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PAVELDAS

EUROPOS
PAVELDO DIENOS
RIETAVE
V YTAS RUTKAUSKAS

Europos paveldo dienø idëja 1984 m. gimë
Prancûzijoje. Per trumpà laikà ji tapo þinoma ir buvo
pradëta ávairiai ágyvendinti daugelyje pasaulio ðaliø.
Europos Tarybos iniciatyva 1991 m. Europos paveldo
dienos pradëtos rengti visame Europos þemyne. Taip
susidarë prielaidos akcentuoti tarp ávairiø Europos
ðaliø ðimtmeèiais vykusius kultûrinius mainus, kuriø
pagrindu ir susiformavo ðiandieniø valstybiø kultûros
paveldas.
Nuotraukoje – Rietavas apie 1900-uosius metus. Nuotrauka ið
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos archyvo.
Fotografas neþinomas
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Lietuvoje Europos paveldo dienos Kultûros paveldo departamento
prie Kultûros ministerijos iniciatyva buvo pradëtos rengti 1995 metais. Jas organizuoja miestø bei rajonø savivaldybës, kurios yra
Lietuvos kultûros paveldo objektø valdytojos. Ðià jø veiklà koordinuoja Kultûros paveldo departamentas. Vienas ið svarbiausiø kultûros paveldo dienø tikslø – pasiekti, kad Europos paveldo dienos
taptø vietos bendruomeniø gyvenimo dalimi, bûtø átrauktos á jaunimo veiklos programas. Akcentuodamas muziejø, mokyklø, bibliotekø, kitø suinteresuotø institucijø didþiulæ bendradarbiavimo ðioje
sferoje reikðmæ, Kultûros paveldo departamento Tarptautiniø ryðiø
su visuomene ir edukacijos skyriaus vadovas Alfredas Jomantas
2006 m. Europos paveldo dienø programos áþangoje raðë: „[...] bûtø
trumparegiðka, jei apie tautos ir valstybës savastá, jos kultûros
paveldà kalbëtø tik specialistai. Kultûros vertybiø iðsaugojimas
tikrai nëra vien kultûros paveldo saugotojø, restauratoriø, istorikø
ar kokios nors kitos srities specialistø reikalas. Tai nedaloma visuomenës raidos proceso dalis.
Vieðëdami bet kurioje Europos ðalyje, nesunkiai pastebime, kaip
ten suvokiamos, naudojamos ir saugomos kultûros vertybës. Tuo
pagrindu galime spræsti apie sveèios ðalies visuomenës bei jos
lyderiø raidos lygá. Kultûros paveldo bûklë iðduoda, kokiomis ligomis serga visuomenë ir kokius uþdavinius sprendþia vietos valdþia. Pirmiausia pastebime tai, ar vietos valdþiai kultûros paveldas – materialûs tautos savasties þenklai – yra tikra, ar tik primesta deklaruojama ver tybë. Jaunimo santykis su kultûros paveldu
kaip veidrodyje atspindi mûsø ateities visuomenës bëdas [...].
Todël taip svarbu, kad paveldo iðsaugojimo procese dalyvautø
kuo platesnë visuomenë, kad specialistai ir atsakingieji uþ jo saugojimà sudarytø kuo galingesná sàjungininkø frontà. Tam ir skirta ði
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Europos Tarybos programa, pirmiausia kreipianti tautas á savo kultûros paveldà, skatinanti paþinti jo iðtakas ir kontekstà, suvokti jo
vertæ ir imtis já puoselëti [...]“.
Rietave Europos paveldo dienos pirmà kartà buvo paminëtos
1999 m. rugsëjo mënesá. Kolegø ið Vilniaus padràsinti Rietvo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus (tuo metu – Þemaièiø dailës muziejaus Rietavo filialo) darbuotojai drauge su kitais kultûros paveldo
puoselëtojais plaèiajai visuomenei pristatë kompleksinæ programà
„Europa. Bendras palikimas: istoriniai parkai ir sodai Lietuvoje“.
Tai buvo aktyvios paþinties su atgimstanèiu Rietavo parku diena.
Klausydamiesi iðsamiø parkotyrininko Kæstuèio Labanausko, kitø
kultûros paveldo specialistø pasakojimø bei komentarø rietaviðkiai ir jø sveèiai tà dienà tarsi naujomis akimis paþvelgë á XX a. I p.
sunaikintà Oginskiø rûmø parterio erdvæ, atrado ið neáþengiamø
brûzgynø iðvaduotas ûksmingas alëjas, 1993–1995 m. atkurtus
romantiðkus Jûros upës uþutekius su dirbtiniø kalvø keteromis,
kitas parko áþymybes ir „staigmenas“. Be visa kita, malonia staigmena tapo ir 1992 m. atstatyto Oginskiø rûmø portiko vaizdas,
iðspausdintas tais metais Lietuvos Europos paveldo dienø plakatuose. Tø dienø metu Rietave skambëjusios Rietavo meno mokyklos puèiamøjø orkestro atliekamos vidurdienio melodijos, vakarinis M. K. Èiurlionio kvarteto koncertas Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejaus kiemelyje átaigiai perteikë daugiau nei prieð
ðimtà metø Rietave klestëjusiø muzikiniø tradicijø nuotaikà. Visa
tai pasiekë pirmøjø Rietave Europos paveldo dienø renginiø dalyviø
ðirdis. Tiems, kas juose tàsyk dalyvavo, neliko abejoniø, kad tokiø
renginiø reikia ir ateityje.
Taip Rietave pradëjo formuotis Europos paveldo dienø tradicijos. Tai buvo nelengvo, bet labai prasmingo darbo pradþia.
2000–2011 m. istoriniame Rietavo Oginskiø kultûros istorijos
muziejaus (buvusios Bogdano Oginskio muzikos mokyklos) kiemelyje vienuolika kartø á aukðtá kilo ðventinës Europos kultûros
paveldo dienø vëliavos, skambëjo puèiamøjø instrumentø orkestrø
atliekama muzika, ðventës dalyviø, sveèiø sveikinimo kalbos, klegëjo jaunatviðki balsai. Vienuolika kartø èia buvo atidaromos teminës parodos, vyko paveldo dienoms skirtos konferencijos. Tiek pat
kartø ðiø dienø dalyviai ið miestelio pasukdavo á paþintines ekskursijas, kuriose aplankydavo kultûros paveldo objektus, susijusius
su tais metais organizuojamø Europos kultûros paveldo dienø tema. Jø bûta ávairiø: „Technikos paminklai Lietuvoje“ (2000 m.);
„Lietuvos gynybiniai átvirtinimai“ (2001 m.); „Medinë architektûra
Lietuvoje“ (2002 m.); „Istoriniai miestai: sena ir ðiuolaikiðka“
(2003 m.); „Þydø kultûros paveldas“ (2004 m.); „Kultûros vertybës
ir kultûrinis turizmas“ (2005 m.); „Iðsaugokime praeitá“ (2006 m.);
„Kultûros keliai Lietuvoje“ (2007 m.); „Istoriniai vargonai Lietuvoje“ (2008 m.); „Istorijà kuriame kartu“ (2009 m.); „LDK giminiø
istorija ir dvarø paveldas. Ðeima ir kultûros paveldas“ (2010 m.);
„Paslëpti lobiai. Sienø tapyba“ (2011 m.).
Europos paveldo dienø reikðmë Rietave ypaè iðaugo 2005 m.,
kai buvo pradëta formuoti ir ágyvendinti pasirengimo iðkilaus valstybës ir visuomenës veikëjo kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1836) 250-osioms gimimo metinëms programa. Simboliðka, kad á ðià veiklà nuo pat pirmøjø dienø aktyviai ásijungë Didþiojoje Britanijoje gyvenantis M. K. Oginskio provaikaitis kompozitorius, pianistas Ivo Zaluskis. Moksliniø konferencijø praneðimai,
archyviniø tyrimø ir ekspedicijø medþiaga, lietuviø kalba iðleisti Oginskiø raðytinio palikimo leidiniai sudarë papildomas prielaidas giliau

