ar šis planas bus
ágyvendinamas.

PSuskirstykite klasæ á penkias grupes:
1. vietinës valdžios grupë, pasisakanti už plano ágyvendinimà;
2. vietinës valdžios grupë, prieštaraujanti plano ágyvendinimui;
3. senamiesčio gyventojai;
4. specialistai (architektai, miesto planuotojai);
5. žiniasklaidos atstovai.

PIšrinkite pirmininkà ir du jo pavaduotojus, kurie ves debatus, ir du referentus,
kurie rašys susitikimo protokolà.
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P Pamàstykite ir aptarkite panašias grësmes Lietuvos ir pasaulio paveldo
vietovëms arba vietovëms, árašytoms á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Istorinis Vilniaus centras

Pasaulio paveldo centro ir
Pasaulio paveldo komiteto
atstovø pareiga identifikuoti objektus, turinčius išskirtinæ pasaulinæ vertæ, ir siûlyti
bûdus, kaip tuos objektus globoti ir išsaugoti ateities kartoms, padëti ir konsultuoti
paveldo specialistus, tačiau
nesikišti á miestø plëtros klausimus. Tuo tarpu valstybiø
UNESCO nariø pareiga –
pasirinkti toká plëtros bûdà,
kuris nežalotø pasaulio paveldo objekto, bet atskleistø jo
unikalumà, grožá ir já saugotø.

Vilnius prieš 5 metus ir dabar... © Paulius Mudënas
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Po Nepriklausomybës atkûrimo Lietuvos gamtos ir kultûros paveldas pasidarë
itin patrauklus investuotojams. Nors turime ir labai gražiø Vilniaus senamiesčio
tvarkymo pavyzdžiø, vis dëlto pokyčiai Vilniaus senamiestyje ir aplink já kelia
nerimà. Unikalûs XIV–XX a. Vilniaus senamiesčio pastatai, jø dalys bei elementai pakeičiami – naikinamas ar žalojamas autentiškas mûras ir fasadai, árengiamos
stiklinës vitrinos, „auga“ architektø suprojektuotø statiniø stogai, atsiranda stoglangiø, itin vertingi, istoriškai susiformavæ vientisos kompozicijos architektûros
ansambliai yra skaidomi dalimis, privatizuojami ir „tobulinami“ pagal nuolat besikeičiančius jø savininkø ágeidžius. Paskutiná dešimtmetá Vilniaus senamiestyje
buvo beveik neatliekami vertingø archeologiniø kompleksø, istoriniø pastatø ir jø
kompleksø konservavimo, restauravimo darbai. Netinkamai rekonstruojant istorinius pastatus ir statant visiškai naujus pastatus žalojama vizualinë istorinio centro aplinka, iš esmës keičiama Vilniaus istorinë panorama ir pažeidžiama Vilniaus
senamiesčio autentika – tai, dël ko Vilniaus senamiestis pripažintas pasaulinës
reikšmës vertybe. Didelá rûpestá
kelia planuojamas tankëjantis
aukštuminiø statiniø žiedas,
supantis Vilniaus senamiestá ir
iškreipiantis Vilniaus senamiesčio kraštovaizdá. Tokia agresyvi
Vilniaus senamiesčio kaita kelia
ir specialistø, ir visuomenës
susirûpinimà. Vilniaus senamiesčio detaliojo plano projektas,
kuriame ryškëja senamiesčio
plëtros vizija, buvo pakankamai
kritiškai ávertintas ir tarptautiniø, ir Lietuvos specialistø.

¢ 20 uþduotis
MOKYMASIS APIE KULTÛRØ SANDÛRÀ
Tikslas: geriau suprasti ryšá tarp pasaulio paveldo ir tapatybës

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Internetas

P Suskirstykite klasæ á grupes. Paprašykite kiekvienos grupës parengti trumpà
pristatymà viena iš toliau pateiktø temø:
• jûsø mokykla;
• jûsø klasë;
• pasaulio paveldo vietovës Lietuvoje.

P Pasikeiskite pristatymais su viena ar keliomis užsienio mokyklomis (paštu,
faksu ar elektroniniu paštu). Jei iki šiol mokykla neturëjo partneriø užsienyje,
tai taps puikia proga juos susirasti. Kà gavote mainais? Kiek laiko tai truko? Kuo
panašûs ir kuo skiriasi jûsø pristatymai?
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PAptarkite, kaip naujos ryšio priemonës suartina viso pasaulio žmones.

Tapatybë ir vietinës tautos
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Mokymasis apie tai, kaip ávairios tautos yra susijæ su savo gamtos ir kultûros
paveldu, padeda suvokti asmeninës, grupinës ir nacionalinës tapatybës reikšmæ
ir paaiškina pasaulio paveldo apsaugos svarbà tapatybës išlaikymui. Galbût toliau
pateikiami pavyzdžiai
(užduotys mokiniams)
ákvëps ieškoti kitø
pavyzdžiø Europoje
ar kituose žemynuose
bei paskatins plëtoti
panašià veiklà.

Masajai – Serengečio
nacionalinio parko gyventojai,
Tanzanija
© Gedimina Šalkauskaitë

¢ 21 užduotis
DIDŽIOSIOS ZIMBABVËS NACIONALINIS
PAMINKLAS, ZIMBABVË
Tikslas: geriau suvokti vietovës istorinæ kilmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Istorija,
geografija,
socialiniai
mokslai,
pilietinis
ugdymas

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai,
didžiosios
fotografijos

Internetas

P Papasakokite mokiniams Didžiosios Zimbabvës istorijà, aptarkite, kokios
istorinës šios unikalios vietovës atsiradimo šaknys. Archeologiniø tyrinëjimø
duomenys liudija, kad ši vietovë yra išskirtinai afrikietiškos kilmës.
Didžioji Zimbabvë yra reikšmingiausias tautos simbolis. Net šalies pavadinimas
kildinamas iš šios garsios ir áspûdingos akmeniniø griuvësiø vietovës („Zimbabvë“
reiškia „namus iš akmens“).
Didžioji Zimbabvë yra išsidësčiusi atviroje miškingoje lygumoje. Tai didžiausias
senovinis statinys Centrinëje ir Pietø Afrikoje. Já sudaro du apgriuvæ objektai:
akropolis – tikra akmeniniø sienø ir granito rieduliø tvirtovë ir Didžioji Siena –
áspûdingas 250 metrø ilgio tašytø akmenø statinys.
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Siekiams pripažinti šiø griuvësiø afrikietiškàjà kilmæ ir senàjà kultûrà ilgà laikà
priešinosi baltieji kolonizatoriai, šià teritorijà vadinæ Rodezija. Siekdami perrašyti istorijà, politikai ir propagandistai Didžiosios Zimbabvës paminklo autorystæ
bandë priskirti finikiečiams, arabams, indams ar net hebrajams. Po ilgø valdžios
pareigûnø diskusijø buvo „nuspræsta“, kad Didžioji Zimbabvë nëra afrikietiškos
kilmës.
Tačiau du archeologai Rendalas Maklveris (Randallas Maclveris) ir Gertrûda
Keton-Tomson (Gertrude Caton-Thompson), ilgai tyrinëjæ Didžiàjà Zimbabvæ,
nustatë, kad griuvësiai yra išskirtinai afrikietiškos kilmës. Beveik visi rasti dirbiniai, árankiai, kiti žmogaus buities rakandai buvo priskirti vietos meistrø darbui.

Didžiosios Zimbabvës istorija prasidëjo XI a., kai ant kalvos buvo pristatyta mažø iš molio drëbtø lûšneliø. Po dviejø amžiø lûšneles pakeitë patvaresni
moliniai namai, buvo pradëtos statyti akmeninës sienos. Dar vëlesniame amžiuje Didžiosios Zimbabvës visuomenë suklestëjo dël prekybos rytiniame Afrikos
žemyno krante su kitomis tautomis, ypač musulmonø pirkliais. Tačiau XV a.
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Remiantis šiø ir kitø archeologø, lingvistø ir antropologø tyrinëjimø išvadomis,
Didžiosios Zimbabvës istorijoje galima išskirti mažiausiai tris etapus.

Didžiojoje Zimbabvëje prasidëjo nuosmukis ir miestas pradëjo lëtai nykti.
Intensyvià prekybà liudijančiø statiniø griuvësiai, unikalios statybos tradicijos ir
planavimo struktûra paskatino diskusijas dël šios vietovës kilmës. Tačiau ilgus
metus trukæ bandymai perrašyti Didžiosios Zimbabvës istorijà ir paneigti jos
tikràjà tapatybæ baigësi: šiandien Didžiosios Zimbabvës griuvësiai simbolizuoja
tautos dvasià ir yra vadinami Afrikos paveldo brangakmeniu.

PPaprašykite mokiniø parašyti trumpà rašiná, kuriame jie išdëstytø savo mintis
ir jausmus, išgirdus tokià istorijà. Palyginkite ir aptarkite jø rašinius klasëje.

PGalbût prisimenate kitø panašiø istoriniø situacijø?
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Didžiosios Zimbabvës nacionalinis
paminklas, Zimbabvë.
© Patrimoine 2001/C. Lepetit

¢ 22 užduotis
ULURU KATA TJUTOS
NACIONALINIS PARKAS, AUSTRALIJA
Tikslas: geriau suprasti kultûros kraštovaizdžio sàvokà ir vietiniø
gyventojø pastangø išsaugoti paveldà reikšmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
istorija,
socialiniai
mokslai

Trumpi
aprašymai,
pasaulio
paveldo
žemëlapis

Uluru Kata Tjutos nacionalinio parko pavyzdys leidžia pademonstruoti, kaip
vietovës átraukimas á Pasaulio paveldo sàrašà sustiprino vietiniø gyventojø
tapatybës jausmà, didžiavimàsi savo gyvenimo bûdu, pastangas saugoti vietovæ.
Šis parkas taip pat yra sëkmingo vietovës valdymo, bendradarbiaujant vietiniams
gyventojams ir valstybinei aplinkosaugos institucijai, pavyzdys.
1987 metais ši vietovë pirmà kartà buvo ávardyta kaip gamtos paveldo vietovë.
1994 metais ji buvo pervadinta kultûriniu kraštovaizdžiu – vietove, rodančia
žmogaus ir gamtos sàveikà. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas tapo pirmuoju
kultûriniu kraštovaizdžiu, árašytu á Pasaulio paveldo sàrašà.
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Remiantis anangu genties tikëjimu, jø tradicinës žinios ir gyvenimas, tapatybë ir
socialinë santvarka, vertybiø ir tikëjimo sistema, istorinis kraštovaizdis yra gauti iš
tjukurpos. Tjukurpa, anangu kalba verčiama kaip „svajø metas“, formuoja anangu bendruomenës struktûrà, gyvenimo bûdà, santykius tarp bendruomenës nariø
ir jø santyká su žeme. Tjukurpa – jø elgesio kodeksas. Anangu žmonës tikëjo, kad
buvo kûrimo laikas arba „svajø metas“, kai iš žemës gelmiø išëjo jø protëviai. Jie
buvo ir medžiai, ir gyvûnai, ir žmonës. Keliaudami per žemæ, protëviai kûrë viskà,
kas sudarë pasaulá. Jie elgësi kaip žmogiškos bûtybës – medžiojo, kovësi, mylëjo ir
neapkentë. Jie išmokë palikuonis slaptø ritualø ir simboliø, vartojamø raštuose ir
piešiniuose. Jie sukûrë ástatymus ir išmokë žmones, kaip reikia gyventi bendruomenëje. Pavargusios nuo veiklos, šios mitinës bûtybës vël prasmego á žemës gelmes. Tos
vietos dažnai žymimos akmenø sankaupomis ir medžiais.
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Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas yra išsidëstæs istorinëse aborigenø žemëse,
kuriose jie iki šiol gyvena ir kalba savo gimtàja kalba. 1985 m. Australijos vyriausybë
sugràžino šiø žemiø nuosavybës teisæ anangu genčiai, Australijos Pietinës dykumos
čiabuviams. Po šio teisiø sugràžinimo anangu išnuomojo Nacionalinio parko teritorijà Australijos gamtos apsaugos agentûrai. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas
iki šiol yra saugomas ir prižiûrimas bendromis anangu genties ir šios agentûros pastangomis. Šis atvejis – vienas didžiausiø laimëjimø Australijos gamtos apsaugos ir
Aborigenø judëjimo, siekiant susigràžinti teisæ á žemæ, istorijoje.

Uluru-Kata Tjutos
nacionalinis parkas,
Australija.
© S.Titchen

Šiandien, kaip ir anksčiau, šie mitai yra pasakojami, atgaivinami ávairiø apeigø,
ceremonijø metu, šokiuose, dainose, menuose ir amatuose. Taigi kraštovaizdis, kuris
anangu žmonëms yra natûralus, yra iš tikrøjø prisodrintas kultûriniø prasmiø.
Pasaulio paveldo naujienlaiškis, Nr. 10, 1996 m. kovas

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

106

Mes visuomet sakydavome, kad ši žemë mums svarbi dël tjukurpos, todël man labai džiugu, kad pagaliau žmonës iš užjûrio ir kiti nevietiniai gyventojai pripažásta jos
kultûrinæ vertæ. Praeityje žmonës iš mûsø juokdavosi, vadino mûsø tikëjimà sapnu,
tačiau tjukurpa yra tikra – tai mûsø teisë, kalba, žemë ir šeima kartu.
Jami Lesteris (Yami Lesteris), Uluru Kata Tjutos vietovës valdybos vadovas

Prisijungimas prie Pasaulio paveldo konvencijos nebûtinai reiškia, kad iš karto
suprasime, kaip mûsø tapatybë bei kultûrinës šaknys siejasi su likusiu pasauliu. Nesunku suprasti, kodël svarbu saugoti nacionaliná ar etniná paveldà, tačiau
gali bûti sudëtinga pamatyti, kad iš tiesø esame susijæ su kitø tautø ar valstybiø
kultûromis.

Tubbatahos rifo jûrinis
parkas, Filipinai.
© IUCN/J.Thorsell
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„Koralinis rifas yra sudarytas iš daugybës sluoksniø koraliniø polipø, tačiau gyvas yra
tik viršutinis sluoksnis. Po keleriø metø jis miršta ir ant jo susiformuoja naujas duobagyviø sluoksnis. Su kiekvienu nauju gyvybës sluoksniu rifas šiek tiek pakinta – jis
tampa aukštesnis ir didesnis. Atrodo, kad kiekvienas duobagyvis juda laisvai, tačiau
iš tiesø jis yra prilipæs prie ankstesnës kartos sluoksnio ir negali nuo jo atsiskirti. Gali
atrodyti, kad duobagyviai nëra susijæ vieni su kitais, tačiau iš tiesø keletas koraliniø
polipø kartø, esančiø žemiau jûros lygio, yra to paties rifo dalis. Jeigu specialiai ar
dël užterštumo sunaikinama keletas senesniø sluoksniø, galite ásivaizduoti, kas atsitinka likusiai rifo daliai. Pasaulis yra kaip koralinis rifas. Jis sudarytas iš tûkstančiø
prieš mus gyvenusiø kartø – iš jø minčiø, darbø, laimëjimø. Tai mûsø esybës dalis.
Tai mûsø tapatybë ir paveldas“.
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Tomas Hilardas Eriksonas (Thomas Hyllardas Eriksonas), antropologijos profesorius, Oslo universitetas, Norvegija

Visi mokomieji dalykai:
pasaulio paveldas ir
tapatybë
Dailë
Pasiûlykite mokiniams nupiešti ar kitaip pavaizduoti pasaulio paveldo vietoves, kurios ákûnija
žmogaus kûrybiná talentà. Kartu pamàstykite apie skirtingus jas sukûrusius žmones, arba, jei
tai kultûriniai kraštovaizdžiai, – apie jas globojančius žmones.

Užsienio kalbos
Perskaitykite tekstà užsienio kalba ir paprašykite mokiniø išrinkti iš jo žodžius, kurie ir
lietuviø kalba skamba panašiai. Aptarkite, kodël šie žodžiai yra panašûs ir kaip jie atspindi
kultûrinius skirtingø šaliø ryšius.
Užduokite mokiniams išversti á užsienio kalbà informaciná lankstinukà apie Lietuvos paveldo
vietoves. Paprašykite rasti žodžiø ar sàvokø, kurie yra savaime suprantami originaliame
tekste, tačiau kuriuos reikia paaiškinti išverstame tekste, ir aptarkite, kaip jie atskleidžia
tautos tapatybæ.

Geografija/ gamtos mokslai
Kartu su mokiniais panagrinëkite Pasaulio paveldo sàrašà ir pasiaiškinkite žmoniø ir
geografiniø vietoviø tarpusavio ryšá. Aptarkite praktinæ gamtos átakà tautos tapatybës
formavimuisi (pavyzdžiui, medžiø reikšmë norvegams).
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Istorija
Pasaulio paveldo ar kitoje kultûros ar gamtos paveldo vietovëje surenkite vaidybiná žaidimà.
Tai padës mokiniams susitapatinti su vietovæ ákûrusiais ar šiuo metu joje gyvenančiais
žmonëmis.
Lietuvoje taikiai sugyvena daugelio tautø ir kultûrø žmonës. Prisiminkite, kaip á Lietuvà
atkeliavo karaimai, totoriai, žydai, lenkai, romai bei kitø tautø atstovai. Galbût Jûsø
gyvenamojoje vietovëje ásikûrusi nemaža kitataučiø bendruomenë. Kokià reikšmæ ji turi Jûsø
miesto ar kaimo architektûriniam, kultûriniam, socialiniam „veidui“?

Kalba/ literatûra
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Paskatinkite mokinius parašyti rašiniø apie Lietuvos kultûros tapatybës išsaugojimo svarbà.
Kai kurios idëjos galëtø bûti išplëtotos á trumpas pjeses.
Surenkite konkursà, kuriame kiekvienas mokinys pristatytø penkiø minučiø kalbà apie tam
tikros gamtos ar kultûros paveldo vietovës išsaugojimo svarbà.
Paskatinkite mokinius skaityti literatûros kûrinius, kuriuose kalbama apie tapatybæ, aptarkite
juos klasëje, paieškokite sàsajø su pasaulio paveldo vietovëmis. Tuomet paprašykite, kad
patys mokiniai parašytø apsakymø šia tema.
Raskite pjesiø, kuriose kalbama apie tapatybæ, atskleidžiant sàsajas su jûsø regiono gamtos
ar kultûros paveldo vietovëmis.

Filosofija/ tikyba
Naudokitës religiniø paminklø ar pastatø planais ir nuotraukomis, aiškindami tikëjimo
sistemas.
Lankydamiesi religinëje vietovëje (bažnyčioje, mečetëje, šventykloje ar su religija siejamoje
gamtinëje vietovëje, kraštovaizdyje), stebëkite ir bandykite suprasti jos simbolikà.

Didþioji kinø siena, Kinija. ©UNESCO/Vorontzoff.

„Nenoriu gyventi name aukštomis
sienomis ir be langø. Noriu, kad visø
tautø kultûros laisvai plauktø á mano
namus, tačiau aš atsisakau pats bûti nors
vienos jø nuneštas“

Mahatma Gandis
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Tikslai
Žinios
Padëti mokiniams daugiau sužinoti ir geriau suprasti:
¢

skirtingas kultûras atspindinčias pasaulio kultûros ir gamtos paveldo vietoves kaip
stabilumo ženklus sparčiai kintančiame pasaulyje;

¢

kiekvienos kultûros išskirtinumà ir suvokimà, kad kiekviena kultûra yra nepakeičiama,
unikali ir saugotina žmonijos civilizacijos dalis;

¢

gamtos ir kultûros bei skirtingø kultûrø tarpusavio sàveikà bei priklausomybæ.

Nuostatos
Skatinti mokinius:
¢

žavëtis savo tautos kultûra, istorija ir valstybës gamta;

¢

pamatyti ir suvokti savo bendruomenës vertybes bei jø kilmæ;

¢

ugdyti pagarbà kitoms tautoms bei kultûroms ir taip prisidëti
prie tarptautinio supratimo bei pagarbos;

¢

ugdyti bendros atsakomybës už pasaulio kultûros ir gamtos
paveldà jausmà.

Ágûdþiai
Padëti mokiniams ugdyti gebëjimus:
¢

tirti savo (šeimos, valstybës) kilmæ;

¢

atvirai ir demokratiškai spræsti problemas;

¢

prisiimti atsakomybæ už pasaulio paveldo apsaugà.
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Pasaulio paveldas
ir tapatybë

p

Pasaulio paveldas: tapatybës pagrindas
Mûsø pasaulio kultûrø ir paveldo skirtingumas yra nepakeičiamas žmonijos dvasios ir intelekto turtø šaltinis. Pasaulio kultûros paveldo skirtingumo saugojimà
bei jo puoselëjimà reikëtø skleisti kaip esminá žmonijos vystymosi aspektà.
Visas kultûras ir visuomenes grindžia ypatingos, savitos materialios bei nematerialios išraiškos formos ir bûdai, kurie sudaro paveldà ir privalo bûti gerbiami.
Suprasdami, kas yra pasaulio paveldas, galime geriau pažinti savo pačiø šaknis,
kultûrinæ ir socialinæ tapatybæ. Artimiau pažvelgæ á bet kurià iš Pasaulio paveldo sàraše esančiø vietoviø, galime pažinti jas sukûrusiø (kultûros paveldas) ar
jose gyvenusiø (gamtos ir mišraus paveldo vietovës bei kultûriniai kraštovaizdžiai) tautø ir civilizacijø tikëjimà, vertybes ir žinias. Tai puiki proga sužinoti apie
paveldà, taip pat ir nematerialøjá bei žodiná paveldà.

Kultûros ir gamtos paveldo vietovës suformuoja aplinkà, kuri nulemia þmoniø psichologijà,
tikëjimà, ðvietimo bei ekonomines sistemas. Ðiø vietoviø sunykimas ar bet kokia þala joms kelia pavojø tautos ir visos planetos tapatybës iðsaugojimui. Esame atsakingi uþ paveldo vietoviø
iðsaugojimà ateities kartoms.
Ásipareigojimas pasaulio paveldui, Jaunimo forumas pasaulio paveldo tema, Bergenas,
Norvegija

p Tapatybë. Kas aš esu? Kas mes esame?
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Tapatybë
1. To paties esamumo bûsena; visiškas ar esminis tapatumas; vienumas.
2. Individualybë, asmenybë... asmens egzistavimas.
3. Identiškø jausmø, interesø bûsena.

Trumpasis Oksfordo þodynas

Gimdami kiekvienas atsinešame savo asmeninæ tapatybæ – genetikà bei fizines
savybes, kurias paveldime iš savo tëvø ir protëviø. Pavyzdžiui, pirštø atspaudai
yra neištrinama mûsø tapatybës dalis. Pavardæ, kurià paveldime, bei vardà, kurá
mums suteikia tëvai, bëgant gyvenimui, galime pakeisti, tačiau jie taip pat neatskiriami nuo mûsø tapatybës.
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Tapatybë nëra vien individuali.
Klausimas „Kas aš esu?“ yra glaudžiai susijæs su klausimu „Kas
mes esame?“ „Mes“ – tai etninë
grupë, tauta ar tikëjimas, su
kuriais mes save siejame. Su

Jaunimo forumo pasaulio
paveldo tema dalyviai
tradiciniais kostiumais,
Bergenas, Norvegija.
© UNESCO

kitais grupës nariais mus pirmiausiai sieja kalba, tikëjimas, tradicijos, moralinis
kodeksas, papročiai, maistas, drabužiai ir pan.
Tautinë tapatybë yra paprastai išreiškiama tokiais simboliais kaip kalba(-os), tautiniai drabužiai, vëliavos, herbai ar nacionaliniai himnai.

¢ 16 uþduotis

VARDAI – TAPATYBËS SAUGOTOJAI
Tikslas: pamàstyti apie asmeninæ ir šeimos tapatybæ

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

2 pamokos ir
popamokinë
veikla

Kalbos

P

Paprašykite mokiniø, kad su tëvais ar giminaičiais atsektø savo pavardžiø reikšmæ. Tegul mokiniai sužino ir papasakoja, kaip buvo išrinkti jø vardai.
Paklauskite, kà kiekvienas jø galvoja apie savo vardà – kaip jaučiasi vadinamas
tokiu vardu? Ar toks vardas dažnai pasitaiko regione? Galbût jis yra susijæs su
svarbia regiono kultûros ar gamtos paveldo vietove? Ar jis neáprastas? Ar jis
buvo duotas kokio nors žmogaus atminimui – tëvo, senelio ar tolimesnio giminaičio, o gal – iš istorijos, kino, muzikos ar kitø sričiø žinomos asmenybës? Ar
vardas lemia asmens tapatybæ? Jei taip – kaip tai pasireiškia?
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p Tapatybë sparčiai kintančiame pasaulyje
Pasaulis kinta taip greitai, kad dauguma þmoniø skuba á ateitá pamirðdami apie savo
kilmæ. Taip neturëtø bûti – reikia gerbti savo kilmæ bei kultûrà kaip pamatà, ant kurio
statysime savo ateitá.
Mokiniø rekomendacijos, Jaunimo forumas pasaulio paveldo tema, Pekinas, Kinija

Globalizacija visø pirma yra ekonominis reiškinys, tačiau ji taip pat stipriai átakoja
socialinius ir kultûrinius pokyčius. Tai iliustruoja žmoniø, ypač visø pasaulio kraštø jaunimo, polinkis rinktis tam tikrus visame pasaulyje reklamuojamus masinio
vartojimo produktus: populiariàjà muzikà, filmus ir televizijos programas, drabužiø stiliø ar greitai paruošiamà maistà.
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Laikui bëgant bendruomenë (etninës grupës, tautos), kuriai mes priklausome, kaip ir žmonës, keičiasi dël sàveikos su gamtine aplinka, su kitomis
bendruomenëmis ir kultûromis. Nors taip bûdavo visada, tačiau paskutiniais
dešimtmečiais dël mokslo ir technologijø revoliucijos átakos – moderniø transporto priemoniø, telekomunikacijø ir masinës komunikacijos atsiradimo (telefonas, telefaksas, televizija, internetas, ryšiø palydovai) šiø pokyčiø ritmas ir intensyvumas ypač paspartëjo. Ne mažiau svarbi priežastis – globalizacijos procesas.

Kultûros globalizacija yra aptariama keliuose UNESCO dokumentuose:
„... kol kas tik dalinai, tačiau kultûra palaipsniui globalëja. Mes negalime nekreipti
dëmesio nei á globalizacijos skatinamus pažadus, nei á jos keliamus pavojus. Vienas rimčiausiø pavojø – pamiršti kiekvienos asmenybës unikalø bûdà; ir taip paneigti galimybæ kiekvienai asmenybei pasirinkti savo ateitá ir visiškai realizuoti savo
galimybes puoselëjamø tradicijø ir savitos kultûros erdvëje – lengvai pažeidžiamoje
šiuolaikinës pažangos veiksniø.“
Mokymasis: vidinis turtas. Tarptautinës komisijos švietimo XXI-ajame amžiuje klausimais ataskaita. Paryžius, UNESCO, 1996 m., 17 psl.
Kiekvienam žmogui, gyvenančiam šiandieniniame kintančiame pasaulyje, taip pat ir
bendruomenei tampa ypač svarbu išmokti prisitaikyti prie nuolatinës kaitos, išlaikyti
tradicines vertybes.
Pavyzdžiui, afrikiečiø dvasinës vertybës, puoselëjamos tradiciniø tikëjimø, pabrëžia
santykio tarp žmogaus ir gamtos, fizinio ir dvasinio, racionalaus ir juslinio, praeities
ir dabarties kartø svarbà. Šis žiniø ir vertybiø klodas gali bûti veiksmingai taikomas
sprendžiant šiuolaikines aplinkosaugos problemas, taip pat konfliktus dël skirtybiø.
Mûsø kûrybos ávairovë. Pasaulio kultûros ir vystymosi komisijos ataskaita. Paryžius,
UNESCO, 1996 m., 166 psl.

Pasaulio paveldo vietovës ir tapatybë
Kai kurias Pasaulio paveldo sàraše esančias vietoves žmonës sieja su savo tautine,
valstybine, religine tapatybe. Didžiosios Zimbabvës griuvësiai liudija Zimbabvës
prieškolonijinæ afrikietiškà kilmæ; Rusijos Federacija yra tapatinama su Kremliumi
ir Raudonàja aikšte Maskvoje; Italija – su Venecija, taip pat su Pizos bokštu ir
Florencijos miestu; Libanas siejamas su Balbeko (Baalbek) ir Bybloso (Byblos) miestais; Indija – su Tadžmachalo (Taj Mahal) šventove; Gvatemala siejama su Senàja
Gvatemala, Uzbekistanas – su istoriniais Samarkando ir Bucharos miestais.
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I Sassi di Matera, Italija.
© UNESCO

Kai kurios gamtos paveldo vietovës, pavyzdžiui, Evergleido (Everglades) nacionalinis parkas ir Didysis Kanjonas Jungtinëse Amerikos Valstijose, Serengečio nacionalinis parkas Jungtinëje Tanzanijos Respublikoje, Sagarmatos (Sagarmatha) nacionalinis
parkas (Everesto kalnas) Nepale ar Argentinos ledynai taip pat ákûnija nacionalinæ
tapatybæ.
Lietuvos nacionalinë tapatybë siejama su
2004 m. á Pasaulio paveldo sàrašà átraukta
Kernavës archeologine vietove. Kernavë –
Lietuvos valstybës pradžià menanti žemë,
išskirtinis archeologijos ir istorijos vertybiø kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos
priešistoræ ir ankstyvàjá Lietuvos valstybës
formavimosi periodà. Kitos á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktos Lietuvos vietovës:
Vilniaus senamiestis, Kuršiø Nerija – ne
mažiau svarbûs nacionalinës tapatybës simboliai.

¢ 17 uþduotis
PASAULIO PAVELDO VIETOVËS IR TAPATYBË
TIKSLAS: SUPRASTI PASAULIO PAVELDO
VIETOVIØ VERTYBES

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka ir
popamokinë
veikla

Istorija,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

P Naudodamiesi šiame leidinyje esančiomis didžiosiomis fotografijomis
ir bet kuria kita prieinama medžiaga, supažindinkite mokinius su bent
keliomis á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktomis vietovëmis, kurios turëjo
didelës reikšmës žmonijos istorijai ir gamtos apsaugai. Pavyzdžiui:
º (kultûros ir gamtos paveldo) vietovës, su kuriomis žmonës save
tapatina;
º vietovës, žyminčios pasaulio politinës istorijos ávykius;
º vietovës, siejamos su pasaulio religijomis ir tikëjimo sistemomis;
º vietovës, atspindinčios skirtingus žmoniø gyvensenos bûdus.
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Toliau esančioje lentelëje pateikiamos diskusijos idëjos.

Azija ir
Ramusis vandenynas

Arabø
valstybës

Medžiotojø/
rinkëjø
visuomenë

Tradicinë
visuomenë

Lotynø
Amerika ir
Karibai

Pirkliø
visuomenë

Pramoninkø
visuomenë

Postmodernistinë
visuomenë

Aironbridžo
(Ironbridge)
tarpeklis
(Jungtinë
Karalystë)

Bauhausas ir
jo vietovës
(Vokietija)

Istorinis
Ouro Preto
(Juodojo
aukso) miestas (Brazilija)

Brazilijos
miestas
(Brazilija)

Kordiljerø
ryžiø terasos
(Filipinai)

Pekino Man
Site (Kinija)

Tadrart
Akakuso piešiniai ant uolø
(Libijos Arabø
Džamachirija)
Mozambiko
sala
(Mozambikas)

Afrika

Europa
ir Šiaurës
Amerika

Žemdirbiø
visuomenë

I Sassi di
Matera
(Italija)

Hanzos
miestas
Liubekas
(Vokietija)
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Žmoniø kilmë

Islamas ir pasaulio paveldas

Kaligrafiškai išrašyta metalinë lentelë
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Nors islamo religija gana jauna – jos pradininkas
Muchamedas savo religinæ misijà pradëjo apie 610 metus –
islamo paveldas savo áspûdingumu bei subtilumu niekuo
nenusileidžia kitø religiniø tradicijø paveldui. Tai, kad musulmonai per savo istorijà sukûrë neákainojamø meno šedevrø, papuošusiø pasaulio paveldo lobynà, patvirtintø bet
kuris išsilavinæs žmogus. Dažnas galëtø nurodyti Chafizo,
Omaro Chajamo ir kitø poezijà, kiti prisimintø Kordobos,
Granados Ispanijoje, Damasko Sirijoje, Samarkando,
Bukharos Uzbekijoje architektûros perlus, dar kiti nurodytø miniatiûras ir kaligrafijà. Šiandien savo paveldu deramai
gali didžiuotis visi pasaulio musulmonai – šiuo metu islamà
išpažásta daugiau kaip 1 milijardas 300 milijonø pasaulio
gyventojø.

Šiandieninis demografinis islamo centras yra Indijos subkontinente bei Pietryčiø
Azijoje: vien gausiausioje musulmoniškoje valstybëje Indonezijoje gyvena apie
200 milijonø musulmonø, Pakistane – 140 milijonø, milijardinëje Indijoje – 150
milijonø, Bangladeše – 100 milijonø. Be Centrinës ir Pietryčiø bei Vidurio Rytø
Azijos, kurioje jis susiformavo kaip savarankiška religija ir kultûra, islamas paplitæs Afrikoje – praktiškai visa šiaurinë Afrikos dalis iki pusiaujo yra musulmoniška. Paskutinius 50 metø islamas sparčiai plinta Šiaurës Amerikoje ir Europoje,
kur jis tapo antra pagal gausumà religija. Prasidedant XIX-ajam amžiui Europos
Sàjungoje gyvena apie 15 milijonø musulmonø. Lietuvoje jø esama iki keliø
tûkstančiø. Dauguma jø – Lietuvos totoriai, Lietuvoje gyvenantys jau daugiau nei
600 metø.
Tadž Machalas, Indija

Islamo paveldas neabejotinai yra
pasaulinë vertybë, tačiau labiausiai jis skleidësi gana apibrëžtoje
teritorijoje: Artimuosiuose
Rytuose bei Centrinëje Azijoje –
žemëse, kuriose jis atsirado ir
formavosi. Todël dažniausiai,
kalbant apie islamo paveldà,
turimi omenyje arabiškø, tiurkiškø bei persiškø kultûrø arealai.
Tačiau tai nereiškia, kad kituose
musulmonø kraštuose nesukurta
pasaulinio lygio šedevrø.
Geriausiai materialiajam islamo
paveldui atstovauja kaligrafija bei
architektûra – abi meno rûšys
glaudžiai susijusios su ornamentika. Islamo pranašas Muchamedas
buvo vienareikšmiškai neigiamos
nuomonës vaizduojamojo meno
atžvilgiu – gyvø bûtybiø (žmoniø
ir gyvûnø) atvaizdams. Ir nors
patys musulmonai sukûrë daugybæ atvaizdø – tuo ypač garFezo medina, Marokas © UNESCO/D.Roger
sus miniatiûros menas, dauguma menininkø vengë kurti gyvø
bûtybiø atvaizdus, o savo kûryboje susitelkë bûtent ties kaligrafija ir ornamentika.
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+494,7&+./48

95

Islamiška kaligrafija susijusi su arabiškais rašmenimis, kurie be arabø kalbos vartojami ar vartoti ir kitose „tradiciškai islamiškose“ persø, turkø, kurdø, paštu, dari
bei urdu kalbose. Musulmonø kaligrafija tobuliausiai atsiskleidë perrašytuose islamo šventraščio Korano tekstuose. Iki spaudos atsiradimo ir netgi vëliau musulmoniškuose kraštuose Koranas bûdavo kruopščiai perrašinëjamas ranka, jo puslapiai puošiami ornamentais. Tai buvo ir teisëta meninë veikla, ir sakralus veiksmas.
Viduramžiais musulmonai tiesiog varžësi tarpusavyje, kas ámantriau, tačiau estetiškai skoningiau, užrašys arba visà Korano tekstà arba bent jo dalá. Musulmonai
sukûrë keletà rašysenos stiliø, tapusiø standartiniais.

Musulmonø visuomenëse kaligrafiškai užrašinëtas ne tik islamo šventraštis, bet ir
kiti tekstai – chadysai (Muchamedo pasisakymai), žymiø musulmonø ištaros. Be
to, pradëta kaligrafijà naudoti iškabose, užrašant pavadinimus, vardus ir pan. Ypač
paplito kaligrafiškai užrašyti poezijos posmeliai, kuriuos musulmonai vietoj paveik-
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Šiandien tûkstančiai, pinigais neávertinamø, skirtingais stiliais kaligrafiškai ranka
užrašyto Korano rankraščiø puošia daugelá pasaulio muziejø ir privačiø kolekcijø.
Lietuvos muziejø fonduose, taip pat Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomos
kelios vertingos XVI-XVII amžiø rankraštinës Korano kopijos.

slø kabindavosi namuose ar ástaigose.
Daugelis tø tekstø bûdavo „pagardinami“ ornamentais.
Musulmoniška architektûra yra labiau
pastebima ir apčiuopiama islamo
paveldo dalis, apimanti tiek religinëms,
tiek pasaulietinëms reikmëms skirtus
statinius – mečetes, madrasas (religines mokyklas), mauzoliejus, fontanus,
rûmus, gyvenamuosius pastatus, turgø
statinius, viešas pirtis, karavansarajus ir
kt. Visiems jiems bûdingi keli bruožai,
kurie, tiesa, skirtingose kultûrose skirtingai išryškinti.
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Bûdingiausias musulmoniškos architektûros bruožas – stilizuoti arabiški rašmenys, kuriais puoštos pastatø
išorinës, o neretai ir vidinës sienos.
Dažniausiai tai – Korano eilutës, nors
pasitaiko ir chadysø, kurios bûdavo
arba iškalamos sienoje, arba (daug
Tilla Kari madrasa, Samarkandas, Uzbekija
rečiau) užrašomos dažais. Persiškos
kultûros areale užrašai bûdavo
sudëliojami iš mozaikos – ávairiø spalvø akmenëliø. Tokio tipo menas nebuvo draudžiamas ar smerkiamas, mat,
nors ir stilizuotai, perteikdavo islamo šventraščio žodžius. Estetinis gërëjimasis
šiuo menu nebuvo suprantamas kaip kas nors smerktino – juk ir bet kaip užrašytas Koranas, jei tik teisingai, yra Koranas, o musulmonai já turi skaityti ir juo
žavëtis. Žinoma, Korano eilutëmis labiausiai išpuošti religinës paskirties pastatai. Pavyzdžiui, mečetëse neretai išrašinëjamos ne tik sienos, bet ir lubos, ir net
sakykla, nuo kurios pamokslininkas penktadieniais sako pamokslus.
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Kitas musulmoniškai architektûrai bûdingas bruožas – ornamentika. Ja kartu su
Korano eilutëms bûdavo puošiami musulmoniškuose kraštuose statyti pastatai. Ornamentikos gausu tiek religiniuose, tiek pasaulietiniuose pastatuose.
Musulmoniškoje architektûroje naudota ornamentika buvo itin preciziška – jai
nepriekaištingai atlikti ir kuo didesniam efektui sukurti buvo pasitelkiamos visos
gamtos mokslø žinios. Musulmoniškà ornamentikà sudarë geometrinës figûros ir
stilizuota augalija – gyvø (sielà turinčiø) bûtybiø joje pasitaiko išimtinai retai.
Deja, dar XIX-ajame amžiuje, o juo labiau XX-ajame šimtmetyje religines vertybes vis labiau išstumiant sekuliarioms, tiek musulmoniškoji architektûra, tiek
ornamentika ir kaligrafija palaipsniui neteko savo reikšmës. Ornamentikai ir kaligrafijai triuškinantá smûgá sudavë spausdinto teksto ásigalëjimas, o dabartiniais laikais – ir kompiuterinë bei kita technika. Taip iš plačiai plëtoto meno musulmoniška kaligrafija virto saujelës entuziastø pomëgiu, kurie juo užsiima dažniausiai

Omaro mečetë, Jeruzalë

ne dël religiniø poreikiø patenkinimo, bet norëdami išreikšti estetinius jausmus.
Vis dëlto dar ir šiandien musulmoniškoji kaligrafija neprarado savo žavesio – tiek
viduramžiais sukurti šedevrai, tiek šiandieniniø meistrø darbai teikia neišsemiamà
estetiná pasigërëjimà.

Padiskutuokite su mokiniais apie skirtingø religijø
átakà paveldui. Suraskite
islamo valstybëse esančiø
pasaulio kultûros paveldo
vietoviø fotografijø, kartu
su mokiniais pabandykite
rasti pagrindinius bruožus,
skiriančius šias vietoves
nuo kituose regionuose
esančiø. Galbût Jûsø gyvenamoje vietoje taip pat
yra religinës ar socialinës
paskirties musulmoniškos
architektûros pavyzdžiø.
Egdûnas Račius

Didžiosios Umajadø mečetës interjeras,
Damaskas, Sirija © Ieva Butkutë
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Lietuvoje yra išlikusios
kelios savitos mečetës:
Raižiuose, Keturiasdešimties Totoriø kaime ir prie
Vilniaus prisišliejusiame
Nemëžyje.

Ávairûs pastatø stiliai – tapatybës išraiška
Kai kuriose pasaulio paveldo vietovëse esančiø pastatø stilius puikiai iliustruoja
žmoniø ir jø gamtinës aplinkos ryšá. Vienas tokiø pavyzdžiø – á Pasaulio paveldo
sàrašà átrauktas Brygeno kvartalas Bergene (Norvegija), atskleidžantis norvegiškos medienos, kaip vieno lemiančiø veiksniø, átakà šios šalies kultûrai.

Kaip norvegiška mediena paveikë Norvegijos
kultûrà?
Ar yra tarpusavio ryšys tarp Norvegijoje naudojamø statybiniø medžiagø ir Norvegijos
kultûros?
Stefanas Tčudi-Madsenas (Stephanas TschudiMadsenas), buvæs Norvegijos kultûros paveldo
valdybos generalinis direktorius, rašo:
„Pirmiausia,… pažvelkime á medá. Daugiausia
lemiantis veiksnys yra jo aukštis. Në vienas iš
plačialapiø medžiø neužauga toks aukštas ir tiesus, kad jo mediena bûtø pakankamai patvari
tradiciniam tvirtam horizontaliai ræstam namui
pastatyti …
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Bergenas, Norvegija.
© UNESCO / D. Roger

Norvegijoje dažniausiai naudojama statybinë medžiaga buvo pušies mediena. Ilgiausias žinomas ir statybose naudotas pušies ràstas buvo rastas 1861 m., griaunant
Hofo bažnyčià: jo aukštis siekë 15 metrø. Tai buvo absoliutus rekordas, kadangi eiliniams namams statyti buvo naudojami perpus trumpesni ràstai.
Pati gamta lëmë, kad nei karaliai, nei aukštuomenë negalëjo peržengti gamtos
nulemtø standartø. Statant namà visiems galiojo vienodi ástatymai, nors ràstø storumas ir ornamentø gausa galëjo skirtis.
Gali kilti klausimas, ar tokios sàlygos padëjo visuomenei demokratëti. Teigiama, kad
tokio aukščio kambariuose savaime sukuriama visuomenës ir atskiro žmogaus harmonija. Horizontalios sieniniø ràstø linijos veikia raminamai – jos labai patogios ir
praktiškos. O pati mediena yra net tik puikus izoliatorius, bet ir maloni liesti.
Paprotys statyti iš medienos tæsiasi ir šiandien apie 80 proc. visø naujø namø Norvegijoje yra statomi iš medienos. Ko gero tai ir yra stipriausias Norvegijos kultûros
paveldo bruožas, nes bûtent medis nulëmë šalies kultûros raidos niuansus.“

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Norvegija: kultûros paveldas. Paminklai ir vietovës, Universitetsforlaget.

¢ 18 uþduotis
ÁVAIRÛS PASTATØ STILIAI - TAPATYBËS IŠRAIŠKA
Tikslas: geriau suvokti tapatybæ nagrinëjant nekilnojamàjá paveldà
(pavyzdžiui, pastatus, paminklus, nacionalinius parkus)

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Kalbos,
geografija

Didžiosios
fotografijos

PPaprašykite mokiniø parašyti esë apie Lietuvos ar kurio nors valstybës regiono architektûrà, paminklus ar nacionalinius parkus. Ar kurie nors iš jø yra
átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà? Ar yra tarpusavio ryšys tarp lietuviø kultûros
ir architektûroje naudojamø tradiciniø statybiniø medžiagø,
kitø architektûriniø bruožø
(miestø, kaimø planavimas), gamtiniø ištekliø
(pavyzdžiui, akmenys
iš vietiniø karjerø) bei
fizinio kraštovaizdžio
(pavyzdžiui, miestas, pastatytas aplink
ežerà)? Ar kultûrinæ
tapatybæ atspindi tai,
kaip ir iš kokiø medžiagø pastatytas jûsø gyvenamasis namas?

