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Pirmoji pasauliniu rnastu pripaz inta L ie tuvo s 
ku ltu ros vertybe buvo V ilni aus se na mi est is . Jo 
itraukimui i UNESCO Pasaulio pave1do sq_rasq_ pradeta 
ruostis ir rengti dokumentacijq_ dar 1988 - 1989 m. Si 
procesq_ skatino ir 1987 m. pradetLl Vilniaus zemutines 
pities teritorij os archeo1ogini4. tyriml!. rezultatai, kurie 
patvirt ino dar 1960 m. iske ltq_ A. Tautaviciaus teigini, 
kad XIV a. - XVII a. pinnoje puseje Yilniaus pi lis buvo 
viena is didziausitt pilil!. ryt1.t Europoj e 1

• Archeologiniai 
tyrimai formavo Vilniaus senamiesc io, kaip vertingiausio 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes (LDK) urbanistinio 
darinio ir kultiiros centro, vertes suvokimq_ tarptautiniu 
mastu . Piliavietes sva rb q_ m iesto raidos sav itumui 
isryskinti bei to meto mokslininkL1 ir kulruros tyrinetojtt 
poziuri taikliai apibreze Napalys Kitkauskas 1989 m. 
pasirodziusios monografijos ,Vilniaus pilys" pratanneje: 
,Vilniaus piliq pastatLl kompleksa, j4. liekanq - lietuvilJ. 
li audies ilgaamzes materialines ir dvasines kultiiros 
reliktll - architektiiros tyrimas ir nagrinejimas tLLri didel(( 
mokslinct ir praktinct reiksmct. Tai ypac aktualu dabar, 
rekonstruojant ir regeneruoj ant Vilniaus senamiesti. Sitl 
darblJ. programoje yra taip pat Vilniaus piliLl pastatlJ. 
kompleksa issaugojimas ir panaudojimas turistiniams, 
moksliniams ir auklej amies iems tikslams" 2• 

Rengiaot dokumentus Vilniaus se nam ies c io 
nominacij ai i Pasaulio paveldo sq_rasq_, Vilniaus pilitt 
ter itorij a su desiniaj ame Vilnios krante issidesci usiomi s 
kalvomis buvo pristatyta kaip vertingiausia Vilniaus 
senamiescio dalis - pirmoji Senamiescio zona (pav. 1). 
Si<l dokumentuose nurod ytq_ teritorijq_ p a lyg inus su 
dabartine Vilniaus pili4. va ls tybinio kulturinio 
rezervato teritorij a akivaizdu, kad nomioacineje byloje 
ji yra didesne , nes apeme pietryti nes Kultiirinio 
rezervato prieigas, Lietuvos Respub1ikos Seimo 2002 m. 
balandzio 23 d. nutarimo Nr. IX-861 ,Del Vilniaus 
pilil!. va lstybinio kulturinio rezervato ribq nustatymo 
ir jo zontt ribq plano patvirtinimo" priede (Kultiirinio 
rezervato ribtt plane) ivardytas kaip Yilniaus 
seoamiesc io kulturinis draustini s, bei buvu s iq_ Slusktt 
rlim4. teritorijq_ prie Neries. 

XX a. paskutiniajame desimtmetyje Pilitt teritorijoje 
prasidejct privatizacijos procesai kele gresm(( itin vertingam 
ir oeistirtam teritorijos archeologijos sluoksniui bei zadejo 
negriztamus urbanistinius pokyc ius. Tai skatino kuo 
skubiau suteikti siai teritorijai grieztesni paveldo apsaugos 
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teisini statusq_. Be to, grieztesnis statusas buvo reikalingas 
ir tam, kad i Pasaulio paveldo sq_rasq_ pretenduojanti 
kultiiros ve rtybe la ikui begaot neprarasttt vertingqj4. 
savybiq ir buttt issaugota ateities kartoms. 

