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Zemutines pilies teritorija - tai Gedimino (Pilies) 
kalno papede, kadaise ribota Ne1ies ir Vilnios upi4. vagomis, 

o dabar - Yitnios senvages vietoje sufonnuotornis gatvemis. 

Si<~. teritorij'l. daugiausia tyre Istorijos instituto 
archeologai , vadovaujami Adolfo Tautaviciaus. Tuomet 
buvo istirtas kulturinis sluoksnis siaurineje Gedimino 
kalno papedeje - Senojo ir Naujojo arsenalo teritorijoje, 
Sv. Onos-Barboros baznycios vietoje. Salia jos buvusios 
kapines, pastatas , Georgo Brauno ,Pasaulio miest4. 
albume" ( 1581 m.) mini111as kaip Jaunosios karalienes 
rumai. Tyrimtt medziaga publikuota mokslineje spaudoje. 

Tiesa, zemes judinimo darbai buvo vykdomi dar pries 
pussimti metLt - 1900 111. , Katedros aikstes pietineje dalyje 
kasant duob(( Rusijos i111peratores Jekate1inos II pa111ink.lo 
pamatams. 1908 111. senojo arsenalo teritorijoje, tuometini4. 
kareivinitt vietoje buvo vykdomi statybos ir kiemo 
tvarkymo darbai , kuri4. metu aptiktos sen4. murini4. 
statiniq liekanos. 1933 m. buvo ieskoma Sv. Onos-
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Cia prasidejo ne tik Vitniaus 111iesto, bet ir Lietuvos vatstybes 
istakos. 2005 111. rninime sios istorines vietos archeologinil!. 

tyrim4, kuri4. praci.Zia t955 m., 50-meti.. 

Vilniaus i.emutine pilis. Vytauto Abramausko nuotrauka. 

Barboros baznyCios liekam.J., o 1938 m. prasidejo Katedros 
aikstes tvarkymo darbai ir tyrimai, kuritt 111etu buvo 
aptiktos gynybini4. sien4.liekanos, pastatLt rusiai, dar giliau 
medinitt nam4. ir keli4. tikuciai. 

Vis delto daugiausia specialist\.! demesio susilauke 
Zemutines pities perlas - Lietuvos vatdovl!. rumai. J4. 
atkurimo proga noretttsi pagerbti tuos, kurie, dirbdami 
savo tprast<~. darb<\., nuveike kur kas daugiau: is uzmarsties 
prikele Lietuvos vatstybingumo si111bolL tautos S<~.monei 
kartu sugr<~.zindami pitietisku111o samprat<~.. 

Vilniaus ze111utines pities ValdoYl!. ril1114. teritorija su 
pertrauko111is tiriama nuo 1964 m. , o nuo 1988 111 . 
vykdomi nuolatiniai archeotoginiai ir architekturiniai sios 
vietos tyrimai. I pagatb'l. pasitelkiami istorikai , 
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menotyrininkai , geo1ogai , pa1eozoologai , pa1eobotanikai, 
pa1ino1oga i, dendro1ogai , restauratoriai , dai1ininkai ir 
fotografai. Mokslinil!. tyrirn4. eiga ir isvados atsispindi 
kasmetinese ataskaitose, rnokslinese pub1ikacijose. 

Tiesa, pries kar'l, 1enkl!. okupacijos 1aikais Vi1niuje 
buvo vykdomi archeo1ogi niai kasi nej i ma i Katedros 
aiksteje, Va1dovl! rum4 teritorijoje, taciau ataskaitos 
neisliko, tik ke1etas 1abiau informatyvinio, nei rnokslinio 
pobudzio straipsni4 tuometineje spaudoje. 1931 m. buvo 
atlikti karaliskosios kriptos Katedroje tyrimai, kuomet 
buvo surasti t1ij4. karaliskl!.j4. asmen4. - dLk Aleksandro 
Jogailaicio bei dviej4. dLk Zygirnanto Augusto zmonl!. 
Elzb ietos Habsburgaites ir Barboros Radvi1aites -
palaikai. Tyrim4 medziaga publikuota S. Lorenzo ir 
Marijano Moreliovskio. Sie duomenys kartu su naujausiais 
Katedros tyrinejimais po bemaz pussimcio met\.! dar kartq 
paskelbti dr. Napaleono Kitkausko. 1986 m., kasinejant 
Arkikatedros rusius, surastos pagonil!. sventyklos liekanos. 
Tyrimus at liko Paminkl4. projektavimo ir restauravimo 
instituto archeologai , vadovaujami Alberto Lisankos. 
Katedros tyrim4. duomenys yra svarbus, siekiant nustatyti 
ir ValdoVl!. rum4. statybos pradZi<L nes rumai i.r Katedra -
bendras istorini s-architektiirinis kompleksas. 