P Kartu su mokiniais apsilankykite kitai tautinei, religinei bendruomenei priklausančiame visuomeniniame ar
religiniame pastate, pavyzdžiui, mečetëje, sinagogoje ar kenesoje. Panagrinëkite,
kuo jis išsiskiria iš mûsø regionui, mûsø tautai bûdingos architektûros pastatø.
Aptarkite tautai, religinei sistemai bûdingus architektûrinius bruožus: statymo
bûdà, medžiagas, statinio planavimà erdvëje ir pan. Kaip šie bruožai siejasi su
konkrečios tautos kultûra, religinës sistemos ideologija?
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Timbuktu, Malis.
© UNESCO
M. Kone
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¢ 19 uþduotis
MIESTO TARYBA LEMIA ISTORINËS MIESTO DALIES
ATEITÁ
Tikslas: geriau suprasti paveldo apsaugos reikšmæ

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos

Socialiniai
mokslai,
matematika

Didžiosios
fotografijos

PSurenkite klasëje vaidybiná žaidimà pagal toliau pateiktà situacijà.
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Vietinë valdžia sudarë miesto, kuriame gyvenate, centro plëtros planà. Miesto
centras ganëtinai senas, jame išlikæ keletas senø tradiciniø namø, kurie yra reikšmingi jûsø gyvenamos vietovës sàvasčiai. Tačiau gyvenimo sàlygos toje miesto dalyje gerokai atsilieka
nuo modernizacijos proceso. Negalima árengti
vandentiekio ar liftø. Plëtros plano ádiegimas
reiškia, kad seniausioji miesto dalis bus
sunaikinta ir bus statomi modernûs daugiabučiai namai. Kai kurie vietiniai valdininkai pasisako už pasiûlytà plëtros planà, kiti
vietos politikai tam prieštarauja. Šiandien
visos šalys susitiko nutarti, ar šis planas bus
ágyvendinamas.

PSuskirstykite klasæ á penkias grupes:
1. vietinës valdžios grupë, pasisakanti už plano ágyvendinimà;
2. vietinës valdžios grupë, prieštaraujanti plano ágyvendinimui;
3. senamiesčio gyventojai;
4. specialistai (architektai, miesto planuotojai);
5. žiniasklaidos atstovai.

PIšrinkite pirmininkà ir du jo pavaduotojus, kurie ves debatus, ir du referentus,
kurie rašys susitikimo protokolà.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

P Pamàstykite ir aptarkite panašias grësmes Lietuvos ir pasaulio paveldo
vietovëms arba vietovëms, árašytoms á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà.

Istorinis Vilniaus centras

Pasaulio paveldo centro ir
Pasaulio paveldo komiteto
atstovø pareiga identifikuoti objektus, turinčius išskirtinæ pasaulinæ vertæ, ir siûlyti
bûdus, kaip tuos objektus globoti ir išsaugoti ateities kartoms, padëti ir konsultuoti
paveldo specialistus, tačiau
nesikišti á miestø plëtros klausimus. Tuo tarpu valstybiø
UNESCO nariø pareiga –
pasirinkti toká plëtros bûdà,
kuris nežalotø pasaulio paveldo objekto, bet atskleistø jo
unikalumà, grožá ir já saugotø.

Vilnius prieš 5 metus ir dabar... © Paulius Mudënas
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Po Nepriklausomybës atkûrimo Lietuvos gamtos ir kultûros paveldas pasidarë
itin patrauklus investuotojams. Nors turime ir labai gražiø Vilniaus senamiesčio
tvarkymo pavyzdžiø, vis dëlto pokyčiai Vilniaus senamiestyje ir aplink já kelia
nerimà. Unikalûs XIV–XX a. Vilniaus senamiesčio pastatai, jø dalys bei elementai pakeičiami – naikinamas ar žalojamas autentiškas mûras ir fasadai, árengiamos
stiklinës vitrinos, „auga“ architektø suprojektuotø statiniø stogai, atsiranda stoglangiø, itin vertingi, istoriškai susiformavæ vientisos kompozicijos architektûros
ansambliai yra skaidomi dalimis, privatizuojami ir „tobulinami“ pagal nuolat besikeičiančius jø savininkø ágeidžius. Paskutiná dešimtmetá Vilniaus senamiestyje
buvo beveik neatliekami vertingø archeologiniø kompleksø, istoriniø pastatø ir jø
kompleksø konservavimo, restauravimo darbai. Netinkamai rekonstruojant istorinius pastatus ir statant visiškai naujus pastatus žalojama vizualinë istorinio centro aplinka, iš esmës keičiama Vilniaus istorinë panorama ir pažeidžiama Vilniaus
senamiesčio autentika – tai, dël ko Vilniaus senamiestis pripažintas pasaulinës
reikšmës vertybe. Didelá rûpestá
kelia planuojamas tankëjantis
aukštuminiø statiniø žiedas,
supantis Vilniaus senamiestá ir
iškreipiantis Vilniaus senamiesčio kraštovaizdá. Tokia agresyvi
Vilniaus senamiesčio kaita kelia
ir specialistø, ir visuomenës
susirûpinimà. Vilniaus senamiesčio detaliojo plano projektas,
kuriame ryškëja senamiesčio
plëtros vizija, buvo pakankamai
kritiškai ávertintas ir tarptautiniø, ir Lietuvos specialistø.

¢ 20 uþduotis
MOKYMASIS APIE KULTÛRØ SANDÛRÀ
Tikslas: geriau suprasti ryšá tarp pasaulio paveldo ir tapatybës

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Kalbos,
socialiniai
mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Internetas

P Suskirstykite klasæ á grupes. Paprašykite kiekvienos grupës parengti trumpà
pristatymà viena iš toliau pateiktø temø:
• jûsø mokykla;
• jûsø klasë;
• pasaulio paveldo vietovës Lietuvoje.

P Pasikeiskite pristatymais su viena ar keliomis užsienio mokyklomis (paštu,
faksu ar elektroniniu paštu). Jei iki šiol mokykla neturëjo partneriø užsienyje,
tai taps puikia proga juos susirasti. Kà gavote mainais? Kiek laiko tai truko? Kuo
panašûs ir kuo skiriasi jûsø pristatymai?
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PAptarkite, kaip naujos ryšio priemonës suartina viso pasaulio žmones.

Tapatybë ir vietinës tautos
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Mokymasis apie tai, kaip ávairios tautos yra susijæ su savo gamtos ir kultûros
paveldu, padeda suvokti asmeninës, grupinës ir nacionalinës tapatybës reikšmæ
ir paaiškina pasaulio paveldo apsaugos svarbà tapatybës išlaikymui. Galbût toliau
pateikiami pavyzdžiai
(užduotys mokiniams)
ákvëps ieškoti kitø
pavyzdžiø Europoje
ar kituose žemynuose
bei paskatins plëtoti
panašià veiklà.

Masajai – Serengečio
nacionalinio parko gyventojai,
Tanzanija
© Gedimina Šalkauskaitë

¢ 21 užduotis
DIDŽIOSIOS ZIMBABVËS NACIONALINIS
PAMINKLAS, ZIMBABVË
Tikslas: geriau suvokti vietovës istorinæ kilmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Istorija,
geografija,
socialiniai
mokslai,
pilietinis
ugdymas

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai,
didžiosios
fotografijos

Internetas

P Papasakokite mokiniams Didžiosios Zimbabvës istorijà, aptarkite, kokios
istorinës šios unikalios vietovës atsiradimo šaknys. Archeologiniø tyrinëjimø
duomenys liudija, kad ši vietovë yra išskirtinai afrikietiškos kilmës.
Didžioji Zimbabvë yra reikšmingiausias tautos simbolis. Net šalies pavadinimas
kildinamas iš šios garsios ir áspûdingos akmeniniø griuvësiø vietovës („Zimbabvë“
reiškia „namus iš akmens“).
Didžioji Zimbabvë yra išsidësčiusi atviroje miškingoje lygumoje. Tai didžiausias
senovinis statinys Centrinëje ir Pietø Afrikoje. Já sudaro du apgriuvæ objektai:
akropolis – tikra akmeniniø sienø ir granito rieduliø tvirtovë ir Didžioji Siena –
áspûdingas 250 metrø ilgio tašytø akmenø statinys.
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Siekiams pripažinti šiø griuvësiø afrikietiškàjà kilmæ ir senàjà kultûrà ilgà laikà
priešinosi baltieji kolonizatoriai, šià teritorijà vadinæ Rodezija. Siekdami perrašyti istorijà, politikai ir propagandistai Didžiosios Zimbabvës paminklo autorystæ
bandë priskirti finikiečiams, arabams, indams ar net hebrajams. Po ilgø valdžios
pareigûnø diskusijø buvo „nuspræsta“, kad Didžioji Zimbabvë nëra afrikietiškos
kilmës.
Tačiau du archeologai Rendalas Maklveris (Randallas Maclveris) ir Gertrûda
Keton-Tomson (Gertrude Caton-Thompson), ilgai tyrinëjæ Didžiàjà Zimbabvæ,
nustatë, kad griuvësiai yra išskirtinai afrikietiškos kilmës. Beveik visi rasti dirbiniai, árankiai, kiti žmogaus buities rakandai buvo priskirti vietos meistrø darbui.

Didžiosios Zimbabvës istorija prasidëjo XI a., kai ant kalvos buvo pristatyta mažø iš molio drëbtø lûšneliø. Po dviejø amžiø lûšneles pakeitë patvaresni
moliniai namai, buvo pradëtos statyti akmeninës sienos. Dar vëlesniame amžiuje Didžiosios Zimbabvës visuomenë suklestëjo dël prekybos rytiniame Afrikos
žemyno krante su kitomis tautomis, ypač musulmonø pirkliais. Tačiau XV a.
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Remiantis šiø ir kitø archeologø, lingvistø ir antropologø tyrinëjimø išvadomis,
Didžiosios Zimbabvës istorijoje galima išskirti mažiausiai tris etapus.

Didžiojoje Zimbabvëje prasidëjo nuosmukis ir miestas pradëjo lëtai nykti.
Intensyvià prekybà liudijančiø statiniø griuvësiai, unikalios statybos tradicijos ir
planavimo struktûra paskatino diskusijas dël šios vietovës kilmës. Tačiau ilgus
metus trukæ bandymai perrašyti Didžiosios Zimbabvës istorijà ir paneigti jos
tikràjà tapatybæ baigësi: šiandien Didžiosios Zimbabvës griuvësiai simbolizuoja
tautos dvasià ir yra vadinami Afrikos paveldo brangakmeniu.

PPaprašykite mokiniø parašyti trumpà rašiná, kuriame jie išdëstytø savo mintis
ir jausmus, išgirdus tokià istorijà. Palyginkite ir aptarkite jø rašinius klasëje.

PGalbût prisimenate kitø panašiø istoriniø situacijø?
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Didžiosios Zimbabvës nacionalinis
paminklas, Zimbabvë.
© Patrimoine 2001/C. Lepetit

¢ 22 užduotis
ULURU KATA TJUTOS
NACIONALINIS PARKAS, AUSTRALIJA
Tikslas: geriau suprasti kultûros kraštovaizdžio sàvokà ir vietiniø
gyventojø pastangø išsaugoti paveldà reikšmæ

Diskusija

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
istorija,
socialiniai
mokslai

Trumpi
aprašymai,
pasaulio
paveldo
žemëlapis

Uluru Kata Tjutos nacionalinio parko pavyzdys leidžia pademonstruoti, kaip
vietovës átraukimas á Pasaulio paveldo sàrašà sustiprino vietiniø gyventojø
tapatybës jausmà, didžiavimàsi savo gyvenimo bûdu, pastangas saugoti vietovæ.
Šis parkas taip pat yra sëkmingo vietovës valdymo, bendradarbiaujant vietiniams
gyventojams ir valstybinei aplinkosaugos institucijai, pavyzdys.
1987 metais ši vietovë pirmà kartà buvo ávardyta kaip gamtos paveldo vietovë.
1994 metais ji buvo pervadinta kultûriniu kraštovaizdžiu – vietove, rodančia
žmogaus ir gamtos sàveikà. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas tapo pirmuoju
kultûriniu kraštovaizdžiu, árašytu á Pasaulio paveldo sàrašà.
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Remiantis anangu genties tikëjimu, jø tradicinës žinios ir gyvenimas, tapatybë ir
socialinë santvarka, vertybiø ir tikëjimo sistema, istorinis kraštovaizdis yra gauti iš
tjukurpos. Tjukurpa, anangu kalba verčiama kaip „svajø metas“, formuoja anangu bendruomenës struktûrà, gyvenimo bûdà, santykius tarp bendruomenës nariø
ir jø santyká su žeme. Tjukurpa – jø elgesio kodeksas. Anangu žmonës tikëjo, kad
buvo kûrimo laikas arba „svajø metas“, kai iš žemës gelmiø išëjo jø protëviai. Jie
buvo ir medžiai, ir gyvûnai, ir žmonës. Keliaudami per žemæ, protëviai kûrë viskà,
kas sudarë pasaulá. Jie elgësi kaip žmogiškos bûtybës – medžiojo, kovësi, mylëjo ir
neapkentë. Jie išmokë palikuonis slaptø ritualø ir simboliø, vartojamø raštuose ir
piešiniuose. Jie sukûrë ástatymus ir išmokë žmones, kaip reikia gyventi bendruomenëje. Pavargusios nuo veiklos, šios mitinës bûtybës vël prasmego á žemës gelmes. Tos
vietos dažnai žymimos akmenø sankaupomis ir medžiais.
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Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas yra išsidëstæs istorinëse aborigenø žemëse,
kuriose jie iki šiol gyvena ir kalba savo gimtàja kalba. 1985 m. Australijos vyriausybë
sugràžino šiø žemiø nuosavybës teisæ anangu genčiai, Australijos Pietinës dykumos
čiabuviams. Po šio teisiø sugràžinimo anangu išnuomojo Nacionalinio parko teritorijà Australijos gamtos apsaugos agentûrai. Uluru Kata Tjutos nacionalinis parkas
iki šiol yra saugomas ir prižiûrimas bendromis anangu genties ir šios agentûros pastangomis. Šis atvejis – vienas didžiausiø laimëjimø Australijos gamtos apsaugos ir
Aborigenø judëjimo, siekiant susigràžinti teisæ á žemæ, istorijoje.

Uluru-Kata Tjutos
nacionalinis parkas,
Australija.
© S.Titchen

Šiandien, kaip ir anksčiau, šie mitai yra pasakojami, atgaivinami ávairiø apeigø,
ceremonijø metu, šokiuose, dainose, menuose ir amatuose. Taigi kraštovaizdis, kuris
anangu žmonëms yra natûralus, yra iš tikrøjø prisodrintas kultûriniø prasmiø.
Pasaulio paveldo naujienlaiškis, Nr. 10, 1996 m. kovas
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Mes visuomet sakydavome, kad ši žemë mums svarbi dël tjukurpos, todël man labai džiugu, kad pagaliau žmonës iš užjûrio ir kiti nevietiniai gyventojai pripažásta jos
kultûrinæ vertæ. Praeityje žmonës iš mûsø juokdavosi, vadino mûsø tikëjimà sapnu,
tačiau tjukurpa yra tikra – tai mûsø teisë, kalba, žemë ir šeima kartu.
Jami Lesteris (Yami Lesteris), Uluru Kata Tjutos vietovës valdybos vadovas

Prisijungimas prie Pasaulio paveldo konvencijos nebûtinai reiškia, kad iš karto
suprasime, kaip mûsø tapatybë bei kultûrinës šaknys siejasi su likusiu pasauliu. Nesunku suprasti, kodël svarbu saugoti nacionaliná ar etniná paveldà, tačiau
gali bûti sudëtinga pamatyti, kad iš tiesø esame susijæ su kitø tautø ar valstybiø
kultûromis.

Tubbatahos rifo jûrinis
parkas, Filipinai.
© IUCN/J.Thorsell
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„Koralinis rifas yra sudarytas iš daugybës sluoksniø koraliniø polipø, tačiau gyvas yra
tik viršutinis sluoksnis. Po keleriø metø jis miršta ir ant jo susiformuoja naujas duobagyviø sluoksnis. Su kiekvienu nauju gyvybës sluoksniu rifas šiek tiek pakinta – jis
tampa aukštesnis ir didesnis. Atrodo, kad kiekvienas duobagyvis juda laisvai, tačiau
iš tiesø jis yra prilipæs prie ankstesnës kartos sluoksnio ir negali nuo jo atsiskirti. Gali
atrodyti, kad duobagyviai nëra susijæ vieni su kitais, tačiau iš tiesø keletas koraliniø
polipø kartø, esančiø žemiau jûros lygio, yra to paties rifo dalis. Jeigu specialiai ar
dël užterštumo sunaikinama keletas senesniø sluoksniø, galite ásivaizduoti, kas atsitinka likusiai rifo daliai. Pasaulis yra kaip koralinis rifas. Jis sudarytas iš tûkstančiø
prieš mus gyvenusiø kartø – iš jø minčiø, darbø, laimëjimø. Tai mûsø esybës dalis.
Tai mûsø tapatybë ir paveldas“.
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Tomas Hilardas Eriksonas (Thomas Hyllardas Eriksonas), antropologijos profesorius, Oslo universitetas, Norvegija

Visi mokomieji dalykai:
pasaulio paveldas ir
tapatybë
Dailë
Pasiûlykite mokiniams nupiešti ar kitaip pavaizduoti pasaulio paveldo vietoves, kurios ákûnija
žmogaus kûrybiná talentà. Kartu pamàstykite apie skirtingus jas sukûrusius žmones, arba, jei
tai kultûriniai kraštovaizdžiai, – apie jas globojančius žmones.

Užsienio kalbos
Perskaitykite tekstà užsienio kalba ir paprašykite mokiniø išrinkti iš jo žodžius, kurie ir
lietuviø kalba skamba panašiai. Aptarkite, kodël šie žodžiai yra panašûs ir kaip jie atspindi
kultûrinius skirtingø šaliø ryšius.
Užduokite mokiniams išversti á užsienio kalbà informaciná lankstinukà apie Lietuvos paveldo
vietoves. Paprašykite rasti žodžiø ar sàvokø, kurie yra savaime suprantami originaliame
tekste, tačiau kuriuos reikia paaiškinti išverstame tekste, ir aptarkite, kaip jie atskleidžia
tautos tapatybæ.

Geografija/ gamtos mokslai
Kartu su mokiniais panagrinëkite Pasaulio paveldo sàrašà ir pasiaiškinkite žmoniø ir
geografiniø vietoviø tarpusavio ryšá. Aptarkite praktinæ gamtos átakà tautos tapatybës
formavimuisi (pavyzdžiui, medžiø reikšmë norvegams).

108

Istorija
Pasaulio paveldo ar kitoje kultûros ar gamtos paveldo vietovëje surenkite vaidybiná žaidimà.
Tai padës mokiniams susitapatinti su vietovæ ákûrusiais ar šiuo metu joje gyvenančiais
žmonëmis.
Lietuvoje taikiai sugyvena daugelio tautø ir kultûrø žmonës. Prisiminkite, kaip á Lietuvà
atkeliavo karaimai, totoriai, žydai, lenkai, romai bei kitø tautø atstovai. Galbût Jûsø
gyvenamojoje vietovëje ásikûrusi nemaža kitataučiø bendruomenë. Kokià reikšmæ ji turi Jûsø
miesto ar kaimo architektûriniam, kultûriniam, socialiniam „veidui“?

Kalba/ literatûra
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Paskatinkite mokinius parašyti rašiniø apie Lietuvos kultûros tapatybës išsaugojimo svarbà.
Kai kurios idëjos galëtø bûti išplëtotos á trumpas pjeses.
Surenkite konkursà, kuriame kiekvienas mokinys pristatytø penkiø minučiø kalbà apie tam
tikros gamtos ar kultûros paveldo vietovës išsaugojimo svarbà.
Paskatinkite mokinius skaityti literatûros kûrinius, kuriuose kalbama apie tapatybæ, aptarkite
juos klasëje, paieškokite sàsajø su pasaulio paveldo vietovëmis. Tuomet paprašykite, kad
patys mokiniai parašytø apsakymø šia tema.
Raskite pjesiø, kuriose kalbama apie tapatybæ, atskleidžiant sàsajas su jûsø regiono gamtos
ar kultûros paveldo vietovëmis.

Filosofija/ tikyba
Naudokitës religiniø paminklø ar pastatø planais ir nuotraukomis, aiškindami tikëjimo
sistemas.
Lankydamiesi religinëje vietovëje (bažnyčioje, mečetëje, šventykloje ar su religija siejamoje
gamtinëje vietovëje, kraštovaizdyje), stebëkite ir bandykite suprasti jos simbolikà.

Kilimandþaro nacionalinis parkas, Jungtinë Tanzanijos Respublika. © UNESCO / M. Batisse

„Gamta gali bûti suvokiama labai ávairiai:
kaip moksliniø tyrimø objektas, kaip
ištekliai, kaip stebëjimø, patirties ir
pramogø objektas ar kaip kûrybinio
ákvëpimo šaltinis“.
Prezidentas Nelsonas Mandela,
Pietø Afrikos Respublika, 1994 m. spalis
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Visi mokomieji dalykai:
pasaulio paveldas ir aplinka
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Tikslai
Þinios
Padëti mokiniams plësti žinias ir ugdyti supratimà apie:
¢

juos supančià gamtinæ ir kultûrinæ aplinkà, gamtos ir žmoniø sàveikà;

¢

pasaulio paveldo vietoves kaip saugomas vietoves, kuriø apsauga bûtina,
siekiant išsaugoti biologinæ ávairovæ, nykstančias augalø ir gyvûnø rûšis;

¢

Pasaulio paveldo konvencijà, kaip svarbià bendros tarptautinës
aplinkosauginës veiklos paskatà.

Poþiûriai
Paskatinti mokinius:
¢

ugdyti savo atsakingumà ir aplinkosaugines nuostatas;

¢

pažvelgti á savo gyvenimà šioje planetoje kitu aspektu,
stengiantis išsaugoti esamas augalø ir gyvûnø rûšis ir
ekosistemos ávairovæ (biologinæ ávairovæ) bei
užtikrinti jø išlaikymà ateities kartoms.

Ágûdþiai
Padëti mokiniams ágyti ágûdžiø:
¢

dalyvauti aplinkosauginëje veikloje, ypač saugant pasaulio paveldo vietoves;

¢

dalyvauti ekologiškai darnaus vystymosi procese planetos ateities ir žmoniø
sveikatos labui;

¢

skatinti kitus saugoti pasaulio paveldà.
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Pasaulio paveldas
ir aplinka

p
134
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Jaunimas ir pasaulio paveldo apsauga
Á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktø vietoviø apsauga gali labai prisidëti prie visos
aplinkos, jos kultûrinës ir gamtinës ávairovës, taip pat gamtos ir žmogaus deramos sàveikos išsaugojimo.
Pasaulio paveldo konvencija padeda atkreipti dëmesá á kelias aktualiausias aplinkosaugos problemas, ypač didëjantá nykstančiø ir išnykusiø augalø ir gyvûnø
rûšiø skaičiø ir dël to nykstančià biologinæ ávairovæ. Lygiai taip pat svarbu, kad
pasaulio paveldo vietoviø apsauga yra siejama su tarptautine ekologiškai darnia
plëtra, kuris ápareigoja, kad pasaulio paveldo vietovës priežiûra ir valdymas bûtø
suderinti su vietos bendruomenës ekonominiais ir gamtos ištekliø naudojimo
poreikiais. Be to, Konvencijoje pripažástamas kultûrinis ir gamtinis paveldas bei
pabrëžiama šiø dviejø paveldo rûšiø sàveika.
Dël šiø priežasčiø Konvencija suteikia išskirtinæ galimybæ plëtoti holistiná požiûrá
á aplinkos apsaugà, kuris apima tiek kultûriniø, tiek gamtiniø vietovës vertybiø
apsaugà.
160-yje gamtos paveldo vietoviø, átrauktø á Pasaulio paveldo sàrašà (2005 m.
duomenimis), saugomos augalø ir gyvûnø rûšys, ekosistemos, geologinës
vietovës, ekologiniai ir biologiniai reiškiniai, natûralûs augalø ar gyvûnø biotopai, taip pat išskirtinio grožio ir estetinës svarbos gamtovaizdžiai. Šios vietovës
užima dalá iš 10 procentø šiuo metu saugomø pasaulio (žemës ir vandens) teritorijø.
Norint patraukti ir užtikrinti aktyvø bei efektyvø jaunimo dalyvavimà
aplinkosaugos veikloje, bûtina suteikti jiems pakankamai žiniø apie egzistuojančias problemas ar grësmes ir
padëti ágyti ágûdžiø imtis atitinkamos
veiklos. Aplinkosaugos veiklai didelæ átakà darančios Pasaulio paveldo konvencijos žinojimas – taip pat
svarbi priemonë siekiant šiø kilniø
tikslø. Kai kurios svarbiausios šiandienos problemos, kurias turi spræsti
aplinkosaugininkai, yra aptariamos
šiame mokymo vadovo skyriuje.

Greimuto vidurinës mokyklos mokiniai
apþiûri Te Wahipounamu ledynus
Naujosios Zelandijos pietvakarinëje
dalyje. © UNESCO

¢ 29 uþduotis
EKOSISTEMOS IR ŽEMËS FORMOS
Tikslas: daugiau sužinoti apie skirtingas ekosistemø rûšis ir
pasaulio gamtos paveldo vietoves

Pratimas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
Pasaulio paveldo žemëlapis,
tikslieji mokslai
trumpi aprašymai

&8&:1.45&;*1)&8
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P Ar šios rûšies ekosistemø ir žemës formø yra vietovëje, kurioje jûs gyvenate? Kokie svarbiausi šiø vietoviø bruožai ir ypatumai (pavyzdžiui, pelkës ir ežerai
drëgnose vietovëse), taip pat kokios augalø ir gyvûnø rûšys (pavyzdžiui, vandens
paukščiai drëgnose vietovëse) joms bûdingos?
PPaprašykite mokiniø panagrinëti trumpus vietoviø aprašymus, išrinkti ir suklasifikuoti 20 pasaulio gamtos paveldo vietoviø pagal šias kategorijas:
• miškai;
• pakrantës;
• kalnai.

P Aptarkite mokiniø darbo rezultatus ir paprašykite juos tà patá padaryti su
valstybëje esančiomis vietovëmis.

135

PPaprašykite mokiniø tarp á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktø vietoviø rasti:
• koraliná rifà;
• miškà;
• salà;
• dykumà;
• pelkæ.
Aptarkite gautus rezultatus.

Pripažindami visos aplinkos nykimà – užterštas oras, vanduo ir dirvožemis,
pasaulinis klimato atšilimas, ozono sluoksnio skylës, neatkuriamø gamtiniø ištekliø išeikvojimas, gyvûnø ir augalø rûšiø išnykimas, skurstanti biologinë ávairovë –
turime nedelsdami imtis priemoniø sustabdyti aplinkos žalojimà ir atkurti pusiausvyrà – apsaugoti pasaulio gamtinæ ir kultûrinæ ávairovæ bei užtikrinti
darnià plëtrà esamoms ir ateities kartoms.
Pasaulio paveldo apsauga, ypač gamtos paveldo vietoviø apsauga, gali labai
prisidëti prie bendros aplinkosaugos padëties pagerinimo. Be Pasaulio kultûros
ir gamtos paveldo globos konvencijos egzistuoja dar keli aplinkos apsaugà reglamentuojantys tarptautiniai dokumentai. Daugiau informacijos apie šiuos dokumentus bei jø laikymosi priežiûros institucijas galima rasti UNESCO Pasaulio
paveldo centro interneto svetainëje (http://unesco.org/whc).
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Tarptautinës pastangos apsaugoti aplinkà

Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija buvo pasirašyta praëjus
dviem mënesiams po 1972 m. rugsëjo mënesá Stokholme (Švedija) vykusios
Pirmosios Jungtiniø Tautø Pasaulinës konferencijos aplinkos klausimais. 1992 m.,
praëjus dvidešimčiai metø po Stokholmo konferencijos, pasaulio šaliø lyderiai susitiko Jungtiniø Tautø Pasaulinëje konferencijoje aplinkos ir vystymosi
tema Rio de Žaneire (Brazilija). Vadinamajame Rio Žemës forume buvo sutarta
ávertinti nerimà keliantá natûralios aplinkos nualinimà ir parengti strategijà, kuri
tokià padëtá ištaisytø. Forume buvo priimtas dokumentas „Darbotvarkë 21“ –
pasiûlymø, kaip išsaugoti planetos gamtà, rinkinys, kurio 36 straipsnis pabrëžë
ypatingà švietimo ir jaunø žmoniø vaidmená šiame procese.
Be to, 181 pasaulio valstybë ir Europos Komisija pasirašë Biologinës ávairovës
konvencijà, kviečiančià imtis bendrø suderintø veiksmø siekiant išsaugoti biologinæ ávairovæ. Rio Žemës forumas tapo paskata surengti dar dvi tarptautines konferencijas ir priimti tarptautiná susitarimà dël miškø apsaugos.
1994 m. kovo 21 d. ásigaliojo Bendroji klimato kaitos konvencija, kurià iki šiol yra
pasirašæ 186 pasaulio valstybës. Konvencija siekiama stabilizuoti dujø, sukeliančiø
šiltnamio reiškiná, koncentracijà atmosferoje ir imtis priemoniø, siekiant sustabdyti pasauliná atšilimà.
Jungtiniø Tautø konvencija dël kovos su dykumëjimu valstybëse, dažnai išgyvenančiose rimtas sausras ir dykumëjimà, ypač Afrikoje, ásigaliojo 1996 m. gruodžio 26 d. Konvencija siekiama apsaugoti žmones nuo sausrø ir dykumëjimo
keliamos grësmës ir išvengti ekologinës katastrofos.
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Rio Žemës forume taip pat buvo priimtas dokumentas „Teisiškai neápareigojantys
bendro sutarimo dël visø rûšiø miškø valdymo, apsaugos ir darnios plëtros principai“. Šiuo dokumentu siekiama paskatinti visas valstybes plëtoti pasaulinio
apželdinimo darbus, ypač atželdinant miškus ir išsaugant esamus gamtinius išteklius.
Be to, 1975 m. buvo priimta Nykstančiø laukiniø faunos ir floros rûšiø
tarptautinës prekybos konvencija. Dokumentu buvo átvirtinta
pasaulinë tarptautinës prekybos nykstančiomis augalø ir gyvûnø
rûšimis kontrolë – konvencija uždraudë bet kokià komercinæ
prekybà laukinëmis rûšimis.
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1971 m. priimta Konvencija dël šlapžemiø, turinčiø
tarptautinës reikšmës, ypač vandens ir pelkiø paukščiø
apsaugos, (Ramsaro konvencija) yra tarptautinis susitarimas, nubrëžæs tarptautinio bendradarbiavimo dël šlapžemiø apsaugos ir atsakingo naudojimo gaires.

Ičkeulio
nacionalinis
parkas, Tunisas.
© INCAFO

Šiuo metu pasaulyje yra 1 094 pelkës ir sekliø vandenø vietovës, užimančios daugiau nei 87 milijonus hektarø,
kurios yra átrauktos á Ramsaro tarptautinës svarbos šlapžemiø sàrašà.

25 vietovës iš šio sàrašo taip pat yra átrauktos ir á Pasaulio gamtos paveldo
sàrašà:
Alžyras

Australija

La Vallée d‘lherir (kartu su
Kosta Rika
pasaulio
paveldo vietove Tassili n‘Ajjer)
Libanas
Didysis smëlio sàsiauris
(sàsmauka) (kartu su pasaulio Mauritanija
paveldo vietove Freizerio
Nigeris
sala)

Bangladešas Sundarbanai

Kokoso salos nacionalinis
parkas
Tyre
Banc d‘Arguino nacionalinis parkas
Nigerio „W“ nacionalinis
parkas

Prancûzija

Šv. Mykolo kalnas ir slënis
(Mont Saint-Michel)

Bulgarija

Srebarnos gamtos draustinis

Filipinai

Tubatahos rifo jûros parkas

Rumunija

Dunojaus delta

Indija

Keoladeo nacionalinis parkas

Rusijos
Federacija

Ispanija

Donjanos nacionalinis parkas

Selengos delta (pasaulio
paveldo vietovës Baikalo
ežero dalis)

Jungtinës
Amerikos
Valstijos

Evergleido nacionalinis parkas Senegalas
Slovënija

Škocjano urvai

Kanada

Taikos-Atabaskos delta

Švedija

Klykiančios gervës vasaros
ganykla (kartu su pasaulio
paveldo vietove Miškiniø
bizonø nacionaliniu parku)

Sjaunja (pasaulio paveldo
vietovës Lapiø regiono dalis)

Tunisas

Ičkeulio nacionalinis parkas

Vengrija
parkas

Hortobago nacionalinis

Vengrija/
Slovakija

Aggteleko karstiniai urvai ir
Slovakijos karstas

Kongo
Virungos nacionalinis parkas
Demokratinë
Respublika

Djoudj‘o nacionalinis paukščiø
draustinis
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Baikalo eþeras, Rusijos Federacija. © UNESCO

Be to, aplinkos ir plëtros klausimams spræsti buvo sukurta UNESCO programa
„Žmogus ir biosfera“ (Man and Biosphere; MAB). Programa padeda spræsti gamtiniø ištekliø išsaugojimo problemà, tiria žmogaus veiklos poveiká aplinkai, galimas visuomenës reakcijas á pasikeitimus. Biosferos rezervatai gali padëti apsaugoti biologinæ ávairovæ, išlaikyti sveikas ekosistemas, daugiau sužinoti apie tradicines žemës naudojimo formas, skleisti informacijà apie subalansuotà gamtiniø
ištekliø naudojimà ir bendradarbiauti sprendžiant gamtiniø ištekliø išsaugojimo
problemas. Daugiau apie UNESCO programà „Žmogus ir biosfera“ galite sužinoti internete adresu www.unesco.org/mab

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Nigerio „W“ nacionalinis parkas. © UNESCO

p Interneto svetainës apie kitas konvencijas
p

Gamtos paveldas
Biologinës ávairovës konvencija
Nykstančiø laukiniø faunos ir floros rûšiø
tarptautinës prekybos konvencija (CITES)
Migruojančiø laukiniø gyvûnø rûšiø
išsaugojimo konvencija
Šlapžemiø konvencija (Ramsaro konvencija)
Jungtiniø Tautø bendroji klimato kaitos
konvencija
Jungtiniø Tautø konvencija dël kovos su
dykumëjimu

http://www.biodiv.org
http://www.cites.org
http://www.unep-wcmc.org/cms
http://www.ramsar.org
http://www.unfccc.int
http://unccd.int

p

Kultûros paveldas
UNESCO kultûros vertybiø apsaugos ginkluoto konflikto metu konvencija (Hagos
konvencija):
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/war/html_eng/index_en.shtml
UNESCO nelegalaus kultûros vertybiø ávežimo, išvežimo ir nuosavybës teisës
perdavimo uždraudimo priemoniø konvencija
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/theft/html_eng/index_en.shtml
Konvencija dël po vandeniu atsidûrusio kultûros paveldo apsaugos:
http://www.unesco.org/culture/legalprotection/water/html_eng/index_en.shtml
UNIDROIT konvencija dël pavogtø ar neteisëtai išvežtø kultûros objektø:
http://www.unidroit.org/english/conventions/c-cult.htm
Kitos kultûros srities konvencijos:
http://fletcher.tufts.edu/multi/cultural.html
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p

Europos teisiniai instrumentai kultûros srityje
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Valstybës Europos Tarybos narës taip pat yra priëmæ kelis tarptautinius
teisinius susitarimus:
Europos kultûros konvencija:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/018.htm
Europos konvencija dël archeologijos paveldo apsaugos:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/066.htm
Konvencija dël Europos architektûros paveldo apsaugos:
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm
Europos konvencija dël archeologijos paveldo apsaugos (pataisyta):
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/143.htm
Europos kraštovaizdžio konvencija:
http://www.nature.coe.int/english/main/landscape/conv.htm
Visas Europos Tarybos priimtø konvencijø sàrašas pateikiamas:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

¢ 30 uþduotis
APLINKOS NYKIMAS
Tikslas: nustatyti valstybëje jau egzistuojančias ar dar tik
gresiančias aplinkosaugos problemas ir jø ryšá su pasaulio
gamtos paveldo vietovëmis.

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

3 pamokos

Geografija,
tikslieji mokslai

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Mokslinës
knygos,
spaudos
straipsniø
iškarpos

PPaprašykite mokiniø sudaryti svarbiausiø valstybëje ar regione jau egzistuojančiø ar tik gresiančiø aplinkosaugos problemø sàrašà (tai gali bûti erozija, klimato pokyčiai, vandens lygio kilimas, dykumëjimas, miškø naikinimas ir pan.).
Paklauskite mokiniø nuomonës, ar šios problemos gresia miesto, nacionalinës ar
regioninës reikšmës paveldo vietovëms.
PAr jûsø šalyje ar regione sprendžiamos aplinkosaugos problemos? Kokiø priemoniø – vietiniø ar tarptautiniø – imamasi joms spræsti?
P Paprašykite mokiniø vienà savaitæ rinkti spaudoje pasirodančius straipsnius
aplinkosaugos tema. Vëliau klasëje išanalizuokite surinktà medžiagà ir aptarkite
rezultatus.
139
Pasaulinës átampos aplinkoje požymiai

p

Per paskutinius 200 metø išnyko apie ketvirtadalis,
daugiausia vandenynø salose gyvenusiø, pasaulio
paukščiø rûšiø.

p

Sparčiai mažëja varliø
populiacijos, nors šio
reiškinio priežastys vis dar
nežinomos.

p

Mažëja koraliniai rifai.
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p

Daugiau nei 2/3 viso pasaulio paukščiø rûšiø populiacijø yra
sumažëjusios, pažeistos arba joms gresia išnykimas.

Biologinës ávairovës apsauga
ir pasaulio paveldo apsauga
Bioávairovë arba biologinë ávairovë – terminas, apibrëžiantis visø gyvybës formø visumà,
apimantis augalus, gyvûnus, mikroorganizmus, jø genetines struktûras ir ekosistemas,
kuriø dalis jie yra.
Žemës bioávairovës išsaugojimas yra milžiniška užduotis, kadangi kalbame apie visø žemëje
esančiø gyvybës formø išsaugojimà, taip pat vandens, jûros, tarpiniø ekosistemø ir mikroorganizmø išsaugojimà.
Pasaulio paveldo apsauga yra svarbi pasauliniø pastangø apsaugoti žemës bioávairovæ dalis,
labai priklausanti nuo kolektyvinës tarptautinës veiklos.

Okapiø gyvosios gamtos
rezervatas, Kongo
Demokratinë Respublika.
© IUCN/J.Thorsell
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Kongo Demokratinëje Respublikoje esantis Okapiø laukinës gamtos rezervatas buvo
átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà, kadangi rezervato teritorija apima daugelio pasaulinës
svarbos, tarp jø ir nykstančiø, biologinës ávairovës rûšiø biotopus. Gyvybës rûšiø išsaugojimas jø natûralioje gimtoje aplinkoje yra esminis aplinkosaugos siekis. Rezervate gyvena
daug nykstančiø paukščiø ir primatø rûšiø bei apie 5 000 iš visø pasaulyje išlikusiø 30 000
okapiø.
Kaip jau minëta, ekosistemø išsaugojimas yra
svarbi pasaulio paveldo apsaugos dalis. Pavyzdžiui,
Belizo Barjeriniø rifø rezervatø sistemoje,
átrauktoje á Pasaulio paveldo sàrašà 1996 m., saugomi unikalûs gamtos dariniai: koralø salos atviroje jûroje, povandeniniai smëlio rifai, mangroviø miškai, lagûnos ir estuarijos. Visa šiø gamtos
objektø sistema apima daugiau nei 93 400 hektarø teritorijà. Kitose didelæ teritorijà užimančiose pasaulio gamtos paveldo vietovëse saugomos
miškø ekosistemos (pavyzdžiui, Sinharajos miškø
rezervatas Šri Lankoje) arba pelkës (pavyzdžiui,
Donjanos nacionalinis parkas Ispanijoje).
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Pasaulio paveldo konvencija saugo ir Lietuvos kaimynystëje – Lenkijoje ir Baltarusijoje
besidriekiančià Belovežo girià – lenkams, ne mažiau nei lietuviams ir baltarusiams, istoriškai svarbø gamtos paminklà. Belovežo giria yra unikali savo gamtine ávairove. Girioje auga
apie 1000 ilgaamžiø milžiniškø medžiø, gyvena 59 žinduoliø rûšys, 227 paukščiø rûšys, 27 –
žuvø, 8500 vabzdžiø rûšiø. Girioje gyvena apie 600 stumbrø. Šie gyvûnai Belovežo girioje Pirmojo pasaulinio karo metu buvo visiškai išnaikinti. Vëliau pradëti veisti nelaisvëje, o
1952 m. pirmasis stumbras buvo paleistas á laisvæ.
Susirûpinimas dël grësmës bioávairovei turi svarø pagrindà, kadangi išnykusios bioávairovës,
ypač lengvai pažeidžiamose ekosistemose (pavyzdžiui, salose ir pelkëtose vietovëse),
&8&:1.45&;*1)&8
paprastai jau neámanoma atkurti. Siekiant sustabdyti šá reiškiná, reikia nedelsiant imtis
.7.*9:;&
veiksmingø priemoniø. Be to, nepaprastai svarbu apsaugoti pavienes nykstančias rûšis, dar
svarbiau užtikrinti ilgalaikæ ekosistemø, natûraliø augalø ir gyvûnø populiacijø ir viso landšafto apsaugà.

¢ 31 uþduotis
BIOLOGINEI ÁVAIROVEI KYLANTYS PAVOJAI
Tikslas: atpažinti galimas grësmes biologinei ávairovei

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

4 pamokos ir
praktinë veikla
(kelionë)

Popamokinë
veikla

Tikslieji
mokslai,
biologija

Užrašø sàsiuviniai,
pieštukai, žiûronai,
fotoaparatas

P Paklauskite mokiniø, kuris iš toliau pateikiamø grësmæ biologinei ávairovei keliančiø reiškiniø
egzistuoja aplinkinëje teritorijoje:
• natûraliø ekosistemø pokyčiai (pavyzdžiui, žemës ûkio tikslais išnaikintos natûralios
augalø rûšys);
• áveistos naujos rûšys (kurios gali naikinti ekosistemoje natûraliai augančius augalus ar
gyvenančius gyvûnus ir konkuruoti su natûraliomis gyvûnijos rûšimis dël teritorijos);
• oro, vandens, dirvos užterštumas, triukšmas;
• gamtos ištekliø gavyba;
• kiti.

PPaklauskite mokiniø, ar jie žino apie kokius nors paukščiø, gyvûnø ar augalø populiacijø pokyčius
aplinkinëje teritorijoje.