Rietavo dvaro oranþerijø patalpa, skirta palmëms auginti apie 1936-uosius
metus (prieð nugriaunant pastatà). Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus rinkiniø

paþinti ir suprasti ne tik Rietavo, bet ir kitø vietoviø, taip pat ir visos
buvusios Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës paveldà, gerai iðanalizuoti Oginskiø kultûros kelio tikslus ir uþdavinius.
Pastarajai temai ypaè daug dëmesio buvo skirta 2012 m. Europos dienø programoje „Genius Loci. Vietos dvasia“. Jos pristatyme, be Rietavo savivaldybës kultûros paveldo puoselëtojø, dalyvavo nemaþas bûrys bendraminèiø ið Kaiðiadoriø, Elektrënø, Plungës, Rykantø, Salantø, Vievio, Vilniaus, kitø vietoviø, kurios yra
susijusios su kunigaikðèiø Oginskiø paveldu ir jø veikla. Á renginius
aktyviai ásijungë ir Rietavo verslo informacinio centro vykdomo
gretutinio Pietø Baltijos programos projekto „Verslo ir kultûros partnerystë“ dalyviai bei sveèiai ið Lenkijos ir Vokietijos. Bendrai surengtoje tarptautinëje konferencijoje „Vietos dvasia. Oginskiø kultûros kelias“ ávairiais aspektais buvo analizuojama Oginskiø paveldo átaka Rietavui. Buvo aptariamos ir verslo bei kultûros partnerystës perspektyvos, pagrindinës Oginskiø kultûros kelio formavimo prielaidos, aktualizuota M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø
reikðmë regioniniam ir tarptautiniam bendradarbiavimui.
Ðiandien jau akivaizdu, kad Rietave vykstantys Europos paveldo dienø renginiai ne tik padeda plësti istorinës atminties akiraèius,
bet ir brandina èia gyvenanèiø þmoniø atsakomybæ uþ ðio paveldo
iðsaugojimà, daro átakà (padiktuoja aktualias kultûros temas) ðiuolaikinei þiniasklaidai, skatina turizmo plëtrà ir bendradarbiavimà
tiek ðalies, tiek ir tarptautiniu mastu.
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