Spreodziant Yilniaus senam iesc io itra ukimo i 
UNESCO Pasaulio pave ldo sq_rasq_ klausimq_, Pasaulio 
paveldo komitetui pateiktuose dokumentuose buvo 
akcentuojama Pili4. teritorijos reiksme isto rinio centro 
bei visos LDK kultUros raidai . Juose taip pat buvo 
p azymeta, kad Yilniaus piliq teritorijai 1994 m. 
ru g pjLi c io 17 di e nq_ buvo suteiktas Vilniaus piliq 
nac ionalioio parko statusas. Taciau, kaip zinome, po 
metq Valstybine paveldo apsaugos komisija , sa li es 
mok s l ininkai bei s u kulturos vertybi4. a psauga 
susijus ios organizacijos pradejo rupintis Vilniaus piliq 
valstybinio kultiirinio rezervato statuso suteikimu siai 
miesto teritorijai . 

Vilniaus senami estis i UNESCO Pasaulio paveldo 
sq_rasq_ buvo itrauktas 1994 m. gruodzio menesi, kadangi 
atitiko Pasaulio kulturos ir gamtos globo s paveldo 
konvencijos kriterijus kaip dideles kulturines bei 
istorines vertes mi esto formavimosi p avyz dys 
tarptautiniu ir nacionaliniu mastu. Siuo zingsniu buvo 
pripazintajo tarptautine svarba. Keli q_ iPasaulio paveldo 
sq_rasq_ Vilniaus se nam iesc iui atvere du is ses i4. 
kulturinio pave ldo atrankos kriterij4.: antrasis (II) , 
apibrez iantis nominuoj amo objekto reiksm ct ir itakq_ 
regiono kulturos vystymui s i - Vilnius , kaip LDK 
sostine, nuo XIII a. iki XVIII a. pabaigos turejo didziulct 
itakq_ viso regiono (Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir 
Lenkijos) architektUros ir meno vystymuisi; ketvirtasis 
(IV) , reikalaujantis, kad nominuojamas objektas buttt 
tarp budingiausill. to tip o u zsta tymo pavyz dz iq, 
iliustruojanciq reiksming iausius kulturos, visuomenes, 
meno , mokslo , technologijos ar pramooes vystymosi 
etapus - Vilnius yra labiaus iai i rytus nutolcts Vidurio 
Europos miestas, kuriame vyko stipri Rytq ir VakarlJ. 
kultiirtt sq_ve ika. Be to , Vilniaus se na mi es ti s yra 
charakteringas viduramzitt ga tvi4. tinklo strukturos 
pavyzdys. 

Sie kriterijai rodo, kad kaip tik pili4. teritorijos reiksme 
ir verte miesto urbanistineje struktiiroje bei LDK dvaro 
kulrurine itaka sute ike Vilniaus istoriniam centrui toki 
visam regionui reiksmingos kulturos vertybes rangq_ ir 
atvere keliq_ i Pasaulio paveldo paminkl4. sq_rasq_. 
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Pav. 1. Vilniaus senamiesCio - UNESCO Pasaulio kultiiros pave/do vertybes Nt: 541 nominacines by los dokwnentas. 
Pave/do apsaugos zomtplanas- schema: 1. Pilitt teritorija (nominacimij e byloj e jvardyta kaip Pilittparkas). 

2. SenamiesCio zona. SenamiesCio istorinis branduolys praeityje apsuptas gynybines sienos. 
3. SenamiesCio zona. LDK laikotarpiu susiformavt? istoriniai priemiesCiai, esantys salia istorinio Vilniaus branduolio. 