Paci4. ValdoVl!. rum4. liekanos buvo aptiktos 1964 m. , 
kasant s ioje teritorijoje transejq komunikacijoms. 
Tyrimams vadovavo Lietuvos istorijos instituto 
Archeologijos skyriaus vedejas Adolfas Tautavicius. 
Tuomet buvo aptiktos liekanos gynybines sienos, ka ip 
manoma, statytos XIII a. ant Yilnios upes kranto, rum4. 
vakarinio korpuso renesansinio rusio liekanos, tarp j4. 
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p1ytej us i 45 m plocio a ikste , atkastas senas muras, 
pavadintas , pastatu su kontJ.·aforsais", datuotas XIII a. ir 
tuomet klaidingai palaikytas Mindaugo valdymo laikais 
statyta katedra; aptiktas I tllkst. ku1turinis sluoksnis su 
lipdytqja keramika. 

Zemutines pities Valdov1.1. rum4. tyrimai buvo 
atnaujinti 1985- 1986 m. , nutarus cia stovej usius Lietuvos 
TSR pionieri4. ir moksleivi4. rumus paversti Tautl!. 
draugystes muz iejumi. Tuomet, kasant inzinerines 
komunikacij as, buvo atliekami archeologiniai ivalgymai . 
Juos at1iko Paminkll!. projektavimo ir restauravimo 
instituto archeologai Vladimiras Grisinas, Gintautas 
Stankevicius. Po met4. prie jl!. prisijun ge Yirginijus 
Raskauskas, Gediminas Gendrenas ir Kt<stutis Katalynas. 
Zvalgymai isaugo i tyri.mus. Buvo iskastos dvi transejos 
rum4. vidiniame kieme ir konstatuota, kad si vieta -
ypatingos svarbos archeologinis, istorini s, architektiirinis 
paminklas, kurt reikia istuii visapusiskai . 

T<:t padaryti buvo pavesta Lietuvos istorijos i.nstitutui, 
kuri s 1988 m. isteige padalini - Pilil.!. istorijos skyri4.. Tai 
buvo archeologini4. tyriml!. grupe, diJ·busi kartu su Paminkl4. 
projektavimo ir restaw-avimo instituto architekt4. gmpe. Sie 
du padali.Iliai ilgai.Iliui (1993 m.) isaugo i savarankisk<:t istaig<:t 
Pil il!. tyrimo centrq,Lietuvos pilys" (PTC LP), vadovaujamq 
habil. dr. Vytauto Urbanaviciaus (nuo 2002 m. - Eduardo 
Kauklio). Centr<:t sudare Archeologijos skyr ius, 
vadovaujamas habil. d.r. Adolfo Tautaviciaus (nuo 2002 m. 
dr. Gintauto Rackeviciaus), Architektiiros skyri us, 
vadovaujamas d.r. Napaleono Kitkausko (nuo 2003 m. -
Romo Raceviciaus), Istmijos skyiius, vadovaujamas dr. Stasio 

ValdovL( nlmt( liekanos. Vy tauto Abramausko nuotrauka. 
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Samalaviciaus ( 1995 m. - dr. Romo Batiiros, nuo 2003 m. 
dr. Liudo Glemzos). Nuo 1993 m. buvusi pim1inio radiniq 
konservavimo grupe, iki tol g lobota Prano Gudyno 
restauravimo centro, isaugo i savarankisk'l. PTC LP padalinl 
Konsetvavimo ir restauravimo skyri4., vadovaujam'l. chemikes 
restamatores Aldonos Skucienes. Nuo 2003 m. pabaigos Piliq 
tyrimo centre vykdomi ir dendrochronologiniai tyrimai, 
kruiuos atlieka Rutile Pukiene. 

Dar 1988 m., vos pradejus kaupti faktin(( medziag'l. ir j'l. 
derinti su dokumentine, kilo Valdovq rilmq atstatymo ideja. 
Sis siekis tapo problema - atidengiant vis didesni plot'!., 
rilmq li ekanas buvo biltina apsaugoti ir issaugoti ateities 
kartoms. Todel 1994 m. susauktas Lietuvos Istorijos 
instituto ir Paminklq projektavimo ir restauravimo instituto 
tarybq posedis, kuriame nutarta rekomenduoti rilmus 
atstatyti , prisilaikant ikonografines medziagos ir tyrim4. 
duomen4., visiskai issaugant autent<\.. Tai buvo zingsnis 
pirmyn, pletojant rilmq atstatymo idej<\.. Tais paciais meta is 
organ izuotas ir rilmq atstatymo koncepcijos konkursas, 
kuris pasibaige praktiskai be rezultat4.. 

