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CHARTIJA

PAMINKLQ

IR JQ KOMPLEKSQ

KQNSERV A VIMO IR RESTAURA VIMO

Istorijos p~inklai, bylojantys praeiti, siandien yra gyvas amZiais kurtu tradicijQ liudininkas. Zmonija
vis aiskiau suvokia, kad jos sukurtos vertubës yra bendros, ir pripaZista bendr4 atsakomyb~ uz
kultüros palikimo issaugojim4 büsimoms kartoms. MüsQ pareiga perduoti jorns tas vertybes visiskai
autentiskas.
Todëllabai svarbu suformultuoti ir priimti tarptautinius senovinilJ pastatIJapsaugosprincipus, kuriuos
kiekviena salis galëtIJ taikyti, atsiZvelgdama i savo kultijr& ir tradicijas.
AtënIJ chartija, 1931 metais pirm& kart& suformulavusi pagrindinius principus, davë pradi.i& placiam
tarptautiniam judëjimui: buvo isleisti nacionaliniai dokumentai, veikë ICOM bei UNESCO, kuri
isteigë Tarptautini kultijros vertybiIJ tyrimo, apsaugos ir restauravimo centr&, Kadangi pradëjo kilti
vis sudëtingesniIJir ivairesniIJ problemlJ, atëjo laikaskfuopsciai perZürëti charijos teiginius ir praplësti
juos naujame dokum.ente.
Tuo tikslu Antra.~is tarpautinis istorijos paminklQ architektQ ir technikos specialistQ kongresas,
susirinkes Venecijo 1964 metQ geguzès 25-31 dienomis, prièmè si tekst~:
APIBRËZIMAI
1 STRAIPSNIS
Istorijos paminklo silvoka apima ne tik pavieni architektüros kürini, bet ir miesto ar kaimo
kompleksus, kuriose randami tam tikros civilizacijos, jos evoliucijos ar istorinio ivykio pèdskai. Toks
apibrèzimas galioja ne tik didzosioms vertybèms, kurie laikui bègant igyja kultürine verte.
2 STRAIPSINIS
Paminkl\! konservavime ir restauravime reika naudotis visais mokslo ir technikos pasiekimais, kurie
gali padeti issaugoti architektürini palikimCl.

TIKSLAS
3 STRAIPSNIS
PaminklQ konservavimo ir restauravimo tikslas yra issaugoti juos ne tik kaip meno kürinius, bet ir
kaip istorijos liudininkus.
KONSERV A VIMAS
4 STRAIPSNIS
PaminkJ\l

konservavimo

esmé yra j\l autentiskumo

issaugojimas

5 STRAIPSNIS
Paminklq konservavim~ visada palengvina jq panaudojimas visuomenei naudingais tikslais. Toks
panadaudojimas pageidautinas, taciau dèl jo neturibüti keiciamas pastato islanavimas ar dekoras. Tik
tokia s~lyga gali büti pakeista paminklo funkcija.
6 STRAIPSNIS
Konservuojamas ne tik paminklas, bet ir jo aplinka. Jeigu islikusi tradicinè aplinka, ji turi büti
issaugota. Neleistinajokia nauja statyb-a,nugriovimas arperdirbimas, kurie pakeistlJ masiQ santykius
ir spalVQderinius.
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7 STRAIPSNIS
Paminklas neatskiriamas nuo istotijos, kurios liudininkas jis yra, ir nuo aplinkos, kuri ji supa.
Paminklo arba jo dalies perkélimas neleistinas, isskyrus tokius atvejus, k~i tai galima pateisinti
paminklo issaugojimo sumetimais arbe nepaprastos svarbos nacionaliniais ar tarptautiniais interesais.
8 STRAIPSNIS
Skulptiiras, tapybClar dekorCl, kurie yra sudétiné paminklo dalis, galima atskirti nuo jo tik tada, kai
vien atskyrus imanoma juos isaugoti.