Kad Yilni aus senamiesti s atitiko antr<U i pasa uli o 
kultii ros pave ldo vietov itt atrankos kriterij 1.1., t. y. dare 
[ta k'l v iso reg io no kultil ros vys tymui s i , le mi a m'l 
va idmen i suv a idino ne tik Yilniau s pily s , ke li s 
simtmecius buvusios LDK politinis, admini stracini s ir 
ku ltiirinis centras, bet ir j ose rezidavl(s Lietuvos didziojo 
kunigaiksc io dvaras. Si te ig ini patvirtina ir pastarl!.itt 
mettt istorini ai tyrimai . , lki XTV a. pabaigos - XV a. 
L ie tuvos Did z io s io s Kunigaiks ty s tes valdov4. 
apsilankymai Vilniuj e kaip tik reiske jo tapim'l vienu is 
pagrindini4. politini4. ce ntr4., stiprino v ienos sostines 
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padet[. Po L iublino unijos, nuo XVI a. vidurio, susidarius 
bendrai Abiejtt tauttt Respublikai su dviem pagrindinia is 
centra is - Vilniumi ir Krokuv a (ve li au Vars uva) , 
karilnuoto as m e ns ap s ilankym as V ilniuj e re iske 
politini o-kultilrinio svo ri o sugr 'lz inim 'l, LDK ka ip 
neprikl ausomos va lstybes patv irtinim'l. Tik atvykus 
va lstybes galva i, o kartu su juo vi sam j o lietuviskaj am ir 
da li a i lenkiskojo dvaro, centrinio ir zemesniojo rango 
pareigunams, miestas tapdavo tikr<U a sostine, Lietuvos 
centru, pradedant politine ir baigiant kultilrine prasme. 
Kartu su mies tu vienodu gyvenimo ritmu a lsavo ir jo 
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pilys"3
. Tai vercia atidziau pazvelgti ir i Lietuvos didziojo 

kunigaikscio dvaro nematerialaus paveldo svarb'l 
bendrajame kultiiros raidos kontekste. 

Pilit.t teritorijos svarba atsispindi ir is kartos i kart'! 
perduodamame Lietuvos sostines vaizdinyje, isirezusiame 
kolektyvineje gyventojtt S'!moneje, su virs miesto aukstai 
kylanciais Aukstutines pilies murais, pakankamai taikliai 
parodytame dar pirmajame autentiskame ir issamiame 
Yilniaus miesto plane, isspausdintame 1581 m. Kelne ir 
isleistame Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo 
, Pasaulio miestt.t albume" . 

Antroji Vilniaus senamjescio savybe, leidusijipriskirti 
prie charakteringtt viduramzit.t gatvitt tinklo struktilros 
pavyzdzilb taip pat susijusi su Vilniaus pilitt valstybinio 
kultilrinio rezervato teritorijos raida bei jos itaka Vilniaus 
senamiescio planines struktliros formavimuisi. 

Vilnius - vienas budingiausiLt LDK radialinio plano 
miestL[, ikurtas Neries ir Vilnios santakoje, nuo seno 
apgyvendintoje vietoveje. Sios planines struktlrros pradinis 
elementas - Pilies kalnas - dar pries mLLSL[ er'l buv((s 
piliakalniu, buvo ne tik gynybai patogi vi eta, bet ir tirLkamas 
postas kontroliuoti prekybos ir karo kelyje buvusi<t brast<t 
per Neri ties Vilnios ziotimis. Archeologiniai tyrimai 
rodo, kad V - IX a. gyventa ne tik piliakalnyje, bet ir i 
pietvakarius nuo jo, Vilnios pakranteje. Vyrauja nuomone, 
kad II tlikst. pr. kalne pastacius pili, jo paslaiteje kltresi 
gyvenviete, kuri budama prie svarbiausitt kelil.J. netrukus 
tapo prekybos centru. Joje jau gyveno amatininkai ir 
pirkliai. 