Tki 1994 m. Vilniaus piliq tvarkymo ir tyrimq darbq 
uzsakovo funkcijas vykde Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejus (dabar - Lietuvos nacionalinis muziejus) . 1994 
m. uzsakovo funkcijas pereme valstybine imone 
,Paminklai". Tais paciais metais Lietuvos Respublikos 
VyTiausybes nutarimu buvo isteigta Vilniaus piliq direkcija, 
kuJ·i vis'!. demesi telke i senq pastat4. restauravim'l., o PTC 
vykdomus tyrimus netrukus pradejo stabdyti, vertindama 
mokslininktt darb'!. statybiniais ikainiais. 1997 m. tyrim4. 
finansavimas buvo sumazintas perpus, o 1998 m. nutrauktas 
visai. Pusantr4. met4. tyrimq grupe dirbo be atlyginimo. 
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Tuo susuuptno Lietuvos kultilros ministerija ir 
paskelbe pili4. tvarkymo konkurs<\.. Buvo sudarytas 
konsorciumas is Pili4. tyrimo centro, UAB , Geostatyba", 
Panevezio statybos tresto ir Paminklq projektavimo ir 
restauravimo instituto, kuris laimej((s konkurs'l., tapo 
tikr~a ukine bendrija. Centrui buvo pavesta t((sti 
mokslinius tyrimus, Paminklq projektavimo ir restaw-avimo 
institutui - projektavim4 o ,Geostatybai" ir Panevezio 
statybos trestui - Valdovq rilmq atkilrimo darbus. 

Valdov4. rilmq tyrim4. medziaga yra ske lbi ama 
t((stiniame leidinyje ,Vilniaus zemutines pilies rilmai", 
kurio jau isejo 5 tomai. Tai tarsi isplestine Piliq tyrimo 
centro ,Lietuvos pilys" darb4. ataskaita kolegoms ir 
visuomenei. Cia aprasomi Zemutines pilies teritorijos 
archeo log iniai , architektilriniai tyrimai, skelbiama 
istorine medziaga, vienas kitas straipsnis restauravimo ar 
menotyros klausimais. 

Archeologiniai tyrimai 
Archeologiniai Zemutines pi lies Valdovq rilm4 liekan4 

tyrimai prasidejo nuo kasinejim4 rytinio korpuso rilsiuose, 
pletesi ipietus, aptikus rilm4. PV kamp'l., suko palei islikusi4 
pietinio korpuso milil.! kontiirus i vakarus, palei Katedros 
tytini gal'!. - i siaur((. Buvo tyrinejamos ne tik paci4. rilm4. 
liekanos, bet ir plotas rilm4 korpus4 isoreje, taip pat -
vidinis kiemas. Jame senqjl[ milrqliekanos atsidenge iskart 
po XVI - XVII a. akmeniniu grindin iu , o kultilrinis 
sluoksnis tesieke vos por'l. metrlb tuo tarpu rilm4 isoreje 
ku ltilri.nio sluoksnio storis sieke daugiau kaip 7 metrus. Be 
jau paminet4 specialistq, Valdovq rilmus kasinejo 
jaunesniosios kartos archeologai: dr. Albinas Kuncevicius, 

ValdoVt( nti11Ll tyrimai. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Gintaras Abaravicius, dr. Gintautas Rackevicius, Evaldas 
Vailionis, dr. Daiva SteponaviCiene, Egiclijus Oialas, Gintautas 
Striska, Erika Striskiene, Povilas BlaieviCius, Egle Montvilaite, 
Rasa Valatkeviciene, lrena Kaminskaite. Kasama buvo 
kastuvais, mentelemis, sijojama per siet<t ir plaunama, 
patikrintos zemes is perkas4. iskeliamos keltuvais, isvezamos 
i statybvietes, kylant gruntiniam vandeniui, naudoti siurbliai. 
Kartu su mokslininkais dirbo savanoriai, Vilniaus aukst:ttill 
mokyk14. studentai, moksleiviai. Archeologiniai radiniai 
suregistmoti gule i fondus, ypatingesni papuose tyrim4. 
ekspozicij<t. Atidengta archeologine aikstele, apgaubta 
apsauginiais polimetiniais skliautais, virto viena didZiausi4. 
Europoje kasinejiml.l viet4, lankomll turist4, keli pietinio 
korpuso rilsiai - puikia koncertl.l sale. 

Vis pilnejantys archeologinil.l radiniq fondai yra puiki 
moksline medziaga studijoms. Jau parasytas ne vienas 
mokslinis veikalas, pradedant straipsniais , baigiant 
disertacijomis bei monografijomis. Ateityje visa si 
sukaupta medziaga tures bilti apibendrinta. 

Daiktinil.l sa ltinil.l, susijusil.l su Valdovll rilmais , 
nagrinejimas prasidejo sulig rilml.l tyrim4. pradzia 1964 m. 
Tai habil. dr. Adolfo Tautaviciaus straipsniai , 
klasifikuojantys ir analizuojantys ivairi<t archeologinl( 
medziag<t: krosnil.l koklius, medinl( statyb<t ir kt. 

Apie pilies interjer<t duomen4. labai maza, todel labai 
svarbios Valdovq tiim4. intetjerui skirtos krosni4. raidos 
bei koklitl meninio kitimo , atsizvelgiant i istorini 
laikotarpi, studijos. Tai dr. Albino Kuncevici a us 
dise1iacija, kurioje remiamasi Vakarl.l ir Vidmio Europos 
archeologine medziaga, uzsienio autoril.l darbais. Si 
klasifikacija, be kita ko, pravercia ir kultilrinio sluoksnio 
datavimui, nesant kitl.l tai igalinancil.l padaryti radini4, 
pinniausia monet4.. Kokliai - taikomojo meno kilriniai, o 
kartu ir vaizduojamojo simbolizmo pavyzdziai. 

