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 ir lietuviškos raštijos pradininkų atminimo įamžinimui                                                   

 

2017-ieji – valstybinėmis programomis įtvirtinti Reformacijos metai Lietuvoje, žymintys 

Reformacijos 500 metų jubiliejų (2016 m. gegužės 12 d. LR Seimo nutarimas Nr. XII – 2349). 
Ta proga Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija (LRIKD), 

bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga (LDS), siūlo XVI amžiuje prasidėjusį 
gyvybingą ir pozityviai rezultatyvų Reformacijos sąjūdį, suteikusį svarbų postūmį tolesnei 
visuomenės raidai – žadinusį tautos savimonę per motinos kalbą, lietuvišką raštą, švietimo 

sistemos kūrimą ir plėtojimą, kultūrinę sąveiką ir kt. – pagerbti paminklu Vilniuje, Reformatų 
parke (buvusių ev. reformatų kapinių vietoje). Parkas kuriamas pagal jau parengtą ir Vilniau 

savivaldybės patvirtintą projektą (arch. J.Večerskytė – Šimeliūnė, 2015 m.). Numatytos dvi 
alternatyvios vietos siūlomam paminklui. Planuojama, kad parko reljefas bus suformuotas 2017 m. 
pavasarį. Koordinuoti paminklo idėjos konkurso eigą numatoma pasitelkiant ekspertus – 

konsultantus bei LRIKD struktūroje suburtą Paminklo kūrimo komitetą , kurį sudaro visuomenėje 
žinomi ir reformacijos idėjas puoselėjantys specialistai, visuomenės veikėjai. 

Lietuvos valstybės institucijų parama šiam istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvas 
įgyvendinančiam projektui yra svarbi tiek finansine, tiek dalykine prasmėmis. Viliamės, kad LR 
vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 1154, dėl „Reformacijos 500 –ųjų metinių 

minėjimo plano patvirtinimo“ bus vykdomas. 
Planuojama sukurti ir pristatyti paminklo Reformatų parke skulptūros idėją, kuri būtų 

organiškai įkomponuojama į bendrą parko struktūrą ir derėtų su šalia esančiu mažosios 
architektūros formų ansambliu. Visas ansamblis turėtų įamžinti ir svarbiausias Reformacijos 
idėjas bei rezultatus, ir su lietuviškos raštijos sukūrimu bei puoselėjimu susijusias asmenybes, 

nusipelniusias Lietuvos kultūrai XVI – XVII amžiuje ir prisimintinas nūdienos kontekste. Parko 
erdvėje pristatytos reformatų kultūros vertybės, reformacijos istorijos svarbiausi etapai žadintų 

vilniečių ir Vilniaus svečių sąmonėje 500 metų reformatų puoselėtus pilietiškumo, tolerancijos, 
savišvietos ir švietimo šaukinius, sudarytų sąlygas jaukiam parko lankytojų poilsiui ir minties 
susitelkimui reformatams būdingoje racionalaus estetizmo aplinkoje. 

Idėjų paminklui sukurti konkurso organizatorius – patirtį panašaus pobūdžio projektuose 
turinti Lietuvos  dailininkų sąjunga, o pagrindinis partneris – Lietuvos Reformacijos istorijos ir 

kultūros draugija. 
Maloniai kviečiame 2017 m. sausio 10 d., 17.00 val. į Lietuvos dailininkų sąjungos 

konferencijų salę, Vokiečių g. 4/2, kur prie apskrito stalo su skulptoriais, architektais, istorikais ir 

neabejingais mūsų krašto praeičiai bei ateičiai vilniečiais ir svečiais, svarstysime būsimo paminklo 
koncepciją. 
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