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Pilitt tyrimo centro , Lietuvos pilys" mokslinis konsultantas 
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Vilniaus zemutines pities Valdovl{ rtlmt[ vidinis kiemas. Atstatymo darbai. Vytauto Abramausko nuotrauka. 

Vakarineje Gedimino kalno papedeje, ant nugriautJ.t 
LDK valdoVI.!. rlimLt rytinio korpuso pamattt XIX a. buvo 
pastatytas aviaukstis pastatas, zinomas Sliozbergo namo 
vardu. Paskutiniais sovietmecio desimtmeciais cia buvo 
Respublikiniai pionieri4. ir moksleiviLt rumai. Siuos rum us 
iskel us [ naujas patal pas , S I iozbergo na mq_ pradeta 
pritaikyti naujai kuriamam TautLt draugystes muziejui. 

Trukstant muziejaus komunikacijoms patalp4., 
atkastas vienas iki tol po zeme palaidotas ValdOVI.!. rli111Ll 
rusys. Sie tyrimai buvo apriboti tik dalimi ValdovLt rlimLt 
li ekaml pritaikymu to meto poreikiams. 

Prasidejus Atgimimui , visuomene pakele balsq_, 
pareikalavo rlimLt liekanas istitti visas, sukaupti medziagq_ 
ir rumus atstatyti. 

Kadangi taikomojo pobildzio tyrimai dazniausiai 
neatitinka moksliniams tyrimams kel iamLt reikalavim4., 
j4. tempus daznai diktuoja statybininkai , o nuo to nukencia 
tyrimLt kokybe. Tokia praktika jau buvo giliai ileidusi 
saknis, kai statybos ir restauravimo darbai senamiesciuose 
buvo vykdomi moksliskai neistyrus statyb4. teritorijos. 

Kylant nuolatiniams gamybos ir mokslo zmoniLl 
konfliktams, i paminkliniLt objektLt restauravimo reikalus 
[sikiso tuometine vyriausybe, priimdama keletq_ nutarimLt. 
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Nutarta , kad tvarkant paminklinius objektus , 
prioritetas turi bilti atiduodarnas mokslui ir nustatomas 
darbLt eiliskumas: tyrimai , projektavimas, statyba. 

Pradziq pradzia 

Lietuvos mokslLt akademijos (toliau - MA) 
prezidiumas, vykdydamas Lietuvos vyriausybes 1987 m. 
vasario 23 d. nutarimq_ Nr. 47 ,Del priemoniLt istorijos ir 
kultliros paminklLt apsaugai ir naudojimui respublikoje 
gerinti", 1987 03 30 nutarimu Nr. 99 pavede Yisuomenes 
mokslLt skyriaus biurui kartu su Kulturos ministerija 
parengti senamiesciuose atliekam11. bendr~Lt preliminari4. 
rnoksliniLt archeologini4. tyrinejimLt ir projektuojam4 
restauruoti objekttt priemoni4 planq_ ir tyrim4 prograrnq_. 
Pavedimas peradresuotas Lietuvos istorijos institutui. 

Gav((S uzduoti., Lietuvos istorijos institutas parenge 
,Respublikos senamiesciLt archeologinil.! tyrim4 
pagerinimo planq_", kuriam MA prezidiumas 1987 06 01 
nuta rimu Nr. 192 pritare ir [pareigojo parengti 
perspektyvin(( respublikos senamiesci4 archeologiniLt 
tyrim4 programq_. Istorijos institutas [pareigojimq_ tuoj 
pat ivykde. 
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Vainikas vir§ ValdovLl ntm.L{_. Vytauto Abramausko nuotrauka. 

Pritar((s Istorijos instituto parengtoms senamiescitt 
archeologinitt tyrimtt kryptims, MA prezidiumas 1987 
12 21 nutare (nutarimo Nr. 457): 

- iJJareigoti Istorijos institutq_ vadovauti moksliniams 
tyrimams, vykdomiems Vilniaus zemutines pilies rilmtt 
teritorijoje; 

- pavesti Istorijos institutui , suderi nus su Kulturos 
ministerija , Kultilros fondu , Paminkltt konservavimo 
institutu, Vilniaus miesto vykdomuoju komitetu, sudatyti 
Vilniaus zemutines pi1ies tilmtt teritorijos archeologinitt 
ir istorinitt tyrimtt program'l.. 

1988 03 09 apsvarst((s parengtq_ programq_, MA 
prezidiumas jai pritare ir nutarimu Nr. 74 dar kartq_ 
iJJareigojo lstorijos institutq_ vadovauti Vilniaus zemutines 
pilies rlimtt teritorijos moksliniams tyrimams. 

Kartu nutarta kreiptis i vyriausyb(( , tolesnius Vi1niaus 
zemutines pities rilmtt archeo login ius tyrimus vykdyti 
valstybinitt uzsakymtt pagrindu". 

Yykdydamas Si nutarimq_, Istorijos institutas 
direktoriaus 1988 03 31 isakymu Nr. II sudane Vilniaus 
zemutines pilies archeologinitt tyrimtt grup((. 

1989 01 12 Istmijos instituto direktoriaus isakymu Nr. 
6-IK. si grupe perkeliama i naujai sudatytq_ Archeologinitt 
ukiskaitinitt darbtt sektoril!, o 1991 12 30 isakylnu Nr. 139-
IK reorgan izuojama i Pi1itt istorijos skyritt. 

Vilniaus zemutines pi1ies Valdovtt rumtt tyrimams 
tapus valstyb ine programa, kurios vykdymas buvo 
uztikrintas nepertraukiamu finansavimu , tyrimai buvo 

1 0 

isplesti , sustiprinta jtt materialine baze. Buvo intensyviai 
kaup iama medziaga tiimams atstatyti , Pilitt tyrimo skyrius 
pradetas ruosti ir darbui atstatytuose rumuose. 