PAr yra imamasi kokiø nors aplinkosaugos priemoniø sustabdyti biologinës ávairovës nykimà?
P Suplanuokite praktinæ užduotá ir ágyvendinkite jà netoliese esančiame parke, miške, paukščiø
rezervate. Užduoties tikslas turi bûti vietos biologinës ávairovës tyrimas (augalø ir gyvûnø rûšiø
skaičiaus nustatymas). Pakvieskite á klasæ tëvus, kad mokiniai galëtø pristatyti savo darbo rezultatus platesnei auditorijai. Paklauskite
tëvø nuomonës, ar biologinë ávairovë
tapo gausesnë ar sumažëjo, lyginant su
ankstesniu laikotarpiu.
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P Jei turite galimybæ, suplanuokite
kelionæ ir kartu su mokiniais apsilankykite Lietuvos kaimynystëje –
Lenkijoje ir Baltarusijoje – esančioje
pasaulio paveldo paminklu pripažintoje Belovežo girioje. Prieš ekskursijà
supažindinkite mokinius su šiuo gamtos paminklu.
Ventës ragas © Paulius Mudënas

p Kultûrinë ávairovë ir biologinë ávairovë

Siekiant užtikrinti jø klestëjimà, kultûrinë ávairovë ir biologinë ávairovë turi bûti saugomos kartu;
vietiniø žmoniø žinios apie gamtinius išteklius ir bûdus, kaip jie turi bûti naudojami, yra vertingas
išminties šaltinis visai žmonijai.
Jeffrey A. Džefris A. Maknylis (Jeffrey A.McNeeley), IUCN, Gamta ir ištekliai, 28 tomas, 3
Nr., 1992 m.
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Pasaulio gamtos ir kultûros paveldo vietovës dažnai yra kultûrinës ir biologinës ávairovës
sàveikos pavyzdžiai.

p Rûšiø evoliucija ir išnykimas
Rûšiø evoliucija yra besitæsiantis gamtos procesas. Dël genetiniø pakitimø atsirandančios naujos rûšys didina biologinæ ávairovæ.
Vienas iš pasaulio paveldo apsaugos tikslø yra apsaugoti gamtos vietoves,
kuriose užfiksuota (akivaizdžiai matoma, atsekama) rûšiø evoliucija. Gamtos
paveldo pirmasis (i) kriterijus – vienas iš keturiø gamtiniø vietoviø atrankos ir
átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà kriterijø – apima esminius planetos istorijos
etapus atspindinčius, taip pat gyvybës turtø, reikšmingø tebevykstančiø geologiniø formø vystymosi procesø, geomorfiniø ar fiziografiniø reiškiniø išskirtinius
pavyzdžius.
Messel Pit Fossil vietovë Vokietijoje yra vietovës, átrauktos á Pasaulio paveldo
sàrašà pagal gamtos paveldo pirmàjá (i) kriterijø, pavyzdys. Vietovëje gausiai randama fosilijø iš Eoceno eros – laikotarpio, buvusio tarp 57 ir 36 milijonø metø
pr. Kr. Radiniai suteikia unikalios informacijos apie ankstyvàsias žinduoliø evoliucijos stadijas.
Australijoje esančiose Riverslëjaus ir Narakorto žinduoliø fosilijø radybø
vietovëse saugomi unikalios Australijos gyvûnijos (pavyzdžiui, sterbliniø kurmiø
ir liûtø, plunksnauodegiø oposumø, taip pat daugelio kitø unikaliø ir jau išnykusiø
Australijos žinduoliø) evoliucijos etapø radiniai. Ši vietovë buvo átraukta á Pasaulio
paveldo sàrašà pagal gamtos paveldo (i) ir (ii) kriterijus.
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142

Naujø rûšiø atradimas:
Volemi pušis – dinozaurø eros palikimas

Australijos þinduoliø
fosilijø vietovë
(Riverslëjus ir
Narakortas),
Australija.
© UNESCO

1994 m. gruodžio mënesá netoli
Sidnëjaus (Australija) buvo rastos
naujos medžiø rûšys. Volemi pušis
(Wollemi nobilis) – maždaug 35
metrø aukščio, daugiau kaip 1 metro
skersmens kamienu. Naujø medžiø
rûšiø, ypač tokio áspûdingo aukščio,
atradimas yra labai netikëtas ir itin
retas. Volemi pušys auga saugomame
aukštašlaičiame kanjone, esančiame
á pietvakarius nuo Sidnëjaus. Ši unikali
jø vegetacijos vieta apsaugojo šià rûšá
nuo išnykimo, kuris grësë dël gretimoje
plokščiakalnëje dažnai kildavusiø gaisrø.
Šis atradimas parodë, kad vis dar egzistuoja biologinës ávairovës rûšiø, kurios iki šiol nëra
mums žinomos.
1996 m. Australijos vyriausybës ataskaita apie aplinkos bûklæ šalyje, Australijos
Sandrauga
Biologinë ávairovë nyksta, kadangi mažëja prie naujø aplinkos sàlygø, liûčiø
ar temperatûros pokyčiø prisitaikančiø augalø ir gyvûnø rûšiø reprodukcinës
galimybës ir atsparumas. Dël šios priežasties jos ima nykti. Fosilijø tyrimai rodo,

kad daugeliui gyvûnø ir augalø rûšiø gresia išnykimas. Kad ir kaip nutiktø, šiandien visuotinai pripažástama, kad rûšiø nykimas yra dažnesnis nei naujø rûšiø
atsiradimas. Tai lemia negrážtamus pasaulinius pokyčius.

Ðiuo metu:
Iðnykimas
græsia:

• 11 procentø išlikusiø paukščiø rûšiø;
• 11 procentø žinduoliø rûšiø;
• 5 procentams žuvø rûšiø;
• 8 procentams augalø rûšiø.

• Dël medžioklës sumažëjo dideliø žinduoliø populiacijos.
• Dël žvejybos ir banginiø medžioklës labai sumažëjo
jûrinës gyvûnijos rûšiø populiacijos.

Daugelis vietoviø buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà siekiant apsaugoti
augalø ir gyvûnø rûšis nuo išnykimo.

p Vallée de Mai gamtos rezervatas, Seišeliai

p Manaso laukinës gamtos draustinis, Indija
Manaso laukinës gamtos draustinis yra išsidëstæs Himalajø kalnø
papëdëje, kur žemiau miškais apaugusiø kalnø veši pievos ir tropiniai miškai. Šioje vietovëje gyvena nemažai nykstančiø gyvûnø rûšiø.
Manaso laukinës gamtos draustinyje, átrauktame á Pasaulio paveldo
sàrašà 1985 m., o 1992 m. átrauktame á Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašà, gyvena nykstančios tigrø, nykštukiniø kiauliø, Indijos raganosiø ir drambliø populiacijos. Viena iš didžiausiø grësmiø šiems gyvûnams
yra brakonieriavimas. Remiantis 1997 m. surinktais duomenimis, buvo
užmušti 22 raganosiai, ir šiuo metu šiø gyvûnø populiacija yra tik apie
10-15 gyvûnø.
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Vallé de Mai gamtos
rezervatas, Seiðeliai.
© Nacional Geographic
Society/W.Curtsinger
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Vallée de Mai gamtos rezervatas yra pačioje mažos
Praslino salos širdyje. Vietovë buvo átraukta á Pasaulio
paveldo sàrašà 1983 m. Slëná dengia palmiø miškas; ir pati vietovë yra išlaikiusi beveik pirmykštá
kraštovaizdá. Slënyje auga palmës, brandinančios daugiau nei 20 kilogramø sveriančius didžiausius pasaulyje
kokoso riešutus. Praeityje visoje saloje augo gausybë
kokoso palmiø rûšiø, tačiau dël besaikio piknaudžiavimo šiais natûraliais ištekliais kokoso palmiø išliko tik
mažame slënyje. Didelæ grësmæ slëniui ir jame augančiam kokoso palmiø miškui kelia naujos, iš kitø vietø
atvežtos egzotinës gyvûnijos rûšys, alinantis derliaus
nuëmimas ir gaisrai.

Te Wahipounamu, Naujoji Zelandija

&8&:1.45&;*1)4
×*2Ð1&5.8

Te Wahipounamu yra išsidëstæs Naujosios Zelandijos pietuose. Didžioji dalis vietovës
teritorijos (apie 2,6 milijono hektarø arba 10 procentø visos Naujosios Zelandijos
teritorijos) yra šlapžemiai, aukšti kalnai ar stačios uolos, neriančios tiesiai á vandenynà.
Vietovëje matomi ryškûs milžiniškø ledynø palikti ženklai: ledynai išgraužë slënius,
suformavo akmenø sangrûdas, fiordus, nuostabius ledynmečio kraštovaizdžius. Naujosios
Zelandijos nutolimas nuo kitø žemynø lëmë unikalià paukščiø, gyvûnø ir augalø rûšiø
ávairovæ. Daugelio rûšiø paukščiai nustojo skraidyti, medžiai ir augalai akivaizdžiai
prisitaikë prie nuolatiniø liûčiø, pavyzdžiui, milžiniškoji kahikatëja (baltoji pušis) auga iki
30 metrø aukščio. Tokie miškai dar yra vadinami „dinozaurø eros miškais“, nes bûtent
tokie jie išsilaikë nuo dinozaurø eros, apie 65 milijonus metø.
Su atvykëliais iš Europos Naujojoje Zelandijoje atsirado naujø plëšrûnø ir kenkëjø
rûšiø, kurios sukëlë pavojø vietinei augalijai ir gyvûnijai. Kai kurios rûšys po tokio
susidûrimo iš viso išnyko.
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Dël izoliacijos, geologiniø ir klimato pokyčiø Naujojoje Zelandijoje vyko kai
kuriø augalø ir gyvûnø rûšiø evoliucija, kuri bûdinga tik šiam regionui. Tačiau tos
pačios sàlygos, kurios lëmë Naujosios Zelandijos gamtos, augalijos ir gyvûnijos
unikalumà, deja, lëmë ir jø išskirtiná pažeidžiamumà. Polineziečiai,
kurie pirmieji atvyko á Naujàjà Zelandijà prieš maždaug 1 000
metø, pradëjo didžiulio masto rûšiø ir ekosistemø naikinimà. Kai á
Naujàjà Zelandijà atvyko ir jà kolonizavo europiečiai, šalyje jau
buvo išnaikinta apie 23 procentus miškø, 30 procentø paukščiø
populiacijø, Ryškiausia netektis – didžiulio neskraidančio paukščio
moa išnykimas. Nuolat didëjant atvykëliø skaičiui bei augant plëšriøjø
gyvûnø rûšiø populiacijoms, Naujojoje Zelandijoje šiuo metu yra 503
nykstančiø augalø ir gyvûnø rûšys ir, manoma, kad netrukus á nykstančiøjø
sàrašà bus árašytos dar 44.
Šaltinis: Greimuto vidurinë mokykla, Naujoji Zelandija

¢ 32 uþduotis
GONDVANOS ŽEMYNO DËLIONË
Tikslas: daugiau sužinoti apie žemynø formavimàsi ir
izoliacijos reikšmæ gamtos paveldui
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Pratimas

Pamokos
užduotis

2 pamokos

Geografija,
istorija, tikslieji
mokslai

PPapasakokite mokiniams apie Gondvanos žemynà.

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
užduočiø lapas
„Gondvanos
dëlionë“

Žirklës, klijai,
pasaulio
žemëlapis

Ištyræ randamø uolienø ir fosilijø pavyzdžius, mokslininkai teigia, kad Naujoji Zelandija
kažkada buvo milžiniško žemyno – Gondvanos, kuri apëmë Australijà, Afrikà, Pietø
Amerikà, Indijà, Antarktidà, – dalis. Naujoji Zelandija yra svarbiausias ryšys, siejantis esamà pasaulá ir Gondvanà, kadangi maždaug prieš 80 milijonø metø, kai ji atskilo
nuo Antarktidos ir Australijos, sala visà laikà buvo izoliuota. Šalis turi 1 600 kilometrø
vandenyno pakrantæ, o žmonës čia atsikëlë tik maždaug prieš 1 000 metø. Naujosios
Zelandijos pirmykštë augalija išliko nepakitusi daug milijonø metø. Net ir šiandien šalis
išlieka viena labiausiai izoliuotø žemës vietoviø.

P Padalykite klasæ á mažas grupeles. Išdalykite kiekvienai grupei po užduočiø lapo
kopijà. Paprašykite iškirpti užduočiø lape nupieštus žemynus pagal kontûrinæ linijà,
sudëlioti ir suklijuoti ant Gondvanos žemyno kaip dëlionæ. Padiskutuokite, kaip
Gondvanos suskilimas atskyrë Naujàjà Zelandijà nuo likusio pasaulio ir apsaugojo jos
augalijà ir gyvûnijà.

PPalyginkite Gondvanà su šiandienos žemynais.
Šaltinis: Greimuto vidurinë mokykla, Naujoji Zelandija

¢ 33 uþduotis

PASAULIO GAMTOS PAVELDO VIETOVIØ VERTINIMAS
PAGAL ATITINKAMUS KRITERIJUS
Tikslas: geriau suvokti pasaulio gamtos paveldo vietoviø atrankos
kriterijus

Pamokos
užduotis

3 pamokos

Gamtos
Didžiosios fotografijos, pasaulio
mokslai, dailë
paveldo žemëlapis, trumpi
aprašymai

P Parinkite 5 gamtos paveldo vietoves, esančias skirtinguose pasaulio žemynuose,
naudodamiesi trumpais aprašymais (padarykite pasirinktø vietoviø aprašymø kopijas
arba nurašykite aprašymus, nenurodydami kriterijø, pagal kuriuos jos buvo átrauktos á
Pasaulio paveldo sàrašà).
PPadalykite mokinius á penkias grupes ir išdalykite kiekvienai grupei po penkis parinktø
vietoviø aprašymus. Grupës turi nustatyti jø vietà pasaulio paveldo žemëlapyje ir kriterijus, pagal kuriuos vietovës buvo átrauktos á Pasaulio paveldo sàrašà. Paprašykite, kad
kiekviena grupë išrinktø po vienà mokiná, kuris pristatytø grupës nuomonæ visai klasei.
Palyginkite jø atsakymus su faktiniais kriterijais, nurodomais trumpuose aprašymuose.
P Priminkite mokiniams kriterijus, pagal kuriuos gamtos paveldo vietovës yra
átraukiamos á Pasaulio paveldo sàrašà, ir pasiûlykite jiems pagal kiekvienà iš šiø kriterijø
sudaryti Lietuvos ir Baltijos valstybiø regiono vietoviø sàrašus. Tuomet paprašykite jø
patikrinti, kurios iš jø pasiûlytø vietoviø jau yra nurodytos pasaulio paveldo žemëlapyje.
Aptarkite šio darbo rezultatus. Pasiûlykite mokiniams pagaminti plakatus jø pasiûlytoms
vietovëms pristatyti ir sukurti šûkius, raginančius išsaugoti šias vietoves.
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Tiriamasis
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145
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Gondvanos žemyno dëlionë

Uþduoèiø lapas

GONDVANA
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Gondvanos žemyno dëlionë

Ekologiškai ir kultûriškai darni plëtra
Plëtra turi bûti darni, kad užtikrintø, jog dabarties kartø poreikiø patenkinimas neatimtø galimybës
ateities kartoms patenkinti savo poreikius.
Aplinka ir darni plëtra, Paryžius, UNESCO, 1997 m.
Poreikis išsaugoti pusiausvyrà tarp žmonijos ir aplinkos yra užfiksuotas Pasaulio paveldo konvencijoje. Pasaulio paveldo apibrëžimas teigia, kad pasaulio paveldas – ir kultûros, ir gamtos –
primena pasaulio bendruomenei apie žmogaus ir gamtos sàveikà, kuri yra ekologiškai darnios
plëtros pagrindas.
Rûpindamiesi plëtros procesu neturime užmiršti palikti pakankamai erdvës gamtai, kuri yra kartu ir
dvasinio praturtëjimo ir, praktine prasme, mûsø gyvybës šaltinis.
Džefris A. Maknylis (Jeffrey A.McNeeley), IUCN, Gamta ir ištekliai, 28 tomas, 3 Nr., 1992 m.
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Daugelis aplinkai gresiančiø pavojø (pavyzdžiui, miškø kirtimas žemës ûkio tikslams, žvejyba,
užterštumas), atsiradusiø dël nuolatinës ekonominës ir socialinës plëtros bei populiacijos augimo, turi bûti kontroliuojami, siekiant išsaugoti biologinæ (ir kultûrinæ) pasaulio ávairovæ. Gamtos
paveldo apsauga ir ištekliø naudojimas (pavyzdžiui, žemës ûkis, ištekliø gavyba, miškininkystë)
dažnai laikomi visiškai nesuderinamomis sritimis. Dël šios priežasties ištekliø naudojimas saugomose teritorijose, pavyzdžiui, pasaulio paveldo vietovëse, dažnai yra draudžiamas. Tokia veikla
leidžiama tik išimtiniais atvejais, taikant labai griežtà priežiûrà, tačiau daug veiksmingesnis bûdas
bûtø užtikrinti pusiausvyrà tarp gamtos ir kultûros paveldo apsaugos bei ištekliø naudojimo apribojimø (saikingas ir saugus ištekliø naudojimas gali bûti leidžiamas). Taip pat gali bûti leidžiama ir
kitokia atsakinga veikla, teikianti ekonominæ naudà vietos gyventojams ir taip skatinanti juos dëti
pastangas išsaugoti vietovæ.

p Banc d‘Arguino nacionalinis parkas, Mauritanija
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Šis Pietø Afrikoje esantis parkas yra milijonø paukščiø gyvenamoji vieta. Parkas tæsiasi palei
Atlanto vandenyno pakrantæ ir apima smëlio kopas, pakrančiø pelkes, mažas salas ir pakrančiø
seklumas. Tai išskirtinio kontrastingo grožio ir neátikëtinos biologinës ávairovës žemës ir jûros
peizažas. Be nuolat gyvenančiø gyvûnijos rûšiø parke glaudžiasi gausybë migruojančiø paukščiø
rûšiø, taip pat kelios ypatingos jûriniø vëžliø ir delfinø rûšys.
Banc d‘Arguino parkas yra nepaprastai svarbus vietinei ekonomikai: septyni žvejø kaimeliai visiškai priklauso nuo turtingø gamtiniø ištekliø, taip pat parkas yra ekologiškai
jautrus turizmo objektas. Tradiciniai žvejybos bûdai, naudojami vietiniø žvejø, smarkiai
nepaveikë parko gamtiniø ištekliø. Tačiau jei
parke bûtø leista žvejyba motorinëmis valtimis ir sugaunamø žuvø skaičius padidëtø – tai
labai neigiamai paveiktø paukščiø gyvenimà
šioje teritorijoje.

Banc d’Arguin nacionalinis parkas,
Mauritanija.
© UNESCO / IUCN/J.Thorsell

¢ 34 uþduotis
SAUGANT APLINKÀ
Tikslas: suvokti geros pasaulio gamtos paveldo vietoviø priežiûros
svarbà

Vaidybinis
žaidimas

Pamokos
užduotis

Kelios
pamokos

Kalbos, geografija,
tikslieji mokslai,
biologija

Pasaulio paveldo
žemëlapis, trumpi
aprašymai

PPaaiškinkite mokiniams esamà Banc d‘Arguino nacionalinio parko Mauritanijoje bûklæ, tuomet
suorganizuokite vaidinimà pagal toliau pateiktà scenarijø ásivaizduojamoje pasaulio paveldo vietovëje.
Padalykite klasæ á grupes, kurios turës atstovauti skirtingiems interesams.

PGrupë verslininkø nori išplëtoti žvejybos verslà. Šiam tikslui ágyvendinti jie jau surado kelis užsienio
investuotojus. Tačiau nacionalinio parko vadovybë ir vietos aplinkosaugininkai nerimauja, kad ženklus
žvejybos mastø padidëjimas neigiamai paveiks laukiniø paukščiø gyvenimà. Valdžios institucijos
norëtø, kad vietos gyventojø pajamos padidëtø, tačiau nenori, kad dël to pakistø gerai suderinta
ekosistema. Koks sprendimas patenkintø visas interesø grupes?

¢ 35 uþduotis
PASTANGOS UŽTIKRINTI
EKOLOGIŠKAI DARNIÀ PLËTRÀ
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Tikslas: suteikti mokiniams žiniø ir paskatinti màstyti apie taršos žalà
aplinkai

Pratimas

Pamokos
Kelios pamokos Dailë, tikslieji
užduotis arba
arba kelios
mokslai
popamokinë
savaitës
veikla
popamokinës
veiklos

Konteineriai perdirbamoms
šiukšlëms: stikliniams ir
plastikiniams buteliams,
popieriui, skardinëms, kartono
dëžëms ir pan.

PPadiskutuokite apie pasaulio paveldo vietoviø darnià plëtrà ir apsaugà. Kodël yra svarbu perdirbti tas
pačias žaliavas ir iš naujo jas naudoti bei jø nešvaistyti?

PPaskatinkite mokinius ásitraukti á vietos aplinkos ir paveldo vietoviø tvarkymà, renkant šiukšles ir, jei
ámanoma, atiduodant jas perdirbti.
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P Užterštumas dažnai siejamas su pereikvojimu ir iššvaistymu. Saikingas ištekliø naudojimas ir
atliekø perdirbimas gali padëti išspræsti šià problemà. Turime sugalvoti, kokiø priemoniø galëtume
nedelsdami imtis, kad paskatintume perdirbti atliekas ir optimaliai naudoti išteklius. Pakvieskite á klasæ
aplinkosaugininkà, kad jis papasakotø apie atliekø perdirbimo svarbà ir bûdus. Paprašykite mokiniø
sukurti ir parengti atliekø, skirtø perdirbti, rinkimo (stikliniø ir plastikiniø buteliø, skardiniø, popieriaus)
kampanijà mokykloje ir bendruomenëje, átraukiant ir mokiniø tëvus. Nuspræskite, kurie produktai gali
bûti renkami perdirbimui. Pasiûlykite dailës bûreliui sukurti kampanijà pristatančius plakatus. Ávertinkite
kampanijos rezultatus kartu su mokiniais.

p Vietiniø gyventojø pastangos
užtikrinti darnià plëtrà
Vietiniø gyventojø parama aplinkosauginei veiklai bûtø didesnë, jei gyventojai
turëtø galimybæ protingai ir nedarydami žalos naudotis saugomomis teritorijomis, pavyzdžiui, pasaulio paveldo vietovëmis. Daugëja pasaulio paveldo apsaugos ir plëtros projektø, kurie aprëpia didesnæ nei valstybës saugomà teritorijà ir
átraukia vietos gyventojus.
Vietiniø gyventojø dalyvavimas kuriant ir ágyvendinant paveldo vietoviø apsaugos
projektus yra ypač svarbus, jei šie projektai sudaro galimybæ racionaliai naudotis
pasaulio paveldu.

¢ 36 uþduotis
PAVELDO TAKAI
Tikslas: ugdyti kûrybiškumà, paskatinti nuotykiams, sužinoti
daugiau apie aplinkà

Pratimas

150

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios pamokos
Socialiniai
ir popamokinë mokslai, tikslieji
veikla
mokslai,
biologija

Žemëlapiai

P Mokiniai mëgsta nuotykius ir atradimus, taigi pasiûlykite jiems suplanuo-

Paveldo kelias „HeadSmashed-In-Buffalo
Jump“ komplekse,
Kanada.
© S.Titchen

ti ypatingà kelionæ á paveldo vietoves. Kartu pamàstykite, kokia tai galëtø
bûti kelionë (gamtos, kultûros ar miesto paveldo vietovëmis) ir kokiomis
priemonëmis (fotografuodami ar filmuodami) užfiksuosite savo kelionæ. Kai
apsispræsite dël kelionës temos, atsineškite á klasæ žemëlapiø ir kartu juos
peržiûrëkite. Paprašykite mokiniø suplanuoti maršrutus ir laisvu laiku apsižvalgyti numatomose sustojimo vietose. Kai kelionës maršrutas bus suplanuotas,
paprašykite mokiniø parengti lankstinukà apie kelionës maršrutà, kuriame bûtø
pristatytos svarbiausios jo ypatybës.

P Skirkite vienà dienà iškylai. Keliaudami stenkitës
lavinti visas jusles: uoskite,
klausykitës, stebëkite aplinkà.
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P Atsižvelgdami á tai, koká
áspûdá jûsø mokiniams padarë
ši iškyla, numatykite panašias iškylas, á kurias mokiniai
galëtø pasikviesti savo ar kitos
mokyklos klases, savo tëvus,
mokytojus ir pan.

Mûsø planetos ateitis
Nuo 1992 m. vykusio Rio Žemës forumo á Pasaulio paveldo sàrašà buvo átrauktos
424 gamtos, kultûros ir mišraus (gamtos ir kultûros) paveldo vietovës, iš kuriø
74 yra gamtos paveldo vietovës (2005 m. duomenys).

Išsivysčiusiose valstybëse gamtiniø ištekliø – energijos, vandens, žemës – naudojimas smarkiai pagerëjo. Taip pat gerokai sumažëjo oro, vandens ir dirvos tarša. Tačiau
besivystančiose valstybëse užterštumo problema išlieka ir visai nemažëja.
Vienas teigiamas pasiekimas – tai tarptautinës bendruomenës suvokimas, kad šios
problemos yra kritinës ir todël atskirti socialinæ bei ekonominæ plëtrà nuo aplinkos
apsaugos negalima.
Mostafa Tolba, Darnios plëtros komisijos pirmininkas, UNESCO šaltiniai, 92 Nr.
1997 m. liepa –rugpjûtis

Pasaulio paveldo sàrašas
2005 m. duomenys

812

754

506

473

Pasaulio paveldo vietovës tarptautiniu mastu pripažástamos kaip turinčios išskirtinæ
visuotinæ vertæ, todël jos turi tapti sëkmingos priežiûros pavyzdžiais.
Berndas von Drostë (Bernd von Droste), UNESCO Pasaulio paveldo centro
direktorius, Paryžius, ir Džefris A. Maknylis (Jeffrey A. McNeeley), IUCN, Pasaulio
paveldas po 20 metø, IUCN, 1992 m.
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Šaltinis: UNESCO Pasaulio paveldo centras, Paryžius, 2005 m.
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Visi mokomieji dalykai: pasaulio
paveldas ir aplinka
Dailë
Iðrinkite mokiniø labiausiai mëgstamà pasaulio gamtos paveldo vietovæ ir paprašykite jà
nupiešti ar kitaip pavaizduoti.

Biologija
Apsilankykite pasaulio gamtos paveldo vietovëje ir surašykite visus joje esančius augalus,
medžius, gyvûnus, kitas gyvybës formas.
Palyginkite šá sàrašà su jûsø aplinkoje esančia augalija ir gyvûnija.
Organizuokite iškylà á gamtà ir kartu su mokiniais patyrinëkite rastus augalus, pamatytus
gyvûnus, geologinius vietovës bruožus.

Uþsienio kalbos
Susiraskite partnerius mokykloje, esančioje užsienio valstybëje, ir pasidalykite
nuomonëmis dël abiem valstybëms aktualios ekologinës problemos ir jos keliamø grësmiø
pasaulio paveldui.

Istorija
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Išrinkite vienà pasaulio gamtos paveldo vietovæ ir paprašykite mokiniø ásivaizduoti, kaip
ta vietovë atrodë praeityje, palyginkite jø vaizdinius su esama situacija, aptarkite, kokios
grësmës vietovës apsaugai gali kilti ateityje.

Geografija
Išrinkite vienà pasaulio gamtos paveldo vietovæ, kurioje randama buvusiø ledynø požymiø
(pasižiûrëkite trumpus aprašymus, pavyzdžiui, Ledyno (Los Glacieres) Argentinoje) ir
padiskutuokite su mokiniais apie pasaulinio atšilimo padarinius.
Pasirinkite geologinio paveldo vietovæ ar vietovæ, kurioje randama fosilijø, ir organizuokite
išvykà – praktiná tyrimà.

Kalbos
Parinkite pasaulio paveldo vietovæ, kuri, mokiniø nuomone, yra užteršta arba kuriai
ateityje gresia užterštumas, ir pasiûlykite mokiniams parengti informacinæ kampanijà,
kuria bûtø siekiama pašalinti šià problemà arba jos išvengti ir paskatinti imtis apsaugos
priemoniø.

Matematika

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Surinkite statistinius duomenis apie jus supančioje teritorijoje esančias nykstančias augalø,
medžiø, paukščiø, žinduoliø, žuvø rûšis ir apskaičiuokite, kiek procentø sumažëjo atskirø
rûšiø populiacijos.

Tikslieji mokslai
Kartu su mokiniais paimkite vandens mëginiø iš vietiniø ežerø ar upiø ir patikrinkite jø
taršà.
Nustatykite oro užterštumà tirdami pastatø fasadus.
Padiskutuokite, kaip pakeisti žmogaus veiklà, kad bûtø apsaugotos paveldo vietovës.

Vilniaus arkikatedra © Paulius Mudënas

„Kadangi karai pirmiausia prasideda
žmoniø protuose – juose turi gimti ir
taikos gynyba“
UNESCO Konstitucijos preambulë

Taikos kultûra

Pasaulio
paveldas ir
taikos kultûra

Pasaulio paveldas
ir taikos kultûra
Tikslai
Þinios
Poþiûriai
Ágûdþiai

Pasaulio paveldas ir taikos kultûra
37 uþduotis: apibrëžti taikà ir pasaulio paveldà

Vietovës, simbolizuojančios taikà
38 uþduotis: pasaulio paveldas ir taika mûsø regione

Pasaulio paveldo apsauga karo metu
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39 uþduotis: atkurti karo metu pažeistà paveldà
Hagos konvencija gina kultûros paveldà
40 uþduotis: kultûros ir gamtos paveldo apsauga karo metu
Gamtos paveldo apsauga karo metu

Pasaulio paveldas ir žmogaus teisës
41 uþduotis: prietarai – grësmë taikai
42 uþduotis: sudarykite kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir taika“
Uþduočiø lapas: sudarykite kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir taika“
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Visi mokomieji dalykai: pasaulio paveldas ir taikos kultûra
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Tikslai
Þinios
Padëti mokiniams plësti žinias ir ugdyti supratimà apie:
¢

pasaulio paveldo vietoves kaip taikos, žmogaus teisiø ir demokratijos viršenybës išraiškà;

¢

UNESCO ir Pasaulio paveldo konvencijos etinæ misijà;

¢

rasinës lygybës, tolerancijos, pagarbos visoms tautoms ir kultûroms svarbà.

Poþiûriai
Paskatinti mokinius:
¢

gerbti kitas tautas ir jø kultûras, ieškoti taikiø bûdø
kasdien kylantiems konfliktams spræsti;

¢

suvienyti pastangas išsaugoti pasaulio paveldà.
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Ágûdþiai
¢

dirbti komandoje;

¢

taikiai spræsti tarpusavio konfliktus, átikinti aplinkinius apie
tokio konfliktø sprendimo bûdo pranašumà;

¢

demokratiniais bûdais dalyvauti politiniame ir
visuomeniniame gyvenime;

¢

prisidëti prie UNESCO pastangø apsaugoti pasaulio paveldà.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Padëti mokiniams lavinti ágûdþius:

Pasaulio paveldas
ir taikos kultûra

p

Pasaulio paveldas ir taikos kultûra
Lietuviai vis dažniau keliauja, mûsø valstybëje taip pat sulaukiame vis daugiau
svečiø iš ávairiausiø kraštø, tačiau svetimø kultûrø pažinimas Lietuvoje vis dar
lëtai skinasi sau kelià. Lietuvos mokyklø ir visuomeninio švietimo programose vis dar per mažai dëmesio yra skiriama tolimesniø kraštø – Afrikos, Azijos,
Okeanijos, Arabø šaliø – visuomeniø ir kultûrø, ideologijø bei vertybiø pristatymui. Objektyviø ir išsamiø žiniø bei švietimo trûkumas, nesugebëjimas kritiškai vertinti gaunamà informacijà paverčia mus stereotipø apie tolimas kultûras
ákaitais. Dažniausiai tokie stereotipai neatitinka realybës ir ážeidžia vietinius
gyventojus.
Vienas svarbiausiø švietimo apie pasaulio paveldà programos tikslø – ugdyti
tolerancijà, pagarbà kitoms kultûroms, religijoms, išraiškos bûdams, savitarpio
pagarbos, santarvës ir taikaus sugyvenimo ágûdžius.
Taika – tai ne tik neprievartiniai santykiai tarp valstybiø, bet taip pat ir taikûs santykiai tarp asmenø, socialiniø grupiø, tarp valstybës ir jos piliečiø bei tarp žmoniø ir gamtos. Žinios apie á Pasaulio paveldo sàrašà átrauktas kultûros ir gamtos paveldo vietoves – didingus gamtos ir žmonijos sukurtus objektus, atspindinčius laisvës, teisingumo, abipusio supratimo, pagarbos, meilës ir draugystës
troškimus, padeda mums suvokti skirtingus taikos aspektus. Visi šie troškimai –
pagrindinës žmogaus teisës, bûtini taikos ir kiekvieno asmens, visuomenës ir viso
pasaulio pažangos veiksniai.
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Ta i k a :
1. a) Karo ar priešiškumo nebuvimas; kai valstybë ar tauta nedalyvauja karo veiksmuose

&8&:1.45&;*1)4
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prieš kità valstybæ ar tautà;
b) taikos sutarties pasirašymas tarp dviejø prieš tai tarpusavyje kariavusiø šaliø.
2. Pilietiniø neramumø nebuvimas; viešoji tvarka ir saugumas.

Trumpasis Oksfordo žodynas
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Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija ir Pasaulio paveldo komitetas pasikliauna suderintomis tarptautinëmis pastangomis užtikrinti didžiausià
vertæ turinčiø pasaulio vietoviø apsaugà.
Žmogaus gyvenimo bûdo ir pačios gyvybës ignoravimas buvo dažnas žmonijos
istorijos reiškinys, todël átarimai ir nepasitikëjimas, atsirasdavæ tarp pasaulio tautø
dël jø skirtumø, dažnai išaugdavo á karus.
Didelis ir baisus karas, kuris kà tik pasibaigë, kilo dël demokratiniø žmogaus orumo,
lygiateisiškumo, abipusës pagarbos principø paneigimo, o vietoj jø – ignoravimu ir
prietarais išreikštos tautø ir rasiø nelygybës doktrinos išaukštinimo.
...
Kultûros sklaida, žmonijos švietimas, siekiant užtikrinti teisingumà, laisvæ ir taikà,
yra glaudžiai susijæ su žmogaus orumu; tai šventa kiekvienos tautos pareiga, kuri turi
bûti grindžiama abipuse pagalba ir rûpinimusi.
... taika turi bûti kuriama intelektinio ir moralinio žmonijos solidarumo pagrindu.“
UNESCO Konstitucijos preambulë

Taikos kultûros, kaip galingos upës, srovë yra maitinama ávairiø šaltiniø:
tradicijø, kultûrø, kalbø, religijø, politiniø teorijø. Jos tikslas – pasaulis,
kuriame kultûros klestëjimas priklauso nuo kultûrø sandûros supratimo,
tolerancijos ir solidarumo.
Renë C. Romero (Rene C. Romero), ASP tinklo nacionalinis koordinatorius,
Filipinø nacionalinë UNESCO komisija

¢ 37 uþduotis
APIBRËŽTI TAIKÀ IR PASAULIO PAVELDÀ
Tikslas: suvokti taikos ir pasaulio paveldo sàsajà

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Istorija,
pilietinis
ugdymas,
kalbos

Pasaulio
paveldo
konvencija,
pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Žodynas

PParašykite lentoje žodá „taika“ ir paprašykite mokiniø surašyti kiek ámanoma
daugiau terminø, posakiø, kuriuose yra žodis „taika“. Tegul kiekvienas mokinys
perskaito savo sàrašà. Jiems beskaitant, surašykite visus posakius lentoje,
pasižymëkite, kurie nepasikartojo, kurie pasikartojo ir kiek kartø. Kai visi baigs
skaityti, galësite apibendrinti, kokie posakiai dažniausiai asocijuojasi su žodžiu
„taika“.
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P Pakartokite tà pačià užduotá su terminu „pasaulio paveldas“, prieš tai
paprašydami mokiniø peržiûrëti pasaulio paveldo žemëlapá ir išrinkti vietoves,
kuriø pavadinimai asocijuojasi su žodžiais „taika“, „harmonija“, „tyla“, „ramybë“
arba terminais „gynyba“, „karas“ (pavyzdžiui, taikos paminklai, fortai, gynybiniai
átvirtinimai, sienos). Tuomet paprašykite jø pasirinkti vienà ar kelias vietoves,
siejamas su taika, kurios yra aprašomos šiame mokymo vadovo skyriuje, ir
pabandyti surasti daugiau informacijos apie jas bei priežastis, kodël jos siejamos
su taika. Mokiniai gali naudotis enciklopedijomis mokyklos bibliotekoje,
internetu ir kitais šaltiniais.

Vietovës, simbolizuojančios taikà
Daugelis pasaulio paveldo vietoviø atspindi taikos ir žmogaus teisiø
vertybes. Tarptautinio bendradarbiavimo pastangos paprastai
užtikrina jø apsaugà, tad šia prasme kai kurios iš šiø vietoviø
perduoda dràsià žinià. Vatertono ledyno tarptautinio taikos
parko, esančio Kanados ir Jungtiniø Amerikos Valstijø pasienyje,
pačiame pavadinime yra žodis „taika“. Vietovë, átraukta á Pasaulio
paveldo sàrašà 1995 m., apima Albertos (Alberta) Vatertono
ežerø nacionaliná parkà (Kanada) ir Montanos (Montana) valstijos
Ledyno nacionaliná parkà (JAV). Kartu jie sudaro pirmàjá pasaulyje
Tarptautiná taikos parkà, išsiskiriantá nepakartojamu gamtovaizdžiu,
augalø, žinduoliø rûšiø ávairove, kalnais ir ledynmečio ženklais.
Vatertono ledyno
tarptautinis taikos
parkas, Kanada ir
Jungtinës Amerikos
Valstijos.
© UNESCO

Tuo tarpu Hirosimos Taikos memorialas (Genbaku kupolas), árašytas á Pasaulio paveldo
sàrašà 1996 m., jau daugiau nei pusæ amžiaus yra tiesioginis taikos pasaulyje simbolis,
primenantis apie didžiausià iki šiol žmonijos sukurtà griaunamàjà jëgà.
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Kupolo reikšmë yra jo simboliškumas: jo nebylios liekanos, viena vertus, simbolizuoja
žmogaus sukeltos griaunamosios jëgos kraštutinumà, bet, kita vertus, kaip
1945 m. atominiø bombø sprogimø liudininkas kupolas perduoda žinià – viltá, kad
pasaulyje bus palaikoma taika. Kai pirmoji atominë bomba 1945 m. rugpjûčio 6 d.
sprogo virš Hirosimos, sukeldama 140 000 žmoniø žûtá, išliko šis vienintelis šalia
sprogimo epicentro stovëjæs pastatas – deja, išliko tik jo skeletas. Atstatant miestà,
kupolas buvo išlaikytas tokios pačios bûklës ir tapo žinomas kaip Genbaku kupolas
(atominës bombos kupolas). 1966 m. Hirosimos miesto taryba priëmë rezoliucijà šá
kupolà išsaugoti. Taikos memorialinis parkas, kurio pagrindinis objektas yra Genbaku
kupolas, buvo árenginëjamas nuo 1950 m. iki 1964 m. Nuo 1952 m. kasmet
rugpjûčio 6 d. parke yra rengiamos Hirosimos Taikos memorialo ceremonijos.
Tarptautinë paminklø ir paveldo vietoviø taryba (International Council of
Monuments and Sites; ICOMOS)
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Hirosimos Taikos
memorialas (Genbaku
kupolas) Japonijoje: ryðkus
taikos simbolis.
© UNESCO
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Kare, kuris baigësi buvusios Jugoslavijos subyrëjimu, laisvës ir taikos simboliu tapo Kroatijos miestas Dubrovnikas. Dalmatijos pakrantëje esančio ástabaus
grožio Dubrovniko senamiesčio, dar vadinamo Adrijos perlu, vëliavoje daugelá

Dubrovniko senamiestis
šiandien, Kroatija.
© Danguolë Reikaitë

Dubrovnikas po karo
1991 m.
© UNESCO / D. Lefévre
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amžiø buvo árašytas žodis „laisvë“ (Libertas). XIII amžiuje miestas tapo galingu
Viduržemio jûros uostu su stipriu kariniu jûrø laivynu, visà Europà apëmusiu
konsulatø ir prekybos postø tinklu. 1667 m. keliø žemës drebëjimø metu miestas buvo smarkiai apgadintas, tačiau jame visgi buvo išsaugotos nuostabios gotikos, renesanso, baroko laikø bažnyčios, vienuolynai, rûmai ir fontanai, taip pat
áspûdinga miestà juosianti akmeninë siena. Ši siena, šimtmečius saugojusi miestà
nuo priešø antpuoliø iš jûros, nesugebëjo apsaugoti miesto nuo XX a. karinës
invazijos, sukrëtusios Dubrovnikà prieš dešimtmetá. 1991 m. átrauktas á Pavojuje
esančiø pasaulio paveldo vietoviø sàrašà, Dubrovnikas, remiamas UNESCO,
atstatë apgadintus pastatus ir tapo tarptautinio solidarumo bei laisvës ir taikos
simboliu. 2005 m. á Pasaulio paveldo sàrašà buvo átrauktas dar vienas svarbus
taikos simbolis – atstatytas Moštaro tiltas (Bosnija ir Hercegovina), kuris buvo
sugriautas Balkanø karo metu.

¢ 38 uþduotis
PASAULIO PAVELDAS IR TAIKA MÛSØ REGIONE
Tikslas: pamàstyti apie taikà simbolizuojančias pasaulio
paveldo vietoves
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Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

1 pamoka

Istorija,
geografija, dailë

Pasaulio
paveldo
žemëlapis,
trumpi
aprašymai

Knygos apie
Lietuvos istorijà

PPaprašykite mokiniø išrinkti kultûros ir gamtos vietoves (galbût pasaulio paveldo vietoves), kuriose buvo pasirašyti taikos susitarimai, arba vietoves, istorijos
požiûriu turinčias simbolinæ vertæ (pavyzdžiui, didieji mûšiai, svarbios deklaracijos ir pan.)

P Paprašykite mokiniø á klasæ atsinešti visà informacijà, kurià jie sugebëjo
rasti apie tas vietoves, ir pasirinktomis kûrybinës raiškos formomis (rašiniu,
eilëraščiu, piešiniu, kitokiu meno kûriniu) išreikšti savo nuomonæ apie šiø vietoviø skelbiamà žinià.
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Pasaulio paveldo apsauga
karo metu
Tikëtina, kad bet kokio didesnio karinio konflikto metu gamtos ir kultûros paveldo vietovës gali nukentëti. Ypatingos reikšmës kultûros paveldo vertybës kartais
sàmoningai yra atakuojamos, siekiant sugriauti tautai brangius tapatumo simbolius. Gamtos paveldo vietovëms (ypač jose esančiai augalijai ir gyvûnijai) taip pat
gali grësti daugelis pavojø: bombardavimas, karinio transporto judëjimas, gaisrai, brakonieriavimas, masinis žmoniø judëjimas iš jø gyvenamosios vietos ir pan.
Kultûros ir gamtos vietovës yra svarbûs pajamø iš turizmo šaltiniai – dar ir dël
šios priežasties karo metu jos tampa sàmoningo griovimo taikiniais.

Kultûros ir gamtos paveldo apsauga karo metu gali atrodyti neákandama prabanga. Iš pirmo žvilgsnio taip ir atrodo, tačiau patirtis rodo, kad kultûros ir gamtos
paveldo vertybiø išsaugojimas yra gyvybiškai svarbus, ypač tuomet, kai atakuojamos nacionalinës bibliotekos, bažnyčios, muziejai, universitetai, šimtmečiø senumo tiltai ir panašûs objektai.
Vienas áspûdingiausiø pavyzdžiø – atstatytas Varšuvos istorinis miesto centras
(Lenkija), 1980 m. átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà. 1944 m. rugpjûtá, vykstant
Antrajam pasauliniam karui, daugiau nei 85 procentai Varšuvos miesto centro
buvo naciø sugriauta. Po karo penkerius metus piliečiø rengta miesto centro
atkûrimo kampanija baigësi puikiai pavykusiu bažnyčiø, rûmø ir prekybos aikštës
atstatymu. Naujai atstatyti pastatai išlaikë tikslø pirminá vaizdà. Varšuvos istorinio
centro atstatymas – vienintelis visiško XIII-XX amžiø pastatø atstatymo pavyzdys – tapo lenkø tautos pasididžiavimo ir tapatumo išraiška.
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Jaunimo kreipimasis, priimtas Dubrovnike:

Daugiau pastangø ir veiksmø, siekiant spræsti taikos
problemas, nes karai naikina mûsø paveldà.
¢ 39 uþduotis
ATKURTI KARO METU PAŽEISTÀ PAVELDÀ
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Tikslas: sužinoti apie pasaulio paveldo atkûrimà

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

1 ar 2
pamokos

Istorija

Knygos apie
vietos istorijà,
vietinë
literatûra, interviu su vietiniais
gyventojais

P Paprašykite mokiniø apklausti savo senelius, giminaičius, kaimynystëje
gyvenančius pagyvenusius žmones, kurie patys išgyveno karà ar ginkluotà
konfliktà:
• Ar jie atsimena, kokios svarbios kultûros institucijos, pastatai, gamtos

P Paprašykite mokiniø apibendrinti tai, kà jie sužinojo, pasinaudokite jø
parengtomis santraukomis pradëdami diskusijà klasëje.
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paveldo vietovës buvo smarkiai apgadintos ar sugriautos šalyje karo
ar ginkluotø konfliktø metu?
• Ar jos buvo atkurtos? Kà jie mano apie jø atkûrimà?
• Ar tarp atkurtøjø yra pasaulio paveldo vietoviø?

p Hagos konvencija gina kultûros paveldà

&8&:1.45&;*1)4
043;*3(./&

Siekdama, kad daugiau nepasikartotø Antrojo pasaulinio karo metu vykæs
masinis kultûros paveldo griovimas, tarptautinë bendruomenë 1954 m. Hagoje
(Nyderlandai) priëmë Konvencijà dël kultûros vertybiø apsaugos ginkluotø
konfliktø metu. Hagos konvencijoje numatomos priemonës kilnojamosioms
ir nekilnojamosioms ypatingos reikšmës tautø kultûros paveldo vertybëms
apsaugoti, nepaisant kilmës šalies, nuosavybës teisiø, taip pat pabrëžiama tokiai
nuosavybei privaloma pagarba.
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Varšuvos senamiestis, Lenkija
© Paulius Mudënas

1954 m. Hagos konvencijos preambulë
Aukštosios susitariančios šalys,
Pripažindamos, kad pastaraisiais metais vykusiø ginkluotø konfliktø metu kultûros
vertybëms padaryta didelë žala, o dabar, nuolat tobulëjant karybos metodams,
kultûros vertybëms vis labiau gresia pavojus bûti visiškai sunaikintoms;
Ásitikinusios, kad tautos kultûros vertybëms daroma žala yra visos žmonijos kultûros
paveldui daroma žala, nes kiekvienos tautos kultûra yra neatskiriama pasaulio
kultûros dalis;
Pripažindamos, kad viso pasaulio tautoms labai svarbu išsaugoti kultûros paveldà ir
kad tà paveldà bûtina saugoti tarptautiniu lygiu;

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Vadovaudamosi 1899 ir 1907 metø Hagos konvencijose bei 1935 m. balandžio 15
dienos Vašingtono pakte nustatytais kultûros vertybiø apsaugos ginkluoto konflikto
metu principais;
Manydamos, kad taikos metu nesiëmus nacionaliniø ir tarptautiniø priemoniø
organizuoti kultûros vertybiø apsaugà ginkluoto konflikto atveju, veiksmingai tø
vertybiø apsaugoti nebus ámanoma;
Pasiryžusios imtis visø ámanomø priemoniø kultûros vertybëms apsaugoti,
s u s i t a r ë dël tokiø nuostatø....