Siuo metu tyrinejami ir klasifikuojami Zemutines 
pilies stiklo, medzio, kaulo, buitines keramikos dirbiniai , 
pagausejus medziagos , sudarinejamas naujas kokli4. 
katalogas (dr. Gintautas Rackevicius) , tyrinejamos ir 
klasifikuojamos ekste1jero ir interjero architektilrines 
detales- karnizai , apvadai, koloneles ir pan. Suklasifikuoti 
ir aptarti arbaleto streli4. antgaliai. 

VZP tyrinejim4. metu rasta odos ir audini4. skiaucit6 
svininil!. plomb4., kurios igalina kalbeti apie pilies 
gyventoj4. drabuzius, pasiiltus is vietinil.l ir importini4. 
audekll.l, ir apav<t; apie jl.l priedus ir papuosalus 
informacijos suteikia rasti spalvotl!.jl.l metall.l dirbiniai. 
Vienu ar kitu laikotarpiu vyravusi drabuzil.l ir sukuosen4. 
bei aksesuarll mada gana ryskiai atsispindi valdov4. 
portretuose, kadaise kabojusiuose rillnl.l menese, o dabar 
milSll ir kitl.l krastl.l muziejuose, puikuojasi ant medali4, 
antspaud4. ir monet4., jl.l atvaizdai - tikri ar menami , 
uzfi ksuoti Trakl.l pilies freskose. 

Kai kurios rastos interjero detales , asmenines 
puosmenos liudija reprezentacini VZP pobildi, nes yra 
susijusios su heraldine sirnbolika. Tai - smiltainio plokste 
su Vaz4. herbu, architektilrine puosybos detale - karilnele, 
ivairil.l laikl.l herbiniai krosnil.l kokJiai, dirzll ar drabuzi4. 
apkaleliai , ziedai su ivairiais asmens visuomeninl( padeti 
nurodanciais zenklais ir pan. 
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ValdoYl.l rilm4. teritorijoje rasta dirbini4, atspindincitl 
dvasinl( pasaulejautq_, susijusi4. su tikejimais ir religija. Tai 
kryzeliai ir enkolpionai, medalikai su svent4.il.l atvaizdais, 
piligrim4. zenkJas, maldaknyges virselis, ziedelis su Maltos 
kryziumi , pagoniskl.l laikl.l medines lazdos su raizytais 
bwnbulais, apeiginiai amuletai - Saules ratas ir apkalas 
su dievybes galva. 

Rasta ir kultilrini gyvenim<t atspindinci4. radiniq - knygtl 
apkalelil.l ir S<tsagl6 primityvi4. muzikos instrumenttl 
dambrelil6 zvanguci4, svilpukl.l. Kultilrologijos spragas 
uzpildo studijos apie dvaro buiti ir prabangq_, viduramziq 
pramogas ir zaidirnus Lietuvos Didziojoje Kunigaikstysteje, 
kuriems skirtl.l daiktini4. i_rodyrnq yra surasta ir VZP. 

Archeologiniai VZP radiniai datuojami pagal viename 
ar kitame kultilriniame sluoksnyje rastas monetas, taip 
pat pasitelkus zi nom<t archeologinl( medziag<t is kitl!. 
velyvojo gelezies amziaus archeologijos paminkll.l -
piliakalni4, piliaviecil6 miest4, XIV - XVII a. gyvenviecil6 
kapinym6 pagal analogijas is labai konkreci<t galutinl( 
gyvavimo rib<t turincios ankstyvesnes Lietuvos didziojo 
kunigaikscio rez idencijos - Kernaves , kuri buvo 
kryziuoci4. sunaikinta 1390 m. ir po to nebeatsigavo; pagal 
kitl.l tyrinetl.l Lietuvos valdov4. rezidencinil.l pilil.l - Trakl.l 
ir Gardino, taip pat Ordino pi lies KJaipedoje archeologinl( 
medziag<t. Analogijl.l renesanso stiliaus rilmams ieskoma 
Vavelyje, baroko - Italijos karaliskose pi lyse. 

Archeologiniai tyrimai nesibaigia ir dabar, prasidejus 
rilm4. atstatymo darbams, netgi isaugo j4 mastai ir tempai. 
Archeologine VZP medz iaga siuo metu tvarkoma ir 
kataloguojama, pas itelkus kompiuterines programas 
(Erika Striskiene), zemeje slypejusi infom1acija gretinama 
su istoriniais dokumentais. Siuo metu suregistruota 
daugiau kaip 300 000 radinil.l. Dauguma jl6 kaip ir paci4. 
lauko tyrinejimtl eiga, yra fotografuojama (Kazimieras 
Vainoras , Vykintas Skaraitis , Greta Skaraitiene, 
pastaruoju metu - Vytautas Abramauskas, Irena 
Kaminskaite, Rasa Valatkeviciene). 