Tebevyksta diskusija, ar iki XIII a. vidurio Vilnius 
pletesi vakarineje ir siaurineje kalno papedeje bei 
uzeme viS'! sleni, kuri supo Vilnia ir jos intakas 
Yingris. Vyrauja nuomone, kad XIII a. naturalios 
gamtos apsaugos miestui nebepakako ir ji imta 
tvirtinti. Perkasta nauja Vilnios vaga ir jos deltoje 
suformuota didoka sala. XIII a. gyvenviete buvo 
apjuosta z emes pylimais , mediae aptvara ir 
protarpiais murinemis sienomis su bokstais. 
Gretimose kalvose ir palei Vilni<t XIII - XIV a. taip 
pat susiformavo keletas gyvenviecit.t Plikojo, Bekeso 
ir Stalo kalnt.t teritorijoje. Spejama, kad antrasis 
miesto gynybinis punktas - Plikajame kalne buvusi 
pilis su papiliu - turejo glaudesni nei kitos aplinkines 
gyvenvietes rysi su kalno pilimi, nes nuo XIII a . tarp 
jl[ jau buvo grindziamas kelias 4 

IS salos, kurioje vystesi savita, mums dar menkai 
pazistama urbanistine struktlira su pilil.J. kiemais, 
gatvemis , sodais , didiktt dvareliais, amatininkl.J. 
dirbtuvemis, malunais, smulkesnitt kanalt.t, tvenkinil.J. 
sistema ir pan., per Vilniq_ buvo nutiesti trys pagrindiniai 
tiltai. Per siuos tiltus ej(( keliai formavo aplink pili augusio 
miesto plano pagrindq_. Sios teritorijos dydi ir konfigliracij'l 
XVII a. viduryje parodo Vilniaus miesto planas, sudarytas 
1648 m. LDK karo inzinieriaus ir kartografo Frydricho 
Getkanto (pav. 3) 

Tiltu i vakarus nuo pil ies ejo kelias link brastos per 
Ner[ ir toliau i Siaures Lietuv'l bei Kurs'l. Tiltu per 
nauj'li'l Vilnios sak'l ejo kelias i Kreiv<tjq_pili, Antakaln[ 
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Pav. 2. Vilniaus pilh( valstybinio "-"u/t[irinio rezervato teritorija 2002 m. 

bei siaurinius Rusios miestus. Pietineje salos puseje 
buvo treciasis tiltas, kuris per besiformuojancio miesto 
antr<Ui branduoli vede i Zemaitij'l, Piett.t Lietuv'l, 
Lenkij'l, kai kuriuos Rusijos miestus. Cia kelias sakojosi 
Traktt, Rudininkl.J., Medininkl.J. ir Polocko kryptimis. 
Prie siq pagrindinitt kelitt veliau sparciai au go ir pletesi 
priemiesciai, dar labiau isryskindami sostines radialin(( 
struktlir'!. Nors sis klausimas dar netyrinetas , taciau 
persasi mintis , kad pagrindinil.J. kelitt, formavusit.t 
miesto planin(( struktlir'l, istakos siejosi su 
reiksmingiausiais pilit.t teritorijos pastatais. Pietinis 
kelias virto pagrindine Senamiescio asimi, jungiancia 
Va1dovl.J. rumus , Rotuses aikst(( bei Medininktt vartus, 
ir vede link Lenkijos zemil.J. bei Krokuvos, tapdamas 
dvi sostines jungiancia trasa. Vakarinis kelias prasidejo 
ties Arkikatedros vakariniu fasadu. Trasa siaures ryttt 
puseje bene pati seniausia. Ji prasidejo ties Aukstutine 
~ilimi, vede link Kreivosios pities bei Virsupio dvaro . 
Si pinn<Ui miesto branduoli apjuosusi tikroji Vilnios 
vaga tekejo dab artinemis Barboros Radvilaites 
Sventaragio , T. Vrublevskio gatvemis ir pasiekusi 
Arsenalo gatv(( itekejo i Neri (pav. 2). 