Valstybë, pasirašiusi Hagos konvencijà, ásipareigoja imtis visø reikiamø apsaugos
priemoniø jos teritorijoje esančiai tokiai nuosavybei apsaugoti. Trumpiau tariant,
valstybë ásipareigoja:

• sumažinti karinio konflikto poveiká kultûros paveldui ir imtis tokios
apsaugos prevenciniø priemoniø ne tik karo veiksmø, bet ir taikos
metu;
• ádiegti apsaugos mechanizmus; pažymëti ypatingos svarbos pastatus
ir paminklus specialiomis emblemomis, rodančiomis, kad šie pastatai
yra saugomi;
• sukurti specialius kariniø pajëgø bûrius, kurie bûtø atsakingi už
kultûros paveldo apsaugà.

Hagos konvencija iš dalies buvo taikoma 1967 m. ginkluoto konflikto
Artimuosiuose Rytuose metu ir ne taip seniai – karuose nusiaubtø Bosnijos
ir Hercegovinos, Kambodžos, Kroatijos (ypač Dubrovniko senamiestis),
Afganistano ir Irako kultûros paveldo objektams.

¢ 40 uþduotis
KULTÛROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGA
KARO METU
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Tikslas: sužinoti apie Hagos konvencijà ir gamtos apsaugos
svarbà karo metu

Tiriamasis
darbas

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Istorija,
pilietinis
ugdymas

1954 m. Hagos
konvencija

PAptarkite Hagos konvencijos preambulæ su mokiniais, pabandykite surasti visà
konvencijos tekstà. Aptarkite:
• istoriná kontekstà (laikotarpis po Antrojo pasaulinio karo), kai buvo
parengta Hagos konvencija;

kokiais aspektais jos viena kità papildo;
• neseniai vykusiø karø ar ginkluotø konfliktø, kuriø metu buvo
taikoma Hagos konvencija, pavyzdžius;
• kokia žala karo metu daroma gamtai.

PPadiskutuokite klasëje apie karo daromà žalà gamtai.
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• Hagos konvencijos arba paveldo apsaugos tikslus karo metu;
• kokiais aspektais Hagos ir Pasaulio paveldo konvencijos skiriasi ir

p Gamtos paveldo apsauga karo metu

Nykstanèios kalnø gorilos,
Bwindi neperþengiamas
nacionalinis parkas,
Uganda.
© UNESCO
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Vienø svarbiausiø žemës ekosistemø sunaikinimas neseniai vykusiø karø
metu parodë, kaip sudëtinga tokiomis sàlygomis (kariniø mašinø judëjimas,
sàmoningas žemës paviršiaus alinimas nuolatiniais gaisrais, masinis žmoniø
judëjimas iš jø gyvenamosios vietos) apsaugoti gamtos paveldà.
Tai gerai iliustruoja buvusiame Zaire, dabartinëje Kongo
Demokratinëje Respublikoje, esančios pasaulio paveldo
vietovës – Kahuzi Biega (Kahuzi-Biega) parko pavyzdys.
Ruandoje vykusio karo metu prie pat Kahuzi Biega parko
buvo ásteigta pabëgëliø stovykla, kurioje apgyvendinta
50 tûkstančiø žmoniø. Šiame parke gyvena ypač retos ir
beveik išnykusios garsiø mokslininkø Dž. Šalerio (George
Schaller), prof. Gržimeko (Grzzimek), D. Fossey (Diane
Fossey) tyrinëtos kalnø gorilos. UNESCO, Jungtiniø
Tautø vyriausiojo pabëgëliø komisaro, valstybës institucijø,
Vokietijos pagalbos agentûros GTZ pastangø ir Pasaulio
paveldo fondo finansinës pagalbos dëka pabëgëliø stovykla
buvo perkelta á tam tinkamesnæ vietà.

Pasaulio paveldas ir žmogaus teisës
Žmonijos kova dël žmogaus teisiø pripažinimo ir pagarbos joms dažniausiai
siejama su taikos, laisvës ir plëtros siekiais. Nuo ankstyvøjø laikø žmogaus teisës
siejamos su demokratijos ir dalyvavimo valstybës valdyme principu.
Daugelis pasaulio paveldo vietoviø ákûnija šiuos idealus, tačiau išreiškia juos
skirtingais, kartais sunkiai suprantamais bûdais. Šià mintá pailiustruosime keliais
pavyzdžiais.
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Prie Senegalo krantø esanti ir iš jo sostinës Dakaro matoma Gorë sala XVXIX a. laikotarpiu buvo vienu didžiausiu vergø prekybos centru visoje Afrikos
pakrantëje. Salos valdymà vieni po kitø perimdavo portugalai, olandai,
anglai, prancûzai. Istorinës sàlygos nulëmë salos architektûros specifikà – čia
kontrastuoja niûrûs vergø kvartalai ir elegantiški vergø pirkliø namai. Šiandien ši
sala – priminimas apie žmoniø išnaudojimà ir išsivadavimo viltá.
Kitas skaudus priminimas apie grubø žmogaus teisiø nepaisymà ir nenusakomo
žiaurumo milijonø nekaltø žmoniø kankinimà yra Aušvico (Auschwitz) arba
Osvencimo koncentracijos stovykla Lenkijoje, árašyta á Pasaulio paveldo sàrašà
1979 m. Sienø átvirtinimai, spygliuota viela, platformos, gyvenamieji barakai,
kartuvës ir svarbiausia – dujø kameros ir deginimo krosnys liudija sàlygas,
kuriomis Antrojo pasaulinio karo metu naciai nužudë 1,5 milijono 24 tautybiø,
bet daugiausia žydø tautybës žmoniø, tarp jø vaikø ir seneliø. Ši vietovë žymi
žmonijos istorijos laikotarpá, kuris turi bûti atmenamas tam, kad tokie žiaurumai

daugiau niekada nepasikartotø. Vietovë simbolizuoja, kokios siaubingos gali bûti
prietarø pasekmës.
Vietovës lankytojai šiandien gali pamatyti Aušvico nacionaliniame muziejuje
išsaugotas kalëjimo kameras, dujø kameras ir deginimo krosnis. Muziejus taip pat
atlieka istorinës ir tyrimø institucijos funkcijas, jame sukaupti unikalûs archyvai.
Aušvico nacionaliná muziejø kasmet aplanko tûkstančiai žmoniø, taip pat mokiniø, iš viso pasaulio. Toks tikroviškas susidûrimas su vienu žiauriausiø istorijos
tarpsniø skatina
nuolatiná rûpestá
dël taikos ir saugumo pasaulyje.

Auðvico koncentracijos
stovykla, Lenkija.
© UNESCO
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¢ 41 uþduotis
PRIETARAI – GRËSMË TAIKAI
Tikslas: pašalinti netolerancijà, skatinti supratimà apie
kultûrø sandûrà ir pagarbà pasaulio gamtai.

Pamokos
užduotis

Popamokinë
veikla

Kelios
pamokos

Istorija,
pilietinis
ugdymas,
kalbos,
literatûra

Istorinës knygos, enciklopedijos

P Duokite mokiniams užduotá pasirinktomis priemonëmis (rašinys, eilëraštis,
piešinys, plakatas, daina ir pan.) išreikšti savo nuomonæ apie tai, kokie ryškûs
istoriniai ávykiai (masinis vietiniø gyventojø (pvz. indënø) naikinimas, vergovë,
Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai) paskatino prietarus, netolerancijà ir
diskriminacijà ir kodël yra svarbu užtikrinti taikià ateitá pasaulyje.
P Pabandykite kartu susieti jø nuomonæ su žiniomis apie pasaulio paveldà: ar
kitø kultûrø ir gyvenimo bûdø pažinimas per pasaulio paveldo vietoviø pažinimà
ugdo supratimà, pagarbà kitoms tautoms ir pasaulinei aplinkai?

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Diskusija

Daugelis pasaulio paveldo vietoviø skelbia mums laisvës žinià. Tarp tokiø
vietoviø: Laisvës statula ir Nepriklausomybës rûmai Jungtinëse
Amerikos Valstijose. Nuo 1886 m. ties áplauka á Niujorko uostà
pastatyta Laisvës statula, 1984 m. árašyta á Pasaulio paveldo
sàrašà, jau pasitiko milijonus atvykëliø á šalá. 46 m aukščio
paminklà Paryžiuje sukûrë prancûzø skulptoriai Frederikas
Augustas Bartoldis ir Gustavas Eifelis, vëliau Paryžiuje
sukûræs Eifelio bokštà. Šis laisvës simbolis – áspûdingas
XIX a. technikos laimëjimas. Statulà sukûrë prancûzø
skuptorius, kurio darbas ir paminklo pastatymas buvo
finansuotas iš surinktø tarptautiniø lëšø – šie faktai dar
labiau sustiprina pasaulio paveldo vietovës, kaip taikiø
kultûriniø mainø simbolio, vertæ.

Nepriklausomybës
rûmai, Jungtinës
Amerikos Valstijos.
© UNESCO

166

Pensilvanijoje, Filadelfijos miesto centre esančiuose
Nepriklausomybës rûmuose, 1776 m. buvo pasirašyta
Nepriklausomybës deklaracija ir 1787 m. Jungtiniø Amerikos Valstijø
konstitucija. Šiuose ypatingos svarbos Jungtinëms Amerikos Valstijoms
ir visam pasauliui dokumentuose užfiksuoti visuotiniai demokratijos principai
ákvëpë daugelio šaliø teisininkus. Vietovë buvo átraukta á Pasaulio paveldo sàrašà
1979 m.

¢ 42 uþduotis
SUDARYKITE KRYŽIAŽODÁ
„PASAULIO PAVELDAS IR TAIKA“
Tikslas: ádiegti mokiniams, kad pasaulio paveldo apsauga ir
taika yra gyvybiðkai susijæ.

Pratimas

1 arba 2
pamokos

Pilietinis
ugdymas

Pasaulio
paveldo
žemëlapis

Užduočiø lapas: sudarykite
kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir
taika“, žodynas, enciklopedija

P Paprašykite mokiniø sudaryti du sàrašus: vienà – pasaulio paveldo vietoviø,
o kità – terminø ar žodžiø, kurie siejasi su taika (pavyzdžiui, taikos sinonimai:
„paliaubos“, „harmonija“, „sutarimas“, „draugystë“, „ramybë“, „tyla“; susijæ
žodžiai: „neprievarta“ ir priešingi žodžiai: „karas“, „agresija“, „ginkluotas konfliktas“, „priešiškumas“, „kova“, „pasipriešinimas“ ir pan.)
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PTuomet duokite mokiniams užduotá, vartojant pasaulio paveldo vietoviø pavadinimus ir antrojo sàrašo žodžius, sudaryti kryžiažodá. Kaip pavyzdá galite naudoti užduočiø lapo tinklelá.
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Uþduoèiø lapas

Sudarykite kryžiažodá „Pasaulio paveldas ir taika“
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Visi mokomieji
dalykai: pasaulio
paveldas ir taika
Dailë
Diskutuodami klasëje išrinkite pasaulio paveldo vietovæ, siejamà su taika arba
estetika.
Pasiûlykite mokiniams sukurti plakatus, kviečiančius išsaugoti taikà ir pasaulio
paveldà.

Uþsienio kalbos
Išverskite á užsienio kalbas (tas, kurias mokiniai žino ar mokosi) žodžius „taika“
ir „paveldas“ ir sudarykite jø sàrašà (pavyzdžiui, „peace“ and „heritage“ – anglø
kalba, „paix“ ir „patrimoine“ – prancûzø kalba, „paz“ ir „patrimonio“ – ispanø
kalba).
Pamokose plačiau patyrinëkite pasaulio paveldo vietoves, susijusias su taika.

Geografija

168

Perskaitæ dienraštá, iškirpkite iš jo straipsnius apie konfliktus arba tvyrančià
átampà skirtingose pasaulio dalyse ir jø keliamà grësmæ pasaulio paveldui.
Rinkite šias iškarpas maždaug mënesá ir sudëliokite jas pagal geografinius
regionus (Afrika, Arabø šalys, Azija ir Ramiojo Vandenyno salos, Europa,
Šiaurës Amerika, Lotynø Amerika ir Karibø jûros salos). Pristatykite rezultatus
mokiniams.
Suraskite pasaulio paveldo vietoves, esančias netoli ginkluoto konflikto ar
átampos židiniø, ir padiskutuokite apie jø išsaugojimui kylančià grësmæ.

Istorija
Kartu su mokiniais suraskite vietovæ šalyje ar pasaulyje, susijusià su taika arba
simbolizuojančià taikà, kurios (dar) nëra Pasaulio paveldo sàraše.
Aptarkite šios vietovës istorinæ reikšmæ, taip pat dabartinæ reikšmæ ir kokià
reikšmæ numatote jai ateityje.

Kalbos
Paprašykite mokiniø sudaryti žodžio „taika“ sinonimø sàrašà, tuomet iš šio
sàrašo išrinkti vienà sinonimà ir parašyti vienà pastraipà apie tai, kaip jis siejasi su
pasaulio paveldu.
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Matematika
Kartu su mokiniais pasirinkite pasaulio paveldo vietovæ, tokià kaip Gorë sala
Senegale, ir ištirkite, pavyzdžiui, kiek vergø priverstinai buvo išvežta á Amerikà
skirtingais dešimtmečiais ar šimtmečiais, duomenis árašykite á lentelæ, aptarkite
gautus rezultatus.

Oruro karnavalas, Bolivija © Asociación de Conjuntos del Folklore – Oruro

„Bûti žmogumi reiškia turëti žodinæ tradicijà. Tai
pasakos, padavimai, poezija, dainos, kalba, kurie
suteikia prasmæ ir tæstinumà tautos gyvavimui.
Mûsø visø pareiga – užtikrinti tà tæstinumà. Jei to
nepadarysime – praeities balsai nutils ir ateities
kartos neteks savo kultûrinio paveldo.“
Dr. Ričardas Kurinas, Tarptautinës žodinio ir
nematerialiojo kultûros paveldo vertinimo
komisijos narys, Jungtinës Amerikos Valstijos

Nematerialusis pasaulio paveldas
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Visi mokomieji dalykai: Nematerialusis pasaulio paveldas

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

171

176
177
180
181

183
183
184

186

Tikslai
Þinios
Padëti mokiniams daugiau sužinoti ir geriau suprasti:
¢

nematerialiajam paveldui kylančias grësmes;

¢

Tarptautinës nematerialiojo kultûros paveldo apsaugos konvencijos svarbà;

¢

kriterijus, pagal kuriuos nematerialiojo paveldo vertybës paskelbiamos žmonijos
žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais.

Nuostatos
Paskatinti mokinius:
¢

domëtis, gerbti ir vertinti savo ir kitø tautø nematerialiojo
paveldo vertybes;

¢

geriau pažinti kitas kultûras ir labiau jomis domëtis;

¢

gerbti kultûrø ir gamtos ávairovæ.
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Ágûdþiai
¢

rûpintis nematerialiojo paveldo išsaugojimu;

¢

kaupti duomenis apie nykstančias nematerialiojo paveldo tradicijas.
© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Padëti mokiniams išmokti:

Nematerialusis
pasaulio paveldas

p

Nematerialiojo paveldo samprata
Pasaulio kultûros ir gamtos paveldo globos konvencija globoja ir saugo materialøjá
kultûriná ir gamtiná paveldà. Šiandien vis dažniau kalbama ir apie nematerialøjá
paveldà, kuriuo nuo seno didžiuojasi ir Lietuva. Nematerialusis kultûros paveldas –
tai ilgainiui nusistovëjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, ágûdžiai, taip pat su
jais susijusios priemonës, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijæ kultûros
erdvës, kuriuos bendruomenës, grupës ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonës
pripažásta savo kultûros paveldo dalimi. Šá nematerialøjá kultûros paveldà, perduodamà
iš kartos á kartà, bendruomenës ir grupës nuolat atkuria reaguodamos á savo aplinkà,
á sàveikà su gamta ir savo istorija. Jis joms teikia tapatybës ir tæstinumo pojûtá, taip
skatindamas pagarbà ávairioms kultûroms ir žmogaus kûrybai. Žodinës kûrybos
tradicijos, scenos menas, papročiai, apeigos ir šventiniai renginiai, su gamta ir visata
susijusi veikla, tradiciniai amatai – visa tai nematerialiojo arba gyvojo kultûros paveldo
raiškos formos. Pavyzdžiui, mes galime didžiuotis lietuviø kalba kaip viena iš seniausiø
šiandien gyvuojančiø indoeuropiečiø kalbø.
Materialusis paveldas yra glaudžiai susijæs su nematerialiuoju paveldu. Materialusis
paveldas – tai vietos ir objektai, kuriuos norime išsaugoti, o nematerialusis – iš kartos á
kartà perduodami papročiai, tradicijos, religinës apeigos, senieji amatai, žinios, ágûdžiai,
kurie turëjo didelës átakos materialiosioms vertybëms atsirasti.

p Nematerialiajam paveldui kylančios grësmës
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Ir materialusis, ir nematerialusis paveldas yra neatsiejamas nuo tautos kultûrinës
tapatybës. Tarptautinë
bendruomenë pripažásta jo
svarbà, skatinant pilietiná
bendrumà, tolerancijà ir
harmoningà ávairiø kultûrø
sugyvenimà. Šiandien labiau
nei bet kada anksčiau nematerialiajam paveldui kyla
grësmës dël globalizacijos,
kultûrinio supanašëjimo,
ginkluotø konfliktø, masinio
turizmo, pramonës augimo,
urbanizacijos, gamtos nualinimo pasekmiø. Siekiant
išsaugoti tautø kultûrø ávairovæ, bûtina suderinta teisinë apsauga. Šie procesai
paskatino UNESCO imtis
iniciatyvos sukurti nematerialiojo paveldo apsaugos
mechanizmà.
Užgavënës © Lietuvos liaudies kultûros
centras/Fotografija: Ramûnas Virkutis

p Tarptautinës nematerialiojo kultûros paveldo
apsaugos konvencijos rengimas
2000 m. UNESCO pabrëžë naujo tarptautinio teisinio dokumento,
susijusio su nematerialiojo paveldo apsauga, sukûrimo bûtinybæ.
Nematerialiojo paveldo apsauga iki šiol buvo reglamentuota tik
1989 m. UNESCO priimtu rekomendacijos pobûdžio dokumentu
„Rekomendacija dël tradicinës kultûros ir folkloro apsaugos“.
2003 m. spalio 17 d. UNESCO Generalinëje konferencijoje
priimta Tarptautinë nematerialiojo kultûros paveldo apsaugos
konvencija, šiandien tampanti vienu svarbiausiu pasaulio kultûrø
ávairovës išsaugojimo veiksniu, išplëtë pasaulinës reikšmës
paveldo sampratà.
Šia konvencija siekiama užtikrinti pasaulio tautø etninës kultûros
vertybiø kaupimà, apsaugà, tyrinëjimus ir populiarinimà ne tik nacionaliniu,
bet ir dvišaliu, regioniniu, tarptautiniu lygmenimis, kad bûtø tæsiamos gyvosios kultûros
tradicijos. Tarptautinë nematerialiojo kultûros paveldo apsaugos konvencija yra
pirmasis daugiašalis teisinis dokumentas, kuriame nematerialusis atskirø tautø paveldas
apibrëžiamas kaip visos žmonijos kultûros paveldas.
2004 m. gruodžio 9 d., Lietuvos Respublikos Seimui ratifikavus Tarptautinæ nematerialiojo
kultûros paveldo apsaugos konvencijà, Lietuva tapo 9-àja valstybe – sutarties šalimi.
2006 m. sausio 20 d. konvencijà ratifikavo 30-oji valstybë – Rumunija. Konvencija ásigaliojo
2006 m. balandžio 20 d.

Akynø
menas, kirgizø
epø pasakotojai,
Kirgizija
© UNESCO
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Konvencijà ratifikavusios valstybës taip pat ásipareigoja rengti bei nuolat atnaujinti jø
teritorijoje esančio nematerialiojo kultûros paveldo registrà. Nuo 2006 m. žmonijos
žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrø paskelbimus pakeitë Nematerialaus
paveldo apsaugos konvencijos reglamentuojami 2 sàrašai: Reprezentatyvus žmonijos
nematerialaus kultûros paveldo sàrašas ir Nematerialaus kultûros paveldo, kuriam
reikalinga neatidëliotina apsauga, sàrašas.

Iki Tarptautinës nematerialiojo kultûros paveldo apsaugos konvencijos priëmimo
2003 m. UNESCO strategija nematerialiojo paveldo apsaugos srityje buvo grindžiama
dviem lygiagrečiomis ir viena kità papildančiomis kryptimis: 1997 m. pradëta ágyvendinti
Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø paskelbimo programa, skirta
informuoti visuomenæ apie nematerialøjá paveldà ir átikinti jo vertingumu, bei konvencijos
rengimo darbai. Priëmus konvencijà, žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø
paskelbimas ágavo dar ir simbolinæ reikšmæ – jis pabrëžia ne tik nematerialiojo paveldo
ávairovæ, bet ir konkrečius 20 metø novatoriško màstymo ir veiklos rezultatus.
Ši UNESCO iniciatyva paskatino tarptautinæ bendruomenæ susidomëti nematerialiuoju
paveldu ir átikino jo vertingumu ir trapumu. Valstybëse inicijuojamos informacinës
kampanijos, rengiami nacionaliniai nematerialiojo paveldo vertybiø registrai, rengiami
ir priimami ástatymai, apibrëžiantys nematerialøjá paveldà ir numatantys jo apsaugos
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p Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø
paskelbimas

priemones, steigiamos nematerialiojo paveldo apsaugos institucijos. Taigi
žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø paskelbimai tapo
vienu svarbiausiø stimulø ágyvendinti Tarptautinës nematerialiojo
paveldo apsaugos konvencijos tikslus.

Kambodžos karališkojo
baleto šokëja © UNESCO

Nauji žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrai paskelbiami
kartà per dvejus metus. Kiekviena valstybë gali pasiûlyti tik po vienà
paveldo vertybæ kiekvienam šedevrø paskelbimui. Pasiûlymà kartu taip pat
gali teikti kelios valstybës, puoselëjančios tà pačià nematerialiojo paveldo tradicijà. Á
šedevrø sàrašà átraukti pasiûlytas paveldo vertybes pirmiausia ávertina atitinkamoje
srityje (antropologija, etnologija, muzikologija, socialiniai mokslai, lingvistika)
kompetentingos nevyriausybinës organizacijos, o galutiná sprendimà priima tarptautinë
vertinimo komisija, kurios narius ketveriø metø kadencijai skiria UNESCO generalinis
direktorius.
Bûtina pabrëžti, kad ásigaliojus Tarptautinei nematerialiojo paveldo apsaugos
konvencijai žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrai bus vadinami tiesiog
Nematerialiojo paveldo vertybiø sàrašo objektais.

p Nematerialiojo kultûros paveldo kriterijai
Nematerialiojo kultûros paveldo vertybës vertinamos pagal šešis atrankos kriterijus:
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(i)
(ii)
(iii)
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(iv)
(v)
(vi)

Barankilos karnavalas,
Kolumbija © UNESCO

išskirtinës reikšmës žmogaus kûrybos šedevras;
konkrečios bendruomenës kultûrinë arba istorinë tradicija;
neatsiejama ir ypač svarbi konkrečios bendruomenës
kultûrinës tapatybës dalis;
išsiskiria atlikimo meistriškumu;
išskirtinai svarbus gyvos kultûrinës tradicijos árodymas;
dël nepakankamø apsaugos priemoniø, urbanizacijos, sparčiø
visuomenës transformacijø ar kultûrø sandûros skatinamø
staigios kaitos procesø vertybei gresia išnykimo pavojus.

Valstybë, pasiûlydama nematerialiojo paveldo vertybæ paskelbti žmonijos žodinio ir
nematerialiojo paveldo šedevru, turi parengti išsamø atitinkamos kultûrinës tradicijos
atgaivinimo, išsaugojimo ir puoselëjimo veiksmø planà. Vertybës paskelbimas žmonijos
žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru savaime negarantuoja jos apsaugos. Valstybë
ásipareigoja užtikrinti numatyto veiksmø plano ágyvendinimà.

p Pirmasis, Antrasis ir Trečiasis žmonijos žodinio ir
nematerialiojo paveldo šedevrø paskelbimai
2 0 0 1 m . U N E S C O s u d a r y t a Ta r p t a u t i n ë ž o d i n i o i r
nematerialiojo kultûros paveldo vertinimo komisija paskelbë
pirmuosius devyniolika žmonijos žodinio ir nematerialiojo
kultûros paveldo šedevrø, tarp kuriø – Lietuvos pasiûlyta
kryždirbystë ir kryžiø simbolika Lietuvoje. Tarp kitø
pasaulio paveldu pripažintø vertybiø: gruzinø polifoninë
muzika, Opera dei Pupi – Sicilijos lëliø teatras (Italija),
Nogaku teatras (Japonija) ir kitos per amžius tæsiamos
unikalios kultûros, meno, amatø, gyvensenos tradicijos.
2003 m. žmonijos žodinio ir nematerialiojo kultûros
paveldo šedevrais buvo pripažintos dar dvidešimt aštuonios
tradicijos, tarp kuriø – Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasiûlyta dainø
ir šokiø švenčiø tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
2005 m. Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašas pasipildë dar
keturiasdešimt septyniomis naujomis kultûrinëmis tradicijomis.
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Joninës Kernavëje © Paulius Mudënas

¢ 43 uþduotis
GRUZINØ POLIFONINIS DAINAVIMAS
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia gruzinø tautos tradicija,
padëti suvokti, kaip tradicija atskleidžia jà puoselëjančios tautos
tapatybæ, supažindinti su nematerialiojo paveldo apsaugai
kylančiomis grësmëmis.

Diskusija

Pamokos
užduotis

1 pamoka

Muzika

Garso árašai

Dainavimas yra viena svarbiausiø gruzinø kultûros tradicijø. Nors šalies kultûra ir kalba
buvo nuolat engiamos užkariautojø, polifoninis dainavimas gimtàja kalba yra išsaugota
šimtmečiø senumo tradicija.
Ilgaamžes protëviø tradicijas tæsiantis gruzinø folkloras – tautos istorijà bylojanti vokalinë
kronika, patraukianti originaliomis, tobulomis polifonijos formomis. Dainavimo tradicijos
ir formos iškiliausiø dainininkø buvo perduodamos iš kartos á kartà, daugelis jø turëjo
dainavimo mokyklas, prisiminimai apie kitus gyvi tik gruzinø mintyse. Nors greta kalbos
dialektø Gruzijoje egzistuoja ir muzikiniai dialektai, atsiradæ dël geografiniø ir socialiniø
aplinkybiø, skirtingi ritmu, intonacija, struktûra ir harmonija, juos visus vienija polifonija.
Gruzinø polifonijoje vyrauja tirolietiškas dainavimo bûdas ir jam bûdinga aukštø garsø
ávairovë. Gruzinø dainoms bûdinga didelë žanrø ávairovë: apeigø dainos, lyrinës ir meilës
dainos, darbininkø dainos, užstalës dainos, gydymo dainos, kasdieniø žygiø ir kelioniø
dainos, istorinës, epinës ir herojinës dainos, himnai. Polifoninë daina pati savaime skamba
kaip orkestras, todël dažniausiai joms nereikia instrumentinio akompanimento. Visgi
dainoms kartais akompanuojama Gruzijos tradiciniais styginiais instrumentais: chonguri,
panduri, chianuri.
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Gruzinø dainos mena senovines tradicijas, istorinius ávykius, áamžina ankstyvosios
krikščionybës bei pagonybës apeigas. IV a. pradžioje, plintant krikščionybei, kartu su
pasaulietinëmis dainomis buvo kuriami ir bažnytiniai himnai. Gruzinø dvasiniai himnai buvo
pirmieji iš graikø kalbos išversti himnai. Kuriant naujus himnus bei jø tekstus, atsirado
profesionalioji gruzinø muzika.
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Nepaisant sudëtingos Gruzijos istorijos, žmonës išsaugojo savo šalies žodinæ ir rašytinæ
kalbà, architektûrà, religijà ir
d a i n ø k u l t û r à . Ta č i a u š i a n d i e n
šiai tradicijai realø pavojø kelia
industrializacijos, urbanizacijos arba
kaimo bendruomeniø mažëjimas bei
šiuolaikinës muzikos populiarëjimas.

Gruzinø polifoninio
dainavimo choro „Basiani“
trupës koncertas Vilniuje
© Gedimina Šalkauskaitë

2001 m. UNESCO gruzinø polifonijà
paskelbë žmonijos žodinio ir
nematerialiojo paveldo šedevru.
Be to, tais pačiais metais UNESCO
tarptautinë vertinimo komisija iš 36

pasiûlytø dainø gruzinø liaudies dainà „Čakrulo“ pripažino geriausiu viso pasaulio tautø
folkloro šedevru. Siekiant išsaugoti šià unikalià gruzinø tautos tradicijà, imamasi konkrečiø
veiksmø: iš viniliniø plokšteliø á lazerines plokšteles perrašomi senieji polifoninio dainavimo
árašai, taip pat perrašoma vaizdinë medžiaga, rengiamos ekspedicijos á rytø Gruzijos
kaimus árašyti senøjø dainininkø atliekamas dainas ir užrašyti tradicijas (pavyzdžiui, vyno
gamybos ritualus).

PLietuvos gyventojai taip pat turëjo galimybæ susipažinti su gruzinø polifoninio dainavimo
tradicija. 2003 m. Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos organizuotame tarptautiniame
renginyje „Civilizacijø dialogas. Kaukazas“, kuris buvo skirtas Baltijos ir Kaukazo šaliø
partnerystei kultûros ir meno srityse skatinti, dalyvavo vieno žymiausiø gruzinø polifoninio
dainavimo choro „Basiani“ trupë, Vilniuje surengusi milžiniško susidomëjimo sulaukusá
koncertà.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Pasiklausykite gruzinø polifoninio
dainavimo árašø. Kaip tautos tapatybæ, gyvenimo bûdà, pasaulëžiûrà, tautiná
charakterá, tradicijas lemia gyvenamoji aplinka? Kodël kartais netgi tos pačios
valstybës skirtinguose regionuose gyvena skirtingo bûdo, skirtingas tradicijas
puoselëjantys tos pačios tautos žmonës?
• Ar žinote kitø tautø unikaliø dainavimo tradicijø? Kuo yra unikalios aukštaičiø
sutartinës?
• Kaip manote, kokioms Lietuvos nematerialiojo paveldo tradicijoms gresia
didžiausias pavojus išnykti? Kodël?
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¢ 44 uþduotis
NOGAKU TEATRAS, JAPONIJA
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia japonø teatro tradicija,
padëti suvokti, kaip tradicija atskleidžia jà puoselëjančios tautos
tapatybæ.

Pratimas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Kelios pamokos

Dailë,
istorija, socialiniai
mokslai,
teatras

Knygos apie teatro
istorijà, internetas, priemonës
kaukëms
daryti

Nogaku teatras pradëjo formuotis XIV-XV a., tačiau tikràja jo „gimimo“
data laikomas XVIII a., kuomet Sangaku teatras iš Kinijos persikëlë
á Japonijà. Tuo metu Sangaku apëmë ávairiausiø rûšiø pasirodymus
su akrobatiniais numeriais, dainomis, šokiais, komiškais vaidybiniais
etiudais. Laikui bëgant teatras prisitaikë prie kito socialinio konteksto,
asimiliavo japonø tradicines meno ir išraiškos formas. Šiandien Nogaku
yra svarbiausia japonø teatro rûšis, padariusi didelæ átakà lëliø teatrui
ir Kabuki teatrui, be to, išgarsinusi Japonijà pasaulyje – tuometiniams
europiečiams jis pasirodë labai modernus ir ypatingas. Nogaku

No teatro aktorius
su kauke
© Hiroaki Ota
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PPapasakokite mokiniams apie Nogaku teatrà.

No teatro vaidinimas
„Dodžozi“
© Hiroaki Ota
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vaidinimai dažnai yra pagrásti siužetais iš tradicinës
literatûros; jiems naudojamos kaukës, kostiumai,
šokiø spektakliams kuriama scenografija. Iš
Nogaku teatro aktoriø ir muzikantø reikalaujama
ypatingo profesionalumo ir specialaus pasirengimo. Nogaku apima dvi teatro rûšis: No ir
Kyogen, kurie atliekami toje pačioje erdvëje. No
yra seniausias tradicinis Japonijos teatras, be to,
pirmas profesionalus teatras pasaulyje. No teatrui
pradžià davë religinës apeigos, liaudies muzikiniai
vaidinimai. Nors dabar No nëra toks populiarus
kaip Kabuki, jau nuo XV amžiaus jis globojamas
aukštuomenës. No galima apibûdinti kaip „teatrà
be juoko“. Juokas galimas Kyogen. Jei No yra
kilmingøjø teatras, kuriame sutinkami legendø,
literatûriniai ir istoriniai personažai (tarp jø dievai
ir demonai, vaiduokliai ir anapusinio pasaulio
bûtybës), tai Kyogen yra paprastø žmoniø teatras,
kupinas šmaikščiø dialogø ir komišku stiliumi
kuriantis žmogiškø silpnybiø sceninius portretus.
No ir Kyogen pakaitomis atliekami toje pačioje scenoje, tad nors tai yra skirtingos scenos
meno atmainos, jos visada papildo viena kità. Pagrindinës abiejø teatro formø aktoriø
technikos priemonës – dainavimo bûdas, pozos ir eisenos stilius – iš esmës yra tapačios.
Ryškesná skirtumà tarp No ir Kyogen sudaro jø atskleidžiamos temos.
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Teatras beveik nesikeitë – ir dabar mes matome toká No, koks jis buvo XVII a. Scenà sudaro
kvadratinë aikštelë, uždengta šinto šventyklø stogu. Su grimo kambariais scenà jungia tiltas,
kuriuo ateina ir išeina aktoriai. Be tilto, svarbus scenografijos akcentas – didelë pušis scenos
gale, primenanti, kad No teatro spektakliai anksčiau bûdavo vaidinami tik po atviru dangumi,
greta pušynø. Scenos dešinëje ir užpakalinëje dalyje yra dar dvi mažesnës aikštelës chorui bei
orkestrui. Orkestrà sudaro fleitininkas ir trys bûgnininkai. Japonø bûgnai daromi iš vyšnios.
Japonø grojimas šiek tiek skiriasi nuo europiečiø. Muzikantas ne tik groja, bet dar skleidžia
keistà, neáprastà gerkliná garsà. Chore dainuoja aštuoni vyrai. Kaip ir visuose Japonijos
teatruose, No vaidina tik vyrai, be to, iš senøjø No dinastijø. Tapti No aktoriumi, negimus
tos dinastijos šeimoje, beveik neámanoma. Spektakliuose kalbama senàja japonø kalba, be
to, ne tiek kalbama, kiek dainuojama rečitatyvu, dël to suprasti tekstà labai sunku.
Kadaise Nogaku pasirodymà sudarë penki No spektakliai, o intarpuose buvo vaidinami Kyogen
spektakliai. Pasirodymai yra klasikiniai tikràja to žodžio prasme. Jei esi Kyogen aktorius, gali
vaidinti tik intarpuose. Tiesa, dar gali bûti scenos patarnautoju. Choristas niekada nebus
muzikantu, o muzikantas niekada nedainuos chore. Pjesës remarkose nurodoma, kur turi
stovëti kiekvienas aktorius, sakydamas tam tikrus žodžius. Skirtingø teatro mokyklø (iš viso
jø yra penkios) remarkos šiek tiek skiriasi. Visø mokyklø aktoriai rengiasi labai puošniai,
o pagrindiná vaidmená atliekantis aktorius visada dëvi kaukæ. No kaukes daro specialûs
meistrai iš hinoki – kiparisui giminingo medžio. Iš to paties medžio daroma ir No scena.
Visos kaukës daromos specialiais árankiais, o lyginamos be švitrinio popieriaus. Tipiškos
No kaukës: mergina, ápykusi moteris ir piktas vyras. Labai ádomu tai, kad kaukës yra tarsi
gyvos – jos gali ir nuliûsti, ir pralinksmëti. Toká áspûdá sukuria šešëliai, susidarantys, kaukæ
pakreipus tam tikra kryptimi.

No teatre emocijos yra išreiškiamos labai stilizuotais tradiciniais gestais, todël veiksmas,
vykstantis ant scenos, atrodo keistas ir kartu ypatingas. Veiksmas plëtojamas labai iš lëto,
o aktoriø žingsniai – tarsi ateiviø iš kitos planetos. Be to, dainuodamas aktorius bûtinai turi
paimti á rankas vëduoklæ.
Jaunesniøjø kartø susidomëjimas teatru mažëja. Visgi dar 1957 m. Nogaku buvo
pripažintas esmine Japonijos nematerialiojo paveldo vertybe – tai garantavo šiai tradicijai
ir jos puoselëtojams teisinæ apsaugà. Finansiškai Nogaku teatrà remia Japonijos vyriausybë.
Nacionalinis Nogaku teatras buvo ákurtas 1983 m. ir nuo to laiko nuolat rengia vaidinimus.
Jis taip pat organizuoja aktoriø kursus, kuriuose tobulinamas pagrindiniø vaidmenø atlikimas.
Teatro vaidinimai yra árašomi ir saugojami.
2001 m. UNESCO sudaryta tarptautinë vertinimo komisija paskelbë Nogaku teatrà
žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Kuo ji unikali ir kaip ji atskleidžia japonø
tautos savitumà?

• Kartu su mokiniais pabandykite pasigaminti tradiciniø No teatro kaukiø.
Informacijos apie tai, kaip jos gaminamos, galite rasti internete. Turëdami
No kaukes, galite pabandyti sukurti improvizuotà vaidinimà. Galite naudotis
vadovëlyje pateikiamu siužetu arba bet kuriuo kitu, kurá galite rasti internete.
• Kà žinote apie lietuviø tautinio teatro ištakas? Kuo ši tradicija yra unikali, kaip
ji susiformavo ir kaip ji atskleidžia mûsø tautos savitumà? Ar lietuviø tautinio
teatro tradicijai gresia pavojus išnykti?
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Norëdami, kad geriau suprastumëte šià tradicijà, pateikiame vieno iš tradiciniø No teatro
vaidinimø siužetø.
Dodžozi

Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais yra paskelbtos ir kitø pasaulio tautø
teatro tradicijos: indø sanskrito teatras Kutiyattam, italø Sicilijos lëliø teatras Opera dei Pupi,
Karališkasis Kombodžos baletas, indoneziečiø Vajango lëliø teatras, japonø Nindžijo Džoruri
Bunraku lëliø teatras, kinø Kungu opera.

Nogaku teatro kaukë
© Hiroaki Ota
© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Legenda pasakoja, kaip Jamabuði kalno ðventikas kartà
bekeliaudamas juokais pasakë mergaitei, jog kai ji uþaugs,
turës iðtekëti uþ jo, o ji naiviai tuo patikëjo. Laikas bëgo ir kai
ðventikas jà vël aplankë, ji buvo jau paaugusi ir uþsipuolë já, kad
nepraðo jos tekëti uþ jo. Ðventikas jà atstûmë, o kai ji ásiuto,
jis turëjo bëgti á Dodþozi ðventyklà praðytis paslepiamas nuo jos.
Dodþozi ðventikai nuleido vienà varpà ir paslëpë jame ðventikà.
Mergina vijosi já, bet paskendo patvinusioje Hidakos upëje, o jos
pavydas ir pyktis virto gyvate. Gyvatë perplaukë upæ, surado
varpà ir apsivijo já. Bronzinis varpas ákaito ir ðventikas ten gyvas
sudegë. No vaidinimo siuþetas prasideda vëliau, kai ðventykloje
ðventinamas naujas varpas. Pasirodo pavydi Dodþozi ðventyklos
moters-gyvatës dvasia, áðoka á naujà varpà, bet galiausiai jà
áveikia ðventikø maldø galia.

¢ 45 uþduotis
BINČO KARNAVALAS BELGIJOJE
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia belgø tautos tradicija,
pamàstyti apie lietuviø tautos švenčiø tradicijas
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Diskusija

Pamokos užduotis
arba popamokinë
veikla

1 pamoka

Dailë, teatras,
humanitariniai mokslai

Viduramžiškas Binčo miestas yra Aino (Hainaut) provincijoje, apie
šešis kilometrus á pietus nuo Briuselio. Kasmet likus trims dienoms
iki Gavënios mieste prasideda karnavalas, sutraukiantis ne tik
32 tûkstančius miestiečiø, bet ir minias miesto svečiø. Šios šventës
šaknys siekia viduramžius, todël Binčo karnavalas yra viena seniausiø
Europoje gatvës švenčiø.

Binčo karnavalo
personažai
© UNESCO

Pasirengimas karnavalui prasideda maždaug šešios savaitës iki jo pradžios. Linksma
nuotaika persmelkia visà miestà ir tûkstančiai Binčo gyventojø imasi siûtis prašmatnius
kostiumus, mokosi mušti bûgnus, repetuoja balinius šokius. Sekmadiená skelbiama oficiali
karnavalo pradžia ir Binčo gatves bei kavines užplûsta bûriai klajojančiø persirengëliø.
Bûtinas ir bemaž populiariausias personažas – madmuazelë, ekstravagantišku moterišku
apdaru pasipuošæs vyras. Karnavalo kulminacija – Užgavëniø antradienis, kuomet gatvëse
pasirodo legendiniai žiliai. Ámantriais raudonais, geltonais, juodais kostiumais, milžiniškomis
stručiø plunksnomis puoštomis skrybëlëmis pasidabinæ, medinëmis klumpëmis avintys,
vaško kaukëmis su mažais akinukais prisidengæ, keli šimtai žiliø, mušant bûgnams,
žygiuoja miesto gatvëmis. Kiti šventës dalyviai taip pat ásilieja á šià procesijà kartu su vietos
pučiamøjø orkestrais. Skamba styginiø ir mušamøjø instrumentø atliekama tradicinë
muzika, šokami ámantrûs senoviniai šokiai. Karnavalas užbaigiamas žiliø šokiu pagrindinëje
miesto aikštëje ir áspûdingais fejerverkais vakarëjančiame danguje.
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Binčo karnavalas yra nuoširdžiai mëgstama šventë, garsëjanti savo spontaniškumu ir pačiø
dalyviø finansiniu palaikymu. Miestiečiai labai didžiuojasi šiuo karnavalu ir stengiasi išlaikyti
rafinuotas amatø tradicijas ir patirtá, susijusias su tradiciniø kostiumø, aksesuarø gaminimu,
muzika ir šokiais.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Binčo karnavalo
personažai © UNESCO

Šiandien Binčo karnavalas vis toks pat populiarus. Vis
dëlto industrializacijos ir žiniasklaidos spaudimas lëmë, kad
kai kurie tradiciniai karnavalo aspektai nunyko. Siekiant
komercinës naudos, Žilio ávaizdis kaip karnavalo emblema
pradëtas intensyviai naudoti ir dël to neišvengiamai
iškraipytas.
Siekiant apsaugoti tradicijos unikalumà ir tæstinumà, Tarptautiniame karnavalø ir kaukiø
muziejuje buvo ásteigtas specializuotas centras, skirtas užtikrinti fotografijø archyvo
apsaugà, kompiuterizuoto registro sukûrimà, paskaitø ir parodø rengimà, siekiant skatinti
visapusiškesná šios tradicijos supratimà. Taip pat rengiami tobulinimo kursai muzikantams
(ypač bûgnininkams), tradiciniø amatø puoselëtojams.

PKarnavalai ypač populiarûs Pietø Amerikos šalyse. Žmonijos žodinio ir nematerialiojo
paveldo šedevrais yra paskelbti Oruro ir Barankvilos karnavalai Bolivijoje. Visi be abejonës
yra girdëjæ apie Rio de Žaneiro karnavalà Brazilijoje. Ypatingas ir savitas Venecijos
karnavalas Italijoje, kasmet sutraukiantis minias dalyviø iš visos Europos.