Architektfiriniai tyrimai 
Nuo pat pinnojo PTC LP kasinejim4. sezono prasidejo 

rastl.l Zemutines pilies Valdov4 rum4. architektilriniai 
tyrimai . Jie atliekami lygiagreciai su archeologiniais 
kasinejimais: braizytojai fiksuoja kultilrinio sluoksnio 
struktfu·<t - daro perkasos pjuvio isklotines, braizo atkastas 
milro Iiekanas - daro atskirl.l kultcu·inio sluoksnio horizontl.l 
planus ir pjuvius, nustato altitudes, po to suveda duomenis 
svarrastyje. A.rchitektai taip pat daro zondazus islikusiame 
Valdovq rum4 rytl.l korpuse, siekdami nustatyti statybos 
etapiskum<t pagal muro plYtl.l parametrus, tinko ir skiedinio 
sudeti; taip pat nustato patalpl.l dydL lanmritmq_, dW'l.l vi etas, 
laiptines, sienll polichromij<t. 

Remiantis Europos architektilros analogijomis, 
istoriniais duomenimis ir VZP archeologine medZiaga, buvo 
isskirti ketmi pagrindiniai Zemutines pi lies mfu·ines statybos 
etapai: baltiskasis arba vendinis (XIII a. vid. - XIV a.), 
gotikinis (XV - XVI a. I p.), renesansinis (XVl a. vid. -
XVII a. pr.), barokinis (XVII - XVlil a.). Atlikti ankstyvosios 
milrines pilies i.r rezidentinitt rilm4 liekan4 apmatavimai, 
situaciniai planai, surinktos skirtingq istorinil.l laiktl 
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ValdovL( riim!{ liekam( architekliiriniai apmalavimai. 
Vy taulo A bramausko nuolrauka. 

architekturines detales: profilines, nervilirines, figurines 
plytos, kamizai, koloneles, akmens plokstes, grindq ir sien4. 
plyteles, vitraziniq langq liekanos - stiklo sukes ir svino
alavo remeliai ir pan. Siuo metu architektil.tines detales 
braizomos, piesiamos, fotografuojamos ir kataloguoja111os. 
Si darb<t pavesta atlikti architektei Rasai Abramauskienei. 
Sutvarkyta medZiaga yra pagrindas bilsi.Jn4. ValdoY4. rilm4. 
erdvi4. formavimui ir eksponavi.Jnui. 

Planuose ir archeologinese ataskaitose fiksuotas 
medines XII - XV a. statybos VZP VR teritorijoje lygis. 
Paci4. rumq raida gana issamiai isnagrineta architekliiros 
istoriko dr. Napaleono Kitkausko, kuris remesi natliros 
tyrimais - rusi4. liekanomis, architektilrinemis detalemis, 
islikusiais rilmq planais, graviuromis bei piesiniais. Tai 
pagrindas rilm4. eksterjerui atkurti. Pagal sukauptus 
architektil.t·inius duomenis ir juos papildancius ivairiuose 
archyvuose rastus istorinius doku111entus bandoma 
lokalizuoti atskiras rilmq patalpas - reprezentacines , 
gyvenam(lsias, il.k.ines ir kt. Apie busi.Jnq patalpq paskirti 
diskutuoja trijq istaig4.- Piliq tyrimo centro ,Lietuvos 
pilys", Lietuvos dailes muziejaus ir Paminklq 
projektavimo ir restauravimo - Vadovq taryba (Eduardas 
Kauklys , Romualdas Budrys ir Rimantas Grigas). 
Kuriamas turistinis marsrutas po atkwtus ValdoY4. rumus 
(d.r. Vydas Dolinskas). 

Istoriniai tyrimai 
Rum4. istoriniai tyri111ai prasidejo 1988 m. rudeni. J4. 

tikslas buvo surinkti, isanalizuoti ir apibendrinti rasytin~ 
bei grafin~ medziag<t apie rumus ir jq te.ritorij<t nuo 
seniausi4. laik4. iki XX a. pradzios, nusvieciant jq statyb<t, 
rekonstrukcij<t, sugriovi111us ir su tuo susijusius pakiti111us, 
rumq funkcijos kitim<t, taip pat Valdovq rumq nugriovim<t 
bei nedideles jq dalies - .rytinio korpuso - panaudojim<t 
gyvenamajam namui XIX a. I p. Jau tuomet buvo suprasta 
siq duomen4., derina1114_ su a.rcheologine ir architektilrine 
medziaga, svarba rlimll planinei struktiirai nustatyti , 
vidaus ir isores irangos ir apdailos duomen4.panaudojimui 
biisimam rumq atkiiri111ui. 