Jo darbuotojtt skaiciui perkopus per 20 ir veiklai tapus 
specifinei , gerokai besiskirianciai nuo Istorijos instituto 
profilio , buvo nutarta si skyritt reorganizuoti i 
savarankisk<t padalini. Remiantis lnstituto tarybos 1993 
03 18 posedzio nutarimu, direktoriaus 1993 03 29 isakymu 
Nr.32-IK, Pilitt istorijos skyri us nuo 1993 04 01 
reorganizuotas i ne pelno organizacij'l. Pilitt tyrimo centrq_ 
,Lietuvos pilys". Susitarta, kad mokslinius abiejtt istaigtt 
rysius koordinuos bendra taryba. 

Nuo pat veiklos pradzios, t. y. nuo 1988 111. sezono, 
Vi lniaus zemutines pilies ValdOVL[ fUllll[ tyrimai, skirtingai 
nuo kittt Sena111iescio objekttt, buvo finansuoja111i is 
program4 les t[. Pagal programas ir atsiskaitoma. Darbtt 
u2sakovu Kultilros 111inisterija paskyl·e Istmijos ir etnografijos 
muziejq (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus). 1993 m. 
pabaigoje uzsakovo funkcijas pereme Valstybes imone 
, Paminklai", o 1994 m. pabaigoje siam tikslui ikurta V[ 
, Vilniaus pi litt direkcija". Tais paciais metais ivyko Valdovq 
rlimtt atstatymo koncepcijos konkursas, kuris baigesi be 
rezultatq, bet dave pradZi'l. diskusijai del tiimq reikalingwno. 
Oponentai kaltino tuomet Lietuvos Respublikos Prezidento 
pareigas ejusi Algirdq_ Brazauskq_ noru isiamzinti, siekiu 
pasistatyti pili-paminkl'l.. 

Prezidentas rlimtt atstatymo idej"'. reme ir toliau. Ir ne 
t ik reme idej'l., bet seke ir jos igyvendi nimo eig"'.. 
Perduodant Prezidento post"!. naujai isrinktajam 
Prezidentui Valdui Adamkui , abu prezidentai 1998 111. 
vasario 9 d. pasirase Vilniaus piliq globos aktq_, kuriuo 
isipareigojo tq_ glob"'.perduoti ir busimiems prezidentams. 

Vis delto faktinis g1obejas ir toliau liko Algirdas 
Brazauskas. 

Dar 1993 m. pabaigoje prezidento Algirdo Brazausko 
iniciatyva LR Seimas Valdovq rlimtt atstatymui skyre 
3 mln. Lt, kuriems isisavinti paskirtas specialus asmuo -
Prezidento referentas. Juo tapo Lietuvos gigantiskttill 
pramoniniL[ statybtt organizatorius Vladas Staponavicius. 
Aukstos klases specialistas ir didel(( patirti turintis 
profesionalas VI. Staponavicius, suprat((s, kad metq gale 
Valdovtt rumams sk irttt pinigq sta igiai isisavinti 
neimanoma, didesn((jq dali panaudojo kitiems apleistiems 
Yi lniaus zemutines pilies objektams tvarkyti. 1994 m. 

Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas stebi vainiko iskelimq. 
Vy tauto Abramausko nuotrauka. 
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darbai pi liLt teritorijoje pajudejo labai sparciai ir ejo placiu 
frontu. Paspartejo ir tyrimai. Taciau, ikiiius Pi liLt direkcijq, 
darb4 organizavimas susidure su savotiska dvivaldyste, 
kuri pim1iausia atsiliepe tyrimams. 

IS statybos inzinieri4, tegu ir labai auksto s 
kvalifikacijos , suformuota Pilitt direkcijos vadovybe 
sulauze darb4 eiliskumo Vilniaus piliLl teritorijoje 
princip'l. - ,tyrimai - projektavimas - statyba", mokslo 
prioritet'l. vel paaukodama gamybai. Valstybin(( program'!. 
vykd((s Pili4 tyrimo centras paverciamas vienu is statybos 
darb4 rangovu. 1997 m. tyrimams planuotos leso s 
SUtnazintOS dvigubai, 1999 ir 2000-iesiems metams jLl 
neski1ia visa i. 

Tyrim4 grupe neisiro, nei ss ibarste tik per stebukl'l.. 
Tokia padetimi suskubo pasinaudoti ri:imtt atstatymo 
idejos oponentai. Si kart'!. buvo kaltinami statybas be 
tyrim4 laimin(( asmenys. 

Dideli susirupinim'l. kete i pilitt teritorij'l. pakviestas 
iki tol paminkliniuose objektuose nedirb((s Panevezio 
statybos trestas. Tai buvo bene vienintele pereinamuoju 
laikotarpiu neisirusi valstybine statybos organizacija 
Lietuvoje. Vilniaus senamiestyje dirbusios panasios 
organizacijos paminklotvarkos prasme turejo nekoki 'l. 
reputacijq, tad bijota, jog sis t:restas (ir dar ne vilniskis, 0 is 
Panevezio) pilims gali kelti dideli pavojtt. 

Laimei, susirupinimas greitai isbleso. Tresto vadovas 
Antanas Pavalkis pasirode es'ls ne tik auksciausios klases 
statybos inzinierius, bet ir placi4 humanitarini4 pazii:ir4 
asmenybe. Ramus, inteligentiskas, tolerantiskas. Jis is katio 
suprato objekto, i kuri atejo dirbti jo vadovaujama istaiga, 
reikSm<(, paminklosaugos prasm<(, p1ipa:lino tyrll114 piioritel'l.. 