• Kiekvienoje valstybëje yra savitø ávairiausiø švenčiø tradicijø, kai kurios jø
savo kilme siekia netgi pagonybës laikus. Pasidomëkite, kaip susiformavo ir
ásitvirtino vienos ar kitos šventës Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Kokias
žinote unikalias lietuviškas šventes? Kuo išskirtinës Užgavëniø, Velykø, Kûčiø
lietuviškos tradicijos?
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¢ 46 uþduotis
KALAVAJØ TAUTOS PASAULËŽIÛRA IR KULTÛRA
Tikslas: supažindinti mokinius su unikalia liaudies medicinos
tradicija, padëti pažinti augalus ir jø gydomàsias savybes, kai
kuriuos mineralus, žmogaus anatomijà, organø fiziologijà

Pratimas

Pamokos
užduotis ir/arba
popamokinë
veikla

1 ar 2
pamokos

Biologija,
geografija,
tikyba, etika
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Kalavajø etninë grupë yra ásikûrusi kalnuotame Bautistos Savedros (Bautista Saavedra)
regione, esančiame á pietus nuo La Paso, Bolivijoje. Ši tautelë gyvavo dar iki Inkø imperijos
susikûrimo. Kaip ir daugelis kitø Andø kalnø regiono tradicijø, kalavajø papročiai ir
vertybës formavosi veikiami indënø tradiciniø tikëjimø ir krikščionybës.

Kalavajø tautos moterys taip pat dalyvauja kai kuriose apeigose, rûpinasi nëščiosiomis
ir vaikais, audžia kalavajø motyvais išpuoštà tekstilæ. Muzikantø grupelës, vadinamos
„kantus“, apeigø metu groja piemenø fleitomis ir bûgnais, tokiu bûdu siekdamos užmegzti
kontaktà su dvasiø pasauliu.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Kallawaya reiškia „gydytojø žemë“ arba „žolininkai iš šventosios medicinos žemës“.
Brangiausias kalavajø turtas – iš protëviø paveldëtos medicinos žinios. Ávairiø gydymo
ritualø ir ceremonijø atlikimas yra pagrindinis kalavajø pragyvenimo šaltinis. Andø kalnuose
gyvenančios kalavijø tautos pasaulëžiûra ir kultûra yra mitø, ritualø, vertybiø ir meniniø
išraiškø vienovë. Išskirtinë šios tautos pasaulëžiûra, pagrásta senaisiais čiabuviø tikëjimais,
reiškiasi tradicinëje medicinoje, kurios veiksmingumas pripažástamas ne tik Bolivijoje,
bet ir kitose Pietø Amerikos valstybëse, kuriose praktikuoja kalavajø šventikai-gydytojai.
Gydymo menas kyla iš puikaus gyvûnø, augalø ir mineralø gydomøjø galiø išmanymo ir
ritualiniø žiniø dermës. Gydymo menu verčiasi išskirtinai tik vyrai, kurie keliaudami
po skirtingas vietoves praturtina savo žinias apie gydančiø galiø turinčius augalus. Andø
kalavajø tautos botaninë farmakopëja (farmakopëja – vartojamø vaistø ir gydymo priemoniø
visuma) apima apie 980 rûšiø augalø ir yra viena turtingiausiø pasaulyje.

Per šimtmečius sukauptos unikalios kalavajø žinios buvo perduodamos iš kartos á kartà
– tëvø sûnums. Tačiau šiandien tradicinei kalavajø gyvensenai kyla išnykimo grësmë
dël kultûrø sandûros. Šios tradicijos gyvavimà taip pat neigiamai veikia skurdas, vietos
bendruomeniø teisinës apsaugos priemoniø stoka, masinis jaunø žmoniø išsikëlimas iš
gimtøjø vietø, ieškant pelningesnës veiklos. Papildomas grësmes taip pat kelia kritiškas
vaistø gamybos kampanijø požiûris.
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Siekiant išsaugoti šià unikalià tradicijà nuo sunykimo, parengtas veiksmø planas, kuriame
numatyta sukurti kalavajø farmakopëjos teisinës apsaugos priemones, taip pat rengti ávairias
lavinimo programas tyrimø ir kultûros vadybos srityse, kurios paskatintø jaunus žmones
labiau domëtis ir aktyviau prisidëti prie savo kultûros išsaugojimo.

• Aptarkite šià tradicijà su mokiniais. Padiskutuokite, kokie veiksniai kelia šiai
tradicijai didžiausià grësmæ?

• Prisiminkite lietuviø tradicinæ medicinà. Kuo ádomi lietuviø liaudies medicina?
Kokie pavojai gresia liaudies medicinai Lietuvoje?

• Pasikvieskite á pamokà žolininkà, kad papasakotø mokiniams apie gydymà
Kalavajai © UNESCO

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005
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žolelëmis. Kartu su mokiniais pabandykite surinkti artimiausiose apylinkëse
augančiø vaistiniø augalø herbariumà.
• Kartu su mokiniais aplankykite apylinkëje esančius šventus šaltinius, alkakalnius
ar akmenis, prie kuriø galëjo bûti
gydomos ligos. Pasiteiraukite
vietiniø žmoniø apie tokiø vietø
ypatumus. Jei tai yra miesto
aplinka, galite pasidomëti apie
tokiø vietø buvimà istoriniuose
šaltiniuose, aplankykite jas.
• Kokius tradicinius gydymo
bûdus žinote? Ar juos naudojate?
Mokiniai gali užrašyti bent tris
– keturis receptus, kuriais buvo
gydomi jø tëvai, seneliai ar
giminaičiai (pavyzdžiui: kaip buvo
gydomos karpos, dedervinës,
s l og a, k os uly s , k ai p v ar om a
rakštis, kà daryti apsideginus,
peršalus.)
Šiame skyriuje pristatomos skirtingoms nematerialiojo paveldo sritims – scenos menui,
dainavimo menui, papročiams, apeigoms ir šventiniams renginiams, su gamta ir visata
susijusiai veiklai, tradiciniams amatams – priskiriamos tradicijos, pripažintos žmonijos
žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais. Dauguma jø sujungia kelias nematerialiojo
paveldo sritis. Skirtingø tradicijø pristatymas padeda geriau suprasti nematerialiojo paveldo
sàvokà, ávairovæ, kriterijus.
Pristatydami mokiniams kitø tautø tradicijas, paskatinkite juos susimàstyti ir apie lietuviø
tradicijø, ypač tø, kurios dar nëra pripažintos žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo
šedevrais, unikalumà, paieškoti galimø sàsajø ar panašumø. Tam padës kiekvienos vertybës
aprašymo pabaigoje pateikiami klausimai, taip pat praktinës veiklos pasiûlymai.

p Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybës
2001 m. žmonijos žodinio ir nematerialiojo kultûros paveldo šedevru buvo pripažinta
kryždirbystë ir kryžiø simbolika Lietuvoje, o 2003 m. – Lietuvos, Latvijos ir Estijos
bendrai pasiûlyta dainø švenčiø tradicija Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Šiø nematerialiojo
paveldo vertybiø aprašymus rasite skyriuje „Lietuva ir pasaulio paveldas“.
2004 m. gruodžio 9 d., Lietuvos Respublikos Seimui ratifikavus Nematerialiojo
kultûros paveldo apsaugos konvencijà, Lietuva ásipareigojo rengti bei nuolat atnaujinti
jos teritorijoje esančio nematerialiojo kultûros paveldo vertybiø registrà. Lietuvoje
toká sàrašà rengia Lietuvos liaudies kultûros centras, Lietuviø literatûros ir tautosakos
institutas, Lietuviø kalbos institutas, Lietuvos istorijos institutas ir kitos ástaigos.
Nacionalinis nematerialiojo kultûros paveldo vertybiø registras dar tik rengiamas, todël
kol kas galite pristatyti mokiniams kelias unikaliausias tradicijas. Susipažindinæ mokinius
su Lietuvoje puoselëjamomis vertybëmis, paprašykite pasirinkti vienà nematerialiojo
paveldo tradicijà ir pasiûlyti jà átraukti á Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybiø
registrà.

¢ 47 uþduotis
PASIÛLYMAS ÁTRAUKTI VERTYBÆ Á LIETUVOS
NEMATERIALIOJO PAVELDO VERTYBIØ REGISTRÀ
Tikslas: susipažinti su nacionaliniø vertybiø siûlymo ir atrankos
á Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašà
procesu.

Pratimas

Pamokos
užduotis ir
popamokinë
veikla

Viena ar
kelios
pamokos

Kalbos,
dailë,
muzika,
humanitariniai
mokslai
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Užduočiø lapas: siûlymas átraukti
nematerialiojo paveldo vertybæ á
Lietuvos nematerialiojo paveldo
vertybiø registrà. Rekomendacijos
mokiniams.

apsaugos konvencijos, ásipareigoja sudaryti nacionaliná nematerialiojo paveldo vertybiø
registrà. Šiuo metu toks registras rengiamas ir Lietuvoje. Registruojamos ne tik pačios
tradicijos, bet ir jø puoselëtojai, jø sutelktumo vietovës, renkami kiti susijæ duomenys.
Naudodamiesi užduočiø lapu bei rekomendacijomis, galite parengti vienos pasirinktos
nacionalinës nematerialiojo paveldo vertybës paraiškà.
• Suskirstykite mokinius á grupeles. Kiekviena grupë turi pasirinkti po
vienà tradicijà, kuri, jø nuomone, yra unikali ir verta bûti árašyta á Lietuvos
nematerialiojo paveldo vertybiø registrà, ir parengti jos paraiškà.
• Siûlomø vertybiø pristatymus galite iškabinti klasëje ant sienos arba surinkti
ir parengti lankstinukà. Šià užduotá ir jos rezultatus galite aptarti surengæ
susitikimà su savivaldybës ar nacionalinës institucijos, kuri rûpinasi tautinës
kultûros apsauga ir puoselëjimu, atstovais.

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

P Kaip jau žinote, kiekviena valstybë, prisijungusi prie Nematerialiojo paveldo

Uþduoèiø lapas
Siûlymas átraukti nematerialiojo paveldo vertybæ á Lietuvos
nematerialiojo paveldo vertybiø registrà
Lietuva nusprendë sudaryti nematerialiojo paveldo vertybiø registrà. Jûsø klasës paprašë parengti
vienos ar keliø nematerialiojo paveldo vertybiø paraiškas. Rengdami paraiškas turësite padirbëti
pamokoje ir po pamokø (pavyzdžiui, aplankyti pasirinktø vertybiø puoselëtojus).

Rekomendacijos, kaip rengti paraiškas
Naudokitës jums pateikta paraiškos rengimo forma ir atkreipkite dëmesá á toliau išvardytus reikalavimus:
Skiltyje „Vertybës aprašymas“:
• aprašykite vertybæ ir pateikite jos pagrindiniø bruožø sàrašà;
• aprašykite vertybës istorijà;
• pateikite nuotraukø, garso, vaizdo árašø;
• pateikite trumpà šaltiniø, kuriuose galima rasti informacijos apie vertybæ, sàrašà.
Skiltyje „Vertybës tinkamumo átraukti á nacionaliná nematerialiojo paveldo vertybiø registrà pagrindimas“:
• nurodykite priežastis, dël kuriø ši vertybë laikytina nacionalinës reikšmës nematerialiojo paveldo vertybe. Vertindami jos svarbà, atsižvelkite á nacionalinius nematerialiojo paveldo ypatumus.
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Skiltyje „Vertybës apsauga“:
• nurodykite, kas yra atsakingas už vertybës išsaugojimà. Ar ja rûpinasi vietos, nacionalinës organizacijos ar patys žmonës? Ar vertybës apsauga užtikrinta teisinëmis
priemonëmis?
Skiltyje „Palyginimas su panašiomis vertybëmis“:
• pateikite duomenø apie kitas panašias ar tos pačios srities (teatro, dainavimo meno,
amatø) tradicijas kitose Europos ar viso pasaulio tautose;
• ávertinkite dabartinæ tradicijos gyvavimo, jos apsaugos bûklæ lygindami su kitomis
lietuviø tradicijomis
Ar tradicijai gresia išnykimo pavojus?

Dël kokiø priežasčiø?

Ar imamasi veiksmø jai išsaugoti?

Rekomendacijos mokiniams

Uþduoèiø lapas
Tauta, kuriai ši nematerialiojo paveldo vertybë priskiriama

Asmenys, kurie rengë paraiškà

Data
Vertybës pavadinimas

Teritorija, kurioje vertybë puoselëjama

Vertybës aprašymas
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Vertybës tinkamumo átraukti á Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybiø registrà pagrindimas

Kriterijai

Vertybës apsauga

Palyginimas su panašiomis vertybëmis

Siûlymas átraukti nematerialiojo paveldo vertybæ á
Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybiø registrà

Visi mokomieji dalykai:
Nematerialusis pasaulio
paveldas
Dailë
Supažindinkite mokinius su žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru pripažinta
kryždirbyste ir kryžiø simbolika. Jei žinote ádomiø šios tradicijos pavyzdžiø, apžiûrëkite juos su
mokiniais. Supažindinkite mokinius su tradiciniais amatais: apsilankykite amatininkø (kryždirbiø,
puodžiø, kalviø, audëjø, juostø pynëjø, verbø) dirbtuvëje, pasikvieskite á pamokà, kad papasakotø,
kaip išmoko šio amato ir pamokytø jo mokinius.
Surenkite mokiniø darbø kultûros tradicijø tema parodà.
Parenkite lankstinukø apie Lietuvos nematerialiojo paveldo vertybes.

Muzika
Padiskutuokite su mokiniais apie žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru pripažintà
Dainø ir šokiø švenčiø tradicijà Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Kaip ši tradicija atsirado, kodël
ásitvirtino visose trijose Baltijos valstybëse. Prieš tai pasiruošæ – išmokæ dainø, apsilankykite su
mokiniais dainø šventëje arba surenkite mokyklos dainø šventæ.
Pasiklausykite gruzinø polifoninio dainavimo, kinø Kungu operos, armënø duduko muzikos árašø,
ar azerbaidžaniečiø mugamo árašø.
Pasiklausykite ir išmokite aukštaitiškø sutartiniø.

Užsienio kalba
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Internete paieškokite informacijos apie kitø šaliø nematerialiojo paveldo vertybes. Tai išsamus
informacijos šaltinis, atskleidžiantis tautos kultûros savitumà.
Kartu su mokiniais paieškokite savitø kitø tautø kultûriniø tradicijø, kurios dar nëra paskelbtos
žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais, tačiau, jûsø nuomone, yra vertos tokio
pripažinimo.
Paprašykite mokiniø parašyti rašiná apie nematerialiojo paveldo vertybiø išsaugojimo svarbà.

Istorija
Tyrinëdami konkretø istoriná periodà, priminkite bûtent tuo metu pradëjusias formuotis ar
susiformavusias kultûrines tradicijas.

Biologija
Pasikvieskite á klasæ žolininkà ar liaudies medicinos žinovà, kuris papasakotø apie lietuviø tradicinæ
medicinà ir Lietuvoje randamø augalø gydomàsias savybes. Kartu su mokiniais galite surengti
pažintinæ išvykà á netoli esantá miškà ar pievà, kur galësite natûralioje aplinkoje ieškoti ir atpažinti
augalus, apie kuriuos sužinojote.

Gimtoji kalba/Literatûra
Paprašykite mokiniø parašyti straipsná apie Nematerialiojo kultûros paveldo apsaugos konvencijà,
pasirinktà žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru pripažintà tradicijà ar tiesiog unikalià
Lietuvos tradicijà. Pristatykite juos klasëje arba nusiøskite á vietos laikraštá.
Paieškokite lietuviø liaudies pasakø, kuriose minimi tradiciniai gydymo bûdai.

Tikyba
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Panagrinëkite žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrais paskelbtas kultûros vertybes.
Kurias iš jø galima susieti su atitinkamomis religinëmis ir tikëjimo sistemoms?
Padiskutuokite su mokiniais apie žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevru pripažintà
kryždirbystæ ir kryžiø simbolikà, kuo ši tradicija unikali, kaip ji susiformavo, kokios jos ištakos,
kokios jos sàsajos su senuoju lietuviø tikëjimu ir su krikščionybe?

Internetas
Internete apsilankykite nematerialiajam paveldui skirtame tinklalapyje
(http://www.unesco.org/culture).
Susiraskite daugiau informacijos apie žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrus.

Kuršiø nerija © Gintautas Survila

„Kiekvienai šaliai didelë garbë, kai jos
istorijos, kultûros ar gamtos vertybës
átraukiamos á Pasaulio paveldo sàrašà.
Tačiau tai ir didžiulë atsakomybë,
tarptautinis ásipareigojimas sergëti ir
puoselëti toká pasaulinæ reikšmæ
turintá palikimà“.
Lietuvos Respublikos Prezidentas
Valdas Adamkus
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p Pasaulio paveldo vietovës Lietuvoje

Šv. Jono gatvë, Vilniaus senamiestis
© Paulius Mudënas

1994 m. gruodžio mënesá pagal Pasaulio kultûros ir gamtos globos paveldo
konvencijos kriterijus á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà, kaip didžios
kultûrinës bei istorinës vertës miesto formavimosi pavyzdys tarptautiniu ir
nacionaliniu mastu, buvo átrauktas Vilniaus senamiestis. Šiuo žingsniu buvo
pripažinta Vilniaus senamiesčio tarptautinë svarba. Kelià á Pasaulio paveldo
sàrašà Vilniaus senamiesčiui atvërë du atrankos kriterijai: antrasis (ii),
apibrëžiantis objekto reikšmæ ir átakà regiono kultûrai – Vilnius kaip Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystës sostinë nuo XIII-ojo iki XVIII-ojo amžiaus pabaigos
turëjo didžiulæ átakà viso regiono (Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos)
architektûros ir meno plëtotei; bei ketvirtasis (iv), reikalaujantis, kad atrenkamas
objektas bûtø tarp charakteringiausiø to tipo užstatymo pavyzdžiø, iliustruojančiø
reikšmingiausius kultûros, visuomenës, meno, mokslo, technologijos ar
pramonës plëtros etapus – Vilnius yra labiausiai á rytus nutolæs Vidurio Europos
miestas, kuriame vyko stipri Rytø ir Vakarø kultûrø sàveika. Be to, Vilniaus
senamiestis yra charakteringas viduramžiø gatviø tinklo struktûros pavyzdys.
Á Pasaulio paveldo sàrašà árašomas Vilniaus senamiestis turëjo išlaikyti
autentiškumo testà, atliekamà vertinant medžiagos, formos, atlikimo technikø ir
aplinkos autentiškumà. 1994 m. Vilniaus senamiestis buvo pripažintas autentišku
miestu, su pakankamai gerai išlikusiais raidos požymiais. Taip pat buvo pabrëžta,
kad Vilniaus senamiesčio kultûros verčiø visuma simbolizuoja turtingà Lietuvos
istorijà ir atgimstančià nepriklausomà Lietuvos valstybæ. Tai ne tik gamtos ir
architektûros darnûs sàskambiai, lemiantys senamiesčio urbanistinio audinio
unikalumà, bet ir jo gyventojø bendrija, jos tradicijos, amatai, šventës ir kasdienë
veikla. Gyventojø atsakomybë, aktyvumas, kultûrinës savasties suvokimas ir
sugebëjimas jà atskleisti lemia Vilniaus senamiesčio atkûrimo proceso sëkmæ
šiandien bei ateityje.
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Pirmoji pasauliniu mastu pripažinta Lietuvos
kultûros vertybë yra Vilniaus senamiestis.
Ir nenuostabu – šis vaizdingos gamtos
apsuptyje išsidëstæs miestas nuo seno
žavëjo keliautojus, dailininkus, fotografus.
Muziejuose ir senøjø dokumentø
rinkiniuose saugoma daug istoriniø Vilniaus
panoramø bei statiniø graviûrø, akvareliø,
tapybos darbø, fotonuotraukø. Vilnius
apdainuotas liaudies dainose ir poezijos
posmuose. Vilniaus senamiesčio átraukimui
á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà buvo
pradëta ruoštis dar 1998-1999 m., Lietuvos
atgimimo laikotarpiu.

Pasaulio paveldas ir Lietuva

Vilniaus senamiestis

p Istorinë raida
Lietuvos sostinës istorinis branduolys – Vilniaus senamiestis pradëjo formuotis
pirmajame mûsø eros tûkstantmetyje. Miestas kûrësi iš paskirø gyvenviečiø
sankaupos. V-IX a. Pilies kalno vakarinëje pašlaitëje – Vilnios ir Neries santakoje jos
susiformavo á didelæ gyvenvietæ. XIII a. gerai átvirtintà pilá Gedimino kalne jau supo
miestas, kuriame pradëti statyti mûriniai pastatai. XIV a. pradžioje Vilnius prilygo
daugumai stambiøjø viduramžiø Rytø ir Vidurio Europos miestø.
Žvilgsnis á Gedimino
bokštà iš Pilies gatvës,
Vilniaus senamiestis
© Paulius Mudënas

Vilnius pirmà kartà paminëtas 1323 m. didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino laiškuose, kuriuose jis kvietë
amatininkus, pirklius ir vienuolius iš Vakarø Europos
atvykti ir ásikurti mieste. 1387 m. Lietuvai priëmus
krikščionybæ miestui suteikta savivalda – Magdeburgo
teisës, juridiškai átvirtinusios miestiečiø luomà.
Intensyviausiu Lietuvos sostinës raidos laikotarpiu –
XIII–XVIII a. Vilnius buvo daugiatautës valstybës –
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystës politinis ir kultûrinis
centras, turëjæs átakà regiono kultûros raidai ir savitumui.
Tuomet susiformavo jo charakteringa urbanistinë
struktûra, turtinga vietos gotikos, renesanso bei baroko
architektûros stilistika.
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Nuo XIV a. antrosios pusës du šimtus metø klestëjusi
gotika paliko viduramžiø miestams bûdingà planinæ struktûrà ir nemažai plytinës
architektûros statiniø, šiandien puošiančiø miestà. XIV a. miestas plëtësi pietø
kryptimi, jo centras tolo nuo pilies, susiformavo antroji turgaus aikštë (dabartinë
Rotušës aikštë), o pirmoji turgaus aikštë sumažinta, 1387 m. pastačius joje
parapinæ Šv. Jono bažnyčià. Viduramžiais, o ir vëliau, Vilnius turëjo keleto nedideliø
turgaviečiø tinklà (Žuvø, Arkliø, Malkø). Tai bûdingas senojo Vilniaus bruožas.
Šiandien vaikštinëdami siauromis, vingiuotomis Senamiesčio gatvelëmis jaučiame
jø viduramžiškà dvasià, galime ásivaizduoti, kaip prieš pusæ tûkstantmečio metø
palaipsniui augo ir formavosi miesto branduolys.
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1471 m. sparčiai besiplečiantá miestà nuniokojo gaisras, kurio metu sudegë daug
sakraliniø statiniø. Tačiau radialinis planas, kurá sudarë pagrindiniai keliai vedæ á
Neries ir Vilnios santakoje išaugusá piliø kompleksà, viduramžiø gatviø tinklo sistema,
šalia rotušës árengta trikampë turgaus aikštë išliko iki mûsø dienø. XVI a. išryškëjo
pagrindinë miesto ašis – Pilies gatvë ir jos tæsinys ¬ Didžioji gatvë, jungusi pilá su
Rotuše ir vedusi link Medininkø vartø. Vilniaus branduolys (užëmæs apie 90 ha)
1503-1522 m. buvo apjuostas mûrine gynybine siena, turëjusia apsaugoti nuo totoriø
antpuoliø.
XV a. ypač sparčiai pradëti statyti plytø mûro gotikiniai pastatai: pranciškonø,
dominikonø, bernardinø vienuolynø ansambliai, rotušë, naujieji pirkliø gildijø pastatai
bei dauguma Lietuvos gotikai bûdingos architektûros stačiatikiø cerkviø.
Jei XIV a. pabaigos – XV a. pradžios gotikai bûdingi nuosaikiø formø, sunkiø
proporcijø, masyvûs pastatai, tai XV a. antros pusës – XVI a. gotikoje pastatø

kompozicijos tapo sudëtingesnës,
proporcijos grakštesnës, formos
turtingesnës, o konstrukcijos
racionalesnës. Senamiestyje išliko
daugiau nei 280 gotiškøjø gyvenamøjø
pastatø liekanø bei 11 šiame laikotarpyje
pradëtø statyti bažnyčiø.

XVI amžius – intensyviø statybø ir
kultûros klestëjimo laikotarpis, dar vadinamas Vilniaus aukso amžiumi. Tiek su Rytø,
tiek su Vakarø šalimis buvo užmegzti prekybiniai ryšiai, kurie paskatino vakarietiškø
tradicijø plitimà Baltarusijoje ir Ukrainoje. Šio architektûros stiliaus pavyzdys –
vieninteliai išlikæ Vilniaus gynybinës sienos vartai (Medininkø). Vilniaus renesansui
bûdingus architektûrinius elementus matome ir gyvenamajame name Pilies g. 4. Tai
dvigubu arkutës motyvu bei siaurais piliastrais dekoruotas atikas, kuris bûdingas ir
daugumai kitø šiuo laikotarpiu statytø pastatø.

Vilniaus univeriteto
Didysis kiemas
© Paulius Mudënas

Nors renesansas ir turëjo didelæ átakà Vilniaus kultûros raidai, jis gali bûti vadinamas
prarastàja epocha. Deja, vertingiausi pastatai: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio rûmai
Žemutinëje pilyje su dailës kûriniø galerija, biblioteka ir teatru, Radvilø rûmai, stovëjæ
á vakarus nuo Žemutinës pilies, Jonušo Radvilos rûmai Vilniaus ir Liejyklos gatviø
kampe ir daugelis kitø pastatø iki mûsø dienø neišliko. Pastarøjø metø archeologiniai,
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Vilnius panorama
© Asta Kalvinskaitë
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Renesanso architektûra Vilniuje pasirodë
XVI a. pirmame ketvirtyje ir klestëjo
iki XVII a. vidurio. Vienas bûdingiausiø
Vilniaus renesanso bruožø – bendrøjø
šio stiliaus tradicijø ir formø jungtis su
gotikos ir baroko stiliø elementais.

Vilniaus Arkikatedra
© Paulius Mudënas

istoriniai, menotyriniai tyrimai leidžia geriau
suvokti šios epochos svarbà viso regiono
kultûros raidai.
Žymiausias šio laikotarpio pastatø kompleksas –
Žemutinë pilis – kelis šimtmečius buvo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystës politinis,
administracinis ir kultûrinis centras. Žygimantas
Augustas rûmuose buvo sukaupæs Europoje
garsëjusià bibliotekà. Čia buvo saugomi
paveikslø rinkiniai, didelë brangenybiø
kolekcija, kuriai, amžininkø liudijimu, neprilygo
net popiežiaus turtai. 1636 m. rûmuose
parodyta pirmoji opera Lietuvoje. Čia veikë
pirmasis muzikinis teatras. Šiandien istorikø,
archeologø, architektø ir restauratoriø
pastangomis atkuriamas pagrindinis buvusios
Žemutinës pilies statinys – Valdovø rûmai.
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Ryškiausius pëdsakus miesto architektûroje paliko barokas, XVIII a. viduryje ágijæs savitø
Vilniaus vëlyvojo baroko architektûros mokyklai bûdingø stilistiniø bruožø, turëjusiø
átakos ir kaimyniniø šaliø architektûros formoms. Didelæ reikšmæ tam turëjo 1579 m.
jëzuitø ásteigtas universitetas, propagavæs ir átvirtinæs barokà Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystës žemëse bei lëmæs Vilniaus, kaip stambiausio regione kultûros židinio,
suklestëjimà. 1610 m. gaisras sugriovë Žemutinæ pilá ir naujàjà katedrà, o po jo vykusiø
rekonstrukcijø metu intensyviai buvo plečiamos bažnyčios valdos ir statomos baroko
stiliaus bažnyčios. Ankstyvojo baroko periodo (1600-1650 m.) stiliaus pastatai buvo
tiesiogiai veikiami italø architektûros. Puikûs pavyzdžiai – Šv. Teresës bažnyčia, pirmoji
bažnyčia Baltijos regione, pastatyta pagal Il Gesu bažnyčios Romoje architektûriná
sprendimà, bei Šv. Kazimiero bažnyčia, kuriai Rusijos imperijos valdymo laikotarpiu buvo
bandyta suteikti stačiatikiø cerkvëms bûdingø stilistiniø bruožø. XVII a. baroko šedevras –
Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, jos vidø puošia apie tris tûkstančius balto stiuko figûrø.
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Po XVIII a. pirmosios pusës karø ir gaisrø miesto pastatai buvo atstatyti jau vëlyvojo
baroko (1730-1790 m.) stiliumi, kurio architektûriniø formø evoliucijai didelës átakos
turëjo šiaurës vakarinë Italijos dalis ir ypač Habsburgø dinastijos valdomi kraštai: Čekija,
Austrija, vidurinë ir pietinë Vokietija. Vilniuje ryškëjo ir saviti regioniniai šio stiliaus
bruožai, susikûrë Vilniaus baroko architektûros mokykla, kuri dar vadinama paskutiniu
ryškiu vëlyvojo baroko blyksniu Europoje. Miesto panorama pasipildë itin lieknais,
dinamiškø siluetø, gausybe metalo detaliø puoštø bažnyčiø ir varpiniø bokštais (Marijos
Ramintojos, Misionieriø, Bazilijonø, Šv. Kotrynos bažnyčios).
XVII a. paskutiniais dešimtmečiais miesto stilistinæ paletæ praturtino klasicizmo epochos
pastatai. Jø stilistinis brandumas pelnë Vilniaus klasicizmo architektûros mokyklos vardà.
Dviejose svarbiausiose Vilniaus senamiesčio aikštëse šiandien tebestovi žymiausio
brandžiojo klasicizmo kûrëjo Lauryno Stuokos-Gucevičiaus suprojektuotos Vilniaus
Arkikatedra ir Rotušë.
Po paskutiniojo, trečiojo Žečpospolitos padalijimo, 1795 m. Lietuva atiteko Rusijos
imperijai, o Vilnius tapo generalgubernatoriaus valdomos provincijos centru. 1832 m.

uždarius Vilniaus universitetà, sustiprëjo Sankt Peterburgo architektûros átaka. XIX a.
pirmoje pusëje naujo buvo pastatyta mažai - carinë administracija daugiau griovë
ir perstatinëjo. Jos ásakymu buvo nugriauti Lietuvos valstybingumo simboliais tapæ
pastatai: Žemutinë pilis, beveik visà miestà juosusi gynybinë siena su vartais (išliko tik
Medininkø vartai), daug bažnyčiø paversta cerkvëmis, o vienuolynai – kareivinëmis ir
kalëjimais.
XIX a. pabaigoje statybos pagyvëjo, nes 1860 m. per Vilniø buvo nutiestas geležinkelis,
sujungæs Sankt Peterburgà su Vakarø Europa. Paskutiniais XIX a. dešimtmečiais ir
XX a. pradžioje vykusi miesto plëtra, palietë ir senamiestá. Praeityje susiformavæs
rezidencijø, vienuolynø ansambliø, gyvenamøjø pastatø, amatininkø dirbtuviø, švietimo
ástaigø rajonas, keitësi. Rekonstruota apie pusë jo pastatø, pristatant papildomus
aukštus, priestatus, árengiant parduotuviø vitrinas pirmuose aukštuose. Pastatai buvo
pritaikomi nuomojamiems butams, viešbučiams, parduotuvëms, užeigoms. Juos
perstatyti bei pritaikyti vertë ir šiame laikmetyje atsiradæ naujieji ekonominiai, higienos,
komforto sumetimai. Vis tik aukšti agresyvûs pastatai, ardantys Vilniaus senamiesčio
tûrinæ erdvinæ struktûrà ir užgožiantys išraiškingiausias dominantes – bažnyčiø, varpiniø
bokštus ar panoramø perspektyvas, nebuvo statomi.
XX a. pradžioje miestas tapo Lietuvos tautinio atgimimo centru – 1918 m. vasario
16 d. čia paskelbta Lietuvos valstybës nepriklausomybë.
1920-1939 m. Vilniø buvo okupavusi Lenkija, tad miestas neteko administracinio
centro reikšmës. Tuo laikotarpiu statyta nedaug. Tačiau svarbu paminëti, kad
buvo tiriami, konservuojami ir restauruojami svarbûs architektûros paminklai, o
Vilniaus senamiestis imtas saugoti kaip senovës paminklas. Šias ástatymais átvirtintas
paveldosaugines tradicijas tæsë Lietuvos Respublika, 1939 m. rudená atgavusi Vilniø.
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1990 m. Lietuvai atkûrus valstybingumà, Vilnius
vël tapo nepriklausomos valstybës sostine,
kurios istoriniame branduolyje – Senamiestyje
telkiasi intensyvus miesto dvasinis ir kultûrinis
gyvenimas
Audronë Kasperavičienë

Bazilijonø vienuolyno vartai © Algis Kucharskis

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Senamiestis smarkiai nukentëjo Antrojo
pasaulinio karo metais bei pirmaisiais pokario
metais (1944-1948 m.). Buvo sugriauta apie
40 procentø Vilniaus senamiesčio pastatø.
Beveik ketvirtadalis jø nebuvo atstatyti - jø
vietoje ákurti skverai ir aikštës. Sovietiniu
laikotarpiu, nors paminklosauga buvo daugiau
parodomoji, vis dëlto, profesionaliø tyrëjø dëka
buvo vykdomi moksliniai tyrimai, atliekami
restauravimo darbai, klostësi restauravimo
tradicijos.

Kuršiø nerija
2000 m. lapkričio 30 d.
UNESCO Pasaulio paveldo
komiteto 24-osios sesijos metu
bendru Lietuvos Respublikos
ir Rusijos Federacijos siûlymu
Kuršiø nerija, kaip kultûrinis
kraštovaizdis, buvo átraukta á
Pasaulio paveldo sàrašà.
Kuršiø Nerija © Paulius Mudënas

Ištásusiame, 98 km ilgio ir 0,4–4 km pločio, smëlio kopø pusiasalyje žmonës
apsigyveno dar priešistoriniais laikais. Dabartinis Kuršiø nerijos kraštovaizdis
susiformavo veikiamas nepaliaujamø žmogaus kovø su vëjo ir vandens stichija –
tai atspindi kelis amžius tebesitæsiantys kopø tvirtinimo ir apželdinimo projektai.
Dar XV a. visa Kuršiø nerija buvo apsigobusi žalia miškø skraiste. Augo didingi
mišrûs miškai – àžuolai, eglës, pušys. Tačiau žmonës pradëjo intensyviai kirsti
miškus. Miškai ypač nukentëjo Septyneriø metø karo (1756 – 1763 m.) metu.
Sunaikinti miškai išlaisvino sukauptas smëlio mases. Papildomà smëlá vakarø vëjai
atnešë nuo jûros paplûdimio, – vëjo genamas smëlis judëjo skersai pusiasalio,
Kuršiø mariø link. Slinkdamos didžiulës kopos palaidojo ne vienà pamario žvejø
kaimà. Prireikë keliø kartø kruopštaus triûso, kol žmonës sugebëjo pažaboti
smëlio stichijà ir sukurti kraštovaizdá, kuriuo dabar džiaugiamës Kuršiø nerijos
pusiasalyje.
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Kopas apželdinti pirmiausia pradëta Danijoje, Olandijoje. Tačiau Kuršiø nerijoje
atliekami pajûrio kopø tvirtinimo ir apželdinimo darbai yra unikalûs pasaulio
mastu. Kuršiø nerijoje kopø apželdinimas pradëtas prieš porà šimtmečiø ir šis
procesas nenutrûkæs iki šiol. Žmonës suformavo pajûrio apsauginá kopagûbrá,
sodindami miškus sustabdë slenkantá smëlá. Kuršiø nerija jau daugeliui kartø
yra darnaus žmogaus ir gamtos sambûvio pavyzdys. Tai unikalus žmogaus ir
smëlio pusiasalio santykis. Žmogaus sugebëjimas prisitaikyti prie gamtos jos
nepažeidžiant.
Kuršiø Nerija © Paulius Mudënas

Neringos gyvenvietes ir jas supančià gamtà sieja
ypatingas ryšys. Tai labai subtili, nematoma, bet
jaučiama riba. Svarbu jos neperžengti, nes kartu su
gamtine aplinka bûtø prarastas ir visas nerijos žavesys.
Akademiko Vytauto Gudelio žodžiai, kad „Kuršiø nerijos
unikalumas mus visus ápareigoja dar labiau sergëti ir
tausoti jos gamtà, landšaftà nuo bet kokiø pasikësinimø
á jos ekologinæ neliečiamybæ, nepaisant, kas ir kur to
geistø ar ketintø daryti“, – šiandien yra ypač aktualûs.
Jeigu praeityje žmoniø gyvenimui Kuršiø nerijoje
pavojø këlë smëlio perteklius, tai artimoje ateityje
problemø gali sukelti jo trûkumas. Sembos pusiasalyje,
Kaliningrado srityje, norint išvengti jûros kranto erozijos,

vykdomi pakrantës tvirtinimo darbai. Šioje pakrantëje Baltijos bangø išplautà gruntà
vyraujančios jûros srovës nešdavo Kuršiø nerijos link ir smëliu maitindavo nerijos
paplûdimius. Gamtoje viskas susieta. Negaudamos nešmenø áprastoje vietoje, jûros
bangos, ypač po dideliø audrø, intensyviau ardo pačios nerijos krantus. Stebimas
laipsniškas paplûdimiø siaurëjimas. Aktyviausiai plaunamoje kranto atkarpoje ties
Šarkuva (Lesnoje) nerijos krantas yra sutvirtintas dirbtinëmis priemonëmis. Tad
netolimoje ateityje ir likusioje nerijos pakrantëje gali tekti imtis krantø tvirtinimo.
Kuršiø nerija á Pasaulio paveldo sàrašà buvo átraukta dël atitikimo (v) kriterijui:
kaip ryškus tradicinës žmogaus gyvenamosios aplinkos ar teritorijos panaudojimo
pavyzdys, reprezentuojantis tam tikrà kultûrà (kultûras), ypač kai ši aplinka tampa
pažeidžiama dël negrážtamø pokyčiø. Kuršiø nerijos átraukimo á Pasaulio paveldo
sàrašà nominacinëje byloje yra akcentuojama, kad Kuršiø nerijos kraštovaizdis
susiformavo ne tik dël natûraliø gamtos procesø, tačiau ir dël bendros žmogaus
ir gamtos veiklos. Kuršiø nerijoje yra išlikæs ilgus šimtmečius gyvavæs ir jau
nebeegzistuojantis etnografinis Kuršiø paveldas, o ankstyvasis žvejø kaimeliø
kraštovaizdis gali bûti randamas po smëlio kopomis. Pasaulinës reikšmës kultûros
paveldu yra pripažástamos žvejø gyvenvietës, kuriose žmogaus ir gamtos veikla turi
neákainojamos etnokultûrinës, istorinës ir estetinës reikšmës; architektûros darbai,
turintys unikaliø istoriniø, meniniø bei moksliniø verčiø bei smëlio užpustytø
gyvenviečiø archeologinës vietovës.

Kuršiø nerija – tai
dviejø valstybiø –
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federa ci jos sau go ma
teritorija (nacionalinis parkas). Mes privalome išsaugoti šá
žemës lopinëlá, šià
unikalià, svarbià ir
reikšmingà vertybæ
Baltijos jûros šaliø
regionui ir visam
pasauliui.
Gediminas Raščius
Žvejo etnografinë sodyba –
muziejus, Nida © Paulius Mudënas
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Kuršiø nerijos árašymas á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà reiškia ir pripažinimà,
kad Kuršiø nerija tinkamai saugoma ir tvarkoma, ir šaliø ásipareigojimà puoselëti
šià trapià vandens ir vëjo sukurtà bei žmogaus veiklos performuotà siaurà smëlio
juostà. Atitinkamos Lietuvos Respublikos bei Rusijos Federacijos ástaigos ir
organizacijos privalo tinkamai saugoti, tvarkyti ir prižiûrëti Kuršiø nerijos gamtà.
Lietuvoje Kuršiø nerija rûpinasi LR aplinkos bei LR kultûros ministerijos, Kuršiø
nerijos nacionalinio parko direkcija, Klaipëdos apskrities viršininko administracija ir
Neringos savivaldybë.

Kernavës archeologinë vietovë
2004 m. liepà Sudžou mieste, Kinijoje, vykusioje 28-ojoje Pasaulio
paveldo komiteto sesijoje buvo nuspræsta Valstybiná Kernavës
kultûriná rezervatà (Kernavës archeologinæ vietovæ) átraukti
á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà. Iš viso sesijoje buvo
svarstomi 53 objektai. Lietuvos pasiûlymas árašyti á minëtà
sàrašà Kernavæ sulaukë vieno iš didžiausiø komiteto nariø
palaikymo.

Gyvosios
archeologijos
dienos Kernavëje
© Paulius Mudënas
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Žvilgsnis á Kernavæ
nuo Neries kranto
© Paulius Mudënas

Kernavës archeologinë vietovë buvo átraukta á UNESCO
Pasaulio paveldo sàrašà, remiantis trečiuoju (iii) kriterijumi,
kaip vietovë, liudijanti unikalià ar išskirtinæ išnykusià ir/ar gyvà
kultûrinæ tradicijà ir civilizacijà, bei ketvirtuoju (iv) kriterijumi,
kaip vietovë, atstovaujanti išskirtiniam teritoriniam technologiniam
kompleksui arba kraštovaizdžio tipui, kuris iliustruoja svarbø(-ius)
žmonijos istorijos etapà(-us).
Kernavës vietovës archeologiniai paminklai reprezentuoja visas šiame regione
egzistavusias archeologines kultûras nuo epipaleolito iki viduramžiø. Ypač svarbus
viduramžiø (XIII-XIV a.) paveldas – miestas, kapinynas, penki piliakalniai. Tai yra
unikalus paskutinës Europoje pagoniškos valstybës miestietiškos civilizacijos
pavyzdys. Viduramžiø Kernavë buvo vienas svarbiausiø to meto Lietuvos valstybës
politiniø bei ekonominiø centrø, kuriame matome senàjà pagoniškos Lietuvos
kultûrà, tačiau jau gerokai veikiamà krikščioniškosios Europos tradicijø. Istoriškai
susiklostæs Kernavës kultûrinis kraštovaizdis atspindi visus vietovës apgyvendinimo
etapus, fortifikaciniø statiniø raidà (piliakalniø gynybinë sistema), o viduramžiø
archeologiniai radiniai liudija vienà esminiø Europos istorijos raidos etapø –
pagoniškosios bendruomenës virsmà krikščioniška.

Valstybinio Kernavës kultûrinio rezervato (Kernavës
archeologinës vietovës) pasiûlymui átraukti á UNESCO
Pasaulio paveldo sàrašà buvo rengiamasi dvejus
metus. Siekiant atitikti šio prestižinio sàrašo keliamus
reikalavimus, buvo sutvarkyta rezervato teisinë
bazë, patikslintos teritorijos ribos, ákurta rezervato
direkcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybë patvirtino
Valstybinio Kernavës kultûrinio rezervato nuostatus.
Lietuvai Kernavës archeologinës vietovës átraukimas
á Pasaulio paveldo sàrašà itin svarbus dar ir todël,
kad tai pirmoji Lietuvos sostinë. Šis dëmesys mûsø
valstybingumo ištakoms, mûsø kultûros
pripažinimas dar labiau skatina
visuomenæ puoselëti ir
didžiuotis unikaliu Lietuvos
gamtos, kultûros ir istorijos
paveldu.