Buvo numatyta surinkti istorinius duomenis per 8 metus -
iki 1995 111. Pinnajam etapui pasirinkti XVIII a. 
dokumentai, nes juose tiketasi rasti 111edziagos apie 
velyviauSi(l rii111q gyvavi1110 Jaikotarpl, juo ]abiau, kad 
ankstyvesnes dokumentines medziagos buvo kur kas 
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m3Ziau. Buvo tikrinami tuo laiku prieinami fondai Lietuvos 
archyvuose, mokslo istaigq saugyklose, taip pat Maskvos, 
Peterbw·go archyvuose ir kitose dokumentus kaupianciose 
vietose. Ikonografines, kartografines ir fotografines 
medziagos surasta Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 
L ietuvos moks lq akade111ijos bibliotekos Rankrasc i4. 
skyriuje, Vilniaus universiteto mokslines bib liotekos 
Rankrasciq skyriuje. Kitokios dokumentines medziagos 
apie Valdov4. rumus tuo laiku rasta labai nedaug. IS jos 
paminetinas dokumentas, lieciantis rilm4. padalinim<t 
miestieciams, kur nurodyta skiriamq patalp4. vieta, dydis, 
lang4_ ska icius, rusiai ir kitos ukines patalpos, darzai. 

1990 - 1992 m. istorini4. duo111en4. buvo iesko111a 
Baltarusijos valstybiniame istorijos archyve, Dailes ir 
lstorijos muziejuose Minske , Gardino ir Lvovo 
archyvuose. Paieskas atliko istorikas dr. Stasys 
SamalaviCius. Tuo metu istorikas dr. Arliiras Grickevicius 
dirbo Lenkijos archyvuose ir Kardinolq kongregacijos 
Tikejimo propagandos archyve Vatikane, taciau nauj4. 
duomen4. nerado. 

Mirus Stasiui Samalaviciui , istorini4. duomenq 
kaupimas trumpam sustojo ir vel atgijo 1995 m. Tuomet 
buvo perziuretas Lietuvos MA bibliotekos rankrastyno 
fondas, kuriame saugoma medziaga apie Vi lniaus piliq 
teritorij<t, bet ir si.kart nauj4. duomen4. nerasta. 

1997 m. sutrikus finansavimui, istoriniai tyrimai buvo 
sustabdyti net iki 2002 111. 

Siame kontekste jaunosios istorik4. kartos inde!is 
yra itin ryskus: atsiradus finansavimui , per pastaruosius 
kelerius metus istoriniq duomen4_ kaupimas, iki siol 
buv~s atsitiktinis, ypac paspartejo: net 14 Lietuvos 
istorik4. ir menotyrinink4_ (dr. Raimonda Ragauskiene, 
dr. Gintautas Sliesoriiinas, dr. Darius Antanavicius, dr. 
Elmantas Meilus, dr. Vytautas Jogela, dr. S.C. Rowellas, 
dr. Mintautas Ciurinskas, Domininkas Burba, dr. Aivas 
Ragauskas , menotyrininkai - dr. Birute Ruta 
Vitkauskiene , dr. Riita Janoniene, Audrone 
Kasperaviciene, dr. Ramune Smigelskyte-Stukiene) 
dirbo Lietuvos, Lenkijos, Rus ijos, Italijos, Vengrijos, 
Vatikano ir Vokietijos bibliotekose bei archyvuose, 
ieskodami medziagos , daugiausia susijusios su 
nugriautaisiais renesansinio-barokinio sti1iaus rumais 
Uuos ir numatoma atkurti), tuo paciu jie atvez.e ir 
ankstyvesni4. dokumentq, gravilir4. ar miniatiilr4. 
kopijas. Jq darbo rezultatas yra siuo metu parengta 
pub likacija , Vilniaus i emutine pi/is. XIV a. - XVI a. 
pradiia: 2002 - 2004 m. istorinil{ §altinh( paieskos ", 
kurioje pateikti visi iki siol rasti istoriniai duomenys, 
susij~ su Vi lniaus pilimis, jq statybos etapais ir Lietuvos 
valdoY4. gyvenimu. Sie duomenys jau pakoregavo gotikos 
ir renesanso santyki bei virS111'l XVI a. , gerokai isplete 
zinias apie Zygimanto Augusto itak<t fU111J.l raidai, 
statybos mastams, Vilniaus dvaro reprezentacijos 
svarbai , atskir4. pastatq paskirti, kai kuriq statini4. 
atsiradim<t, perstatymus , Vaz4. laikotarpio riim4. 
pokycius , susijusi1,1s su barokines Katedros Kazimiero 
koplycios statyba, papilde zinias apie statybines 
medziagas, meistrus, visos Zemutines pilies teritorijos 
struktiir<t, joje gyvenusiq seimininkq kasdienyb~, dvaro 
ceremonial<t, pramogas ir t. t. 
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Menotyra 
Sprendziant is labai menko publikacijq skaiciaus, 

menotyrine VZP medziaga labai negausi . Ryskiausias 
meno istorijos veikalas, susij~s su Vilniaus pilimis, yra 
Vlado Dremos studija ,Ding~s Vilnius", kurioje aptarta 
visa iki siol rasta vaizdine medziaga: planai, piesiniai, 
graviliros, nuotraukos. Jaunesnes kartos menotyrininkai 
ir meno istorikai ilgct laikct i sict problematikct neisitrauke. 
Sukaupta archeologine medziaga ir jos menine stilistika 
kol kas nesusidomejo ir Dailes akadernijos studentai , 
isskyrus vienct: 1993 rn. PTC dirbo Vilniaus dailes 
akadem ijos magistrantas menotyri n in kas Da in ius 
Strazdas, studijav~s XVII a. koklitt gamybos technologijct 
ir padar~S jL[ kopijas bei sumazintct tO laikotarpiO krosnies 
maketct. Archeologai , aprasantys savo tyrinej imus, tik 
labai apibendrintai ir pavirsutiniskai aptaria rnenin~ 
archeologinil[ dirbiniq raidct. 