Taciau buta kitoki11, dalykinio pobudzio problemtl. 
Kai kurias is jll kelti viesumon teko ir sio ras inio autoriui, 
keliolika mettt buvusiam tyrimtt vadovui. Sios problemas 
buvo isdestytos dar 1992 m . pradzioje savaitrastyje 
,Gimtasis krastas" bei 1999 m. dienrastyje ,Lietuvos 
aidas" isspausdintuose straipsniuose. Kai kuri4 juose 
isdestytq teiginiLl pagrindu issirutuliojo rum4 atstatymo 
koncepcija. Siuos teiginius buttt vetia prisiminti dar kart'!.. 

,Ar laikas atstatineti pi/is?" 

, ... Mes mana me, ne. Tam dar neatejo laikas. Kol kas 
Respublika dar nera tokia turtinga, kad galetLf:. leisti 
milijonus rub lit( senosiom.s pilims is griuvesi~(prikelti. Kq ir 
kalbeti, iS/ryla )as kart a is greta vienkiemh( ir kaimt(, kuriuose 
imoni~( buitis dar bloga, kur ukiam.s labai truksta gamybos 
patalpt{. Truksta kult(iros zidinit(, ir dalis )~l ikurdinta 
isnuomotuose gyvenamuosiuose namuose, o ir paCiame 
Vilniuje desimtys naml{ laukia skubaus remonto. Argi tai 
maiesnes problemas nei senujt(pili~( restauravimas? ". 

Taip apie Trakt.t. salos pities restauravim'l. 1960 m. 
gruodZio men. 20 d. rase Maskvos laik:rastis ,Izvestijos". 

Beveik iodis iodin siuos argumentus siandien kartoja 
dalis pasisakanCiujt{prie§ Valdovt( riimt{ atstatymq Vilniaus 
iemutineje pilyje. Zmones gqsdinami astronominemis 
sumomis, simtais milijonl{ ar net milijardais, kuriuos surysiq 
nimai. Kai specialistai apskaiCiavo riimt{ plotq, patalpt( 
t£irius ir padaugino is 1 lev. m. kainos, ta suma pasirode 
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nevirsysianti I 00 mln. Lt. 1sdalijus jq desimCiai mett(, per 
metus iseitt( ne tiekjau daug. 

Pasigirsta balst( esq atstatyti renesansiniai riimai 
nesiderins prie klasicistines Katedros. Siq problemq 
issprende dar Lawynas Stuoka-GuceviCius. Jo uidavinys 
buvo dar sunkesnis: klasicizmo stiliaus Katedrqjam reikejo 
pritailryti ne tik prie renesanso stiliaus nln% bet ir prie 
baroko stiliaus Sv. Kazimiero koplyCios. 

Tie patys balsai banda teigti, kad L. Stuoka-GuceviCius 
)au manes, jog rumai bus nugriauti, taCiau faktai kalba kq 
kita. Katedra baigta statyti 1792 m., dar tebesant Lietuvos 
valstybei. To meta valstybes vyrai dar tebepuoselejo vilti nlmus 
suremontuoti. Tad Katedra taikyta prie kelis simtmeCius prie 
)as stovejusi~( renesansini~l kunigaiksCi~( nimt(. 

Argumentas, kad daugelis Lietuvos gyvento)t( skLu-sta, 
be abejo, svarus, bet ne nulemiantis. 0 kada Lietuvoje 
nebuvo skurstanCit(, benamiu,, elgetL(? Jeigu but4. paisyta 
nepritekliL(, neturetume piliL(, baznyCit(, vienuolym1, dvan( 
ansamblh(, didikL( nlmt( ir kilL( puosnh( statinh1, siandien 
vadinamt{ nef..'ilnojamojo kLtlt~iros paveldo sedevrais. 

Kas tie ValdOVlf: riimai? 

Vienas is pagrindiniL( Lietuvos statinit{ buvo Vilniaus 
pilit( ansamblis, kurio pagrindinis pastatas - Valdovt( 
nimai. [jungus Lietuvq i Rusijos imperijos sudeti, Lietuva 
neteko valstybingumo, o jo simbolis - Valdovl{ nlmai -
buvo nugriauti, vieta sulyginta su zeme. Lietuva pradeta 
vadinti Siaures vakan( krastu. 

PuosniL( renesanso stiliaus nlmt( statybos pradiia - 1520 m.
sutapo su karaliaus Zygiman.to Senojo szln.aus Augusto 
gimimo data. Gali bLtli, kad nimai ir buvo pradeti statyti 
kaip btisimoji Lietuvos didiiojo kLmigaiksCio rezidencija. 
1r tikrai - 1529 m. vas devyneril{ melt( sulaukusiam 
Zygimantui Augustui Vilniaus katedroje buvo uidetas 
didziojo kunigaiksCio vainikas. Rtlmuose ta proga surengtas 
iskilmingas polrylis. 

Karalius Zygimantas Augustas rumt( neperstatinejo ir 
nerekonstravo1

• PaskLttini kartq jie rekonstruoti XVII a. 
pradzioje, Vazt( dinastijos valdymo laikais. Pagrtstai 
spejama, kad sios rekonstrukcijos metu daugiau pakito 
riimt( vidus, o isores vaizdas liko beveik nepakeistas. 

Tokie nlmai isstovejo apie 40 melt(. XV!! a. vidwyje, 
karo suMas leva metu,jie buvo gerokai apniokoti, ir valdovai 
i)uos nebegr#o. 

XIX a. pradzioje Vilniaus zemutines pities nimai buvo 
nugriauti, plytos isparduotos. Vi eta sulyginta su ieme. 

/ 831 m. sukilimo ibauginta caro kariuomen.e Gedimino 
kalno papedeje irenge tvirtove. Jq supo apie 10m ploCio ir 
2,5 m gylio griovys, perkirtes ir nimt(pamatus. 

XIX a. pabaigoje, kai tvirtove pasidare nebereikalinga, 
griovi uzpyle is miesto suveztomis siukslemis, aikstes 
pavirsi4. vienu metru pakele ir uzsodino medziais. Nuo to 
laiko Cia parkas. Lietuvos didziujL( kunigaiksciL( rumL( 
liekanos atsidtire giliai po zeme. 