Pirmieji gyventojai Kernavës teritorijoje ásikûrë dar
9–8 tûkstantmetyje prieš Kristø, t. y. senojo akmens amžiaus pabaigoje.
Nuo tø laikø iki pat vëlyvøjø viduramžiø čia be pertrûkio gyvenæ žmonës paliko
savo gyvenimo pëdsakø. Pirmaisiais amžiais po Kristaus Pajautos slënyje kûrësi

Gyvosios
archeologijos
dienos Kernavëje
© Paulius Mudënas

Gyvosios archeologijos
dienos Kernavëje
© Paulius Mudënas
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Kernavë – Lietuvos valstybës pradžià menanti
žemë. Šiandien tai išskirtinis archeologijos ir istorijos
vertybiø kompleksas, reprezentuojantis Lietuvos
priešistoræ ir ankstyvàjá Lietuvos valstybës formavimosi
periodà.

stambios gyvenvietës. Joms ginti buvo naudojami piliakalniai. Tai išraiškingiausias
kultûrinio rezervato elementas. Lietuvoje yra maždaug tûkstantis piliakalniø, tačiau
visame Baltijos regione nerasime kito penkiø piliakalniø komplekso. Tai istoriniø ir
gamtiniø procesø bei ilgalaikës žmogaus veiklos rezultatas. Lietuvoje piliakalniai, kaip
pagrindinis priešistorinës gyvenvietës tipas, funkcionavo nuo bronzos amžiaus iki
XIV a. pabaigos. Ne išimtis ir Kernavë. XIII a. Kernavë tampa feodaliniu amatininkø ir
pirkliø miestu, išsidësčiusiu Pajautos slënyje tarp Neries upës ir átvirtintø piliakalniø.
Centrinis piliakalnis (vadinamas Aukuro kalnu) buvo kunigaikščio dvarvietë, kiti keturi
atliko priešpiliø, saugančiø kunigaikščio pilá ir miestà, funkcijas. Rašytiniuose šaltiniuose
(Hermano Vartbergës kronikoje ir Eiliuotoje Livonijos kronikoje) pirmà kartà Kernavë
paminëta 1279 m. kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Traidenio valda. Tuo metu
Kernavë buvo svarbiausias besiformuojančios Lietuvos ekonominis politinis centras –
pirmoji Lietuvos sostinë. Tai Kernavës klestëjimo amžius.
1390 m. kryžiuočiai užpuolë ir sudegino Kernavæ. Po šio gaisro medinis miestas ir pilys
jau niekada nebuvo atstatytos, gyventojai paliko Pajautos slëná ir kûrësi viršutinëje
terasoje, dabartinës gyvenvietës teritorijoje. Senojo miesto liekanas ilgainiui nuo
žmoniø akiø paslëpë storas sànašinis aliuvinis žemiø sluoksnis. Jis puikiai užkonservavo
visà autentikà, o kartu ir senøjø miestelënø gyvenimo pëdsakus. Kitaip negu Vilniuje,
Kernavëje nuo XIV a. pabaigos išlikæ visiškai nepaliesti kultûriniai sluoksniai puikiai
išsaugojo neákainojamà informacijà.
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Siekiant išsaugoti teritoriná kultûros paveldo objektø kompleksà, jo teritorijoje esančias
nekilnojamàsias ir kilnojamàsias kultûros vertybes, organizuoti nuolatinius mokslinius jø
tyrimus, jas reikiamai tvarkyti, eksponuoti ir propaguoti, buvo ásteigtas 194,4 ha žemës
ploto Valstybinis Kernavës kultûrinis rezervatas. Visa archeologiniø tyrimø medžiaga
saugoma ir yra prieinama visuomenei Kernavës kultûrinio rezervato archeologijos
ir istorijos muziejuje. Muziejaus rinkiniuose jau sukaupta 15 tûkst. eksponatø,
reprezentuojančiø visus Kernavës istorijos laikotarpius. Siekdamas sustiprinti ryšius
tarp muziejaus ir švietimo ástaigø, plačiau panaudoti muziejinæ medžiagà moksleiviams
lavinti, muziejus parengë šviečiamàjà programà „Gyvoji archeologija“. Populiarûs
kasmet Kernavëje vykstantys renginiai: Rasos šventë, tarptautinis eksperimentinës
archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavëje“. Festivalio dienomis
galima susipažinti su atkurtais priešistorës ir ankstyvøjø viduramžiø amatais, gyvenimo
bûdu, materialiosios ir dvasinës kultûros paveldu.
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Kernavë žiemà © Paulius Mudënas

Saulius Vadišis

F. G. W. Struvës dienovidinio lanko geodeziniai
punktai
2005 m. liepos 10–17 d. Durbane (Pietø Afrikos Respublika) vykusios 29-osios UNESCO
Pasaulio paveldo komiteto sesijos metu buvo priimtas sprendimas á Pasaulio paveldo sàrašà
átraukti mokslo istorijos paminklà – F. G. W. Struvës dienovidinio lanko geodezinius punktus.
Siûlymà pripažinti šá objektà pasaulio paveldo vertybe vieningai pateikë 10 valstybiø:
Baltarusija, Estija, Suomija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Moldova, Rusijos Federacija, Švedija ir
Ukraina. Teigiamas sprendimas buvo priimtas remiantis trimis kultûrinio paveldo kriterijais:
(ii), (iv) ir (vi).
Vienas didžiausiø ir áspûdingiausiø bandymø ištirti ir nustatyti žemës dydá ir formà buvo
trianguliacijos grandinë, sudaryta 1816–1852 m. Beveik sutampantis su Vakarø ir Rytø
Europos riba žemës dienovidinio lankas tæsësi nuo Dunojaus žiočiø prie Juodosios jûros
iki Fugleneso (Norvegija) Arkties vandenyno pakrantëje, t. y. nuo 45°20’ iki 70°40’ šiaurës
platumos. Jis kerta keletà dabartiniø valstybiø: Norvegijà, Švedijà, Suomijà, Estijà, Latvijà,
Lietuvà, Baltarusijà, Ukrainà, Rusijos Federacijà ir Moldovà. Dienovidinio lankui apskaičiuoti
panaudoti minëtose šalyse išmatuotø trianguliacijos tinklø fragmentai. Juos sujungus gauta
apie 2820 km ilgio grandinë, susidedanti iš 12 sekcijø, áterptø tarp astronomijos punktø,
turinti 10 išmatuotø baziø ir jungianti 259 trianguliacijos punktus. Šios grandinës galø
geografiniø platumø skirtumas siekia 25°20’. Tuo laiku tai buvo tiksliausiai išmatuotas ir
ilgiausias dienovidinio lankas, jo matavimo rezultatais ištisà šimtmetá naudotasi skaičiuojant ir
tikslinant žemës elipsoido parametrus.

Sudarydami vienà su kitu nesusijusius trianguliacijos
tinklus, K. Tenneris ir F. G. W. Struvë puoselëjo
mintá sukauptus matavimø rezultatus panaudoti
pagrindiniam geodezijos uždaviniui išspræsti:
nustatyti tikslø dienovidinio ilgá ir apskaičiuoti
geriausiai atitinkančio žemës formà ir dydá elipsoido
parametrus. Siekiant šiø tikslø buvo sutarta sujungti
K. Tennerio ir F. G. W. Struvës trianguliacijos
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Seniausias trianguliacijos tinklas, kurio dalis
ájungta á dienovidinio lanko grandinæ, sudarytas
1816–1821 m. Vilniaus gubernijoje. Tuomet šios
gubernijos pietrytinis pakraštys apëmë Breslaujà,
Ašmenà, Lydà ir Gardinà, pietvakarinë riba
ëjo Nemunu, o vakaruose siekë Palangà. Šioje
teritorijoje trianguliacijos tinklà projektavo ir jo
matavimus organizavo estø kilmës caro armijos
karininkas Karlas Tenneris (Carl Tenner (1783–
1859 m.). Estijos ir Latvijos teritorijoje 1822 m.
privačia iniciatyva pradëtas trianguliacijos tinklo
sudarymas truko iki 1831 m. Čia darbus organizavo
Tartu universiteto profesorius Frydrichas Georgas
Vilhelmas Struvë (Friedrich Georg Wilhelm Struve
(1793–1864 m.), ilgametis (1818–1839 m.) to
paties universiteto astronomijos observatorijos
vadovas.

tinklus. Susitarimas realizuotas 1829 m., kai buvo išmatuota trianguliacijos grandinë tarp
Pandëlio (Lietuva) ir Bristeno (Latvija). Matuojant šià grandinæ svarbiausius lauko darbus
atliko Vilniaus universiteto auklëtinis Juozas Chodzka (1800–1881 m.).
Dienovidinio lankui apskaičiuoti atrinktø trianguliacijos tinklø fragmentø matavimo
rezultatus F. G. W. Struvë susistemino ir aprašë darbe „Arc du Méridien de 25°20’“.
Remdamasis šiuo F. G. W. Struvës darbu, 1888 m. žemës dienovidinio ilgá apskaičiavo
geodezininkas A. Bonsdorfas.
F. G. W. Struvës darbo rezultatai átraukti á visus vëlesnius trianguliacijos pagrindu darytus
žemës elipsoido parametrø skaičiavimus, šis žemës dienovidinio matavimø lankas turi
didžiulæ mokslinæ ir kultûrinæ vertæ. Todël 1993 m. Suomijos žemës tarnyba ir Suomijos
geodezijos institutas pasiûlë áamžinti kai kuriuos atrinktus išlikusius dienovidinio lanko
geodezinius punktus kaip UNESCO pasaulio paveldo paminklus. Tai siejama su žymiø
astronomø ir geodezininkø F. G. W. Struvës ir Johano Heinricho Medlerio (Johann
Heinrich Mädler) 200-osiomis bei Ernsto Julijaus Epiko (Ernst Julius Öpik) 100-osiomis
gimimo metinëmis.
Á Pasaulio paveldo sàrašà átraukti 34 išlikæ F. G. W. Struvës dienovidinio lanko geodeziniai
punktai. Jie pažymëti labai ávairiai: kai kur tik uoloje išgræžta anga, kitur – geležiniu kaltu
kryžiumi, akmenine piramide, obelisku. Kartu su kitose šalyse esančiais geodeziniais
punktais áamžinti trys Lietuvos teritorijoje esantys F. G. W. Struvës dienovidinio lanko
geodeziniai punktai (Meškonyse, Paliepiukuose ir Gireišiuose) – dabar jie yra valstybinio
geodezinio tinklo punktai.
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F. G. W. Struvës dienovidinio lankas yra išskirtinis ávairiø šaliø mokslininkø ir valstybiø
valdovø bendradarbiavimo mokslo labui pavyzdys.
Vitalija Jucevičiûtë

p Pasaulio paveldo vietovës kaimyninëse šalyse
Belovežo giria
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Pirmà kartà rašytiniuose šaltiniuose Balvyžiø (baltø vyžø) giria – taip jà vadino čia gyvenæ
jotvingiai – paminëta daugiau kaip prieš 1000 metø. 1283 m. numalšinus paskutiná Didájá
prûsø, taigi ir jotvingiø, sukilimà, á išnaikintø baltø vietà atsikëlæ slavai ilgainiui girià ëmë
vadinti Belovežo giria.
Belovežo giria driekiasi tarp Baltijos ir Juodosios jûros baseinø, jos masyvas užima 1250
kvadratiniø kilometrø plotà (apie 87 tûkstančius ha Baltarusijoje ir 55 tûkstančius ha
Lenkijoje). Tai vienas iš keturiø didžiausiø miško masyvø pasaulyje ir didžiausias Vidurio
Europoje bei išlikusi dalis sengirës, kuri dar prieš kelis šimtus metø driekësi nuo Baltijos
jûros iki Bugo, nuo Oderio iki Dniepro. Šá plotà sudaro ne tik sengirës, bet ir jaunuolynai,
pelkës, ežerai, upeliai. Girioje auga apie 1000 ilgaamžiø milžiniškø medžiø, gyvena 59
žinduoliø rûšys, 227 rûšys paukščiø, 27 – žuvø, 8500 – vabzdžiø rûšiø. Čia augančiø
medžiø amžiaus vidurkis – daugiau kaip 100 metø, kai kuriø plotø amžius – 250 –
350 metø. Seniausiam Lenkijos Belovežo dalies àžuolui – 500 metø. Girioje gyvena apie

600 stumbrø – jø šiek tiek daugiau Lenkijos dalyje. Šie gyvûnai Belovežo girioje Pirmojo
pasaulinio karo metu buvo visiškai išnaikinti. Vëliau pradëti veisti nelaisvëje, o 1952 m.
pirmasis stumbras vël buvo paleistas vaikščioti laisvëje.
Ir Lenkija, ir Baltarusija girià pristato kaip unikalø, dar nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto laikø egzistavusá taurø, vëliau – stumbrø draustiná, kuriame senovëje medžiojo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystës kunigaikščiai, Lenkijos karaliai ir Rusijos carai.
Baltarusiai nepamiršta pridurti, kad Belovežo girioje 1991 m. trijø slaviškø valstybiø
prezidentai susitarë dël Nepriklausomø valstybiø sandraugos ákûrimo, taip užbaigdami
Sovietø Sàjungos egzistavimà.
Pirmajame pasauliniame kare dalyvavusioms valstybëms 1918 m. Brastoje pasirašius
taikos sutartá, Belovežo giria atiteko Lenkijai. Po Antrojo pasaulinio karo lenkams atiteko
tik Baltstogës (Bialystoko) srityje esanti girios dalis. 1947 m. čia buvo ákurtas vienas
pirmøjø Europos nacionaliniø parkø. 1977 m. UNESCO parkà pripažino biosferos
rezervatu, o po dvejø metø (1979 m.) jis buvo árašytas á Pasaulio paveldo sàrašà.
1992 m. sutartá dël Belovežo girios saugojimo pasirašë ir Baltarusija, taigi á Pasaulio
paveldo sàrašà buvo átrauktas keleriopai didesnis girios plotas. Baltarusijoje Belovežo
giria driekiasi Gardino ir Brastos (Bresto) srityse.
Lenkijos dalies parko draustinyje ágyvendinama daugybë gamtosauginiø projektø, skirtø
miško biosferai išsaugoti, tyrinëjamos stumbrø, lûšiø, vilkø populiacijos, stebimos
itin retos paukščiø rûšys. Parko teritorija suskirstyta á zonas: vienose jø klesti masinis
turizmas, á kitas draudžiama netgi ážengti.
Tuo tarpu Baltarusijai priklausančios Belovežo girios daliai daugiau nei prieš dešimt metø
grësë realus sunykimo pavojus dël netinkamos vietovës apsaugos ir tvarkymo. Nuo
1994 m. girios valdymas tapo labiau panašus á komercinæ veiklà. Parko teritorijoje buvo
kuriamos gyvuliø fermos, plečiami žemës ûkio paskirties pasëliai, didinamas komerciniø
medžiokliø skaičius, netgi ákurtas milžiniškas medienos perdirbimo kombinatas.
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Prieš kurá laikà baltarusiø
visuomeninës organizaci jos
kreipësi á UNESCO, prašydamos peržiûrëti 1992 m. Belovežo giriai suteiktà pasaulio
paveldo objekto statusà ir,
atsižvelgiant á realijas, árašyti
jà á Pavojuje esančio pasaulio
paveldo sàrašà.
Stumbras
© Selemonas Paltanavičius
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Baltarusijos aplinkosaugininkai, nepaisydami priešingos valstybiniø institucijø nuomonës,
nuolat reikalavo sustabdyti šiuos žalingus procesus. Á draustiná buvo periodiškai
rengiamos pusiau slaptos mokslininkø ekspedicijos, kurios registravo neigiamus
miško biosferos pokyčius. Visi draustinio niokojimo faktai buvo kruopščiai stebimi,
fotografuojami ir viešinami. Mokslininkø, visuomeniniø organizacijø dëka didžiulæ
grësmæ miškui kelianti pramoninë, komercinë veikla buvo apribota.

Malborko pilis
Lenkijoje esanti Malborko (dar
vadinamo Marienburgu) pilis yra
vienas didžiausiø ir geriausiai
išlikusiø viduramžiø gynybinës ir
rezidencinës architektûros statiniø
Vidurio ir Rytø Europoje bei vienas
monumentaliausiø ir áspûdingiausiø
plytinës gotikos ansambliø Europoje.
Malborko pilis taip pat laikoma
išskirtiniu architektûros paminklø
restauravimo raidos ir praktikos
nuo XIX a. pradžios iki šiø dienø
pavyzdžiu.
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Kaip tik šioje pilyje – kryžiuočiø ordino
valstybës sostinëje – XIII-XV a. buvo
planuojami ir organizuojami kryžiaus
žygiai á Lietuvà, kuriami rytinës Baltijos
jûros pakrantës tautø nukariavimo
planai. Malborko pilyje buvo ákalintas
ir iš jos pabëgo Lietuvos didysis
Malborko pilis © Audronë Kasperavičienë
kunigaikštis Kæstutis. Pilies ansamblis
formavosi net šešis šimtmečius (nuo XII a. pabaigos iki XVIII a. pradžios).
Didingas kompleksas statytas palaipsniui: 1275 m. pradëtos Aukštutinës pilies
statybos, iki XIII a. vidurio susiformavo Vidurinë pilis, kurià sudaro Didžiøjø
magistrø rûmai su 1309 m. išplëstu Priešpiliu, o XIV a. pirmojoje pusëje pastatyta
Žemutinë pilis. Tad ansamblá nuo tol sudarë trys pilys: Aukštutinë, Vidurinë ir
Žemutinë. Gynybiniais mûrais buvo apjuostas ir miestas. Lemtinga pilies istorijos
data – 1309 m. Tais metais vokiečiø kryžiuočiø ordino magistras savo rezidencijà
iš Venecijos perkëlë á Malborkà. Nuo tada pilis tapo pagrindine kryžiuočiø ordino
didžiøjø magistrø rezidencija, o miestas – kryžiuočiø valstybës sostine. Vidurinëje
pilyje pastatyti didžiøjø magistrø rûmai – keturiø aukštø puošnus gyvenamasis
donžonas, Aukštutinëje pilyje – ordino globëjos Šv. Mergelës Marijos bažnyčia,
kurios apsidë papuošta áspûdinga 8 metrø aukščio Šv. Mergelës Marijos
skulptûra, taip pat Šv. Onos koplyčia – magistrø laidojimo vieta. Visos trys pilys
sujungtos á bendrà gynybiná kompleksà, tapusá neáveikiama tvirtove. Po Žalgirio
mûšio jungtinei lenkø ir lietuviø kariuomenei net devyniø savaičiø apgultis
nepadëjo užimti šios tvirtovës, kurioje ásitvirtino ordino kariuomenës likučiai. Tik
Trylikos metø karo metu (1454 – 1466 m.) – 1457 metais Lenkijos kariuomenei
pavyko užimti Malborko pilá. Aukštutinëje pilyje buvo ákurta Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio rezidencija, o Vidurinëje –
valdovo skiriamo vietininko apartamentai. Joje taip pat buvo saugomas valdovo
iždas. Pilis tapo vienu svarbiausiø Lenkijos gynybiniø punktø. XVII-XVIII a. pilis
buvo niokojama švedø bei rusø kariuomeniø ir buvo apgriauta. Augusto Stipriojo
ásakymu Malborko pilis atstatyta ir modernizuota. Po pirmojo Žečpospolitos
padalijimo 1772 m. Malborko pilis atiteko Prûsijai. Tuomet ji perstatyta ir
paversta kareivinëmis bei sandëliu.

XVIII a. pabaigoje parengtas projektas, pagal kurá nenaudojami pilies korpusai
turëjo bûti nugriauti, o plytos parduotos. Šiam projektui pasipriešino Prûsijos
intelektualai, todël 1804 m. Prûsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo III ásakymu
pilies griovimas buvo sustabdytas ir pradëti jos tyrimai. 1815 m. pradëti
restauravimo ir atstatymo darbai tæsësi iki pat 1945 m. Visi darbai buvo
paremti archeologiniais ir architektûriniais tyrimais, todël atstatomoje bei
restauruojamoje pilyje buvo atkurtos autentiškos gotikinës architektûros formos,
atsisakyta puošniø romantizuotø elementø. Pilies atstatymo darbus nutraukë
Antrasis pasaulinis karas. 1945 m. pilis buvo smarkiai apgriauta. Per visà savo
istorijà ji niekuomet nebuvo taip nukentëjusi – sugriauta beveik 80 procentø
mûrø. 1947–1950 m. atlikti daliniai konservavimo darbai. Po 1959 m. pilies
gaisro ji pradëta iš esmës atstatyti, o 1961 m. joje ákurtas muziejus. Jo ákûrimas
paskatino tolesnius atstatymo darbus, kurie atliekami iki šiol.
1997 m. Malborko pilis buvo átraukta á UNESCO Pasaulio paveldo sàrašà.
Malborko pilies muziejus yra vienas moderniausiø bei gausiausiai lankomø
Lenkijos ir viso Vidurio Europos regiono muziejø, plëtojantis ávairiapusæ
šviečiamàjà, kultûrinæ veiklà, rengiantis áspûdingus tarptautinius parodø
projektus.
Nuo 1972 metø, kai buvo priimta Pasaulio paveldo apsaugos konvencija,
kultûros paveldo samprata išsiplëtë. Pasaulio paveldo komitetas pradëjo rûpintis
ne pavieniø objektø apsauga, o ištisø kompleksø saugojimu. Tad Malborko pilies,
kaip atskiro objekto, átraukimas á Pasaulio paveldo sàrašà yra vertas ypatingo
dëmesio.
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p Lietuvos paveldo vietovës siûlomos
átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà
Trakø istorinis nacionalinis parkas

Y p a t i n g o g r o ž i o Tr a k ø p a r k o
kraštovaizdis yra iš dalies natûralus, iš
dalies sukurtas žmogaus. Jis apima 8,2
tûkst. ha teritorijà, á kurià áeina daugiau
kaip 32 ežerai (1,4 tûkst. ha). Stambiøjø
Trakø parko reljefo formø – ežerø
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Trakø istorinis nacionalinis parkas ákurtas 1991 m. siekiant išsaugoti Lietuvos
istorinio valstybingumo centro kultûrinius kompleksus ir jø autentiškà
gamtinæ aplinkà. Šiame unikaliame kompaktiškame kultûros ir gamtos
paveldo ansamblyje, kuris atspindi svarbius Lietuvos ir Rytø Europos istorijos
ávykius, puikiai išliko kultûrinis
Trakø istorinis nacionalinis parkas © Viktoras Neliubinas
kraštovaizdis: urbanizuotas centras –
istorinis miestas ir pilys tarp ežerø,
dirbamos žemës plotai ir reliktiniai
kaimai, natûralios pirminës gamtos
vietovës.

Trakø dienos pusiasalio
pilyje © Paulius Mudënas

Gamtos turtai ir kraštovaizdžio ávairovë sudarë palankias sàlygas apie 4 tûkst. m.
prieš Kr. Trakø parko teritorijoje ásikurti žmonëms. Išskirtinë reikšmë Trakams
teko XIII–XVI a., kai paskutinë pagoniška Europos valstybë – Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystë – priešinosi kariniams krikščioniškosios Europos kryžiuočiø
ir kalavijuočiø ordinams. Pirmà kartà Trakai paminëti 1337 m. Vygando
Marburgiečio Kronikoje. Trakai buvo tapæ svarbiu valstybës sostinës Vilniaus
prieigø gynybos centru. Natûralioje, sunkiai prieinamoje Trakø teritorijoje buvo
susikûrusi darni fortifikacinë sistema, á kurià áëjo medinës (Bražuolës, Daniliškiø
piliakalniai), medinës ir mûrinës (Senøjø Trakø, Naujøjø Trakø Pusiasalio ir Salos)
pilys. Gynybai lietuviai pasitelkdavo totorius ir karaimus.
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Vaizdas á Trakø salos pilá
nuo Galvës ežero kranto
© Paulius Mudënas
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ir pelkiø duburiø, kalvø – formavimàsi paskutinio apledëjimo (13-14
tûkst. m. pr. Kr.) metu lëmë priešledynmečio reljefas. Šio ansamblio
branduolá iš esmës sudaro didžiøjø susisiekiančiø Galvës,
Skaisčio, Bernardinø ir Totoriškiø ežerø apsuptas Naujøjø
Trakø senamiestis su Salos ir Pusiasalio pilimis. Já juosia mišrûs
miškai, o šiuos rytuose keičia pelkës, pietuose – plynaukštë,
vakaruose ir šiaurëje virstanti kontrastingu daubotu ir kalvotu
reljefu. Tai sudaro puikias sàlygas didžiulei biotopø ávairovei,
aprëpiančiai europinës svarbos buveines ir daugybæ Lietuvoje
ir Europoje saugomø augalø ir gyvûnø rûšiø. Trakø istoriniame
nacionaliniame parke vaizdingai išsidëstæ piliakalniai, piliavietës,
dvarai, kupstiniai ir valakiniai kaimai, vienkiemiai. Visi Trakø istorinio
nacionalinio parko komponentai sudaro vientisà teritorinæ ir vizualinæ
visumà, paliekančià neišdildomà áspûdá.

Šalia piliø išaugæs daugiatautis - lietuviø, karaimø, totoriø, žydø, rusø, vokiečiø,
lenkø – Naujøjø Trakø miestas palaikë plačius politinius ir prekybinius ryšius su
Europos miestais ir jø bendruomenëmis, perëmë sakralines, pasaulietines ir

gynybines viduramžiø architektûros, pasaulietinio ir bažnytinio meno, literatûros
tradicijas. Trakø mieste egzistavo unikali savivaldos sistema, grásta Magdeburgo
teise – nuo XV a. koegzistavo savavaldës krikščioniø ir karaimø bendruomenës.
XIV–XVI a. Trakø miestas tapo dalinës kunigaikštystës, kuri pietuose siekë
Brestà (dabartinë Baltarusija), o šiaurëje – Biržus, centru ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystës valdovø sosto vieta. Trakai buvo valdovø mëgstama
rezidencija, pripažintas viduramžiø politikos „teatras“,
neatskiriamas nuo svarbiø diplomatiniø, dovanojimø ir
medžiokliø ritualø, bažnytiniø švenčiø ir prekymečiø.
Ilgainiui Trakai ëmë dominuoti valstybinio masto kulto
erdvëje – 1718 m. Romos popiežius Klemensas XI
karûnavo pirmàjá Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystës
stebuklais pagarsëjusá Trakø Dievo Motinos
paveikslà, traukiantá lietuviø, lenkø, latviø, baltarusiø
maldininkus. Mieste laisvai gyvavo stačiatikiø,
musulmonø, karaimø ir judëjø tikëjimai. XVII a. miesto
augimas sustojo, nes gamtinë aplinka, ypač palanki
viduramžiø gynybiniam ir politiniam centrui, LietuvosLenkijos valstybiø unijos laikotarpiu (1569-1795), carinës
Rusijos imperijos (1795-1917), Lenkijos Respublikos (1920-1939) ir Sovietø
Sàjungos (1940-1991) okupacijø laikotarpiais apribojo Trakø ûkinæ ir urbanistinæ
plëtrà. Ávairiapusis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystës istorinis ir kultûrinis
palikimas Trakuose tarsi užsikonservavo.
Šiuo metu rengiama Trakø istorinio nacionalinio parko paraiška átraukimui á
Pasaulio paveldo sàrašà.

Trakø
dienos
pusiasalio pilyje
© Paulius Mudënas
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Gintaras Abaravičius
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Karaimø karališkieji laukai, Trakai © Gintaras Abaravičius

p Lietuvos nematerialiojo paveldo
vertybës
p Lietuvos nematerialiojo paveldo
vertybës, paskelbtos žmonijos žodinio ir
nematerialiojo paveldo šedevrais
Kryždirbystë ir kryžiø simbolika Lietuvoje
2001 m. gegužës 18 d. UNESCO generalinio direktoriaus sudaryta Tarptautinë
žiûri paskelbë pirmuosius devyniolika žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo
šedevrø, tarp kuriø buvo Lietuvos pateikta kandidatûra „Kryždirbystë ir kryžiø
simbolika Lietuvoje“. Devyniolika nominantø buvo atrinkta iš 36 pateiktø
kandidatûrø.
Lietuva yra puošniø kryžiø, koplytëliø, šventøjø skulptûrëliø kraštas. Šie liaudies
meistrø darbo mediniai paminklai dažniausiai vadinami vienu žodžiu – kryžiai.
O pats kryžiø statymas, á kurá áeina ne tik paminklo pagaminimas, bet ir visas
papročiø, apeigø, liaudiškojo pamaldumo apraiškø kompleksas, – kryždirbyste.
Kryždirbystës tradicijos Lietuvoje labai senos. Kryždirbystës tradicijø pradžia
sietina su krikščionybës ávedimu, taigi jos istorija apima apie 400 metø laikotarpá.
Kai kurie kryždirbystës bruožai turi tam tikrø sàsajø su ikikrikščioniška
pasaulëžiûra, tačiau joms konkretizuoti šiandien dar trûksta duomenø. Lietuviški
kryžiai išsiskiria tarp analogiškø kaimyniniø katalikiškø šaliø paminklø kur kas
sudëtingesne, ávairesne, labiau išvystyta menine forma.
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Kryžiø kalnas, Šiauliai
© Lietuvos liaudies
kultûros centras

Kryždirbystës, kaip proceso, rezultatas, yra konkretus statinys, kurio atsiradimo
bûdas, išvaizda ir funkcijos priklauso nuo komplekso labai glaudžiai tarpusavy
susijusiø veiksniø: statinio kûrëjo, liaudies meistro, ir užsakovo santykiø, elgesio
stereotipø, apeigø ir tikëjimø. Tradiciniai lietuviø kryžiai jungia architektûros
elementus, skulptûrà, geležinius
kalviø dirbinius, kartais net
primityviàjà tapybà. Pagal formas jie
skirstomi á kelias grupes: kryžius,
stogastulpius, koplytstulpius,
koplytëles. Tai reiškinys, apimantis
ne kurá nors vienà etnografiná
regionà, bet visà Lietuvos teritorijà,
visus jos gyventojus, tačiau
kiekvienas etnografinis regionas
turi savas šiø paminklø atmainas.
Kryžmiški kryžiai bûdingi visai
Lietuvai, tačiau kiekviename krašte
skiriasi pagal dekorà, dydá ir kitus
bruožus, o Dzûkijoje susikûrë net
visai savita kryžiaus forma. Keliø

aukštø stogastulpiai randami tik Aukštaitijos
etnografiniame regione, o koplytëlës ant žemës –
tik Žemaitijoje. Koplytstulpiø esama visoje
Lietuvoje, tačiau daugiausia ir ávairiausiø –
Žemaitijoje. Suvalkijos etnografinis regionas
garsëjo koplytëlëmis, kalamomis prie medžiø.
Šiandien šiø senøjø paminklø natûralioje
aplinkoje išlikæ labai nedaug, daugiausia –
Žemaitijoje. Šalia jø dominuoja šiø dienø
meistrø sukurti paminklai. Dalis jø atspindi,
netgi atkartoja senøjø paminklø pavidalus, dalis
yra kûrybiškos tradiciniø bruožø variacijos,
dalis – visiškai naujø formø statiniai. Jø nëra tiek
daug, kiek buvo, sakykim, XIX a. Tada kryžiø,
koplytëlæ galëjai rasti kone kiekvienoje sodyboje,
bažnyčiø šventoriuose, kaimuose, miesteliuose,
laukuose, miškuose, jie gana tankiai stovëjo
pakelëse. O senosios kapinës iš tolo atrodë kaip
kryžiø, koplytëliø miškas.
Medinius kryžius išretino laikas, bet ypatingai Sovietø okupacijos metai, kada
buvo sunaikinta daug senøjø paminklø, o naujus statyti uždrausta. Be pavieniø
kryžiø naikinimo net du kartus buvo su žeme sulyginta unikali kryžiø sankaupa –
Kryžiø kalnas. XX a. 5–9 dešimtmetis nebuvo vienintelis istorinis periodas,
išsiskyræs kryžiø draudimu. Kryžiø statymà XIX a. antroje pusëje (po 1863 m.
sukilimo) draudë bei ribojo ir Rusijos imperija. Bûta ávairiø apribojimø ir
anksčiau. Tačiau jokie draudimai nepajëgë sunaikinti nei pačiø kryžiø, nei
papročio juos statyti ávairiomis progomis. Ir vienu, ir kitu draudimø laikotarpiu
kryžiai buvo statomi slapta. Tai liudija, kad kryždirbystë lietuviø liaudies kultûroje
nëra atsitiktinis reiškinys. Ji yra áaugusi á lietuvio pasaulëjautà, dvasinæ, meninæ,
religinæ bei kultûrinæ raiškà.

Koplytstulpis Butënø
kaime, Utenos rajonas
© Lietuvos liaudies
kultûros centras
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Dešimtajame XX a. dešimtmetyje Lietuvai atgavus nepriklausomybæ,
kryždirbystës procesas ypač suaktyvëjo, atsirado šimtai naujø kryžiø,
koplytstulpiø ir pasaulietinio turinio statiniø, atstatyta daug senøjø kryžiø.
Nesunyko ir poreikis ansambliams: jø kasmet sukuriama po keletà ávairaus
turinio, ávairios paskirties.
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XX a. antrojoje pusëje liaudies mediniø paminklø istorijoje atsiranda naujas
reiškinys – pasaulietinio turinio mediniai paminklai. Tai ir pavieniai statiniai, ir
statiniø grupës, mediniø paminklø ansambliai. Pastarieji buvo kuriami savotišku
kolektyviniu bûdu – kûrybiniø stovyklø metu. Juose vyrauja dideliø skulptûrø,
reljefø, bareljefø kompozicijos, á kurias ápinamos tradicinës architektûrinës
bei meninës formos. Dauguma ansambliø turëjo memorialinæ prasmæ, buvo
skirti žymiø žmoniø, menininkø kûrybai bei jos interpretacijai savitu tik liaudies
màstymui charakteringu bûdu. Daugelyje paminklø naudoti folkloriniai motyvai
bei klasikinës kryždirbystës elementai (stogeliai, dekoras, kaltos geležies viršûnës
ir kt.). Iki Atgimimo jø sukurta apie 30. Juos galima laikyti savotiška, priverstinai
atsiradusia kryždirbystës atmaina.

Ansambliai yra tikslingai sukurta mediniø paminklø sankaupa. Šalia jø Lietuvoje
egzistuoja savaime susiformavusios kryžiø sankaupos. Vienos jø senos, kuriø
ištakø reikëtø ieškoti amžiø glûdumoje, kitos naujos, atsiradusios praëjusio
amžiaus pabaigoje. Šitokios sankaupos vadinamos kryžiø kalnais, kalneliais,
apžadø, šventomis vietomis ir pan. Kryžiai ten statomi ypatingomis intencijomis,
prašant dideliø maloniø, dëkojant už jas. Dažnai toks prašymas palydimas
pasižadëjimo pastatyti kryžiø. Tuose prašymuose ir asmeniniai, šeimos reikalai,
ir tautos likimas, ypač laisvës troškimas. Daugiausia tokiø kryžiø Kryžiø kalne,
esančiame netoli Šiauliø, ant Jurgaičiø piliakalnio. Keliskart sovietiniais metais
sulygintas su žeme, jis netrukus vël „apaugdavo“ naujais kryžiais. Pastaraisiais
dešimtmečiais Kryžiø kalnas yra tapæs savotišku lietuviø kryždirbystës simboliu.
Be jo, viena žinomiausiø, irgi ne kartà sunaikintø sankaupø yra Panø kalnas Telšiø
rajone. Jo pradžia siekia net karø su švedais laikus. Tarp kitø daugiausia kryžiø
kalneliø prie ávairiø stebuklingø šaltinëliø bei ávairiø, dažniausiai Švč. Mergelës
Marijos apsireiškimo vietø. Atgimimo metais atsirado kryžiø kalneliø partizanø
žûties ar palaidojimø vietose, skirtø tautos kančiø atminimui ir kt.
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kultûros centras

Paminklø architektûrinës formos, dekoro struktûra be skulptûrø bûtø tarsi be
turinio. Senøjø mediniø paminklø skulptûrëlës yra išimtinai krikščioniško turinio.
Tai Kristaus, Švč. Mergelës Marijos, šventøjø atvaizdai. Jiems bûdingas formø
paprastumas, vidinis išraiškingumas, emocinë átampa. Skulptûrø prototipai,
ikonografijos šaltiniai – bažnytinis menas, maldaknygiø iliustracijos. Jø ávaizdžius
gyvo turinio pripildydavo bažnyčiose girdimi Šventojo rašto skaitiniai, pamokslai,
„Šventøjø gyvenimo“ knygos, kurios kaime buvo bene labiausiai skaitomos,
liaudies giesmës, kuriose vaizdingai atskleidžiama Kristaus kančia, Dievo
Motinos maloningumas, nepaprastos šventøjø gyvenimo istorijos bei stebuklai.
Tokiu bûdu kiekvienas skulptûroje pavaizduotas asmuo pasidarydavo artimas,
kiekviename reikale prieinamas.
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Siužetai konkrečiam paminklui bûdavo pasirenkami
neatsitiktinai, jie atitikdavo statytojo intencijà,
paminklo paskirtá.
Nukryžiuotojo atvaizdas, kaip Kristaus kančios
kulminacijos išraiška ir krikščioniškojo tikëjimo
simbolis, bûtinas kiekvienam sakralinio turinio
paminklui, ne tik kryžmiškam kryžiui. Krucifiksas
dedamas ir tada, jeigu jau yra kokia kita Kristaus
skulptûra – Nazarietis, Rûpintojëlis, Kristus
nešantis kryžiø. Kurio nors siužeto Dievo Motinos
skulptûrëlæ irgi rasime beveik kiekviename
paminkle. Švč. Mergelës Marijos asmuo, ypač
jos kančia, per jà gaunamos malonës, buvo labai
svarbios kaimo žmogui. Nuo XIX a. vidurio labai
išplito Švč. Marijos Maloningosios paveikslas,
liaudies labai poetiškai interpretuojamas.
Be Kristaus, Švč. Mergelës Marijos skulptûrø
stogastulpiuose, koplytstulpiuose, koplytëlëse daug

ávairiø šventøjø statulëliø. Jø pasirinkimas retai kada atsitiktinis, já padiktuoja
stačiusiojo intencija, paminklo paskirtis ir vieta. Pavyzdžiui, sodybose dažniausiai
rasime jos gyventojø globëjø atvaizdus, Šv. Jurgio, kaip namø ûkio globëjo,
skulptûrëles. Á Šv. Antanà buvo kreipiamasi, taigi ir jo skulptûrële pasirûpinama,
ávairiausiais atvejais, tačiau dažniausiai dingus brangiam daiktui ar sunkiai
susirgus. Apskritai ligose šaukiamasi á Šv. Rokà, jo koplytstulpius statant kur nors
toliau nuo namø, net miškuose. Laukuose stovinčiuose paminkluose rasime Šv.
Izidoriaus statulëliø. Labai svarbus Šv. Juozapas kaip šeimø globëjas. Kaimai,
miesteliai turëjo koplytstulpius su Šv. Florijono, kartais Šv. Agotos skulptûra – šie
šventieji saugodavo nuo gaisrø. Prie upiø, ežerø, tiltø statomi koplytstulpiai su Šv.
Jono Nepomuko arba Šv. Jono Krikštytojo skulptûromis apsaugai nuo nelaimiø
prie vandens.
Išreiškiant ypatingà prašymà, padëkà ar pagarbà, paliekami ir ypatingi
ženklai. Dar iki mûsø dienø Žemaitijoje Švč. M. Marijos skulptûros rengiamos
medžiaginiais drabužëliais, puošiamos karoliais, kaspinais, o Dzûkijoje kryžiai
apjuosiami tautinëmis juostomis, specialiai tam išaustomis prijuostëlëmis. Prie
stebuklingais laikomø kryžiø ir koplytëliø dedamos aukos.
Kiekvienas kryžius, koplytëlë, kaip ir jose esančios skulptûros, turi savo istorijà,
glaudžiai susijusià su statytojo gyvenimu. Kryžius sodybose, kapinëse, pakelëse,
laukuose dažniausiai statë pavieniai asmenys. Kryžiai kaimø, miesteliø aikštëse,
bažnyčiø šventoriuose bûdavo statomi kaimø bendruomeniø, parapijø, o
XX a. pirmoje pusëje ir ávairiø religiniø bei visuomeniniø organizacijø. Išsiplëtë
ir intencijø skalë: paminklai statomi ávairiø tautos jubiliejø, žymiø žmoniø
pagerbimo, organizacijø sukakčiø progomis.
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Dabartiniu metu kryžiø statymo intencijas papildë tremtiniø, partizanø
atminimas, literatûrinës vietos, sunykusiø kaimø atminimas paminklo pastatymu.
Medinius paminklus imta statyti prie ávairiø ástaigø, netgi ir didžiuosiuose
miestuose.

Specialiø kryždirbystës mokyklø Lietuvoje ir šiandien nëra, drožybos išmokstama
iš kitø meistrø (rečiau vidurinëse meno mokyklose), o patirties ágyjama
savarankiškai dirbant. Taigi tradicijos perduodamos tiesiogiai iš meistro meistrui.
Labai svarbios kûrybinës patirties perdavimo atžvilgiu yra kûrybinës stovyklos,
kuriose tiesiogiai susitinka ir bendrauja patyræ, ir jauni, tik pradedantys meistrai.
Daugiausia pakitimø atsirado medžio apdirbimo bûde. Pats paminklo padarymo
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Praeitis išsaugojo palyginus nedaug kryždirbiø vardø. Dauguma jø, palikusiø
mums tikrus meno šedevrus, gyveno iš kûrybos ir buvo tik jai atsidavæ, nors
buvo visiški savamoksliai. Didelë kryždirbiø dalis neturëjo savo šeimos, netgi
pastoviø namø, gyveno ten, kur dirbo. Pabaigæ darbà, eidavo pas kità užsakovà.
Tik dalis turëjo namus, šeimas, kartais net nedidelá ûká. Pastarieji turëjo ir
savo dirbtuves su medžio apdirbimui reikalinga áranga. Meistrø klajokliø darbo
priemones sudarë bûtiniausi árankiai: kirvis, pjûklas, kaltai, peiliai, oblius.
Mokydavosi kryždirbystës pas žinomus meistrus, dirbdami pas juos padëjëjais
arba tiesiog ásižiûrëdami á jau stovinčius paminklus. Elementarius medžio
apdirbimo ágûdžius turëjo ir paprastà nedekoruotà kryžiø galëjo padaryti beveik
kiekvienas kaimo vyras.

procesas, darbø eiga mažai tepasikeitë.
Pasikeitë árankiai: jau ne vienà dešimtmetá
meistrai, be áprastø, naudoja elektrinius
kaltus, gràžtus, oblius, elektrinius pjûklus bei
kitokià technikà. Tai ypač paspartina pirminá
medžio apdirbimo procesà.
Pastačius tradiciná kryžiø ar naujoviškø formø
paminklà, jis pašventinamas, kitaip jis neturëtø
jokios vertës. Šventinamà pagal Katalikø
bažnyčios apeigynà, tačiau šventinimo apeigas
savaip išpuošia liaudies giedamos giesmës
(šiuo metu – ir ávairios kalbos, maldos, net
poezijos skaitymai), žmoniø (giminës, kaimo,
parapijos bendruomeniø) susibûrimai.
Pašventinus paminklà, prasideda jo gyvenimas.
Pirmiausia jis aptveriamas, prie jo pasodinama
gëliø, žolynø. Pats paminklas puošiamas
gyvomis gëlëmis, o švenčiø progomis –
apipinamas vainiku. Kaimuose kryžiai lankomi
tam tikru kalendoriniu laikotarpiu. Lietuvoje
buvo áprasta rengti procesijas prie kryžiø
prieš Šeštines, o kai kuriuose etnografiniuose
regionuose ir Šv. Morkaus dienà. Einant
giedama, meldžiamasi. Kai kur prie kryžiø
giedamos Gegužinës pamaldos.
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Nepataisomai sunykæs kryžius sudeginamas, o jo vietoje dažniausiai pastatomas
naujas. Esama ir tokio deginimo ritualø. Kai kur jie jau užmiršti. Pavyzdžiui,
Žemaitijoje kryžiai bûdavo deginami Didájá šeštadiená prieš Velykas per ugnies
šventinimo apeigas. Kai kuriuose Dzûkijos kaimuose iki šiol seni kryžiai deginami
Visø Šventøjø dienos vakarà arba per Vëlines: žmonës kapinëse sukuria laužà,
meldžiasi, gieda.
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Kryždirbystë Lietuvoje yra fenomenas, kurio daugialypëje sàrangoje, skulptûrø
siužetuose, paminklø formø ir dekoro struktûroje bei simboliuose yra užkoduota
daugelio kartø dvasinë patirtis. Joje akivaizdûs liaudies kultûros sinkretiškumo
atspindžiai.
Šiandieninis kryždirbystës, kurios regimas ženklas yra medinis paminklas, vaizdas
Lietuvoje be galo ávairus. Jame lyg kokie brangakmeniai – gyvi tradicijø liudininkai –
iki mûsø dienø išlikæ XIX-XX a. kryžiai ir koplytëlës. Prie jø glaudžiasi, juos
supa naujesni ir patys naujausi paminklai. Šitame vaizde – pastarøjø amžiø
kryždirbystës ir tautos istorija, žinomø ir nežinomø meistrø sukurti šedevrai.
Neatsitiktinai jie árašyti á Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrø
sàrašà.
Elena Počiulpaitë

Dainø ir šokiø švenčiø tradicija
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje
2003 m. žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo
šedevru buvo pripažinta trijø Baltijos valstybiø –
Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainø švenčiø
tradicija.
Dainø švenčiø tradicijos ištakos glûdi
XIX a. vidurio Vakarø Europoje. Pirmoji
dainø šventë buvo surengta 1843 m.
Šveicarijoje, vëliau dainø šventës
išpopuliarëjo Vokietijoje, tačiau ilgainiui
dainø švenčiø tradicija Vakarø Europoje
išblëso. Dainø šventës per Skandinavijà
atkeliavusios á Baltijos valstybes, pirmiausia
á Estijà ir Latvijà, o vëliau ir á Lietuvà, šiuose
kraštuose prigijo ir išliko iki pat šiø dienø kaip
itin vertingas kultûrinis ir visuomeninis reiškinys,
pasižymintis unikaliomis kultûrinëmis išraiškos formomis,
neturinčiomis atitikmens visame pasaulyje.
Tris Baltijos valstybes – Estijà, Latvijà ir Lietuvà – XVIII a. pabaigoje suvienijo
panašus istorinis likimas – visos jos buvo aneksuotos Rusijos imperijos. XIX a.,
tautinio atgimimo laikotarpiu, didelæ reikšmæ ágavo etninë kultûra, ypač liaudies
dainos. Masinis dainø ir šokiø švenčiø judëjimas tuomet tapo viena svarbiausiø
tautiškumo ugdymo priemoniø, skatinančiø trijø Baltijos tautø bendrumo ir
vienybës jausmà.