RESTAURAVIMAS
9 STRAIPSNIS
Restauravimas -tai specifiska operacija, kurios tikslas yra issaugoti ir atskleisti paminklo estetinç bei
istorinç verte; tai turi büti pagrista natürine medZiaga ir autentiskais dokumentais. Restauravimas turi
baigtis, kai pTasidedahipotezès; visa, kas daroma nUo to momento, ypac kai neisvengiamai Teikalingas
papildymas, turi issiskirti is architektüros kompozicijos ir turèti siuolaikiskus bruoZus. Bet kuriuo
atveju prieS ir po restauravimo turi büti atliekami archeologiniai ir istoriniai paminklo tyrimai.
10 STRAIPSNIS
Kai nepakanka tradicinës technikos, paminkl4 galima sustiprinti, naudojant naujausi4 konservavimo
ir statybos technik4, kurios efektyvumas irodytas moksliskai ir praktiskai.

11 STRAIPSNIS
Reiksmingas kiekvienos epochos palikimas pastate turi buti gerbiamas, nes stiliaus vienybè nèra
restauravimo tikslas. Kai paminkle yra keleto jo vystymosi stadij1Jantsluoksniai, ankstesnèsstruktiiros
atidengimas pateisiliamas tik susidarius ypatingoms aplinkybèms ir tada, kai paSalinamasis sluoksnis
nevertingas, o atidengiamoji dalis yra didelès istorinès, arheologinès ar estetinès vertès ir jos buklè
pakankamai gera tokiam atidengimui pateisinti. Atleikantis tyrimus asmuo negali pats vienas nustatyti
rastiï elementiï vertès ir daryti isvadu apie~ai, kClgalima nugraiuti.
12 STRAIPSNIS
Nauji elementai, kriais pakeiciamos trükstamos paminklo dalys, .turi harmoningai isileiti i visumCl ir
tuo paciu metu skirtis nuo originalo, kad restauravimas neklastotiï menin ès ir istorinès tiesos.
13 STRAIPSNIS
Pristatinëti leistina tik tokiu atveju, jeigu neuzdengiamos vertingos pastato dalys, nepaZeidZiama
tradicinë aplinka, kompozicinë pusiausvyra, paminklo ir supancios aplinkos santykis.
P AMINKL1J

KOMPLEKSAI

14 STRAIPSNIS
PaminklQ kompleksams reikalinga specifiska globa; jos tikslas -issaugoti kompleksQ visum~ ir juos
tinkamu büdu eksponuoti. KompleksQ konservavimo ir restauravimo darbuose reikia vadovautis
principais, isdéstytais ankstesniuose straipsniuose.

KASINÈJIMAI
15 STRAIPSNIS
Kasinèjirnai turbi büti atljekami
nustatyti tarptautiniai

pagal rnokslinius

archeologiniü

standartus ir rekornendacijas,

kasinèirnü pincipai,

priirnti

UNESCO

kuriornis

rernaintis

1956 rn.
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Griuvésiai turbi büti priZiürimi ir daromj zygiai architektüros detaléms, atkastiems objectams
lonservuoti ir apsaugoti. Be to, turi büti imamasi priemoniQ paminklui taip eksponuoti, kad jis bütv
geriau suprantamas ir jokiu büdu nebütv iskreipiama jo esmé.
Aprioriskaituri büti atsisakyta bet kokiQ rekonstravimo darbQ. Leistinas tik "dalimis islikusio paminklo
surinkimas (integravimas) i visum"l (anastylosis). Integravim:ui naudojama medZiaga turi pastebimai
skirtis ir jos gali büti tik tiek, kiek bütinai reikia paminklui uZkonservuoti ir jo formai atstatyti (tik
islikusilJ daliQ).
PUBLlKA VIMAS
16 STRAIPSNIS
Visi konservavimo, restauravimo ar kasinèjimQ darbai turi büti uZfiksuoti tikslioje dokumentacijoje analitinèse ir kritinèse ataskaitose, iliustruotose brèziIiiais ir noutraukomis.
Joje turi atsispindèti visos atidengimo stadijos, techninès bei organizacinès darbQ ypatybès.
Dokumentacija turi .büti
perduodama i viesus archyvus, kad bütü prieinama tyrimams.
Rekomenduojama dokumentacija publikuoti
(PasiraSytaTarptautinës paminklll ir jllkompleksll konservavimo ir restauravimo chartijos Redakcinës
komisijos 23 narill is 19 salill).
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