Tiriant sias liekanas paaiskejo, kad ir renesansiniai 
nlmai pastatyti ne tusCioje vietoje. 

XVI a. pradzioje jiems buvo panaudotos i§likusios 
senesnil{ gotikinit( nimt( dalys, dabar datuojamos XV a. 
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pradiia ir siejamos su Vytauto Didiiojo valdymo laiku. 
Vytautas Didysis XV a. pradi ioje pastate naujq Katedrq, 
kLa-ios sienl{ perimetras nepakites isliko iki miistf dienl{. 
Galimas daiktas, jis tikejosi cia kanlnuotis Lietuvos 
karaliumi. Galima speti, kad tam buvo statydinti ir riimai. 
Abu pastatai turejo bi1ti puosnus ir sudaryti vientisqgotikini 
architekt~lrini ansambl£. 

Statant siq Katedrq, buvo nugriauta kita, senesne, 
nedidele, kvadratinio plano bai nyCia, datuotaXIII a. viduriu 
ir siejama su pirmuoju Lietuvos karaliumi Mindaugu. 

GotikiniL[pilies ntlnl{ kieme ir pietinio kOJpuso rusiuose 
bei po pietine jo siena keliose vietose rasta nnlro liek.amb 
kLtriL[plyt~iformatas ir miirijimo technik.a yra identiska tos 
ankstyvosios bai nyCios plyttiformatui ir miirijimo technikai. 

Aptiktos ir fi x / 1 m dydiio pastato liekanos. 
To ankstyvojo miiro liekanos datuotos XIIJ a. viduriu 

(apie 1250 metus). Tai turejo btlti ne veliau kaip 
kunigaikscio Vytenio valdymo laikotarpis2

. Galimas 
daiktas, k.ad abie)tf statinhf - nlmtf ir Katedros - liekanos 
velgi yra vienalaikes. 

Kai tei inojome tik apie vienq riiml{ statybos etapq, kai 
tebuvo atkastas tik vienas palyginti gerai i§lilces rfisys, mums, 
tyrimt[grupes nariams, o ir daugeliui kift[ i monh[ atstatymo 
problema neatrode labai sudetinga. Tada net maneme, 
kad nlsius btlt~[galima atstatyti is karto, po vienq, vosjuos 
istyrus. Suskliausti igriuvusi skliautq, apsaugoti nuo 
vandens, uipilti iememis ir tegul laukia, kol bus atstatyti 
rumai. Mes tuo metu tirtume gretimq plotq. 

Tokios nuomones salininkas buvo ir sio rasinio autorius. 
Tai buvo pirmaisiais tyriml{ metais, atkasus pirmqji riisi kLtrio 

buvo islikLtsios visas sienos, skliautl{ spy nos, o centre- kalona. 
Si mediiaga leistL[ riisi atstatyti tiksliai, be maiiausio 
fantazijos elemento. Tai biift[ net ne atstatymas, o remontas, 
tegul ir kapitalinis. Tokiam remontui net naujl{Plytl{ nereikeft[
ui tektl{ tyriml{ meftt griuvenose surastl{ originahf. 

Deja, taip i§lilces nlsys tera vienas, neminint visai sveiklb 
esanchfpo XIX a. namu. Gretimas i pietus esantis nlsys
kampinis. Jis Junge rytini korpusq su pietiniu. Cia btlta 
didi iulio gaisro, kilusio tikriausiai del sprogimo. 
Temperattlra buvo tokia, k.ad aptirpo ir apsilyde sienl{ 
apdailos ply tos. Nuo sprogimo susmuk.o nlsio ir vistf aukSft[ 
perdengimai. Jiems atkurti sis riisys dave neikainojamos 
mediiagos. TaCiau beveik neisliko dvi nlsio sienos. Geriau 
iSlikusi tik siaurine sio korpuso pamatl{ dalis. KilL[ liekanos 
aptiA.'tos tik 2,5- 3 m gylyje. 

Rtlmai griauti ir anksCiau. Bet to/dais atvejais )1{ vietoje 
buvo statomi kiti. Vistl)tf liekanos aptiktos tyrimtf metu. 
Dabar jos matomos velesnitf nlmtf asloje, islenda is po 
velesnil{ nlmL[ pamaft[. Po stogine atsiveria didinga viSL[ 
triJtf nlml{ statybos etapl{ liekamf panorama. 

Kada kalbama apie rumt[ atstatymq, dainiausiai 
turima galvoje paskutinisjt[ egzistavimo etapas,jiksuotas 
XVIII a. dailininkt[ paveiksluose. Salia vaizduojama 
Katedra su naujqja Sv. Kazimiero k.oplyCia, prof Laury no 
Stuokos-GuceviCiaus pastatyta pietinio.fasado kolonada. 
Si koplyCia statyta XVII a. pradiioje, ko gero, vienu metu 
su riimt[ rekonstrukcija. 

Taigi atstatyti riiml{ is ore reiktl{ stengtis tokiq, kokia ji 
buvo XVII a. I p., po pasktttiniosios rekonstrukcijos. Rytinis, 
pietinis ir vakarinis sio pastato k01pusas buvo trijL[ aukstl{ 

Archeologiniai tyrimai Valdovt[ nlmt[ statybt[ aiksteleje. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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ir auk§tumu prilygo dabartinei Katedrai. 11{ pamatai yra 
apgriauti, apaiie)C2 ir suskilC2 nuo gaisro ir sprogiml{. Kai 
kuriose vietose atski.lusios ir sutrupejusios istisos dalys. Be 
to,pietinis k01pusas buvo pastatytas kalvos slaite, o pietine 
siena i/eista i dwpingqpelkC2 ir swniiryta ant mediniL(polil{. 
Poliai gerokai apnykC2. 