Dainø ir
šokiø šventë
Lietuvoje
© Paulius Mudënas
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Dainø ir šokiø šventës tradicija Lietuvoje gyvuoja nuo 1924 m. –
pirmosios Lietuvos dainø šventës. Estijoje pirmoji dainø
šventë buvo surengta 1869 m., Latvijoje – 1873 m.
Lietuvoje dainø švenčiø tradicija atsirado vëliau nei
Latvijoje ir Estijoje, bet taip ávyko dël žiauriø represijø,
kuriø carinës Rusijos valdžia ëmësi prieš Lietuvà, kai
1863 m. Lietuvoje ir Lenkijoje numalšino tautinio
išsivadavimo sukilimà. Tuomet Lietuvoje buvo
uždrausta nacionalinë spauda lotyniškais rašmenimis,
uždarytos visos katalikø parapijø mokyklos, kultûrinës
draugijos ir Vilniaus universitetas, á Sibirà ištremtas
tautos elitas.
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Baltijos šalys buvo
okupuotos Sovietø Sàjungos. Šalyse prasidëjo represijos,
tûkstančiai valstybës, kultûros ir meno veikëjø buvo ištremti á Sibirà,
tačiau nepaisant visø politiniø ir socialiniø kataklizmø, po Antrojo pasaulinio karo
užgriuvusiø Lietuvà, 1946 m. dainø švenčiø tradicija vël buvo atgaivinta. Nuo
1950 m. dainø ir šokiø šventës vyksta kas penkeri metai. Nepaisant griežtos
ideologinës kontrolës, dainø šventës faktiškai atliko neoficialaus kultûrinio
pasipriešinimo funkcijà. Iš dainø ir šokiø švenčiø tradicijos išaugo moksleiviø
dainø šventë, rengiama nuo 1964 m.
Nacionalinë dainø ir šokiø švenčiø tradicija – beveik šimtà metø besitæsiantis
procesas, tapæs svarbiu Lietuvos kultûros reiškiniu. Pasaulio lietuviø dainø šventë
kas ketverius metus á didžiulius šventinius renginius suburia ávairiø sričiø mëgëjø
meno kolektyvus bei profesinës kultûros atstovus iš Lietuvos bei ávairiø pasaulio
šaliø. Iš viso dainø šventëse dalyvauja vidutiniškai po 30 tûkstančiø dalyviø.
2003 m. ávyko jau 16-oji dainø šventë.

p Pagrindiniai dainø šventës renginiai:
Folkloro diena. Renginys, kuriame dalyvauja apie 4 tûkst. autentiško folkloro
atlikëjø, vyksta XIII-XVI a. susiformavusioje Lietuvos valdovø piliø teritorijoje,
Sereikiškiø parke, Vilniuje. Folkloro dienos esmë – pademonstruoti visø Lietuvos
regionø liaudies dainø ir šokiø tradicijø savitumà, liaudies dailæ ir amatus. Vakare,
koncertams baigiantis, folkloro diena išsilieja á masiná liaudies dainø dainavimà.
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Liaudies meno ir amatø mugë, kurioje dalyvauja geriausi visos Lietuvos
tautodailininkai.
Ansambliø vakaras. Šiame renginyje dalyvauja apie 3 tûkst. dainø ir šokiø
ansambliø dalyviø. Dainø ir šokiø ansamblis – trijø žanrø lydinys: harmonizuotas
lietuviø liaudies dainas atliekantis choras, tautiniø instrumentø orkestras ir
tautinio sceninio šokio grupë. Programos autoriai medžiagos savo kûriniams
semiasi iš liaudies kûrybos palikimo.
Šokiø dienos koncertas. Koncerto metu atliekamos masinës ávairaus amžiaus
šokëjø atliekamos kompozicijos, kurios dažniausiai remiasi liaudies kûrybos
palikimu. Šokiø dienos renginyje dalyvauja ávairaus amžiaus šalies tautiniø šokiø

ansambliai – nuo mažø vaikø iki senyvo amžiaus žmoniø, iš viso apie 9 tûkst.
šokëjø. Šokiø diena mëgstama dël savo spalvingumo, gražiø tautiniø drabužiø ir
šokëjø „piešiamø“ aikštës kompozicijø ávairovës.
Baigiamasis dainø šventës akcentas – Dainø diena – tradiciškai vyksta
Vingio parke, specialiai tam pastatytoje estradoje. Dainø dienos programoje
dalyvauja apie 400 chorø, iš viso apie 15 tûkst. dainininkø. Tradiciškai
dainuojamos harmonizuotos liaudies dainos, klasikø ir šiuolaikiniø kompozitoriø
kûriniai. Dauguma choriniø dainø atliekama a capella, kitoms pritaria pučiamøjø
ar simfoninis orkestras. Kiekvienà dainà diriguoja vis kitas dirigentas. Choriniø
dainø programa trunka apie 4 valandas. Jai pasibaigus, spontaniškai pradeda
dainuoti visi susirinkæ žmonës.

p Tæstinumas
Dainø švenčiø tradicija gyvuos tol, kol gyvuos mëgëjø meno kolektyvai, kol
visuomenë išsaugos gyvà šio reiškinio poreiká. Dainø švenčiø idëja perduodama
iš kartos á kartà, su ja suaugama nuo vaikystës, ši tradicija perduodama šeimose,
mokyklose, kultûros ástaigose, nevyriausybinëse organizacijose. Tai ryški
kultûrinio identiteto išraiška bei jo išsaugojimo bûdas, nuolat aktualinantis
tradicinës kultûros palikimà bei reikšmingiausius praeities ir dabarties profesinës
kûrybos klodus.
Tradicijos tæstinumui svarbu ne tik jos perteikëjai, bet ir priëmëja – Lietuvos
visuomenë, išlaikanti gyvà šio reiškinio poreiká. Valstybinei paramai teikti ásteigtas
Dainø šventës fondas, veikia Dainø šventës bûstinë, sudaryta organizacinë
struktûra.
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Be tradiciniø dainø ir šokiø švenčiø, Estija, Latvija ir Lietuva rengia bendras
studentø dainø ir šokiø šventes „Gaudeamus“ bei tarptautiná folkloro festivalá
„Baltica“, tačiau šie renginiai yra palyginti neseni, kur kas mažesnio masto,
apriboti arba amžiaus, arba kultûros išraiškos formos ir jokiu bûdu neprilygsta
nacionalinëms dainø šventëms.

Dainø ir šokiø šventë Lietuvoje
© Paulius Mudënas
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Nacionalinës dainø ir
šokiø švenčiø tradicijos
Baltijos šalyse – Estijoje,
Latvijoje ir Lietuvoje –
unikalumo požiûriu neturi atitikmens pasaulyje ir
žmonijos kultûros kontekste yra itin vertingas
kultûrinis ir visuomeninis
reiškinys.

p Kitos Lietuvos nematerialiojo paveldo
vertybës
Lietuviø tradicinë liaudies medicina
Liaudies medicina yra lietuviø tradicinës kultûros dalis. Ji pagrásta žmoniø
sukauptomis žiniomis ne tik apie ligas, jø gydymo bûdus ir priemones, bet
ir žiniomis kaip jø išvengti, saugoti sveikatà. Liaudies medicina apima ligø ir
žaizdø gydymà, ligoniø slaugymà, daug dëmesio skiria nëščioms ir gimdančioms
moterims, naujagimiø priežiûrai. Lietuviø liaudies medicinoje yra žiniø ir apie
normalius organizmo pokyčius – brendimà, senëjimà, nëštumà, apie organizmo
anatomijà, organø fiziologijà. Rasime ir botanikos, farmakologijos, mineralogijos
žiniø.
Skiriami keli liaudies medicinos lygmenys. Vienas jø – tai konkrečios gydomosios
medžiagos, gydymo bûdai bei tam tikros teorinës žinios, siejamos su senàja
pasaulëžiûra, užfiksuota mituose, sakmëse, tikëjimuose, papročiuose. Kitas
lygmuo aprëpia ávairius aiškinimus, kas yra sveikata, dël kokiø priežasčiø
susergama, kodël augalai gydo, kaip žmogus turi elgtis, norëdamas neprarasti
sveikatos.

p Sveikatos, ligø samprata
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Senosios baltø kultûros tyrinëtojai mano, kad lietuviai sveikatà laikë antràja sielos
dalimi, kuri žmoguje yra nuolat, tačiau išgàsčio, ûmaus susijaudinimo metu gali
palikti kûnà. Taip gali atsitikti ir žiovaujant ar čiaudint – tuomet ši sielos dalis
kažkiek išlekia laukan. Todël yra išlikæs paprotys kam nors čiaudint pasakyti „á
sveikatà“.
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Ligos bûdavusios nuo vandens, nuo žemës, nuo ugnies, nuo kirmëliø, „esančiø“
žmogaus organizme, dantyse, nuo utëliø, „patekusiø“ á žmogaus organizmà,
gyvačiø ar varliø, nuo paukščiø. Buvo tikima, kad žmogus suserga, jei užmuša
žaltá ar gyvatæ. Gyvatë (žaltys) galinti álásti á žmogaus vidø per burnà, jam miegant,
ir já susargdinti. Pasakojama, kad nuo utëliø, „esančiø“ žmoguje, jis pradeda
nykti. Iš senø senovës yra išlikæs tikëjimas, kad galvà skauda tam žmogui, kuris
iššukuotus ar nukirptus plaukus išmeta, o paukštis juos áveja á lizdà.
Ligø šaltiniu taip pat buvo laikomi ir kai kurie kosminiai bei atmosferiniai
reiškiniai, žemë, ugnis, vanduo. Buvo tikima, kad žmogus suserga, apšviestas
mënulio, kad jam kenkia saulës ir mënulio užtemimas, nes iš dangaus krintanti
kenksminga migla. Žmogus, „apžibintas“ mënulio, miegodamas atsikeldavo,
vaikščiodavo, laipiodavo per tvoras, stogus. Buvo draudžiama vaikščiojantá šaukti,
nes pabudæs, jis galás nukristi ir užsimušti. Kad vaiko „neapžibintø“ mënulis, ant
lango statydavo lëlæ.
Iki mûsø laikø yra išlikæs tikëjimas, kad ligas atnešàs vëjas. Ypač piktas ir ávairias
ligas galás atnešti vëjo sûkurys. Nuo jo sunkiai susergà žmonës bei gyvuliai. Nuo
tokio vëjo žmogus apsergàs kvaituliu ar net paralyžiumi.

Kai kuriø odos ligø priežasčiø buvo ieškoma ir kitur. Manyta, kad votys
atsirandančios dël šunø žargstymo, o dedervinës – perëjus per vietà, kur
voliojosi arklys. Spuogai išauga nuo pavasará „žydinčio“ vandens, todël buvo
vengiama juo praustis.
Ilgainiui ligos buvo áasmenintos. Sakmës liudija, kad ligas á žemæ pasiuntæs Dievas
tam, kad žmonës nebijotø mirties. Iš pradžiø žmogø aplanko liga, jis suserga, o
po to jau mirtis já pasiima pas save. Išlikæ mitai ir padavimai rodo, kad dažniausiai
liga buvo ásivaizduojama kaip antgamtinë moteris. Prieš marà vaikščiodavusios
á moteris panašios vienplaukës, siauromis akimis, baltais rûbais apsirengusios
bûtybës. Jos eidavusios prie žmoniø namø durø, langø, daužydavusios á
juos, pasirodydavusios sapnuose ir šaukdavusios žmones vardais. Tie, kurie
atsiliepdavæ, tuoj numirdavæ. Ligos buvo vaizduojamos važinëjančios vežimais,
karietomis, geldomis ar jojančios.
Ypač žmogaus sveikatai buvo pavojingos piktosios dvasios. Pasivertusios šunimis,
šikšnosparniais jos stengdavosi išgàsdinti žmogø, pavogti jam priklausantá daiktà
ir taip já susargdinti. Jos tykodavo žmogaus sausuose medžiuose, žemëje,
vandenyje. Buvo manoma, kad dvasios, apsigyvenusios žmogaus organizme,
sukelia plaučiø uždegimà, džiovà, širdies ligas, taip pat marà ar cholerà. Dvasios
galëdavæ apsargdinti žmogø, naktá já pabučiuodamos.
Ligø šaltiniu buvo laikomos ávairios raganystës, duodant žmogui suvalgyti
užkerëtà maistà, užrišant javuose užkeiktus mazgus. Ávairûs diegliai, žmoniø
manymu, atsiranda tada, kai á žmogø iššaunanti ragana, todël dažnai jie buvo
vadinami „raganos šûviais“. Vaikams nemigà ir ligas galinčios atnešti laumës.
Jie galëjo susirgti nuo išgàsčio, nuo „blogø akiø“. Blogos akys kenkdavusios ir
suaugusiems žmonëms. Buvo laikoma esant kenksminga peržengti per žmogø,
ypač per vaikà, nes jis neaugsiàs ir negaluosiàs.
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p Ligø skirstymas, nustatymas

Lietuviø liaudies medicinos tyrinëtojai skiria tradiciniams gydytojams žinomas
ligas: vidaus ligas, užkrečiamàsias ligas, vaikø ligas, chirurgines ligas, psichikos
ligas, odos ligas. Yra išlikæ žiniø apie ausø, akiø, dantø ligas ir jø priežiûrà. Patys
liaudies gydytojai ligø nediferencijuoja. Jie nustato, kad žmogus serga: širdimi,
nervais, išgàsčiu, uždegimais, peršalimu; vaistus gamina širdžiai stiprinti, nuo
sunkiø pakëlimø, diegliø, sausø sopuliø, moteriškø ligø ir pan. Jie gydo akis,
skausmà pilve, kepenyse, po krûtine. Vaistingosios medžiagos buvo vartojamos
karščiui mažinti, prakaitui, tulžiai ir šlapimui varyti, kraujavimui stabdyti, kosuliui
malšinti, nervams raminti, apetitui žadinti. Lietuviai mokëjo gydyti gyvatës
ákandimà, rožæ, kaltûnà, pasiutusio šuns ákandimà ir dar daug negalavimø.
Lietuvës moterys buvo neabejingos kûno grožiui. Buvo žinomos veido ir plaukø
priežiûros kosmetinës priemonës. Moterys mokëjo gydyti strazdanas, spuoguotà
veidà, balinti veidà, gydyti paraudusià odà. Liaudies medicinoje rasime patarimø,
kaip tonizuoti odà, apsaugoti jà nuo raukšliø.
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Liaudies gydytojai patys skyrë ligas pagal ligoniø amžiø (vaikø ligos), lytá ( „bobø“
ligos), ligos pobûdá (uždegimai, votys, slogos ir pan.).

Nors nëra pakankamai daug išlikusiø žiniø, tačiau atrodo, kad ligai nustatyti buvo
naudojamas ligonio bûklës nusakymas, apžiûrëjimas, apčiuopimas, apuostymas,
spëjimas. Dažniausiai bûdavo spëjama prie ligonio vardijant ligas (tikëta, kad
ištarus ligos pavadinimà, ligonis krûpteli) arba galimas ligos priežastis (prie
nuomariu sergančio vaiko bûdavo patariama paeiliui vesti gyvulius; kurá jø išvydus
ligoná apims traukuliai, tas bus vaikà išgàsdinæs, to gyvulio plaukais reikia ligoná
smilkyti).
Dažniausiai apie ligos artinimàsi buvo spëjama iš ávairiø aplinkos ženklø, sapnø,
gamtos reiškiniø. Jeigu sapne pasirodo moteris baltais rûbais, vadinasi, žmogus
gali greitai susirgti. Sapne regëti du mënulius reiškë ne tik greità ligà, bet ir
mirtá. Jei netoli namø dejuodavo pelëda, staugdavo šuo, buvo tikima susirgsiant.
Jei kvarksi višta, ant sauso medžio kukuoja gegutë, jei mušasi paukštis á langà –
artinasi liga arba mirtis.

p Gydytojai
Lietuviø tautosakoje rasime pasakø, kuriose pasakojama, kaip Dievas gydë
žmones.
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Lietuviø liaudies medicina buvo vyresniøjø šeimos nariø pareiga ir teisë. Žinios
buvo perduodamos iš kartos á kartà žodiniu bûdu. Nuo senovës ligonius
tradiciškai gydë moterys. Jos žinojo daugybæ gydomøjø žoliø, šaknø, taip pat
burtø, magiškø priemoniø, rinkdavo vaistažoles. Išnirimus, kaulø lûžius gydydavo
vadinamieji narininkai. Gimdymo metu vaikus priimdavo „bobutës“. Svarbûs
gydymo metodai ir užkalbëjimai buvo itin saugomi ir perduodami tik kruopščiai
atrinktiems asmenims, atsižvelgiant á jø moralines ir fizines savybes, gabumus.

p Gydymas
Didelæ lietuviø liaudies medicinos dalá sudaro žinios apie gydymo priemones ir
bûdus. Liaudies medicinos tyrinëtojai mano, kad lietuviai žinojo daugiau nei 200
mineraliniø, apie 500 gyvulinës kilmës medžiagø, apie 150 žemesniøjø ir apie
2000 aukštesniøjø augalø žaliavø.
Ligos buvo gydomos mielëmis, grybais, kerpëmis, samanomis, pataisais.
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Liaudies medicinoje paplitæs ávairiø ligø gydymas vaistiniais augalais. Liaudies
gydytojai sako, kad nëra augalo, kurio nebûtø galima panaudoti kaip vaisto.
Pasakojama, kad Dievas kiekvienam augalui suteikæs gydomøjø savybiø, todël
gydyti gali visi augalai, tik reikia žinoti, nuo kokios ligos.
Vaistams rinko ávairias augalo dalis: žolæ, pumpurus, žiedus, lapus, sëklas, žievæ,
šaknis. Sakoma, kad „žolytes rinkti reikia lig dvylikei, kada jos gyvos, nemiega, o
po dvylikei nemačija, nes žëdna žolelë popiet pradeda miegot, visa eina žemyn“
(Gervëčiø apyl.). Pumpurus skindavo anksti pavasará, kol dar nesprogsta. Augalus
rinkdavo á pintines, džiovindavo plonu sluoksniu palëpëje ar švarioje, sausoje,
šiltoje vietoje. Apdžiûvus vienai pusei, augalus apversdavo. Surinktas šaknis
nuplaudavo, vandeniui nuvarvëjus, didesnes perpjaudavo išilgai, kad greičiau
išdžiûtø. Paruoštas vaistažoles paprastai laikydavo kamarose ar ant aukšto, baltai

išskalbtuose drobiniuose maišeliuose arba tiesiog ryšuliukuose, pakabintuose ant
sienos, už sienojaus gerai vëdinamoje patalpoje.
Iš vaistingøjø augalø buvo ruošiamos arbatos, antpilai, tepalai, smulkiai sutrintas
žoles ar šaknis maišydavo su nesûdytais gyvuliø taukais ar sviestu, medumi,
aliejumi ir kitomis medžiagomis.
Vaistus gerdavo 2-3 kartus per dienà, kartais „ant tuščios“, dar geriau – „gert
gulant miegot, kada viskas spakaina, nei vëjas nevaikšto, nieks nestrošija, kai
nusiramina visi sànariai“. Šviežias žoles dëdavo tiesiai ant skaudamos vietos.
Ligonius rûkydavo žolëmis, maudydavo jø nuovire. Sergant kai kuriomis galvos,
sànariø ar reumatizmo ligomis, buvo miegama ant žoliø čiužinio. Kai susirgdavo
užkrečiamomis ligomis, buvo siûloma prie savæs (dažniausiai suvërus ant siûlo ir
užsikabinus ant kaklo) nešiotis šias ligas atbaidančius augalus: česnakà, dzingelá
(garšvà).
Kai kurie augalai vartoti todël, kad jø spalva, forma ar kvapas primindavo ligos
požymá, skaudamà kûno dalá. Pavyzdžiui, sergant akiø ligomis buvo geriama
mëlyniø, kurios priminë akiø spalvà, arbata. Nuo geltos gydytasi geltonos spalvos
augalais: ugniažole, snaudalëmis, morkomis. Nuo inkstø ligø žmonës valgë
inksto formos pupeles. Bëgant kraujui, prie žaizdos buvo dedama kraujažolë;
nuo kaltûno – medžio kempinë arba kaltûnžolës. Lûžus kaului buvo geriamas
kaulažolës nuoviras.
Gydyta ir gyvûninës kilmës medžiagomis (tulžimi, pienu, krauju, kiaušiniø
lukštais, sutrintais vabzdžiais, ropliais ir kt.), mineralinëmis medžiagomis
(akmenimis, rûdomis, druskomis, metalais, kreida). Plačiai taikytas medus, bičiø
pikis, pienelis, bičiø nuodai.
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Nuo ávairiø ligø gydytasi sudžiovinta ir degtine ar spiritu užpilta gyvate.
Kepenø ligas gydydavo gyvuliø tulžimi, plaučiø ligas – šuns, barsuko taukais.
Nuo nusilpimo duodavo kumelës, avies ar ožkos pieno, veršiuko kepenø. Kiti
duodavo ligoniui sudžiovintà ir sugrûstà bitæ su vandeniu. Nuo difterijos gerdavo
išvirtà rupûžæ. Sergantá reumatizmu ligoná maudydavo vandenyje, sutaisytame iš
skruzdëlyno, arba ligoná guldydavo á skruzdëlynà. Be to, atskiras ligas gydydavo
kiškio, barsuko taukais, žàsø riebalais. Naudojo žalius ir surûdijusius lašinius. Jei
nuo peršalimo krûtinëje ásimesdavo dieglys, dëdavo sûryme mirkytà skarà arba
apteptus sviestu kopûstø lapus.

Svarbus vaidmuo lietuviø liaudies medicinoje tenka vandeniui. Gydoma šaltinio,
užkalbëtu vandeniu, lango rasa, vandeniu, paimtu iš duobutës akmenyje.
Labai populiari gydymo vieta – pirtis, kurioje buvo derinami ávairûs gydymo
bûdai. Pirtyje buvo garinama, šutinama, gydomi sunkûs ligoniai, nuleidžiamas
kraujas, masažuojama, vanojama, moterys gimdydavo. Be to, ant diegiamos kûno
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Dažnai skaudamà vietà trindavo akmenimis ar jø skeveldromis, naudojo titnagà.
Kai kurie metalai buvo svarbûs gydant galvos skausmà. Jei skaudëdavo galvà,
trindavo geležimi. Jei galvoje buvo „votis“, jà išliedavo á vandená su alavu ar švinu.
Nuo pakerëjimo saugojo sidabras, gyvsidabris.

vietos dëdavo dëles arba taures. Bûdavo gydoma
ir kitokiais bûdais. Peršalus dëdavo prie kojø
karštà plytà, mirkydavo kojas karštame vandenyje,
ábëræ á já pelenø ir druskos. Jeigu žmogus turëdavo
daug karščio, prie galvos dëdavo ledo.
Nemažas vaidmuo, gydant ávairias ligas, tenka
ugniai. Rachità gydë saulëje. Kai kurias odos ligas
(pavyzdžiui, niežus) gydyti lásdavo á pakankamai
karštà krosná. Maginës ir gydomosios galios turëjo
laidotuviø žvakë.

Votos Pažaislio bažnyčioje
© Paulius Mudënas

Taip pat buvo taikomos ir chirurginës bei
mechaninës gydymo priemonës, pavyzdžiui, lûžiø,
išnirimø gydymas, vočiø prapjovimas, braukymas,
trynimas, kraujo nuleidimas ir pan. Kraujas buvo
nuleidžiamas, dedant dëles arba perpjaunant
venà. Paprastai vienu metu buvo naudojamos
kelios gydymo priemonës.
Atskirà gydymo bûdø grupæ sudaro ávairûs burtai, užkalbëjimai, gydymas
šventose vietose arba augalais, turinčiais maginæ galià.
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Liga iš sergančiojo buvo varoma ávairiai. Kadangi liga buvo ásivaizduojama kaip
kažkokia bûtybë, „álindusi“ á žmogaus vidø arba esanti šalia, jà buvo stengiamasi
atstumti braukiant nuo savæs, atbaidyti smirdinčiais daiktais (pavyzdžiui,
česnaku). Liaudies gydytojai sako, kad išsigandus šuns išgàstá išloja šuo. Sergantájá
drugiu vežiodavo tuščiais ratais, kad liga išsikratytø. Kai kurios reumatinës ligos,
liaudyje vadinamos grážu, buvo gydomos magiškomis priemonëmis. Jei rankà
per riešà skaudëdavo, „rišdavo grážà“: paimdavo siûlà, dažniausiai raudonà,
megzdavo mazgelius, skaičiuodami atbulai arba sakydami „ne vienas“, „ne du“,
„ne trys“ ir t. t. Tokiø mazgeliø užmegzdavo tris kartus po devynis, devynis
kartus po devynis ir pan. Taip sumazgytà siûlà užrišdavo ant skaudamos vietos
ir nešiodavo tol, kol jis nukris. Buvo tikima, kad suvalgæs gyvatæ žmogus ágydavo
ypatingø sugebëjimø išsinerti, kaip kad gyvatë išsineria iš savo odos. Ji buvo
dažnai vartojama sergant odos ligomis. Pasakojama, kad suvalgiusiam gyvatæ
žmogui nuslenka plaukai, nagai, oda, o po kiek laiko viskas atauga iš naujo.
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Magiški skaičiai 3, 9, 27 buvo svarbûs gydant ligas. Jie turëjo užtikrinti, kad liga
nepasikartos, nesugráš. Pavyzdžiui, gydomà dedervinæ apvesdavo tris kartus;
karpas gydydavo trimis žirniais; nikstelëjus kojà – rišdavo dvidešimt septynis
(3x9) mazgus ir tris kartus apsukæ nešiodavo tris dienas; išgàsčiui gydyti
durnadagis buvo imamas iš trijø krûveliø. Maginæ galià turëjo ir skaičius 7.
Išgàsčiui gydyti buvo imami septyni grûdeliai.
Atskirà magiškø veiksmø grupæ sudarë užkalbëjimai. Užkalbëjimuose nepaprasta
magiška galia priskiriama ištartam žodžiui. Užkalbamas buvo išgàstis, rožë,
gyvatës ákandimas, kraujavimas, nužiûrëjimas, grážas, dedervinës, dantø
skausmas, žagsëjimas ir kitos ligos.

Gydomàja galia garsëjo senojo tikëjimo apeigø, kulto vietos. Šventvietës
aptinkamos piliakalniø, senovës gyvenviečiø, kaimø teritorijoje arba nuošalesnëse
vietose. Dël krikščionybës átakos prie šventøjø vietø buvo statomos koplytëlës.
Lietuvoje išlikusi stipri tradicija lankytis tokiose šventose vietose ir prašyti
sveikatos. Prie šaltiniø dažniausiai meldžiamasi, aukojamos monetos ir
prausiamasi jo vandeniu tas kûno dalis, kurios skauda. Prie medžiø dažniausiai
meldžiamasi, kabinami šventi reliktai ir prašoma sveikatos. Prie šventøjø akmenø
meldžiamasi, dedamos aukos: pinigai, linai ir pan.
Istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad XVI-XVII a. Rytø Prûsijoje augæs labai
senas àžuolas. Prie jo lietuviai traukdavæ net kelias mylias gydytis nuo luošumo,
paralyžiaus, „blogø akiø“, rankø, kojø ligø ir t. t. Pasilipæ ant kopëčiø, žmonës
prakišdavæ pro to àžuolo plyšius nesveikas kûno vietas (rankas, kojas) arba
patys pralásdavo. Po to triskart eidavo aplink keliais. Kiekvienas ligonis kà nors
paaukodavo àžuolui, pakabindamas aukojamà daiktà ant šakos. Àžuolo šakos
buvo apkarstytos ávairiausiais daiktais. Paprastai moterys aukodavo nuometus,
juostas, vyrai – pinigus. Medžiø, gydančiø žmoniø ligas, buvo ávairiose Lietuvos
vietose.
Lietuviø liaudies papročiai byloja, kad prie nepaprastø medžiø nevaisingos arba
nesveikos moterys rišdavo gražiai siuvinëtas prijuostëles, prašydamos vaikø ir
sveikatos. Ásigalëjus krikščionybei, pradëta tokias prijuostëles rišti prie kryžiø.
Buvo žinomos ir kitos medžiø maginës galios. Lietuvoje yra išlikæs paprotys per
Verbø sekmadiená plaktis žilvičio šaka ir sakyti: „Ne aš plaku, verba plaka, už
savaitës bus Velykos, bûk sveikas kaip žuvis“ arba „Liga lauk, sveikata á vidø!“.
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Šventasis Kavarsko
šaltinis © Rita Balkutë
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Rita Balkutë

Lietuviø kalendorinës šventës
Senosios lietuviø kalendorinës šventës natûraliai susijusios su svarbiausiomis
metø dienomis. Jas iš kitø metø tëkmëje išskiria saulës padëčiø kaita, mënulis,
padiktavæs vienø ar kitø darbø pradžià, pabaigà, lydimà apeigø, burtø, tikëjimø,
kurie lemia bûsimo derliaus sëkmæ. Atgimstanti ir mirštanti augmenija,
sugrážtantys ir vël išskrendantys paukščiai brëžia gamtos gyvybës ratà,
ásitvirtindami švenčiø apeigø simboliais. Astronominiø, fenologiniø reiškiniø,
žemës ûkio darbø tëkmæ áprasmino ir krikščionybë, suteikdama svarbiausioms
metø dienoms, laikotarpiams šventojo rašto simbolius, šventøjø globà, susiedama
su pastarøjø vardadieniais, ir pan.

p Kûčiø tradicijos Lietuvoje

Šiaudinis kalëdinës
eglutës žaisliukas
© Lietuvos liaudies
kultûros centras
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Lietuviø dvasinës kultûros tradicijas geriausiai yra išlaikæ Kûčiø dienos papročiai.
Turtingu ritualu išsiskiria Kûčiø vakarienë, kurià etnologai sieja su ûkio darbø
ciklo pabaigos švenčiø vaišëmis.
XVI-XVIII a. etnografiniuose šaltiniuose aprašomos bendruomeninës
žemdirbiø švenčiø vaišës. Kronikininkas Motiejus Strijkovskis rašë,
kad dievui Puškaičiui pagerbti skirtose šventëse kaimo gyventojai
nakčiai palikdavo padengtà vaišiø stalà ir kviesdavo valgyti
mitologines bûtybes – parstukus, o vakare tikrindavo, kurio
patiekalo daugiau suvalgyta, ir tikëjo, kad jo netruks ir ateityje.
Kronikininkas mini ir ant stalo klojamus šiaudus, patiekiamus
mësos ir duonos valgius, maisto metimà po stalu. Kai kurios iš
šiø apeigø bûdingos ir šiandieniniø Kûčiø vakarienës ritualui.
Katalikø Kûčios – adventinio pasirengimo Kristaus gimimo
šventei – Kalëdoms kulminacija. Krikščioniškuosius Kûčiø
papročius nulëmë Kristaus gimimo, pasiruošimo atpirkti žmonijos
kaltes motyvai Biblijoje. Tai Paskutinës vakarienës motyvas.
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Senosios lietuviø Kûčios savo dvasia nekonfrontavo su krikščioniškomis. Senoji
šios šventës pasaulëjauta ypač gerai sutapo su krikščioniškàja humanizmo
filosofija, todël iki mûsø laikø Kûčiø apeigos, kaip në viena kita šventë, išlaikë
gyvøjø ir mirusiøjø pasaulio bendrumo dvasià. Kûčios yra neeilinë vakarienë ir
tai rodo tradicija apsivalyti ir kûniškai, ir dvasiškai:
atiduodamos visos skolos, aukojama vargingiesiems, vengiama piktesnio žodžio,
geriau pašeriami gyvuliai, prausiamasi
pirtyje.
Vienodos namø ir stalo puošybos tarsi
ir nebuvo. Kapsai ir zanavykai palubëse
už sijø prikaišiodavo egliø šakeliø,
žiemkenčiø. Tarp jø prikabinëdavo
iš šiaudø ir popieriaus juosteliø pintø
Šiaudinis kalëdinës eglutës žaisliukas
© Lietuvos liaudies kultûros centras

paukšteliø. Aukštaičiai per Kûčias virš stalo pakabindavo šiaudiná sodà,
papuoštà gëlytëmis, šiaudiniais ar iš kiaušiniø kevalø padarytais paukščiukais.
Ant stalo dëdavo šieno. Kartais já paskleisdavo tik toje vietoje, kur dedami
Kalëdø paplotëliai, arba gražesnio šieno kuokštelá dëdavo á kalëdaičiø lëkštelæ.
Rytø Aukštaitijoje iš šieno kalëdaičiams sukami lopšeliai. Papuošti spalvotais
popieriukais tokie lopšeliai kabinami ir ant Kalëdø eglutës. Tai Jëzaus Kristaus,
gimusio ant šieno, simboliai.
Krepšá ar glëbá šieno padeda ir po stalu, kad gyvuliams geriau sektøsi. Kai kur
buvo tikima, kad ant šio šieno ilsësis namus aplankæ angeliukai ar mirusiøjø vëlës.
Staltiesë lininë ir tik balta – tai siejama su linø derliumi ir šv. Marijos skaistybe.
Neskalbta Kûčiø stalo staltiesë laikoma beveik metus, kad užëjus audrai užmesta
ant tvoros apsaugotø namus nuo žaibø ir viesulø. Visoje Lietuvoje (išskyrus
Žemaitijà ir Klaipëdos kraštà) iki XX a. vidurio buvo žinoma unikali Kûčiø valgiø
apnešimo aplink trobà apeiga. Šeimininkas á pintinëlæ susidëdavo po truputá visø
Kûčiø valgiø ir tuomet, kai šeima susirinkdavo vakarienei, su ta pintine tris kartus
apeidavo aplink trobà. Kai tarpduryje stovinti šeimininkë paklausia, kas eina,
atsakoma: „Ponas Dievas su šventa kûčele“. Tai turëjo užtikrinti skalsà namams.
Aukštaičiai apie namus nešdavo tik kalëdaitá, Suvalkijoje – avižiná kisieliø.
Prie stalo visa šeima renkasi patekëjus vakarinei žvaigždei. Paprastai Kûčiø
vakarienës pasikviečiami vieniši, nepasiturintys kaimynai. Šá vakarà užklydæs
keleivis – didelë sëkmë namams. Tokie papročiai atspindi archaiškus
keliaujančiojo prašaliečio ir mitologinio dievo senelio vaizdinius.

Išskirtinis dëmesys skiriamas tikëjimams, susijusiems su gyvûnija. Tai galëjo
nulemti ypatingas laikas – metø pabaigos chaosas, kai vienas laikas baigiasi, o
naujas neprasidëjæs, maišosi gyvøjø ir mirusiøjø pasauliai, stebuklingø savybiø
ágyja gyvûnijos pasaulis. Indoeuropiečiø pomirtinis gyvenimas kaip tik buvo
ásivaizduojamas tarsi pieva, o mirusieji – kaip galvijai. Su gyvuliais susijusiems
seniesiems tikëjimams padëjo išlikti ir krikščioniškoji legenda apie Kristaus
gimimà tvartelyje tarp gyvuliø. Užrašyta pasakojimø, kad iš žirniø, kviečiø,
avižø verdamas specialus mišinys, vadinamas paukščiø kûčia. Bûtent per Kûčias
kurapkoms pastatomi nameliai, žvirbliams ir sniegenoms paberiama grûdø, o
zylëms pakabinama lašiniø. Žemaičiai Kûčiø vakarà gyvuliams padeda vandens –
kad nors kartà per metus saldžiai atsigertø. Kalëdø rytà gyvuliams išdalijamas
šienas nuo vaišiø stalo – gyvuliø kûčios.
Kûčiø vakarienei ruošiama dvylika patiekalø, kad per metus bûtø dvylika turtingø
mënesiø. Daug ir sočiø patiekalø valgymas – magiška formulë: kaip yra šiuo
sakraliuoju momentu, taip bus ir vëliau. Tai bûdas užtikrinti namams nuolatinæ
skalsà. Per visà Lietuvà priskaičiuojama daugiau kaip šimtas Kûčiø valgiø receptø.
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Vos susëdus prie stalo prisimenami miræ artimieji, už juos meldžiamasi. Iki šiø
dienø gyvas paprotys toje vietoje, kur sëdëdavo tais metais miræs šeimos narys,
statyti degančià žvakæ, padëti eglës ar rûtos šakelæ. Praëjusio amžiaus pradžioje
buvæs paprotys vëlëms padëti maisto ant palangës, prie krosnies, ant slenksčio.
Labai aiškiai protëviø kulto liekanos atsiskleidžia papročiuose palikti nakčiai
nenukraustytà stalà, tikint, kad naktá ateis vaišintis artimøjø vëlës, o ryte žiûrint,
ar nevalgyta maisto, ar nëra trupiniø.

Vienas iš svarbiausiø šventos vakarienës patiekalø – miltinës tešlos gumuliukai.
Vieni juos vadina kûčiukais, kiti – bandukëmis, bambolikais, parpeliais,
galkutëmis, šližikais ir pan. Ant Kûčiø stalo dedamos ir tešlinës antelës. Tai
sotaus pavasario simbolis. Ir dar vienas bûtinas apeiginis patiekalas – kisielius.
Raudonas, daugiausia spanguolinis. Bet svarbesnis yra baltas avižinis. Ádomûs
jo virimo papročiai. Suvalkijoje moterys liepia vaikams bëgti apie stubà, kad
kisielius geriau ir greičiau stingtø. Žinoma keletas kisieliaus stingdymo daineliø,
pavyzdžiui: „Apie stubà lëkiau, / kisieliø stingdinau, / Stink, stink, kisieliau, /
Bëk, bëk, Motiejau“. Svarbus ir miešimas (dzûkai dar kartais já vadina meškos
pienu). Tai gerai sugrûstos aguonos, užpiltos virintu vandeniu, pridëjus medaus
ar cukraus. Miešimu užpilami kûčiukai. Vidurio Lietuvoje ant šventinio stalo
bûtinai turi bûti Kûčiø barščiø – tai burokëliø sriuba su silke. Žemaičiai Kûčioms
verda cibulynæ (sriubalynë, sriubalas, rasalynë). Silkë arba silkës galvos dedamos
ant žarijø. Kai silkë iškepa, ji gerai sutrinama su svogûnais, praskiedžiama virintu
vandeniu, ádedama pipirø, acto. Šiaurës Lietuvoje populiarus patiekalas žilginis.
Sugrûstos kanapiø sëklos užpilamos vandeniu, gerai išmaišoma ir dedama ant
ugnies. Užvirus ádedama svogûno, druskos ir vël maišoma. Aukštaitiškas Kûčiø
stalas neapsieina be šutintø kviečiø, kuriuos maišo su medumi, ir barščiø su
„auselëmis“. Dzûkams bûdingos grybø sriubos. Suvalkiečiams – žirniai, obuoliai.
Kûčiø vakarienë pradedama kalëdaičio (plotkelës) laužymu. Kalëdaitis – tai
iš kvietiniø miltø ir vandens tyrelës specialioje formoje iškeptas ir bažnyčioje
pašventintas paplotëlis. Tai šeimos santarvës, duonos simbolis. Kalëdaičius dalyti
pradeda vyriausias šeimos narys. Tarpusavyje dalydamiesi kalëdaičiais, šeimos
nariai sako vienas kitam linkëjimus ateinantiems metams. Bûtina paragauti
visø šio vakaro patiekalø. Kaip jau minëta, stalas nenukraustomas. Aukštaitës
moterys Kûčiø stalo šienelio pasilieka. Já naudoja kaip vaistà: jei maži vaikai
neramiai miega, tokio šieno gniužuliukà deda po vaiko pagalvële, stiprø nerimà
išgyvenantiems namiškiams duoda atsigerti švento šieno nuoviro.
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„Šyvio šokdinimas“ –
kalëdinio laikotarpio
paprotys © Lietuvos
liaudies kultûros centras

Daug Kûčiø magijos veiksmø siejasi su merginø ir vaikinø ateities svajonëmis: ar
tais metais ves, ištekës. Lietuvoje išlikæ burtai, kai pasitelkiamos buitiškiausios,
parankiausios priemonës: glëbiais tvorà matuoti, malkas skaičiuoti, batà mesti
per galvà durø link, žvakæ, alavà á vandená lašinti. Šios nakties sapnai labai
pranašiški. Stebuklingà naktá pranašiškus sapnus gali „iššaukti“ vanduo, vyriškas
drabužis, plaukas, Kûčiø valgiø likučiai ir pan.
Kûčiø vakaras dël gausybës
archajiškø papročiø, lemiančiø
žmogaus tarpusavio darnà,
pagarbà mirusiems, gyvûnijos
pasauliui, ûkio gerovæ, vedybas,
buitá, visuomet buvo laikomas itin
svarbiu, laukiamu, stebuklingu
vakaru ir naktimi.

Aptarkite su mokiniais, kaip jø šeimos švenčia Kûčias. Kokiø šios šventës tradicijø
yra laikomasi? Ar prisimenama jø senoji prasmë? Kokie tradiciniai Kûčiø stalo
patiekalai? Ar jø šeimose šá vakarà dar prisimenami mirusieji? Kà yra girdëjæ apie
šios nakties stebuklus ir kaip aiškintø bûtent Kûčiø meto neáprastumà? Kada ir
kaip puošiama Kalëdø eglutë? Gal dar atliekami kokie nors spëjimai, veiksmai,
pranašaujantys ateitá?
Nijolë Marcinkevičienë

p Užgavënës

Užgavëniø
persirengëliai
© Lietuvos liaudies
kultûros centras/
Fotografija: Ramûnas
Virkutis

Dauguma Užgavëniø dienos tikëjimø siejosi su
linais. Kad užsiauginus ilgapluoščiø linø, reikia
namuose nesëdëti – važiuoti á svečius pas
gimines, aplankyti kaimynus, pasisupti, pačiužinëti
nuo kalnø. Kad linai gerai augtø – Seirijø krašto
merginos nuo kalnelio čiužinëdavo verpimo
ratelio prieverpstæ pasidëjusios. Dar XX a.
pradžioje didesnëje Lietuvos dalyje buvo áprasta
Užgavëniø dienà žlugtà velëti, kad linø pluoštas bûtø
baltesnis.
Svarbiausias iki mûsø dienø išlikæs
Užgavëniø paprotys – linksmas
besibaigiančios žiemos karnavalas.
Visi svarbiausieji Užgavëniø kaukiø
pavidalai buvo iš kasdienës kaimo
aplinkos. Dažniausiai kaukës
turëdavo seno, negražaus žmogaus
bruožø – buvo išryškinama
nosis, iškreipiama bedantë
burna, asimetriškos akys. Vienos
kaukës bûdavo išraiškingesnës,
su didelëmis kumpomis nosimis,
kitos – visai be jø. Užgavëniø
kaukës, kad ir kokios jos bûtø
baisios, visos šypsosi.

Morë –
piktoji
žiemos dvasia
© Lietuvos
liaudies kultûros
centras/Fotografija:
Ramûnas Virkutis
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Elenos Adomaitienës
paveikslo „Užgavënës“
fragmentas, 1988 m.
© Lietuvos liaudies kultûros
centras/Fotografija:
Ramûnas Virkutis

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Užgavënës – ne šventë, o tik išskirtinë diena –
užgavëjimas prieš pasninkà. Tikima, kad sotumas per
Užgavënes garantuoja sotumà visus metus. Užgavëniø
dienà visoje Lietuvoje valgomi ritualiniai patiekalai:
riebi kiauliena, blynai – tikima, kad apvali jø forma
simbolizuoja magiškà ratà arba saulæ, kiaušinienë –
kad vištos bûtø dëslios. Žemaitijoje populiarus
šiupinys – šutinti žirniai su dubens viduryje ákišta
kiaulës uodega. Užgavëniø, kaip ir Kûčiø vakarienës
maisto likučiams, anksčiau buvo teikiama magiška galia.
Tikëta, kad prieš pirmàjà pavasario oræ ištepus žagrës
noragus nuo Užgavëniø pasiliktais taukais
suartoje dirvoje usniø neásiveis.

