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A tkuriant Lietuvos Didžiosios  
 Kunigaikštystės valdovų rūmus, 

labai svarbi europinė istorinių 
rezidencijų atkūrimo ir jų pritaikymo 
modernioms kultūros funkcijoms patirtis. 
2006 m. rudenį Vilniuje buvo surengta 
tarptautinė konferencija „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties 
kontekste“. Joje pradėta mokslininkų 
diskusija buvo pratęsta Berlyne nuo  
2007 m. balandžio 29 d. iki gegužės  
1 d. vykusiame simpoziume „Berlyno 
rūmuose – Humboldtų forumas? 
Sunaikintų rezidencijų atstatymas ir 
rekonstrukcija Vokietijoje bei Europoje 
(1945–2007 m.)“. 

Dr. Vydas Dolinskas. V. Rutkausko nuotr.

Berlin Symposium – on Rebuilding and Reconstruction of 
Destructed Residencies in Germany and in Europe during 
1945–2007 
Vydas DOLINSKAS

In autumn 2006 were an international conference “Royal 
Palace of the Grand Duchy of Lithuania and its Reconstructi-
on within the Context of European Experience“ was arranged 
in Vilnius. The scholars’ discussion initiated then received its 
continuation in Berlin on 29 April - 1 May, 2007 m. at a sym-
posium “Berlin Palace – Humboldt Forum? Rebuilding and 
Reconstruction of Destructed Residencies in Germany and in 
Europe (1945–2007)“.
Most of the conference time was devoted to the experience 
of the rebuilding and reconstruction of German historical 
residencies, which could be helpful in reconstruction of the 
Berlin Palace. In order to illustrate a broader European con-
text of historical residencies reconstruction the conference 
curator Guido Hinterkeusers has chosen two objects – the 
Warsaw Royal Castle and Royal Palace of the Grand Duchy 
of Lithuania in Vilnius. The Berlin conference, on one hand, 
served as a good occasion to present the project of recons-
truction of the Royal Palace of the Grand Duchy of Lithuania 
in Vilnius at an international forum, on the other hand, to 
check the European context of some decisions related to 
the reconstruction of the Royal Palace, to compare Vilnius 
experience with the German and the experience of countries 
in Europe.
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ur N uo balandžio 27 d. iki gegužės 1 d. Berlyne vykusios  

 tarptautinės mokslinės konferencijos „Berlyno rūmuose – 
Humboldtų forumas? Sunaikintų rezidencijų atstatymas ir 
rekonstrukcija Vokietijoje bei Europoje (1945–2007 m.)“ 
pavadinimas galėjo kiek klaidinti. Atrodė, kad daugiausia 
dėmesio bus skiriama Berlyno miesto rūmų (Stadtschloss) 
vietoje Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) laikais 
pastatytų Respublikos rūmų rekonstrukcijai ir būsimai paskirčiai, 
tačiau Berlyno rezidenciją išsamiai aptarė trys pranešėjai. 
Daugelis jų pateikė įvairias teorines įžvalgas ir supažindino, 
kaip atstatomos, atkuriamos ar rekonstruojamos ir nūdienos 
poreikiams pritaikomos kitos Vokietijos istorinės rezidencijos, 
nukentėjusios Antrojo pasaulinio karo metais. Platesniam 
europiniam istorinių rezidencijų atkūrimo kontekstui pateikti 
konferencijos kuratorius Guido Hinterkeuseris pasirinko 
du objektus – Varšuvos karališkąją pilį ir Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmus Vilniuje. Tokį sprendimą greičiausiai lėmė tai, 
kad Varšuvos rūmų ir viso senamiesčio atstatymas po karo yra 
vienas labiausiai žinomų atkūrimo projektų pasaulyje, įvertintas 
UNESCO ir įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą, o Vilniaus rūmų 
atkūrimas – dar menkai pažįstamas, tačiau aktualus šiuo metu 
vykdomas darbas, dažniausiai palankiai vertinamas pasaulio 
paveldo ekspertų, kitų Europos valdovų istorinių rezidencijų 
specialistų. Vienas Varšuvos ir Vilniaus rūmų projektus jungiantis 
aspektas, kaip parodė konferencijos dalyvių pranešimai ir 
diskusijos, ypač domino vokiečius, tarp jų – ir Berlyno rūmų 
atkūrimo iniciatorius. Varšuvoje ir Vilniuje nors ir skirtingomis 
priemonėmis, lygiais ir metodais atkurta ar atkuriama ne tik rūmų 
išorė, bet ir skirtingomis išgalėmis stengiamasi suteikti šioms 
atkurtoms rezidencijoms istorinį turinį, kuris akcentuojamas ir 
ekspozicijomis, ir istorinėms rezidencijoms būdinga kultūrine, 
reprezentacine, edukacine veikla. 