Vienas ryskiausitt LDK urbanistikos savitumtt5 yra 
tas, kad Vilnius, kaip ir daugelis LDK miestl!., formavosi 
ir vystesi savaimingai. Si savaimine miesto raidos 
tendencija dar stipriau isryskejo gotikos laikotarpiu. 
lsigalejus katalikybei ir miestui igijus savivaldos teis((, 
pletra vyko pietl.J. link. Taciau radialinis planas , kuri 
sudare pagrindiniai keliai, vedantys i Neries ir Vilnios 
santakoje isaugusi pilil.J. kompleks'!, viduramzil.J. gatvit.t 
tinklo sistema, sa lia Rotuses irengta trikampe turgaus 
aikste isliko iki mlisl.J. dientt. XVI a. isryskejo pagrindine 
miesto a sis - Pilies gatve - ir jos t((sinys - Didzioj i gatve, 
jungusi pili su Rotuse ir vedusi link Medininkl.J. varttt. 
Antrasis Vilniaus branduolys, uzem((s apie 90 ha, 1503 -
1522 m. buvo apjuostas murine gynybine siena, turejusia 
apsaugoti nuo totoritt antpuolil.J.. 

1996 m. uzs ienio ir vietos ekspertt.t parengtoje 
Vilniaus senamiescio atgaivinimo strategijoje 
aptariant Vilniaus paveldo vertes rasoma , kad 

7 



VlLNJAUS PILIV TERITORIJA - PASAULIO PAVELDO VERTYBES ISTORINIS BRANDUOLYS 

Senamiescio kaip miesto bei architektiiros ansamblio 
vert(( sudaro jo plano ir erdves struktiira, atspindinti 
vis<:t miesto evoliucij<:t - nuo Lietuvos valstybes 
uzuomazgtt ligi XX a. prad z ios . Taciau paties 
ankstyviausio evoliucijos etapo, vykusio Vilniaus pilitt 
valstybinio kultiirinio rezervato teritorijoje bei 
palikusio pedsaktt jos archeologiniuose sluoksniuose, 
issamaus aptarimo ir siandien pasigendame. 

1997 m. isteigtas Vilniaus pilitt valstybinis kultiirinis 
rezervatas, kurio tikslas - ne tik suteikti Vilniaus pilitt 
teritorijai auksciausi<:t apsaugos fom1q_, vadovauj antis 
Saugomtt teritorijtt istatymu, bet ir skatinti jo s 
mokslinius tyrimus , propaguoti kultiiros vertybes, 
atkurti vertingus objektus, pazeish1s del iikines veiklos 
ar la iko , bei tvarkyti teritorij<:t pagal is anksto parengtq_, 
moksliniais tyrimais pagrist<:t tvarkymo schem<:t. 

2004 m . isteigta Vilniaus pili4. valstybinio 
kultiirinio rezervato direkcija, kuri pradejusi teritorijos 
stebesenq_, nustate akivaizdzius pavieni4. objekt4. be i 
v-isos teritorijos urbanistines vertes Vilniaus 
senam iescio - pasaulio paveldo paminklo - nykimo 
fakt us . Vis4. pirm a pastebeta israiskingo ir 
charakteringo teritorijos reljefo pokycitt: akivaizdi 

Poludnie 

+ 

POinoc 

160. PLAN FORTYFlKACYJNY WlLNA WEDl:.UG GETKANDA Z R. 1640 

Pav. 3. Vilniaus miesto planas, sudmytas 1648 m. 
LDK karo inzinieriaus ir kartografo F1y dricho Getkanto. 

' Adol fas Tautavicius. Vilni aus pili es te rito rijos archeo logi ni a i 
kas inejimai I Vals tybines LTSR arc hitektliros pam inkl4 apsaugos 
inspekcij os metrastis . - Vilnius. 1960, p. 44. 
2 Napo leonas Kitkauskas. Vilniaus pilys. - Vilnius . 1989, p. 5. 
3 Raimonda Ragauskiene. Lietuvos valdoVlt vi lnietiski itinerariumai I 
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kalVL!. erozija , zemejimas ir s[inkimas. [san a li zavus 
istorines XIX a. pabaigos fotonuotraukas matyti , kad 
Bekeso kalnas sumazej((S daugi au nei perpu s, 
uZfiksuoti gresmingi procesa i Gedimino pities ir 
Gedimino kapo kalnuose. 