Morë Vilniaus
Rotušës aikštëje
© Jûratë Raugalienë

Persirengëliai, daugiausia vyrai ir paaugliai, apsitaiso senais išvirkščiais
kailiniais, susijuosia pančiu, veidà išsisuodina arba pridengia
medinëmis ar tošinëmis kaukëmis su kiek ámanoma baisesne
išraiška. Jie vedasi „gyvulius“ – arklá, ožá, gervæ, taip pat giltinæ,
velnià ir kitus personažus. Tokie personažai skirtingose Lietuvos
vietovëse turëjo šiek tiek savità charakterá. Kita persirengëliø
grupë – iškamšos Morës vedžiotojai. Morë, Katrë, Magdë, Senë
Kûniškë, Gavënas, Čiučela, – personifikuota piktoji žiemos
dvasia, kuri šventei baigiantis sudeginama ar paskandinama
eketëje, nustumiama nuo kalno rogutëmis – taip suvaidinamas
mitas apie žiemos pragaištá. Ji aprengta palaikiais drabužiais, didele
krûtine, o ant galvos – eglišakiø vainikas. Pamëklë pritaisyta ant vežimo
tekinio, užmauto ant rogiø pavažos vieno stipino.
Kad karnavale naudojamas rogiø-ratø hibridas, simbolizuojantis žiemos ir pavasario
sandûrà, kad naudojamos ožio, arklio, meškos, gervës, agrarinës vaisingumo magijos
reiškëjø kaukës, kad improvizacijose nevengiama erotiškumo, liudija Užgavëniø karnavalà
ikikrikščioniškoje epochoje turëjus tikslà pažadinti pavasará, augmenijos gyvybæ, žemës
gebëjimà gimdyti ir užauginti naujà derliø.
Dar vienas su vaisingumu susijæs Užgavëniø akcentas – netekëjusiø merginø ir nevedusiø
vyrø erzinimas. Jaunimo vakarëliuose ant vyresnio vaikino nugaros kabinama nedidelë
medžio šaka, žuvies kaulas. Vyresnës merginos iš vakarëliø buvo išvežamos geldoje arba
jø namø durys užritinamos kalade. Tai tam tikras rûpinimasis bendruomenës gyvastimi,
priminimas apie vedybas ir proga išsireikalauti vaišiø.
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Užgavëniø papročiai mažiau populiarûs Dzûkijoje ir Suvalkijoje.

p Velykos
Velykø šventës prasidëdavo Verbø sekmadiená ir trukdavo dvi
savaites. Verbø sekmadiená pašventinami anksti pavasará gyvybës
ženklus rodantis gluosnis ir visžalis kadagys. Vilniaus apylinkëse
verbas gamina iš džiovintø žolynø.
Verba saugoma visus metus. Kadagio spyglius beria á ugná
perkûnui griaudžiant, kad netrenktø,
verba parûkomas sunkiai sergantis
žmogus, jos nuoviru girdomi
nuomariu sergantys vaikai. Su
pašventinto gluosnio šakele pirmà
kartà išvaromi gyvuliai á laukus.
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Margučiai © Lietuvos
liaudies kultûros
centras/Fotografija:
Ramûnas Virkutis

Ryškiausias Verbø sekmadienio paprotys –
plakimas verba. Didesnëje Lietuvos dalyje verba
plakama – verbinama ankstyvà rytà, dar lovoje.
Pietryčiø Lietuvoje pamušama tik pašventinta
verba. Plakant sakoma:
Šiaudinis sodas – svarbi Velykø puošmena
© Lietuvos liaudies kultûros centras/Fotografija: Ramûnas Virkutis

„Ne aš mušu,
Verba muša,
Ne tau sopa,
Verbai sopa.
Už savaitës –
Ir Velykos.“
Tai tarsi užkeikimo formulë, per augalo
gyvybingumà pažadinanti žmogø naujai ûkio
veiklai, suteikianti jëgø ir sveikatos.
Per Didžiàjà (paskutinæ prieš Velykas) savaitæ
ypač kruopščiai sutvarkoma visa sodyba. Velykø
Kadagio šakelë – svarbiausias Verbø sekmadienio simbolis
šeštadiená á namus parsinešama šventos ugnies ir
© Lietuvos liaudies kultûros centras
Fotografija: Ramûnas Virkutis
vandens. Ugnimi pakuriama krosnis šventiniams
valgiams gaminti, kiaušiniams dažyti. Vandeniu pašlakstomos visos keturios namø kertës –
palaiminti namai, išvaikomos per žiemà susikaupusios blogybës. Šiuo vandeniu laiminamas ir
valgiais turtingas šventinis stalas. Velykinis vanduo vartojamas visus metus: kaip vaistas nuo
nerimo, nuo piktøjø dvasiø.
Ádomiausias užsiëmimas – kiaušiniø dažymas. Dažniausiai dažoma gamtiniais dažais: rugiø
želmenimis, beržo vantomis, svogûnø lukštais, àžuolo ir alksnio žievëmis. Plačiausiai
naudojamos dvi kiaušiniø marginimo technikos: išrašymas tirpytu vašku ir nudažyto kiaušinio
išskutinëjimas peiliu.
Velykø stalas užtiesiamas balta linine staltiese. Centre statomas kiaušininkas – eglutë su
gražiausiais margučiais arba juodžemio pridëtame dubenyje želdintø avižø dubuo su tešliniu
avinëliu ir ryškiaspalviais kiaušiniais. Pagrindiniai valgiai: virtas ar keptas kumpis su krienais,
mielinis pyragas, sûris, sviestas. Valgyti pradedama nuo kiaušinio. Dažniausiai vienà kiaušiná
dalijasi visa šeima, kad gyventø draugiškai ir laimingai.
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Velykaičiø lukštai surenkami. Dalis atiduodama vištoms, kad bûtø dëslios, kiti apkasami
tarplysvyje, kad amaras nepultø javø ir daržoviø.
Antràjà Velykø dienà vaikai jau bëga atsiimti margučio pas krikšto tëvus, kaimynus. Kai kuriuose
Lietuvos kraštuose vaikai randa kiaušiniø specialiai prie namo kampo padarytame lizdelyje
ar ant palangës kepurëje, o mergaitës – iš skarelës susuktoje gûžtelëje. Tai Velykø bobutës
darbas.

Anksčiau pirmosios Velykø dienos vakarà visoje Lietuvoje buvo tradicija jaunø vyrø grupei
pradëti vaikštynes. Tokia grupë vadinama sveikintojais – lalaunykais. Dabar šis paprotys išlikæs
tik Pietryčiø Lietuvoje. Pritariant muzikos instrumentams, buvo giedamos Velykø giesmës.
Netekëjusioms merginoms dainuojamos vestuvinës dainos – lalinkos. Tai palinkëjimas greitai ir
sëkmingai ištekëti. Už pasveikinimus bûdavo atsidëkojama margučiais.
Nijolë Marcinkevičienë

© Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija, 2005

Jaunimas labiausiai mëgsta daužyti ir ridenti margučius. Ridenama nuo ákalniø, iš medžio luobo
darytais loveliais. Jeigu loveliu paleistas margutis užkliudo esantá pakalnëje, tai užkliudytàjá
leidžiantysis pasiima. Merginos supdavosi sûpuoklëse. Kuri aukščiau ásisups – tos linai geresni
augs. Paplitæs laistymasis vandeniu. Tai turëjo nulemti vasarinæ, javams reikalingà drëgmæ.

Vilniaus verbos
Vilniaus verbos – tai spalvingos savitø formø
sausø augalø kompozicijos, tradiciškai
užtvindančios Vilniaus gatves Verbø sekmadiená
ir per Kaziuko mugæ – Šv. Kazimiero atlaidus.
Šie ávairiaspalviai tautodailës dirbiniai, nors ir
trapûs bei trumpaamžiai, yra tapæ ne tik Vilniaus,
bet ir Lietuvos etninio paveldo simboliu. Kai
panašios džiovintø augalø puokštës rišamos
toliau nuo Vilniaus – kitose Lietuvos vietose
arba, pavyzdžiui, šiaurës Lenkijoje – jos taip pat
vadinamos Vilniaus verbomis.

Verbos © Lietuvos liaudies
kultûros centras/Fotografija:
Ramûnas Virkutis
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Vilniaus verbø kilmë nëra visai aiški, taip pat
tik apytiksliai žinomas ir jø atsiradimo laikas –
maždaug XIX a. vidurys. Manoma, kad
svarbiausia verbø atsiradimo priežastis buvo
biblinio Kristaus ážengimo á Jeruzalæ minëjimo
pamaldos. Á Palmiø sekmadienio (Lietuvoje
vadinamo Verbø sekmadieniu) mišias visame
pasaulyje atsinešamos ne tik palmiø šakos, bet
ir dirbtinës „palmës“, sukomponuotos iš ávairiø
augalø arba kitokiø medžiagø. Kitose šalyse daromos ávairiø formø ir ornamentø
verbos dažnai atrodo labai egzotiškai, o kartais – ir áspûdingø matmenø.
Tačiau Lietuvoje ir XIX a., ir dabartiniais laikais Verbø sekmadiená á bažnyčià
nešamos kuklios žalio kadagio šakelës, prie kuriø á puokštelæ kartais papildomai
pridedama kitø pavasará prabundančiø augalø: karklø, žilvičiø, gluosniø šakeliø,
pirmøjø pavasario gëliø.
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Linkstama manyti, kad Vilniaus verbos kilusios iš senøjø Vilniaus amatininkø
cechø procesijø puošmenø. XIX a. Europos miestuose dirbtinës gëlës buvo
labai mëgstamos ir ávairiai naudojamos. Jos darytos iš popieriaus, brangiø
audiniø, spalvoto vaško bei kitokiø puošniø ir spalvingø medžiagø, pardavinëtos
mugëse ir krautuvëlëse. Dirbtines gëles dažniau pirko miestiečiai, bet kartais jø
ásigydavo ir kaimo žmonës – tradiciniams kaimo merginø galvø papuošalams,
kitokioms dideliø švenčiø puošmenoms. Tačiau kaimo žmogui dirbtinës gëlës,
matyt, buvo per daug brangi žaliava trumpaamžei Verbø sekmadienio palmei.
Tad atrastas originalus pakaitalas – gyvi augalai, surinkti ir sudžiovinti praëjusià
vasarà. Manoma, kad XIX a. antrojoje pusëje Vilniaus gyventojams verbos
bûdavo daromos iš popieriniø gëliø, o kaimo gyventojams – iš augalø. Bûtent
pastarosioms sausø augalø kompozicijoms visø pirma ir prigijo Vilniaus verbø
vardas.
Ilgà laikà Vilniaus verbos buvo rišamos tik labai nedidelëje teritorijoje, kuri XX a.
plëtësi, tačiau palyginti nesparčiai. Šio arealo branduolys – á šiaurës vakarus nuo
Vilniaus esantys kaimai: Grioviai, Kriaučiûnai, Pasieniai, Padekoniškës, Platiniškës,
Plytinë, Salotë. Minëtø kaimø gyventojai jau XIX a. verbomis prekiaudavo prie
bažnyčiø prieš pat Verbø sekmadienio mišias. Lietuvos kaimo žmonëms Vilniaus
verba neatstodavo žalios kadagio šakelës, o buvo tik jos papildymas, papuošimas.

Iš bažnyčios parsineštomis pašventintomis verbomis papuošdavo namus, o
specialiai tam nupintas plokščias verbas užkišdavo už šventøjø paveikslø.
Apie XX a. ketvirtàjá dešimtmetá Vilniaus verbomis pradëta prekiauti ir per
Kaziuko muges, garsëjusias ne miesto amatininkø, bet kaimiškais, regionui
bûdingais valstiečiø dirbiniais. Tuo laiku verbos jau buvo tapusios žinomu šio
krašto etnografiniu suvenyru, perkamu atvykusiø prekeiviø ir keliauninkø. Yra
išlikæ duomenø, kad nupirktas verbas prekeiviai veždavo á užsienio šalis, kur
tokie dirbiniai taip pat turëjo paklausà.
Išaugus verbø paklausai ir populiarumui, pradëjo plëstis, daugiausia á aplinkinius
kaimus, ir jø gamybos arealas. Dažniausiai šià tradicijà „atsinešdavo“ á kità kaimà
ištekëjusios moterys, išmokusios verbø pynimo savo šeimose. Rečiau šis menas
bûdavo nusižiûrimas mugëje. Beje, iki pat šiø dienø arealas, kuriame rišamos
Vilniaus verbos, yra išlikæs palyginti nedidelis ir kompaktiškas. Jis tai plečiasi,
toldamas nuo pradinio branduolio, tai vël traukiasi – amato populiarumas
priklauso nuo didëjančios arba mažëjančios šiø dirbiniø paklausos. Kartais
verbomis susidomi ir pradeda jas rišti pavieniai asmenys, gyvenantys kitose
Lietuvos vietose, tačiau niekur kitur šis menas taip ir netapo tradiciniu gyventojø
grupës užsiëmimu.
Tuo tarpu nedidelëje pirminëje teritorijoje verbos ne tik vis dar rišamos, bet ir
nuolat kinta: kasmet kuriamos ir tradicinës, ir naujos, kiek kitokiø formø verbos,
greta seniai naudojamø žolynø pridedama naujø augalø, kinta spalviniø deriniø
mados – vienais metais madingi ryškiai dažyti, kitais – natûraliø spalvø augalai.
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Dauguma verboms rišti naudojamø
augalø yra laukiniai. Vienas svarbiausiø –
smiltyninis šlamutis, be to, verbø
viršûnëms renkamos katpëdëlës,
motiejukai, kraujažolës, smilgos
ir nendrës. XX a. pradëta rišti ir
ašarëles, miežiø, rugiø, avižø varpas,
žvagines, sausučius. Kai kurios gëlës,
skirtos verboms, pavyzdžiui, šlamučiai,
auginami darželiuose – dabartiniu
metu pradëta dažniau naudoti visokias
naujai atsiradusias ir tinkamas džiovinti
darželio gëles. Surinkti augalai rišami
á šluoteles, džiovinami pavësyje. Iki
ateinant rišimo sezonui, jie laikomi
pastogëse ar kitose tam tinkančiose
patalpose. Verbininkai gerai pažásta

Vilniaus verbos
© Paulius Mudënas
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Vilniaus verbos dažniausiai rišamos iš sausø džiovintø augalø. Rečiau verboms
naudojamos iš po sniego ištrauktos samanos, bruknienojai, pataisai ir kiti
žaliuojantys augalai. Žaliava renkama ávairiu metø laiku – tada, kai reikiami
augalai yra puošniausi ir išvaizdžiausi. Išlikæ seni piešiniai rodo, kad anksčiau
verboms naudota mažiau augalø, laikui
bëgant jø sàrašas vis plëtësi.

savo apylinkëje esančias žolynø augimvietes, žino jø žydëjimo laikà, moka
deramai sudžiovinti skirtingus augalus.
Dalis džiovintø augalø dažoma. Galima pastebëti, kad jø spalvos atitinka tradicinës
aukštaičiø bei dzûkø tekstilës spalvas – paprastai ir dažoma tais pačiais tekstilei
skirtais anilino dažais. Ryškiø spalvø kiekis verboje taip pat dažniausiai yra toks kaip
liaudies audinyje – nuo dviejø iki penkiø. Dažnos dažytø augalø spalvos – raudona,
tamsiai violetinë, tamsiai raudona, žalia, geltona. Šios spalvos, nors ir ryškesnës,
tačiau gana artimos natûralioms gëliø spalvoms. Kai kurias šiø spalvø natûraliai
išlaiko ir džiovinti augalai. Nedažyti žolynai sudaro pilkà, gelsvà ar žalsvà fonà
ryškiaspalviams pavieniams žiedams arba smulkiø žiedeliø grupëms. Visai nedažytø
žolynø verbos, kurioms bûdingi gelsvi, žalsvi, pilkšvi tonai, dažniausiai rištos XX a.
7–8 dešimtmetyje. Tokias verbas labiau vertino (kartais patys ir rišdavo) miesto
gyventojai, taip išreikšdami tuo laikotarpiu populiarià liaudies meno sampratà. Tuo
tarpu kaime prislopintø spalvø verbos nebuvo mëgstamos.
Nusistovëjæs tradicinis žolynø dažymas suteikia verboms ne prieštaraujantá gamtai,
bet tarsi pagražintà, paryškintà kolorità, ir toks ádomus spalvinis sprendimas yra
turbût viena svarbiausiø šiø trapiø meno kûriniø patrauklumo priežasčiø.

Vilniaus verbos
Kaziuko mugëje
© Paulius Mudënas
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Nuo seno verbas kaime pradedama rišti tuojau po Užgavëniø ir šis darbas trunka
iki pat Verbø sekmadienio. Dažnai á šá darbà ásitraukia visa šeima, net ir mažamečiai
vaikai, tačiau vis dëlto svarbiausios šios tradicijos puoselëtojos ir pagrindinës verbø
rišëjos šeimoje yra moterys.
Verba rišama tokiu bûdu: imama tiesi šakelë, paprastai lazdyno, prie jos plonojo
galo pririšama viršûnë – smilgø, nendriø ar
kitokiø plunksnas primenančiø žoliø kuokštas.
Tada, sukant apie šakelæ stiprø lininá siûlà, nuo
viršaus žemyn dëliojami norimais ornamentais
žolynai ir priveržiami vyniojamu siûlu. Šakelës
apačia paliekama plika – tai verbos kotas,
už kurio ji laikoma. Bûdas atrodo paprastas,
tačiau norint sudëlioti bent kiek sudëtingesnes
kompozicijas reikalingas nemenkas águdimas.
Verbø spalvinë kompozicija ir formos gali bûti
labai ávairios. Seniausios buvo palyginti labai
paprastos: visa verba bûdavo aprišama keliø
ritmiškai pasikartojančiø spalvø vainikëliais.
Panašiai rištos volelio formos verbos turi
bûdingà beveik lygø ir dažniausiai iš smulkiø
gëlyčiø sudëliotà paviršiø. Šiø verbø ornamentai
laikui bëgant darësi vis sudëtingesni: nebe
tik skersiniai žiedeliai, bet ir ávijos, rombeliai,
koreliai, kryputës. Vëliau atsirado plokščios,
dažniausiai vienpusës verbos, skirtos užkišti už
paveikslø. Ir volelinës, ir plokščiosios tradiciniø
formø ir ornamentø verbos rišamos iki šiol, nors
nebe taip gausiai kaip kadaise. XX a. antrojoje

pusëje pasirodë daug naujø formø verbø, kurias bûtø galima apibûdinti kaip
„skulptûrines“. Buvæs tolygios apimties volelinës verbos cilindras dabar vietomis
ásmaugiamas, vietomis išpučiamas, derinami smulkesni ir stambesni žolynai, nuo
pagrindinio verbos kamieno atsišakoja papildomos „ataugos“ ir pan. Verbø rišëjai
kartais duoda tokioms verboms pavadinimus, šiek tiek nusakančius jø formas,
pavyzdžiui, „žibintai“, „grybai“, „karûnëlës“, „balionai“. Labai ávairus ir verbø
dydis. Rišamos ne tik seniau áprastos 30–50 cm aukščio verbos, kurias patogu
pridëti prie bûtinos tai dienai kadagio šakelës, bet ir gerokai didesnës verbos,
vëliau tampančios áspûdingomis interjero puošmenomis, o kai kada ir dviejø metrø
aukščio verbos milžinës.
Vilniaus verbos, be abejonës, yra vienas gražiausiø ir savičiausiø lietuviø liaudies
meno dirbiniø ir tautiniø suvenyrø. Jos ypač ádomios ir vertingos tuo, kad
atstovauja ne tik gyvai, bet ir labai gyvybingai vietinei tradicijai. Iki pat šiø dienø
verbos daromos nedidelëje teritorijoje, kurioje šis amatas perduodamas šeimose
iš kartos á kartà, ir naudojamos visø pirma pagal pirminæ paskirtá – kaip religiniø
apeigø atributas. Netgi prekyba verbomis, neskaitant nedideliø išimčiø, vyksta
tradicinëse vietose ir tradiciniu laiku. Verbø sekmadienio rytà Vilniaus gatvës vis
dar pražysta pasakiško grožio žiedais, o á tà šventæ suplaukia ne tik á bažnyčià
susiruošæ tikintieji, bet ir bûriai savito verbø meno gerbëjø – pasigrožëti tik kartà
per metus matomu reginiu, ávertinti pasirodžiusias verbø pynimo naujienas, o
dažnas – ir ásigyti gražiausià verbà, kuri puoš namus ateinančiais metais.
Teresë Jurkuvienë
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Lietuviø tradicinë tekstilë. Juostos

Kaimo bendruomenëje audë tik moterys –
toks buvo nuo seno áprastas darbø
pasidalijimas. Amatas buvo perimamas iš
motinos, senelës ir kitø giminaičiø. Išmokti
audimo bûdai ir raštai buvo savotiškas
turtas, kurá moterys vertindavo, juo
nesidalindavo su svetimais, o perduodavo
dukterims, kartais dar ir draugëms bei
kaimynëms. Gera audëja bendruomenëje
buvo labai gerbiama, liaudies dainose
mergelë bene dažniausiai giriama dël
dailaus audimo.

Merginos lietuviø tautiniais kostiumais
© Lietuvos liaudies kultûros centras/
Fotografija: Ramûnas Virkutis
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Lietuvos kaimo bendruomenëje audimas
buvo vienas svarbiausiø ir geriausiai
išplëtotø liaudies amatø. Lietuviška namø
darbo tekstilë pasižymëjo puikia audiniø
kokybe, gana sudëtingais audimo bûdais.

Mergaitës dar vaikystëje pradëdavo mokytis austi, o pirmieji jø audiniai
dažniausiai bûdavo juostos. Jas buvo galima austi ne tik staklëmis, o beveik
bet kur – kambaryje ir lauke – naudojant labai paprastus, primityvius árankius.
Merginos dažnai juostas ausdavo per pertraukëles tarp kitø darbø, o mažos
mergaitës audë netgi laukuose, ganydamos gyvulius.
Mokydamosi audimo bûdø, mergaitës ásimindavo ir tradicinius ornamentø
piešinius, bûdingus motyvø derinius – taip mûsø laikus pasiekë mažai pakitæ
labai seni ornamentai. Ypač svarbu bûdavo išmokti ir spalvø derinimo meno:
kiekviename etnografiniame regione buvo savitø vyraujančiø ir papildomø spalvø
deriniø, kuriems sudaryti audëjos skirdavo daug dëmesio.
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Aukštaitiška daugiaraštë
vestuvinë juosta
© Vytautas Balčytis

Juostos, buvusios atskira ir tradicinei kultûrai labai svarbia audiniø rûšimi, anaiptol
nelaikytos visai paprastais, tik mergaičiø, pradëjusiø mokytis audimo, vertais
dirbiniais. Geriausios juostos buvo ryšimos prie išeiginiø kostiumø, dovanojamos
mylimiems ir gerbiamiems žmonëms. Juosta buvo papročiø leidžiama merginos
dovana jaunuoliui, o šis merginai galëdavo dovanoti dailiai drožinëtus verpimo
ar audimo árankius. Labai daug juostø nuotaka turëdavo padovanoti arba
paaukoti vestuviø metu. Juostas aukodavo ir kitokiomis progomis, pavyzdžiui,
dovanodavo savo parapijos bažnyčiai arba, dëkodamos ir melsdamos maloniø,
jomis aprišdavo ávairiose vietose stovinčius kryžius. Kai kuriose šeimose iki mûsø
dienø išsaugotos specialios juostos, naudotos ne vienos giminiø kartos vestuvëms
ar krikštynoms – senovëje tokias juostas tikriausiai turëdavo kiekviena šeima. Jas
ausdavo jau águdusios audëjos iš gerø, brangiø siûlø.
Juostose áausti ornamentai, moterø atmintinai
išmokti dar vaikystëje ar jaunystëje, turëjo
simbolinæ prasmæ: jais bûdavo išreiškiami
laimës, meilës, vaisingumo, apsaugos nuo
pikto bei kitokie geri palinkëjimai. Plintant
kaime raštingumui, kai kuriose Lietuvos
vietovëse, ypač Klaipëdos krašte, á juostas
pradëjo áausti nebe tik senovinius ornamentus,
bet ir jausmingus tekstus, dainø posmus.
Lietuvoje buvo paplitæ keli juostø audimo
bûdai. Ne visi jie buvo vienodai seni ir
lygiai populiarûs kiekviename iš penkiø
etnografiniø regionø. Seniausiu juostø audimo
bûdu laikomas vijimas lentelëmis. Vytinës
juostos labai patvarios ir stiprios, tačiau
sudëtingesnio ornamento išaudimas šiuo
bûdu buvo nelengvas ir lëtas. Manoma, kad
dël šios priežasties maždaug XIV a. vijimà
išstûmë nauja rinktinio audimo technika.
XX a. pradžioje lentelëmis dažniausiai jau
bûdavo vejamos tik tvirtos ir puošnios
šventiniø arklio pakinktø detalës – vadžios
ir pan. Rytø Aukštaitijoje šiek tiek vytiniø
juostø buvo audžiama ir vyriškam kostiumui

papuošti: susijuosimo, batø,
skrybëliø vytinës juostos
paprastai bûdavo siauros,
nuvytos smulkiais paprastais
rašteliais, su prikabintais
spalvingais ávairios formos
kutais.
Rinktinës juostos kaimo
audëjø buvo ypač pamëgtos
ir plačiausiai paplito visuose
Lietuvos regionuose. Á jas
buvo perkelti ir ištobulinti
senieji vytiniø juostø
ornamentai. Kai kur rinktinës
juostos tradicinëms kaimo
reikmëms buvo audžiamos
iki pat XX a. pirmøjø
dešimtmečiø. Vëliau, jau
šiuolaikinës visuomenës
laikais, juostø – dažniausiai
rinktiniø – audimas sudarë
gana nemažà tautiniø
suvenyrø verslo dalá. Tiesa,
šiandien audžiamos juostos
dažnai yra praradusios savo buvusá meniná lygá ir regioniná savitumà, tačiau vis
dar yra tradiciškai laikomos simbolinæ prasmæ turinčiomis dovanomis.
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Lietuviø
tradicinës juostos
© Vytautas Balčytis

Tradicinë rinktinë juosta – pusvilnonis audinys. Jos dugnas buvo audžiamas
iš baltø (nuo XIX a. pabaigos kai kuriose vietovëse ir spalvotø) lininiø arba
medvilniniø siûlø, o raštas išrenkamas iš spalvotø storesniø ir putlesniø vilnoniø
verpalø. Bûdingos rinktiniø juostø raštø spalvos buvo ryškios, sodrios ir kadaise
turëjo simbolinæ prasmæ. Iš seniausiai naudotø labiausiai paplitusi raudona, gana
dažnos žalia ir tamsiai mëlyna spalva, kaip papildomos naudotos juoda ir geltona.
XIX a. antrojoje pusëje audëjos pamëgo ir kai kurias ryškias naujai atsiradusiø
sintetiniø dažø spalvas: tamsiai violetinæ, tamsiai raudonà, ryškià rožinæ.

Daugiausia rinktiniø juostø XIX a. antrojoje pusëje buvo audžiama Dzûkijoje ir
Suvalkijoje, o gerokai mažiau – Aukštaitijoje ir Klaipëdos krašte: ten senovëje
buvusi ši turtinga audimo tradicija pradëjo nykti greičiau. Mažiausiai visokiø
juostø, tarp jø ir rinktiniø, rasta Žemaitijoje – ir tos pačios dažniau išliko regiono
pakraščiuose, matyt, dël kaimyniniø kraštø átakos.
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Kiekviename etnografiniame regione buvo nusistovëjæs savas rinktiniø juostø
raštø rinkinys, mëgstamiausios spalvos, savita juostos pakraščiø ir jos gale áaustø
kutø kompozicija. Pavyzdžiui, Suvalkijos juostos turëdavo pačius vešliausius
visoje Lietuvoje kutus, á kuriuos dažnai bûdavo áaudžiami ne tik ávairiaspalviai
vilnoniai siûlai, bet ir rëželiais sukarpytos puošniø audiniø skiautelës.
Suvalkietiškos juostos pagrindinis raštas dažnai dar bûdavo árëminamas
siauresniais kontrastingos spalvos pakraščiø ornamentais.

Pintines juostas Lietuvoje ryšëjo tik aukštaičiai. Jos buvo pinamos pirštais iš
vilnoniø siûlø keletu bûdu. Vienas pynimo bûdas, kuriuo išaudžiamas labai
tamprus, tàsus audinys, yra labai senas, naudotas dar neolitiniø žvejybos tinklø
gamybai – taip buvo pinamos plačios, minkštos, išilgai dryžuotos vyriškos
juostos. Kiti du bûdai – tai drobinio (dvinyčio) ir ruoželinio (milinio) audinio
siûlø perpynimai. Pintiniø juostø grožis – jø spalvos, dažniausiai kontrastingi,
sodrûs tonai. Bene labiausiai buvo mëgstamas raudonos ir žalios spalvø derinys,
papildytas pora pagalbiniø spalvø – panašaus kolorito buvo ir spalvotieji
aukštaičiø drabužiai.
Kaišytinës juostos austos palyginti nedidelëje teritorijoje, apimančioje dalá
Dzûkijos ir dalá Suvalkijos. Šiuo bûdu, tik kur kas sudëtingesniais raštais,
dar bûdavo audžiamos moterø prijuostës, gal todël ir šios juostos laikytos
moteriškomis – vyrai jø neryšëdavo. Šviesiame lininiame arba medvilniniame
kaišytiniø juostø dugne bûdavo áaudžiami spalvoti vilnoniai ornamentai. Kaišymo
technika (vadinama brošavimu) yra perimta iš profesionaliosios tekstilës, kur ji
buvo gerokai sudëtingesnë. Taikant kaišymo technikà buvo galima kiekvienà
motyvà arba jo dalá austi skirtinga spalva.
Kaišytiniø juostø audimo tradicija nëra labai sena (atsirado, matyt, apie XIX a.
vidurá). Ornamentø tobulumu bei raštø ávairove šios juostos taip ir nespëjo
prilygti rinktinëms juostoms. Tačiau vien tai, kad kaime atsirado tokiø sudëtingø
audiniø, rodë aukštà vietiniø audëjø kvalifikacijà ir dažnai stebino iš toliau
atvykusius tautinës tekstilës tyrinëtojus.
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Be šiø svarbiausiø juostø grupiø bûta ir mažiau reikšmingø, ne tiek gausiai austø ir
ne tiek ištobulintø: tai didžiosiomis kaimo staklëmis austos juostos, primenančios
pluoštinius lovatiesiø audinius, metmenø ripso (be išrinkto ornamento) juostos,
ávairios rankomis pintos ar rištos pynelës.
Rinktines, vytines ir pintines juostas audë dauguma artimesniø ir tolimesniø
lietuviø kaimynø: finougrø, slavø, skandinavø tautos. Tiesà sakant, šie seni,
paprastais árankiais audžiami audiniai paplitæ tarp daugelio pasaulio tautø. Visos
juostas audusios tautos turëjo senas, papročiø pašventintas jø panaudojimo
tradicijas. Tačiau kiekvienos tautos ir kiekvienos mažesnës etninës grupës
(regiono, kartais netgi parapijos) juostos, nors ir turëdamos bendrø bruožø
su artimesniø ir tolimesniø kaimynø audiniais, vis dëlto pačios sudarë unikalø
vietiniø tradiciniø juostø rinkiná, šiandien iškalbingai bylojantá apie tos vietovës
papročius, senuosius tikëjimus, kultûrinius ryšius ir tos apylinkës audëjø talentà.
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Teresë Jurkuvienë

UNESCO
Jaunimo švietimo
apie pasaulio
paveldà
projektas

„Mums reikia ádomiø ir tinkamø švietimo
priemoniø, kurios padëtø suprasti pasaulio
paveldo svarbà. Jauni žmonës turi patys
dalyvauti kuriant šias priemones.“
„Mûsø pasižadëjimas“,
Pirmasis tarptautinis jaunimo forumas
pasaulio paveldo tema, Bergenas, Norvegija

Informacijos ðaltiniai
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Kiti informacijos šaltiniai
Pasaulio paveldo konvencija
Nematerialiojo paveldo konvencija
28 didžiosios pasaulio paveldo vietoviø fotografijos
Pasaulio paveldo žemëlapis
Žmonijos žodinio ir nematerialiojo paveldo šedevrø sàrašas
Skaitmeninë vaizdo plokštelë „Lietuviškas kalendorius“

Terminø žodynas

Apsauga apibrëžia vietovës priežiûros procesà, kuriuo siekiama išlaikyti jos
ypatingas vertybes. Apsauga gali apimti išlaikymà, konservavimà, atnaujinimà ir
atstatymà.

Biologinë ávairovë arba bioávairovë apibrëžia visø gyvybës
formø ávairovæ. Terminas apima visus žemës augalus, gyvûnus ir mikroorganizmus, jø genus ir ekosistemas.
Gamtos paveldas – Pasaulio paveldo konvencijoje apibrëžiamas kaip
gamtiniø bruožø, ekologiniø ir fiziografiniø dariniø ir gamtos vietoviø visuma.
Kultûros vertybiø konservavimo ir restauravimo
tarptautinis studijø centras (International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property; ICCROM) –
teikia specialistø, kurie pataria, kaip išsaugoti kultûros paveldo vietoves, pagalbà,
taip pat organizuoja mokymo kursus apie atnaujinimo priemoniø taikymà.

Tarptautinë muziejø taryba (International Council of Museums; ICOM) skatina ir plëtoja muziejø steigimà bei populiarina muziejininko
profesijà visame pasaulyje.

Tarptautinë paminklø ir paveldo vietoviø taryba
(International Council of Monuments and Sites; ICOMOS) yra atsakinga
už techniná kultûros vietoviø ir kultûriniø kraštovaizdžiø, siûlomø átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà, ávertinimà. Vertina Pasaulio paveldo sàraše esančias ir kitas
kultûros paveldo vertybes visame pasaulyje.

Pasaulio gamtos apsaugos sàjunga (World Conservation
Union; IUCN) pataria Pasaulio paveldo komitetui dël gamtos paveldo vietoviø
atrankos ir átraukimo á Pasaulio paveldo sàrašà, vertina Pasaulio paveldo sàraše
esančias ir kitas gamtos paveldo vietoves visame pasaulyje.
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Project Network; ASPnet) buvo sukurtas 1953 m. UNESCO iniciatyva, siekiant suvienyti pasaulio mokyklas ir plëtoti švietimà apie taikos kultûrà, tolerancijà ir tarptautiná supratimà. Per praëjusius penkis dešimtmečius daugiau nei
7 000 mokyklø visame pasaulyje prisijungë prie Asocijuotø mokyklø tinklo. Su
kiekviena nauja mokykla didëja naujø švietimo metodø ir priemoniø pasirinkimas.
Šiame projekte dalyvauja 22 Lietuvos mokyklos. Daugiau apie Lietuvos asocijuotø mokyklø tinklà skaitykite Internete www.aspnet.lt

Terminø žodynas

Asocijuotø mokyklø projekto tinklas (Associated Schools

Išskirtinë visuotinë vertë – tokià vertæ turi vietovës, kuriø
išnykimas taptø negrážtamu viso pasaulio žmonijos praradimu. Išskirtinë visuotinë vertë dar vadinama tiesiog pasaulio paveldo verte.

Jungtinës Tautos – tarptautinë organizacija, turinti 191 valstybæ naræ. Ji
buvo ásteigta po Antrojo pasaulinio karo, siekiant išlaikyti tarptautinæ taikà ir saugumà, plëtoti draugiškus santykius tarp tautø, skatinti socialinæ pažangà, geresnius gyvenimo standartus ir žmogaus teises.

Jungtiniø Tautø švietimo, mokslo ir kultûros organizacija (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation;
UNESCO) – specializuota Jungtiniø Tautø institucija, turinti 191 valstybæ naræ.
UNESCO tikslas – tarptautinio intelektinio bendradarbiavimo priemonëmis
ádiegti taikos gynimo mechanizmus žmoniø protuose per švietimà, mokslà ir
kultûrà.

Kriterijus, kriterijai taikomi atrenkant ypatingos visuotinës vertës
objektus, siûlomus átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà.

Kultûros paveldas – Pasaulio paveldo konvencijoje apibrëžiamas kaip
paminklø, pastatø, vietoviø ir atskirø objektø visuma.

Kultûrinis kraštovaizdis rodo sàveikà tarp žmogaus ir gamtos.
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Siûlymas – procesas, kurio metu Pasaulio paveldo konvencijà pasirašiusi
valstybë siekia, kad jos teritorijoje esanti paveldo vietovë bûtø átraukta á Pasaulio
paveldo sàrašà. Valstybë pildo specialià paraiškà, kurià siunčia á Pasaulio paveldo
centrà.

Pasaulio paveldas – išskirtinæ visuotinæ vertæ turintis kultûros ir gamtos paveldas, átrauktas á Pasaulio paveldo sàrašà.
Pasaulio paveldo biuras – septyni Pasaulio paveldo komiteto nariai
suformuoja biurà, kuris susitinka du kartus per metus komiteto veiklos planui
parengti.

Pasaulio paveldo komitetas – renkami 21 valstybës atstovai
sudarantys Tarpvyriausybiná pasaulio paveldo komitetà, kuris yra atsakingas už
Pasaulio paveldo konvencijos ágyvendinimà.

Pasaulio paveldo konvencija (Pasaulio kultûros ir
gamtos paveldo globos konvencija) buvo priimta 1972 m.
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vykusios 16-osios UNESCO generalinës konferencijos sesijos metu. Konvencijos tikslas – išsaugoti, konservuoti, perduoti išskirtinës visuotinës vertës kultûriná
ir gamtos paveldà ateities kartoms.

Pasaulio paveldo fondas – savanoriški ir privalomi ánašai, naudojami pasaulio paveldo vietovëms konservuoti ir išsaugoti.

Pasaulio paveldo sàrašas – kultûros, gamtos ir mišraus (kultûros ir

gamtos, taip pat ir kultûrinio kraštovaizdžio) paveldo vietoviø, turinčiø išskirtinæ
visuotinæ vertæ, sàrašas.

Pasauliniai jaunimo forumai pasaulio paveldo tema –
jau ávyko 11 tokiø forumø visame pasaulyje: 1995 m. – Bergene, Norvegijoje;
1996 m. – Dubrovnike, Kroatijoje; 1996 m.– greta Viktorijos krioklio, Zimbabvëje; 1997 m. – Pekine, Kinijoje; 1998 m. – Osakoje, Japonijoje; 1999 m. – Ile
de Gorée, Senegale; 1999 m. – Ifrane, Maroke; 2000 m. – Kernse, Australijoje; 2001 m. – Limoje, Peru; 2001 m. – Karlskronoje, Švedijoje; 2002 m. – Velikij Novgorode, Rusijos Federacijoje. Jaunimo forumø tikslas – skatinti kultûrinius mainus ir jaunø žmoniø supratingumà, suteikti žiniø apie Pasaulio paveldo
konvencijos svarbà, plëtoti regioninius ir nacionalinius veiksmø planus, siekiant
átraukti jaunimà á pasaulio paveldo apsaugà.

„Paveldukas“ – personažas, simbolizuojantis jaunà žmogø, kuris rûpinasi pasaulio paveldo apsauga. Šis personažas buvo sukurtas Pirmajame jaunimo
forume pasaulio paveldo tema, vykusiame 1995 m. Bergene, Norvegijoje.
Pavojuje esančio pasaulio paveldo sàrašas – apima tas
Pasaulio paveldo sàraše esančias vietoves, kurioms, Pasaulio paveldo komiteto
nuomone, gamtos procesai ar žmogaus veikla kelia rimtà grësmæ, ir kurioms apsaugoti reikalingos bendros tarptautinës pastangos. Á šá sàrašà galima átraukti ir
preliminariajame sàraše esančias vertybes.

Preliminarus sàrašas – kiekviena Pasaulio paveldo konvencijà
pasirašiusi valstybë yra prašoma parengti sàrašà kultûros ir gamtos paveldo vietoviø, kurias ketina siûlyti átraukti á Pasaulio paveldo sàrašà per artimiausius 5-10
metø.

237

Sutarties šalis, sutarties šalys – valstybës, prisijungusios prie
Pasaulio paveldo konvencijos. Tokiu žingsniu jos ásipareigoja atrinkti šalies teritorijoje esančias vietoves ir pasiûlyti átraukti jas á Pasaulio paveldo sàrašà. Kai
tokia vietovë yra atrenkama, šalis turi pateikti informacijà, kokiø priemoniø yra
imamasi, kad vietovë bûtø apsaugota, taip pat pateikia vietovës priežiûros planà.
Sutarties šalys yra skatinamos tausoti á Pasaulio paveldo sàrašà árašytas vertybes
ir periodiškai teikti ataskaitas Pasaulio paveldo centrui apie jø bûklæ. Visos sutarties šalys susitinka kartà per dvejus metus UNESCO generalinës konferencijos
sesijø metu vykstančioje sutarties šaliø Generalinëje Asamblëjoje. Generalinëje
Asamblëjoje sutarties šalys renka Pasaulio paveldo komiteto narius, aptaria Pasaulio paveldo fondo veiklos ataskaità ir sprendžia svarbius veiklos klausimus.
Taikos kultûra – disciplininis terminas, apibrëžiantis veiklà, kuria skatiUNESCO Jaunimo švietimo apie pasaulio paveldà
projektas – regioninis projektas, koordinuojamas bendromis UNESCO
Pasaulio paveldo centro ir UNESCO Švietimo sektoriaus Asocijuotø mokyklø
tinklo koordinavimo skyriaus pastangomis. Projekto tikslas – švietimà apie pasaulio paveldà ávesti á mokymo programas viso pasaulio mokyklose ir taip
užtikrinti geresná supratimà apie pasaulio paveldo vertybes ir jø apsaugà.
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nama pagarba taikos vertybëms.

UNESCO generalinë konferencija – visos valstybës UNESCO
narës kartà per dvejus metus susirenka á generalinæ konferencijà, kurios metu
tvirtinama UNESCO organizacijos programa ir biudžetas, priimami tarptautiniai
teisës aktai.
UNESCO Pasaulio paveldo centras yra atsakingas už Pasaulio
paveldo komiteto priimtø sprendimø ágyvendinimà.

Valstybë narë – taip sutrumpintai vadinamos valstybës esančios
UNESCO narëmis.

Žodinis ir nematerialusis paveldas – tai ilgainiui nusistovëjusi
veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, ágûdžiai, taip pat su jais susijusios priemonës, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijusios kultûros erdvës,
kuriuos bendruomenës, grupës ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonës pripažásta
savo kultûros paveldo dalimi. Šá nematerialøjá kultûros paveldà, perduodamà
iš kartos á kartà, bendruomenës ir grupës nuolat atkuria reaguodamos á savo
aplinkà, á sàveikà su gamta ir savo istorija.
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Šv. Jono g. 11
LT–01123 Vilnius
Lietuva
Tel.
(8 5) 210 73 40
Faks. (8 5) 210 73 43
El. paštas: lietuva@unesco.lt
http://www.unesco.lt

Pasaulio paveldo centras
UNESCO Headquarters
World Heritage Centre
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
El. paštas: wh-info@unesco.org
http://www.unesco.org/whc

¢

UNESCO bûstinë
UNESCO Headquarters
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
http://www.unesco.org

Asocijuotø mokyklø
projekto tinklas
UNESCO Associated Schools Project
Network
Education Sector
UNESCO Headquarters
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
El. paštas: aspnet@unesco.org
http://www.unesco.org/education/asp

Tarptautinës organizacijos

Kultûros vertybiø konservavimo ir
restauravimo tarptautinis studijø
centras (ICCROM)
ICCROM
Via di San Michele 13
I-00153 Rome
Italy
El. paštas: iccrom@iccrom.org
http://www.icomos.org/iccrom

Tarptautinë istoriniø vietø ir
paminklø taryba (ICOMOS)
ICOMOS
49–51 rue de la Fédération
75015 Paris
France
El. paštas: secretariat@icomos.org
http://www.icomos.org
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Lietuvos nacionalinë
UNESCO komisija

Kontaktiniai adresai

Kontaktiniai
adresai
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Pasaulio apsaugos sàjunga
(IUCN)

Pasaulio paveldo miestø
organizacija (OWHC)

IUCN
Rue Mauverney 28
CH–1196 Gland
Switzerland
El. paštas: mail@iucn.org
http://www.iucn.org

OWHC
56 Rue Saint-Pierre
Quebec G1K 4A1
Canada
El. paštas: secretariat@ovpm.org
http://www.ovpm.org

Tarptautinë muziejø taryba
(ICOM)

Šiaurës šaliø pasaulio paveldo
biuras (NWHO)

ICOM
1 rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
El. paštas: secretariat@icom.org
http://www.icom.org

NWHO
Postbox 8196 Dep.
N–0034 Oslo
Norway
El. paštas: nwho@ra.no
http://www.grida.no/ext/nwho/index.htm

Jungtiniø Tautø Aplinkos
programos Pasaulio apsaugos
stebësenos centras (WCMC)

Pasaulio turizmo organizacija
(WTO)

UNEP WCMC
219 Huntingdon Road
Cambridge CB3 0DL
United Kingdom
El. paštas: info@unep-wcmc.org
http://www.unep-wcmc.org

WTO
Capitán Haya 42
28020 Madrid
Spain
El. paštas: omt@world-tourism.org
http://www.world-tourism.org

Pastaba: pirmiau pateikta informacija gali keistis. Dël pasikeitusiø kontaktø
konsultuokitës su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija.

Informacija apie Pasaulio paveldà ir Asocijuotø mokyklø projekto tinklà pateikiama šiose Interneto svetainëse:
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Pasaulio paveldo centras
http://www.unesco.org/whc
Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija
http://www.unesco.lt
Asocijuotø mokyklø projekto tinklas (ASPnet)
http: //www.unesco.org/eduation/asp