Tam tikrus temines konferencijos ribas nustatė du pirmieji pra-
nešimai, kuriuos parengė Tiuringijos žemės rūmų ir parkų valdy-
bos pirmininkas Helmutas Eberhardas Paulus ir ilgametis Sak-
sonijos žemės restauravimo tarnybos vadovas Heinrichas Magi-
rius, už nuopelnus paveldo išsaugojimui ir architektūros objektų 
atkūrimui neseniai pagerbtas Berlyno laisvojo universiteto garbės 
daktaro titulu. Pirmasis pranešėjas akcentavo, kad valdovų ir kitų 
didikų dvarų vaidmuo Europos kultūros ir meno kūrybos proce-
se šimtmečius buvo vienas svarbiausių, kartais dominuojantis. 
Europinės civilizacijos ženklus taip pat kūrė bažnyčios ir miestų 
struktūros. Dėl istorinių aplinkybių nulemto monarchijų naikinimo 
ir kitų dvaro kultūros puoselėjimui XIX–XX a. nepalankių aplinky-
bių šis paveldas ir jo kūrėjai iki šiol tyrinėtojų labiausiai užmiršti, 
o visuomenė nepakankamai objektyviai suvokia dvaro kultūros 
reikšmę kuriant europinę civilizaciją. Dėl to atkuriami rūmai ir juo-
se puoselėjamos istorinėms artimos funkcijos yra reikšmingas 
dvaro kultūros atkūrimo ir jos paveldo aktualinimo bei pažinimo 
veiksnys. H. E. Paulus lygino rūmus su žmogumi, turinčiu ne tik 
kūną, bet ir dvasią. Atkuriant rūmų išorę, būtina atkurti ir jų vidinį 
pasaulį – interjerus ir istorines funkcijas. Antraip geriau iš viso 
neatkurti. H. Magirius pavyzdžiais iliustravo skirtingos apimties ir 
metodikos istorinių paminklų atkūrimo projektus (pvz., Drezdeno 
Frauenkirchė, Semperio opera, Saksonijos valdovų rūmai, Vene-
cijos teatras „La Fenice“, Kelno katedra, Mainco senamiesčio 
kvartalai, taip pat naujausi projektai Maskvoje, Kijeve, Rygoje, 
Vilniuje ir kt.). Jis klausė, kiek toli galima eiti atkuriant vieną ar 
kitą istorinį objektą. Būdamas paminklosaugininkas, profesorius  
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kritikavo konservatyvius paminklosaugininkus, aklai besilai-
kančius savo „katekizmo“ ir protestuojančius prieš atstatymą 
ar atkūrimą ir remiančius „griuvėsių kultūrą“. Kita vertus, pro-
fesorius akcentavo, kad atkuriant reikia atsižvelgti į tam tikrus 
laiko patikrintus dėsnius. Vienas tokių aspektų, aktualus nūdie-
nos Vokietijai – atkuriamų objektų istorizavimas. H. Magirius 
pabrėžė, kad atkuriant rūmus, kaip ir kitus istorinius paminklus, 
reikia kiek įmanoma siekti istorinės tiesos, t. y. „archeologinio 
tikslumo“. Modernizuotos istorinės formos nepasiteisino, nes 
nemažoje dalyje Vokietijos miestų, kurie pokariu buvo atstatyti 
minimaliai atkuriant istorines formas, dabar griaunamos pokario 
statybos ir ištisi senamiesčių kvartalai atkuriami iš naujo, kuo 
tiksliau laikantis istorinių formų ir rekonstruojant net detales. Pro-
fesorius pažymėjo, kad, pavyzdžiui, Dresdeno Frauenkirchė dėl 
ideologinių aplinkybių negalėjo būti atstatyta iškart po karo kaip 
Kelno katedra, todėl jos atkūrimo imtasi tik dabar, o rekonstruo-
jama skrupulingai atsižvelgiant į istorinius faktus. Anot prelegen-
to, modernūs architektai turėtų suprasti, kad jų tikslas yra kuo 
tiksliau atkurti istorinį paveldą, o ne palikti jame savo pėdsakus. 
Natūralu, atkuriamą objektą turi būti patogu naudoti, jis turi būti 
aprūpintas šiuolaikinėmis technologijomis. Atstatant rūmus ir ki-
tus paminklus, galima atkurti elementus, egzistavusius ne prieš 
objekto sunaikinimą, o gerokai anksčiau. 