Norint, kad pamatai islaikytl{ didiiuli atstatomo 
pastato svori, juos tektt( sustiprinti. Tektl{pakeisti polius, 
atstatyti ir sustiprinti islikusias nnlrines pamatl{ dalis. 
Nei§vengiamai dabartinemis mediiagomis tektl{ uidengti 
autentiskq murq. Atstatytos rusil{ pertvarines sienos vel 
suskaidyh( visq erdvC2 i dalis, i atski.ras patalpas. Kq tai 
reiskia, matome dabar ie)C2 i tq gerai islikusi rust. Matome 
keturias per 9 m viena nuo kitos nutolusias sienas, o 
atstaCius skliautus, matytume dar ir Iubas. Jr viskas. Paki.lus 
is sio rusio, matyti visa buvusil{ rum!{ didybe, taip pat ir jl{ 
griovimo beprasmybe. Matyti visl{ trijl{ statybos etapt( rum!{ 
liekanos. Tai neikainojama vertybe, kuriq mes ruosiam.es 
apnnlryti ne itin kokybiskomis XX a. plytomis. 

Tad kq daryti? Kaip suderinti siekimq issaugoti 
autentiskq istorinC2 m.ediiagq ir norq tureti atstatytus 
Lietuvos didiiujl{ kunigaiksCit( rumus. 

ISeitis yra. Autentiskas vis!{ epoch!{ ntml{ liekanas 
konservuoti ir palikti tokias, kokias radome. Naujojo pastato 
pamatus pastatyti §alia senujl-/, isores puseje, perdengti 
sijomis ir ant tl{ sijt( ties senaisiais pamatais iskelti naujojo 
pastato sienas. Taip, tai nebiitl{ autentiski nlmai. Tai but!{ 
tik runuiformos gaubtas tikrujl{ rumt(liekanoms apsaugoti. 
Tai biitl{ sqiiningas dar bas. Butt(laisvos rankos pasirenkant 
medi iagas ir statybos technologijq. Juk ntml{projektavimo 
ir statybos dokumentacijos vis tiek nera. Nei breiinil-/, nei 
inventorit(. Tyriml{grupes istorikai tos mediiagos ie§kojo ne 
tikLietuvos archyvuose. le§kojo Maskvoje, Sankt Peterburge, 
Gardino, Kijevo, Var§uvos archyvuose. Susipaiino su Svedijos 
archyvL( mediiaga. Dar ieskos ki.ttwse Europos krastuose, 
nors vilCil{ vis maiiau. Gali buti, kad Vilniaus pili!{ archyvine 
mediiaga neisliko3

. 0 be jos autentiskai riiml{ vis tiek 
neatstatysime. Tiesa , kaupiama nepaprastai gausi 
archeologine mediiaga. Istisos ntml{ interjero dalys. Bet tai 
tik patvirtina turetas iinias, kad riimai buvo labai puosniis, 
jt( inte1jero dekoras nepaprastai sudetingas. 

Kaupiant tq mediiagq ir atkasant vis didesni ntml{ 
pamatl{ plot({, vis opesne daresi tt( pamatt( issaugojimo 
problema. Sieki.antjq issprC2sti, 1994 m. vasario 4 d. ivyko 
bendras Liehtvos istorijos instituto, Paminkll{ restauravimo 
instituto tarybl{ ir PiliL( tyrimo centro posedis, kuriame 
nutarta .. atstatyti Vilniaus iemutines pilies nlmus, 
prisilaikant ikonografines mediiagos, kompleksinil{ tyriml{ 
duomenl{, pilnai (visiskai - red. past.) issaugant ir 
eksponuojant autentq ". 

Praejus ketveriems metams, 1998 m. vasario 4 d. 
minetos institucijos siq nuostatq pakartojo. 

Kalbant apie Valdovl{ rftml{ atstatym(f:., kyla klausimas 
del )Ll paski.rties. MttSl{ nuomone, tai turetl{ buti Lietuvos 
Didiiosios Kunigaikstystes kultiiros ir m.eno muziejus. 

Pagrindine btlsimo muziejaus vertybe, be abejo, 
atkastosios rumt( liekanos. Jom s eksponuoti tektL( 
panaudoti ne tik buvusil{ riisil{ erdves, bet, galimas daiktas, 
paaukoti ir dali pirmojo auks to. Cia galett( bii.ti irengtos 
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apivalgos aiksteles, takai, taip pat eksponuojamos tyriml{ 
metu surastos ril.mt( architektiiros detales: karnizai, lanm 
ir durl{ apvadai, apkalai, spy nos, §viestuvL( dalys ir buityje 
naudoti daiktai. Dalis stambesnil{ architekttlrinit( detalil{ 
galetl{ biiti sugrqiinta i savo pirmines vietas, t.y. ten, kur jos 
buvo iki. nlml{ nugriovimo: vienas kitas langas ar durys 
galett( btlti apreminti originaliais smiltainio karnizais, durl{ 
virsL[galetl{papuosti ten buvC2 ir neblogai islikC2 originaliis 
herbai ir t.t. 4 Ekspozicijq pagyvintl{ gerai apgalvota ir 
pateikta garso bei vaizdo mediiaga. Pirmame au/cite galett( 
biiti ir lankytojl{ aptarna vimo patalpos - rubines, 
sanitariniai mazgai, kasos5

. 