Dabartinis teritorijos vaizdas (neskaitant atkuriamtt 
Valdovtt riim4.) daugiausia yra XVIII a. pabaigoje carines 
administracijos pradettt Vilniaus pili4. ir gynybinitt 
itvirtinim4. naikinim4. ir 1832 m. irengtos karines 
citadeles pasek:me. XIX a. pabaigoje buvo uzp ilta senoji 
Vilnios vaga, formavusi Vilniaus pili4. ir gynybinitt 
itvirtinimLl sal<:t - isra iskin g iausi <:t senojo Vilniaus 
urbanistines strukturos element<:t. Tuomet buvo 
isgriauti ne tik abiejose Arkikatedros pusese stovej(( 
pastatai , Pilies vartai , Vyriausiojo tei smo riimai , bet ir 
nemah i statiniq rytineje Kultiirinio rezervato dalyj e. 
Kad i pietus nuo Pilies kalno esanti teritorijos dalis 
XVTI - XVIII a. h1rejo turting<:t urbanistinc:t struktlir<:t 
su akmenimis gristomis gatvemis , didesniai s bei 
mazesniai s pastatais , rodo ir 2005 m. vasar<t atlikti 
archeologiniai tyrimai , dar gilesniuose sluoksniuose 
aptiktos ir Valdovt[ riimq sodo liekanos. 

Nepaisant to , kad Vilniaus piliq valstybinis 
kultUrinis rezervatas ikurtas 1997 m ., t. y . prie s 
astuonerius metus , jo teritorij a vis dar tvarkoma ir 
tyrinejama nekompleksiskai, neisryskinti jos funkciniai 
ir urbanistiniai ry s ia i s u Senamiesc iu. Rezervato 
infrastruktilra nesutvarkyta ir nepritaikyta pazintiniam 
turi zmui . Sie klaus imai turet4. bilti sprendziami ir 
aptariami su visuomene , rengiant Vilniaus piliq 
valstybinio kultiirinio rezervato tvarkymo schemq, kuri 
be kih[ uzdaviniL[, turetq isryskinti ir teritorijos istorinc:t 
bei urbanistinc:t svarb<t Vilniaus senamiescio -
UNESCO Pasaulio paveldo dalies - vertybes kultiiros 
vercitt hierarchijoje . 

2009 m. Kulturinio rezervato teritorijoje vyks 
pagrindiniai Lietuvos tukstantmecio rasytiniuose 
saltiniuose paminejimo bei projekto ,Vilnius - Europos 
kultiiros sostine" reprezentaciniai renginiai. Tinkamas 
sios teritorijos sutvarkymas, uztikrinant jos paveldo 
apsaugq_, bei pritaikymas didejanciam lankytoj4. srautui 
yra vienas is sekmingo pasirengimo 2009 m. renginiams 
uzdavini4.. Vilniaus piliq valstybinio kulturinio 
re zervato tvarkymo schemos parengim as ir 
igyvendinimas turettt tapti reiksmingu, naujausiais 
tyrimais pagristu Vilniaus senamiesc io atgaivinimo 
strategijos igyvendinimo etapu. 

Vilniaus zemutine pili s X fV a. - X IX a. pradzioje. 2002 - 2004 m. 
istorini4 sa ltini4 paieskos. - Vilnius. 2006, p. 304. 
4 Li etuvos architektliros istorija. - Vilnius. 1988, p. 57. 
5 Algimantas Miskinis. Miestai ir miesteliai (Lietuvos dailes istor(j a). -
Vilniaus dailes akademijos leidykla , 2002, p. 66. 
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