Daugiausia laiko konferencijoje skirta Vokietijos istorinių re-
zidencijų atstatymo ar atkūrimo patirčiai, kuri galėtų praversti ir 
rekonstruojant Berlyno rūmus. Prelegentai – Franzas Josefas Tal-
botas, Nikolausas Heissas, Saskia Hüneke, Peteris von Unruhas, 
Sidas Auffarth’as, Dankwartas Guratzschas, Dirkas Syndramas, 
Wolfgangas Wiese – pristatė Štutgarto naujųjų rūmų, Darmštato 
rezidencinės pilies, Potsdamo ir Vysbadeno miesto rūmų, Hano-
verio, Braunšveigo, Dresdeno, Manheimo rezidencijų rekonstruk-
cijų ir pritaikymo projektus. Berlyno rūmų atkūrimo problemas 
nagrinėjo Guido Hinterkeuseris, architektas Yorkas Stuhlemme-
ris ir Jörgas Meineris. Piotras Majewskis konferencijos dalyvius 
supažindino su Varšuvos karališkosios pilies atstatymo peripe-
tijomis ir dabartinėmis pilies funkcijomis, o Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir naudojimo projektą 
pristatė Vydas Dolinskas. Varšuvos ir Vilniaus rūmų atkūrimo 
pavyzdžiai konferencijos dalyvių buvo įvertinti palankiai, vėliau 
jie buvo minimi ne viename pranešime ir diskusijose. Bent penki 
konferencijos dalyviai (D. Syndramas, P. Majewskis, W. Wiese, 
G. Hinterkeuseris, Y. Stuhlemmeris) buvo artimiau susipažinę ir 
su Vilniaus rūmų atkūrimu, nes dalyvavo 2006 m. Vilniaus konfe-
rencijoje arba buvo susitikę su Lietuvos specialistais tiriamosios 
2005 m. ekspedicijos į Vokietiją metu. 

Berlyno konferencija buvo gera proga pristatyti Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių rūmų Vilniuje atkūrimo projektą tarptautinia-
me forume, kita vertus, patikrinti kai kurių Valdovų rūmų atkūrimo 
sprendimų europinį kontekstą, palyginti Vilniaus patirtį su Vokie-
tijos ir kitų Europos kraštų patirtimi. Vilniaus rūmų atkūrimas ir 
ekspozicijų įrengimo vizija, pagrįsta istorinių funkcijų atspindėji-
mu, konferencijos kontekste atrodė moderni, visapusė, pagrįsta 
europine patirtimi ir vienintelė tinkama nuo pamatų atkuriamai 
istorinei rezidencijai. Pagrindinis pranešimų leitmotyvas, kuris 
buvo skiriamas pirmiausia Berlyno rūmų atstatymo iniciatoriams, 
buvo tai, kad neverta nė pradėti atkurti istorinės rezidencijos, jei 
norima pasitenkinti tik išorės (fasadų, patalpų) atkūrimu. Atku-
riant istorinę rezidenciją, būtina atkurti ir aktualinti pastato istori-
nes funkcijas, „jo dvasią“, dvaro ir rūmų gyvenimą, kultūrą. Anot 
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yspranešėjų, geriausiai tam tinka rūmų interjerų atkūrimas ir tinka-

mų interjerų ekspozicijų įrengimas. Interjerų ekspozicijos galėtų 
būti ir minimalios, įrengiamos vėliau, tačiau jos būtinos, nes kitu 
atveju rūmai nėra atkuriami. Atkūrus tik išorę, o pastate įkūrus 
kultūros įstaigas, bet neturint rūmų aplinką atspindinčios ekspo-
zicijos, lankytojas būtų apgaunamas. Jis rūmuose nerastų rūmų. 
Vienas ryškiausių pateiktų neigiamų pavyzdžių buvo Braunšveigo 
rūmų rekonstrukcija, kai atkuriama tik išorė, o viduje įrengiamas 
prekybos centras. Kaip pavykęs ir geras pavyzdys pristatyta 
Manheimo rūmų rekonstrukcija. Po karo atstatyti rūmai buvo 
pritaikyti universiteto, bibliotekos ir kitoms kultūros įstaigoms, 
o šiandien pagrindinis korpusas yra iš naujo remontuojamas ir 
atkuriami piano nobile interjerai (apie 20 salių). Pirmame aukš-
te planuojama įrengti didaktinę ekspoziciją, supažindinančią su 
rūmų raida ir Reino pfalcgrafų dinastijos istorija. Patogus lan-
kytojų aptarnavimas labiausiai buvo akcentuojamas pranešime 
apie Dresdeno rūmų atkūrimą ir pritaikymą muziejams. 