Vertybe ne tik miirai. Vertybe yra ir istorines erdves. 
Architektai neretai kalbq pradeda apie biisimo pastato 
.fimkcijq. B-tlsimas pastatas statomas, is anksto numaCius 
tam tikrqjo paski.rfi. Siuolaiki.niams pastatams tas, matyt, ir 
priimtina. Kalbant apie istorinitl pastatl{ atkUrim4 siuo 
atveju apie Valdovl{ riimus,funkcija htreh( nueiti Lyg ir i ant:rq 
planq. Pirmiausia deretl( ki.ek ga!ima tiksliau atkurti buvusias 
patalpas - planavim(f:., rusius, interjer(f:., puo§ybq - ir tik tada 
kalbeti apie )Ll panaudojimq. Ne patalpas taikyti prie 
funkcijos, o fimkc ijq prie atkurtos patalpos. Kitaip kyla 
pavojus pakartoti klaidas, /curios padarytos atstatant pilies 
arsenalo siaurini korpusq: is isores dar siaip taip, 0 viduje 
pridmyta toh.il{ erdvi"b /curios su arsenalu nieko bendro neturi. 

Rumt( tyrimo metu rastoji mediiaga rodo jl{ patalpas 
buvus itin puosnias. Ypac treCiojo auksto, kur, spejama, 
buvus ir sosto sale. Be abejo, tos surastosios mediiagos 
visiems inte1jerams atkurti neuiteks, bet tos atkastosios 
detales, - tegul ir suniokotos, sutntpintos, - pades paieskoti 
analogijt(. 0 jl{ Europoje yra. Mados, tarp jl{ ir architektUros, 
visais laikais keliavo po visq Europq. Turima mediiaga 
rodo, kad Lietuvos valdovt( rumai nebuvo isimtis. Demesys 
atkuriant interjerus, aisku, tureh{ buti sutelktas i renesans4 
bet negalima uimirsti, kad rumai pergyveno dar ir gotikq. 
Kaikodet maiai kalbama apie nlmt( barofcCb o juk po 1610 m. 
gaisro jie buvo rekonstruoti biitent baroko stiliumi. !§is ores 
j ie maiiau keitesi, hw tarpu viduje- tai irgi rodo atkastosios 
detales - pasikeitimt( buta nemail{. 

Rtlmai visq laikq buvo remontuojami ir 
rekonstruojami kartu su Katedra: tl{ paCil{ uisakovtf:., tl{ 
pa cil{ meistrl{, tom paCiom medi iagom., tuo paCiu 
architekturos stiliumi. Visais laikais tai buvo vientisas 
architektiiros ansamblis. !§ XVJJ a. pradiios isliko to 
ansam.blio dalis - Sv. Kazim.iero koplyCia. Jos inte1jeras 
tam tikru ativilgiu galetl{ btlti nlmt( inte1jero veidrodis: 
tos paCios mediiagos, tas pats stilius. Tik paskirtis kita. 

Taigi atkuriant rum.L( interjer(f:., galbiit treeiam.e aukSte 
bent vienq sale derett( atkurti gotikos, bent vienq baroko 
stiliumi. Atk:urti erdves, krosnis, puosybos elementus ir kitas 
detales, /curios, remiantis tyriml{ mediiaga bei analogijom.is, 
Cia buvo ar galejo btlti. Sienas turetl{puosti tos sales stili!{ 
atitinkantys gobelenai irpaveikslai, stoveti to stiliaus baldai, 
ivakides ir ki.ti tame interfere buvC2 daiktai, galintys padeti 
atlcurti bendrq los patalpos dvasiq6 . 

!§ kur jl{paimti? 
Dalis yra Lietuvos m.uziejuose ir ga lett( buti 

deponuojama. Ties a, geriausi daiktai y ra ekspozicijose, ir 
muziejai vargu ar noretl{ sujais skirtis. Bet didiiujl{ muziejl{ 
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saugyklose slepiami ne kq maiesni turtai, kuriL( patys 
muziejai eksponuoti neturi galimybes. 

Yra i init!- kad atstatytoms Lietuvos valdovLl riimt( 
reprezentacinems sa/ems papuosti meno kii.rinius depozito 
teisemis sutiktl{ skolinti kai latriL( Europos valstybit( muziejai. 

Sitaip atlcurtos reprezentacines sales sudarytL(galimyb~ 
neturinCiam sql ygt( i uisienius isvai iuoti Lietuvos imogui, 
pirmiausia besimokanCiam jaunimui, Cia pat pamatyti 
buvush( nlmL( didyb~, o apaCioje esantys griuvesiai primintt( 
niokotojiskq olatpanto politikq. 

Reprezentacines sales galetLl tureti ir dar vienqpaskirt[. 
Cia ga lett( vykti pacios is kilmingiausios va lstybes 
ceremonijos: ypac garbhi uis ienio sveehl sutikimas, 
kredencialL( ar valstybes apdovanojimt( lteikimas. 

Kitose sa lese vietos ui tektL( Lietuvos Didiiosios 
Kunigaikstystes laikotarpio meno lalriniams, /curie sunkiai 
te lpa Lietuvos muz iejt( saugyklose, politikos, meno, 
kultiiros, mokslo, religijos veikejL( darbams nusviesti, 
svarbiausioms LDK istorinems datoms paiymeti. 

Cia btllt(puiki proga pasireiksti ir dabartiniams vitraio 
beifreskos meistrams, o galbt"i.t ir kitiems istorine tematika 
kuriantiems menininkams. 

Riimuose nuo XVII a. pradi ios veike pirmasis 
profesionalus Lietuvos teatras. Siauriniame korpuse atlciirus 
renesanso laif..':l{ teatro interjerq, galett( biiti vaidinamos to 
laiko pjeses, koncertuoti senosios muzikos ansambliai ". 

Tokias problemas sio rasinio autorius, dar biidamas 
ty riml!_ vadovas, mate praeito amziaus paskutiniajame 
desimtmetyje . 

Dalis t4_ problem4_ issisprende lyg ir savaime, dalis tik 
po ilm diskusijq ir astriq gincl!_, dalis tebelieka aktualios ir 
siandien, 0 dalis atsirado riimus jau atstatant (dabar vietoje 
zodzio ,atstatymas" dazniau vartojamas zodis , atkilrimas"). 