Tik pastaraisiais metais - nuo 2002 rn., kaupiant 
duomenis rliml[ atklirimui, pradeta vazineti i pazintines 
ekskursijas po Europos pilis ir rinkti medziagct VZP 
ValdoVL[ rliml[ eksterjerui ir interjerui. Tuo tikslu Lietuvos 
dailes muziejus 2002 m. pasipilde dar vienu - ,Lietuvos 
Didziosios Kunigaikstystes Valdovq rumq interjerL[ ir 
ekspozicijq" skyriumi, vadovaujamu dr. Vydo Dolinsko. 

Dabar tyrinejama sukaupta archeologine medziaga, 
[sikomponuosianti i atstatomus Valdovq rumus. 
Menotyrininkes dr. Birute Ruta Yitkauskiene ir dr. Ruta 
Janoniene, atsizvelgdamos i technologinius ir istorinius 
skirtumus, analizuoja architektlirines detales, bandydamos 
nustatyti jq gyvavimo laikotarpi ir paskirti, studijuoja 
renesansinius koklius, tikedamosi atkurti krosnis - puosnL[ 
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interjero akcent<t, rusiuoja statybirL[ metalct - dlli"L[, lanm 
apkaustus ir vyrius, grotas, spynas ir pan. , kuriuos restauravus 
galima bu(tt eksponuoti natUralioje aplinkoje. Taip pat 
tyrinejami rasti, kad ir smulkUs, dazyto tinko fragmentai, 
tikintis atkutti gotikinil[ meniq freskas. Galima YaldoVtt 
ri:imL[ gotikines sales interjero analogija - Trakq salos pilies 
freskos. Jq analize atlikta dar 1969 m. menotyrininko Tado 
Adomonio, remiantis islikusiais Yinco Smokovskio ir Jezio 
Hopeno nukopijuotais piesiniais. 

Radinil! konservavimas ir restauravimas. 
Technologiniai tyrimai 

Iki 1993 m. Zemutines pilies tyrimL[ grupe rastuosius 
vertingesnius dirbinius nese restauruoti i Lietuvos dailes 
muziejaus Prano Gudyno restauravimo centrct. PTC dirbo 
tik keli :lmones, atliekantys radiniL[ pirmini konservavimct. 
Jie kele kvalifikacijct stazuotese tame paciame P. Gudyno 
restauravimo centre ir netrukus PTC tapo pakankamai 
pajegus suburti savarankiskct Restauravimo skyriq. Jame 
siuo metu dirba kvalifikuoti , turintys kategorijct skirtingl[ 
sricil[ restauratoriai, vadovaujami chemikes restauratores 
Aldonos Skucienes. IS kitl[ restauraciniL[ Lietuvos dirbtuvil[ 
PTC skyrius issiskiria tuo, kad valo ir konservuoja kct tik is 
zemes iskeltus radinius, kurie del spattaus darbo nespeja 
sunykti , pasikeitus terpei. Skyriuje atliekami technologiniai 
metalo ir jo dangtb medzio, odos tyrimai , restauruojama 
keramika - klijuojamos nuplautos ir isdziovintos sukes, 
siekiant atstatyti indo formct, restauruojami kokliai, atstatant 
reljefini piesini (Alvyra Mizgiriene, Deimante Baubaite, 
Ausra Lukaityte) , sutvirtinami rnechaniskai nuvalyti 
gelez iniai dirbiniai, valomi ir konservuojami spalvotl)jq 

Radinht konservavimo ir restauravimo laboratorija. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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meta t4_ dirbiniai - daugiausia papuosatai (Rima Niunkiene, 
Atdona Skuciene, Dainius Savelis), atstatoma mechaniskai 
nuvatytq odiniq dirbiniq - battt, piniginiq ir kt. fonna 
(Jurgita Katejiene), valomos , konservuojamos ir 
restauruojamos medini4_ dirbiniq bei teksti tes liekanos 
(Deimante Baubaite). Restauruoti dirbiniai sudaro istisas 
kotekcijas- spynq ir rakttt, koktitt, arbateto stretitt antgatitt, 
apavo, zirgo aprangos detatiq ir t. t. Restauratoritt darbas 
papitdo archeotogines ataskaitas technotoginemis ziniomis 
apie dirbinitt sandarq, spatvas, dangas, padeda nustatyti 
ga timq paskirti. 