Konferencijos pabaigoje kalbėjęs Berlyno tarptautinės archi-
tektūros akademijos prezidentas Hansas Kollhoffas akcentavo, 
kad istorinę rezidenciją pasiryžę atkurti architektai turi vengti 
istorinių ir modernių formų, spalvų kontrasto, siekti užmaskuoti 
šiuolaikines technologijas ir neišvengiamas naujos architektūros 
formas, kad jos nekristų į akis ir ateityje netaptų nepageidauja-
mais ir nelogiškais elementais. Jis teigė, kad, pavyzdžiui, Berly-
no rūmuose būtina atkurti bent keletą reprezentacinių interjerų ir 
juos papuošti taikomosios dailės kūriniais, kurie pabrėžtų rūmų 
dvasią. Dalis rūmų interjerų gali būti atkurta ir vėliau, svarbiau-
sia – palikti tam techninę galimybę (iš maždaug 1 000 patalpų 
Berlyno rūmuose iš pradžių planuojama atkurti bent 60 repre-
zentacinių salių). Šiandien atkūrimui keliami didesni reikalavimai 
nei po Antrojo pasaulinio karo. Negalima pasitenkinti tik abstra-
huotomis istorinėmis formomis, būtina sutelkti dėmesį į smul-
kias interjero architektūrinio dekoro detales. Profesorius kritikavo 
ir sumanymą Berlyno rūmuose eksponuoti Azijos ir Afrikos tautų 
meno rinkinius. Jo manymu, tai rezidencijai svetimos kolekcijos, 
kurioms reikėtų ieškoti kitų erdvių. Rūmams labiau tiktų perkel-
tos Taikomosios dailės muziejaus ar Berlyno paveikslų galerijos 
ekspozicijos. 

Turint galvoje bendras konferencijos išvadas, dvi Valdovų rū-
muose Vilniuje numatytos nuolatinės ekspozicijos – didaktinė 
istorinės raidos ir rekonstruotų istorinių interjerų – yra kaip tik tos 
formos, istorinės rezidencijos esmės, dvaro gyvenimo ir kultūros 
pristatymo būdai, kurie yra tarptautinės mokslinės ir kultūrinės 
visuomenės vertinami kaip geriausi, labiausiai atitinkantys visuo-
menės kultūrinius poreikius. Vilniaus rūmų projektas ir reziden-
cijos institucijos veiklos daugiafunkciškumas (daugiafunkcinė 
salės veikla, parodų centras, edukaciniai renginiai, turizmo infor-
macija) – tai pranašumas, kurio kitos pristatytos rekonstruoja-
mos istorinės Vokietijos rezidencijos neturi arba jo dar išsamiau 
nesvarstė. Vilniaus rūmuose numatytos lankytojų patogaus ap-
tarnavimo priemonės atitinka visus geriausius vokiečių siūlymus. 
Konferencija buvo naudinga – patikrinta, ar tinkamai atkuriama 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų ekspozicijų ir kitos kultūrinės 
veiklos strategija.         
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„Užeikit, visi 
kas norit į mano 
aukštąją pilį“  
                  (K. Šimonis)
Violeta ALEKNIENĖ

K upiškėnai nepamiršo unikalaus  
 tarpukario Lietuvos dailininko 

Kazio Šimonio, pasaulyje savo talentu 
garsinusio savąją tautą, o namuose 
stebinusio kantrumu, tolerancija. 
Rašydama apie dailininką nesiekiau 
plačiai atskleisti jo asmenybės ir kūrybos, 
nes tai jau yra padaryta. Šio straipsnis 
skirtas skaitytojams priminti, kaip 
gimtinėje buvo paminėtos K. Šimonio 
120-osios gimimo metinės, kokie 
unikalūs eksponatai papildė Kupiškio 
etnografijos muziejaus rinkinius. 
Visa tai pateikti platesnei visuomenės 
daliai padėjo Lietuvos Respublikos 
kultūros ministerijos ir Kupiškio rajono 
savivaldybės finansuotas projektas 
„Kazio Šimonio atspindžiai liaudies 
mene“.

VERŽĖSI Į PLATŲ PASAULĮ

„G amtos grožis žadino ir skatino mane iš tėviškės  
 sodybos pajudėti ir judėti išieškoti tako į pasaulį, kur 

rasčiau vizijų, pasakų ir gražių garsų sritį1,“ – rašė Kupiškio 
rajone, Starkonių kaime, 1887 m. rugpjūčio 25 d. gimęs žinomas 
Lietuvos dailininkas, spalvingų pasakų kūrėju vadinamas Kazys 
Šimonis. 

Būsimasis dailininkas išties neužsibuvo tėviškėje – dar vai-
kystėje su tėvais iškeliavo kitur laimės ieškoti. Tėvai apsigyveno 
buvusios Raseinių apskrities Būdų vienkiemyje, netoli Vosyliškio 
bažnytkaimio. Mažame Vosyliškio miestelyje jis sužinojo apie 
spaudos draudimo panaikinimą. Savo prisiminimuose rašo: 
„Man važiuojant su motina traukiniu pas tetulę, vagone nugirdau 
pokalbį apie lietuvišką spaudą, esą lietuviai dabar turės laisvą 
1 K. Šimonis „Gyvenimo nuotrupos“
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