Viena is tq isspr((stq problemq - tai autentiskq pamatq 
issa ugojimas ir eksponavimas. Senieji pietinio -
reprezentacinio - riimq korpuso pamatai lieka nepaliesti , 
0 naujojo pastato pamatai , kaip dar 1992 111 . siule sio 
rasinio autorius, yra atitraukti nuo autenti skq miirq. Kai 
kam nepatinka tarp semul! ir naujl!.il! pamatq atsiradusi 
e rdve, bet, mano supratimu , proj ektuotojai pasielge 
toliareg iska i, sudarydami ga limy b(( cia eksponuoti 
stambi4_ matmen4_ sen4.i4_ komunikacij4_ liekanas. Be to, 
atsiranda ga limybe pazvelgti i rum4_ isor(( nuo anuometinio 
zemes pavirsiaus, kuris buvo apie pustrecio metro giliau 
nei dabartinis. Deja, kitq korpusq naujieji pamatai stoves 
ant ge lzbetonini4_ per senuosius pamatus pergr((ztq poliq. 
Pradzioje ti e poliai buvo suprojektuoti plonesni ir isdestyti 
reciau, ve li au perprojektuoti i storesnius ir sutankinti. 
Statybos laikotarpiui senieji pamatai apmuryti dabartini4_ 
plytq kiautu, bet jau dabar aisku, kad tq_ kiautq_ nuemus, ti e 
gelzbetoniniai poliai v ietomis tiisiuose bus matomi . 

Valdovq riimams atkurti (tirti , proj ektuoti ir statyti) 
2000 m. buvo paskelbtas konkmsas. Ji laimejo konsor
ciumas , Vilniaus papede", lcuri sudare Pili4_ tyrimo centras 
,Lietuvos pilys" (tyrimai), Pa minkl4_ res tauravimo 
institutas (projektavimas), Panevezio statybos trestas ir 
pozeminiq darb4_ firma ,Geostatyba" (statyba). Kiekviena 
is siq istaigl!_ atlieka jos kompetencijq_ atitinkancius darbus. 
Atkurimo darb4_ uzsakove - Vilniaus piliq direkcija. 

Valdovt( nlmt( tynijai (is kaires): Vydas Dolinskas, Eduardas Kauklys, Napaleonas Kitkauskas, 
Vytautas UrbanaviCius, Antanas Peckaitis. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Nuo pat kompleksiniq tyrimq pradzios rilimt tyrimo ir 
atstatymo idejct reme visuomene: [staigos, [manes, gamyklos, 
visuomenines organizacijos, moksleiviai , studentai, pavieniai 
asmenys. Ypac svari buvo Kulti'iros fonda parama. 

Veliau eme kurtis tarybos ir [vairiausios komisijos . 
Jas kiire Kultiiros ministerija, Kultiiros vertybiq apsaugos 
departamentas , Valstybine paminklosaugos komisija . 
Norai buvo geri. Daugumct tl.!_ komisijq sudare kvalifikuoti 
specialistai, pakviesti padeti spr((sti neaiskius klausimus, 
patarti tyrejams, projektuotojams, 0 ir paciam uzsakovui -
Vilniaus pilitt direkcijai. Taciau daznai tas komisijas 
inicijavo suinteresuoti asmenys ar asmenq grupes , i 
skirtingas komisijas kviesdami tuos pacius zmones. IS 
pinno zvilgsnio tiems patiems zmonems skirtingose 
komisijose buvo keliami tie patys uzdaviniai, tie patys 
reikalavimai , nors komisijq tikslai buvo skirtingi. Tose 
komisijose ilgct laikct viJ·e nieko nelemiancios diskusijos 
del daugybes n1mq atklirimo problemq: buvo tampomas 
klausimas del Valdovq rumq vidaus kiemo arkad4., del 
vakarl! korpuso boksto vietos, del rytL!_ korpuso liekanas 
dengiancio Sliozbergo namo likimo ir t. t. Kaip cia 
neprisiminus sovietmeCio biurokratams taikyto posakio: 
, nori suzlugdyti reikal<t, sudatyk komisijct" ... 

Br((sta dar viena problema - atkurtl.!_ rumtl paskirtis. 
Pagal parengt<t koncepcijct rumq paskirtis turetl.!_ buti 
daugiaplane: valstybes reprezentacija, edukacija, kultiira, 
turi zmas, muziejininkyste. Kiekvienai is siq sriciq 
reikalingos ne tik kvalifikuotai parengtos programos, bet 
ir jl! vykdytojai . Kol kas toliausiai pazengusi 
muziejininkyste. Busimosiomis ekspozicijomis dabar 
riipinasi dvi [staigos: gausict archeologin(( medziagct 
sukaup((s Piliq tyrimo centras ,Lietuvos pilys" , o 
intetjerais (, kilnojamoji" dalis) - Lietuvos dailes muziejus. 
Pastarajame ikurtas atskiras skyrius, kuris jau pradejo 
rinkti ValdoVLt rumams reikalingus eksponatus. Rinkimo 
principai gali buti [vairus. Pradiniam etapui minetas 
skyrius atrenka ir superka pavienius daiktus, kurie tiks 
vienos ar kitos epochos rumq intetjerui. Tolimesne veikla, 
matyt, bus susijusi su kryptingomis daiktl.!_ paieskomis 
Europos aukcionuose, kai bus sudaryti konkretiis atskirq 
epochq saliq ekspoziciniai planai ir bus aisku , kokil! 
daiktl.!_ kurios epochos salei reikes. 

