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Voruta

Pagerbkime reformacijos ir lietuyiSko
raSto pradininkus Vilniuje
...
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Mfnime pirmosios lietuviskos kny"'
W~·"'~'"• · · y , . . '
gos- Martyno Mazvydo Katekizmo 450
meh.j jubi!iejq. Vis aiskiau regime ir patj Reformacijos SCjjiidj. Regis,siuo me•
tu jau ky1a natiira1us lietuvitt tautos
dvasinis poreikis prisiminti bei pagerbti ir reformacijos veikejus, _tarp itt - ir
LDK kancleri, Vilniaus vaivad'l kunigaiksti Mih1ojtj Radvil~ Juod'lii (15151565).
;.:
Atmintina, kad reformacija XVI-XVII a.
Uetuvoje, kaip ir visOje LDK, buvo Euro- :
pos, o kartu ir atski.rttjos tautl{ ku1tiirtt .
augimo veiksnys, neap1enk~s ir lietuvi4
tautos.
Gyvybingas ir nejkainojamas sio S'l::1
'judzio jnasas - tautos sayimones zadi;; '
nimas per motinos kalb<~, lietuvisk'l rasLi~tUvos rifrmnacijos istorijos.ir kultiifds tlra~gijos istori;,is '-nwmmtai:
t'\, svietimo sistemas kurim<~, p1etojimCj.
1996 05 11 Vilniuj~ atidmgiam4S paminklinis akmiiiJ; kur bus pastatytas paminklaJ .
Be to, minetini ir kiti Reformacijos S'lXVI-XVJI a. Lieiuvos "formacijos pradininkams ..
judfio bei jo atstoVtt darbai ir veik.los reMindaugo Ba!Eausko nuotr. ·
zu1tatai, kaip antai:
- didino ku1tiirtt S'\Veik'l Lietuvoje; . valu pagerbti Lietuvos Respublikos sos- ga semutt spaudinitt bibliot~, archyvas.
- stiprino Lietuvos valstybingum'l;
Manome, kad yra svarstytinos kelios
tineje - cia nera ne vieno skul pturinio
- skatino spaustuvitt kiirim'l visoje paminklo, jamzinancio sj S<tjiidj;
idejos, kaip jamzinti Reformacijos S'\jii- .
LDK ir lietuvisktt rasttt leidyb~ Lietu-is Vilniaus apylinkitt yra kil~ nema- di, jo asmenis, kultiiros veikejus. ·
voje bei svetur.
·
za_i asmenybitt, kurios prisidejo prie pirPirma, gali biiti vienas bendras paTada atsirado pirmieji nescholasti- m4itt knygttliehivi4 kalba kurimo;
minklas reformacijos pradininkams:
nes teologijos ir visuomenes filosofijos
- Vilniuje veike, gyveno ir dirbo daug rastijos kiirejams, knygtt lietuvitt kalba
rastai. Reformacija paskatino formuoti reikSming4 Lietuvos kultiirai asmeny- rengejams, zymiausiems Lietuvos valsvisuomimes nuostatas, branginancias bi4: ]. Abramavicius, ]. Markunas, M. tybes ir kultiiros veikejams.
tolt'rancij'l, demokratij'!, svietimCj. Buvo PetkeviCius, S. Rapolionis, A. Volanas,
Antra, pastatyti vien'l bendr<t paminsudetine humanizmo dalis.
}. Zablockis ir kt.;
klq "Reformacijos pradininkai Lietuvos
Siaip ar taip sakykime, reformacija
- 1539 m. Vilniuje buvo jkurta naujo Didziojoje Kunigaikstysteje - kultiiros
paskatino ir katalikisk'li'l Lietuvos vi- tipo svietimo institucija- Abraomo Kul- modemizavirno iniciatoriai ir vykdytosuomenes dalj ryztingiau pletoti savo viecio mokykla, rengusi Lietuvos jauni- jai".
mokykltt sistem<j.
ID'l studijoms Europos universitetuose;
Treeia, svarstytinas bendras monuLietuvos reformacijos istorijos ir kul.- Vilniaus spaustuvese XVI a. pasku- mentas l!isiems zymiems reformacijos
tiirosdraugija sj dideles svarbos kultii- tinj ketvirq ir XVII a. pradiioje evange- Lietuvoje kultiiros veikejams.
ros reiskini, koks buvo reformacija, siii- likai reformatai isleido daug reik.SminKetvirta, sukurti skulptiirtt ansamlo jaffiZinti pastatant paminkl'l Vilniu- 84 knygtt;
bli su vienu centriniu akcentu; visas an-·
je,nes:
- Vilniuje susiformavo Lietuvos evan- s"amblis tun~tq iam2inti asmenybes, nu..- tautines bei valstybines reik.Smes geliktt reformah.j BamyCios centras, b4- . sipelniusi<is Lietuvos kultiirai XVI-XVII
· s<ijudj, jo asmenis, kultiiros veikejus pri- vo sinod.tt susi;rinkimo vieta, veike turtin- a., bet susijusias su. rE;formacija.
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Paminklo vieta- Reformatl{ skveras
(Pylimo gatveje, tarp namtt Nr. 2/5 ir
Nr. 9). ·
Siektina, kad paminklas ir skveras
biih.j skirtas ne tik Reforrnacijos s'\iiidziui, jo veikejtt darbams bei itt atminimui pagerbti buvusitt Vilniaus evangeliktt reformah.j kapinitt vietoje, bet ir jaukiam vilniecitt poilsiui. Tada skveras
jgautq funkcines galimybes prat~ti per
500 meh.j Reformacijos s'ljudzio puoseletas tolerancijos, svietimo tradicijas
mus4 tautiecitt savimoneje. Vasar'l cia
galetl{ vykti nedidelitt etnografinitt ir
baZnytini4 chor4 kC?ncertai, paskaitos,
susitildmai ir kt. .
Zinoma, projektui i~end.inti butina suburti siuo reika1u suinteres~otq,
t!lip pat kvalifikuotl{ ir ko!Tipetentingtt
visuomenes atstovtt komitet<j, kuris rupintttsi:
- organizacinemis skvero sutvarkymo ir paminklo projektl{ konkurso S'llygtt rengimo problemomis;
- darbo grupitj sukiirimu ir itt veiklos prieziiira;
- projekto ren'gimui ir jgyvendinimui
reikalingtt lestt paieska ir kaupimu.
Mielieji Vilnieciai ir kiti Lietuvos
zmones, kvieciame Jus pareiksti savo
nuomon~.

Lietuvos reformacijos istorijos ir kul- ·
tiiros draugija (isteigta 1992 m., pirmininkas - prof. 5. Kr~gzde) bei jos bcndraminciai ir si<j idej<j remiantys iniciatyvines grupes nariai:
Prof V. Bredikis, dr. I. Korsakaite,
profS. Kregille, dr. I. LukSaite,
prof A. PiroCkinas,.dr. M. Purvinas,
prof. L. Vladimirovas, habil. dr.
R. Zaromskis, D. Balciauskas,
V. Gocentas, A, ~peraviciene
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