Sveikintina, kad abi [staigos - Lietuvos dailes muziejus 
ir Pilitt tyrimo centras ,Lietuvos pilys" - is karto rado 
bend.rct snek<t, d.aro bendrus veiklos planus ir jau dabar 
rengia bendras ekspozicijas. Abi istaigos rupinasi ir 
eksponatq restauravimu . Piliq tyrimo centro 
Restauravimo skyrius yra Prano Gudyno meno vettybiq 

1 Per kelerius pastaruosius metus sukaupta is torine medziaga Ieidz ia 
teigti , kad Zygimantas Au gus tas , neliesd a mas se nL!.il!, tevui 
priklausancitt riltnL6 i siaures vakarus nuo jLl senojoje Vilnios ir Neries 
santakoj e statesi naujus rumus su parku, tv enkiniais ir IaivLt prieplauka. 
2 125 1 m. Li etuvos kriksto proga pastaty ta pinnoji murine katedra 
Vilniuj e v is dar tebera astril! di skusijl! objektas . 
3 Ke le t<( melt! nefinansuojami is toriniai ty rimai bu vo s us tabd y ti . 
Juos atnauj in us, per pastaruos ius trejus metus surinkta daug naujos 
medziagos ne tik riiml! is torij a i, be t ir juose vy kus iam gyvenimui 
nusviesti bei dvari skil! buic ia i a tkurti. 
' Pas iul ymas jgyvendinamas : da li s ori g in a liLt smilta inio ap va dLt 
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restauravimo centro mokinys ir globotinis. Dabar siame 
skyriuje dirba aukstos kvaliftkacijos specialistai , ruosiantys 
tyriml! metu rastuosius rad.inius busimai Valdovl! rumq 
ekspoz icijai. ValdovL!_ rliml! teritorijos radiniai jau 
skaiciuojami simtais tukstancil!. Moksliniam jq 
apdorojimui Piliq tyrimo centras buvo priverstas skirti 
dal[ moksl in io personal a , tuo padedamas pagrindus 
naujam originaliam ir, dr[sciau sakyti , unikaliam muziejui. 

Taciau, kaip mineta, muziejininkyste - tai tik viena 
atkurtq rumq veiklos sritis . Piliq tyrimo centras turi 
desimties metq patirt[ organizuojant kulturinius 
renginius . Puikiai prisimename pietinio rumq korpuso 
griuvesiuose vykusius ~estivalius , koncertus, siai erdvei 
specialiai statytus teatro spektaklius, autorinius vakarus 
ir net valstybinius renginius . Sitos patirties reikia 
neuzmirsti, nes jos netrukus prireiks jau atkurtuose 
rili1mose. 0 iki rumq atidatymo liko vos treji metai. Dabar 
pats laikas galvoti ir apie kitas numatomas rwnq veiklos 
sritis, juoba kad dalis jq susijusi su atstatymo darbais. 

Visoms suminetoms atkurtq rumq veiklos kryptims 
kumoti po atskirct istaigct steigti vargu ar tikslinga. Tad ar ne 
geriau blitLl sutelkti jegas ir visas problemas spr((sti kattu, 
centralizuotai. Atejo laikas Valdovq rilinams tureti seiminffikct. 

Seimininko reikalingumo ideja nera nauja. Ji gime vos 
pradejus tyrimus, kai tyrimq grupe buvo orientuojama l 
darbct atstatytuose Valdovq rumuose. Ypac tai tapo aktualu 
apie 1995 m. , kai renginiai rumq griuvesiuose pasieke 
apogejq ir juos valdyti , jais rupintis paciai tyrimq grupei 
pasidare labai sunku. 1998 m. Pi !itt tyrimo centras parenge 
atskiros savarankiskos [staigos, kuri rupintqsi ruml) 
tyrimais, atkurimu ir eksploatavimu, [status ir iteike 
Kulti'iros ministerijai. !deja atgule ministerijos stalciuose. 

Prie sios idejos reiktll gr[zti ir kuo skubiau jet 
igyvendinti. Krniant tokict istaigct (ji galetl.!_ taip ir vadintis 
Valdovl) rumai), butt!_ galima sujungti visas dabar cia 
dirbancias istaigas: Piliq tyrimo centr<t, Piliq rezervato 
direkcij<t, Vilniaus pilitt direkcij<t, minetctDailes muziejaus 
skyril!_. Dabar visas jos baigia (kai kurios ir baige) sill 
metl.!_ darbo planus, nesunku juos pakoreguoti, sujungti l 
vienct bendrct strategin(( programct ir nuo metl!_ vidurio 
pradeti igyvendinti. Iki rliml! atidarymo, kartoju, liko tik 
treji metai . 

Zinoma, yra pavojus, kad tos [staigos susipes del 
prioritet4., o vadovai - del valdzios. Bet nesklandumams 
sureguliuoti yra daug veiksmingq budq, pirmiausia 
diplomatinil!_. Visiems pravattu prisiminti, kad dirbame, 
kaip mego sakyti SViesaus atminimo monstnJOraS 
Kazimieras Vasiliauskas, ,vardan tos" ... 

jmontuota i lang L[ angokrascius, kita dali s numatoma eks ponuoti 
rus iuose. StambiL[ gabaritL[ komunikacijos (kolektoril! dalys , sulinil! 
re ntiniai , medinio vandentiekio dal ys) gales buti eksponuoj amos i 
pi e tu s nuo riimLt pas ta ty toj e pozemin eje pata lpoj e . Jos du g nas 
s utampa su riii11Ll egzista vimo la iko zemes pavirs iumi ir nuo jo bus 
ga lima matyti buvusi tikrq_ rilmLt pie tines sienos aukst[. 
5 Mu z iejininko Romua ldo Budrio pas iulymu s ios patalpos bus 
jre ng tos s tatom a m e lankytojl! priemimo te rmin a le , kuri s 
suproj ektuotas po vi su vidiniu rlimL[ kiemu. Cia riiml! lankytojams 
bus nurodytos ekspoz icijl! sales . 
6 Si ideja siuo met11 jgyvendinama. 
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