Ziedadulkil! tyrimai 
Kasinejimtt metu jau nuo t988 m. stengtasi is skirtingtt 

kutturinio stuoksnio viettt paimti grunto meginitt 
patinotoginiams tyrimams. Juos attiko Lietuvos MA 
Geologijos instituto bendradarbe dr. Ona Kondratiene. 
Augatq seklas tyre Minsko geo togijos instituto specialiste 
Tatjana Jakubovskaja. Buvo siekiama nustatyti ivairiais 
laikotarpiais vyravusiq_ misktt, kutrurini4_ paselitt, dadtt, 
petkitt augmenijq_ Zemutines pilies teritorijoje. Duomenys 
tyginti su kitl[ Lietuvos vietovitt ir arti111iausitt kaimyninitt 
krasttt, daugiausia Rusijos ziedadulkiLt spektru, taciau kot 
kas 111enkai tegretinami su archeotoginiais , 
architekturiniais , istoriniais vietoves, is kurios paimti 
meginiai , duomeni111is, 110fS kai kada ziedadutkiLt tyrimais 
galima remtis, datuojant kutti:-trini stuoksni. Sie duomenys 
atspindi antropogenini faktori4_ jau pinnaisiais all1Ziais po 
Kristaus: TI - N a. sitt vietovitt gyventojai vertesi tydi111ine 
zel11dirbyste, gyvutininkyste, taciau gyveno atokiau, nes si 
vietove buvo apaugusi 111iskais. Apie X a. pastebimas kur 
kas didesnis Zl11ogiskos ukines veiktos intensyvul11aS. 
Vyrauja rugitt, kviecitt, 111iezitt, aviZ1L ir kanapiq paseliai, 
nuo XIV a. - ir grikitt. Tuo 111etu upitt vanduo buvo gerokai 
aukstesnis negu ankstesniais taikais, todel vietove tapo labai 
petketa. XV - XVII a. pasetiai pasitrauke, kas rodo 
gyvena111osios teritorijos uzstaty111o isptetimq_. Tuo metu 
ziedadulkiq spektras rodo itin ryskiq_ antropogenin(( itakq_ 
VZP teritorijoje. Be jau paminetl[ kultiin.t, parymetinas 
mirtiniq augattt kiekis XV - XVI a. ribos stuoksnyje, kas 
rodo pilyje augintas vazonines geles; vysniq ir slyvq 
kauliukai, kastonas - to meto karaliskojo sodo buvimo 
irody111as. Ankstyvesniq laikq kultiiriniame sluoksnyje 
daznai pasitaiko lazdyno ir net graikinitt riesutl[ keval4_. 

Medienos tyrimai 
Medines statybos chronologijq_, taip pat murines 

statybos, kuriai naudotos medines detales (poliai , pamat4_ 
tvirtini111o rq_stai ir tentos ir pan.), pradziq_ ir etap iskumq_ 
padeda nustatyti dendrochronotoginiai tyri111ai. Jie pradeti 
taikyti VZP teritorijoje 1991 111 ., kuo111et penkioms 
skirtingo111s taboratorijo111s Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje 
ir Ukrainoje buvo pateikti tapatiis medzio pavyzdziai is 
ski rtingtt pities vietl[. Jtt tyri111ai patvirtino isankstini 
architektq ir archeotogtt speji111q_ apie 111uro Lietuvoje 
atsiradimq_ XIII a. viduryje. 

I 994 111. buvo apibendrinti radioaktyviosios angties 
111etodo bei dendrologinitt tyri111lt duomenys ir jq taikymo 
galimybes, datuojant Zemutines pities pastatus. Tq_ atliko 
prof. Algirdo Gaigalo vadovaujama dendrologtt grupe. Siuo 
metu darbas suaktyvejo, nes PTC turi savo dendrotog(( 
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dr. Rutit(( Pukien((, kuri nedetsda111a attieka medienos 
tyrimus, tuo paciu papildydama archeo logq ataskaitas 
techniniais duomenimis ir taip patvirtindama, o kai kada 
ir pakoreguodama kulnrrinio stuoksnio datavimq_. 

Osteologiniai tyrimai 
Tyrinejant Valdovtt rlimtt kutturini sluoksni, buvo 

renkami kai kur ypac gausiai pasitaikantys gyvulitt ir Zveritt 
kautai pateozootoginiams tyrimams. IS pradzitt juos 
atlikdavo Rusijos specialistai: biotoge E. Danitcenko, o 
nuo t996 111. - Lietuvos speciatistai: dr. Linas Daugnora 
ir biologq grupe. Nustatyta, kad ankstyvesniame stuoksnyje 
pasitaike daugiau na111ini4_ gyvu ti4_ - sta111bi4 ir smutkitt 
raguocitt, kiaulitt - kautai , kur kas 111aziau - medziojamtt 
zveriLt, pavyzdz iui , serntt, etnitt, Stumbrl[, briedz il[, -
kau tq . Pastarqjq padaugejo XTV- XV a., isaugus 
medzioktes mastams, susijusie111s su dvaro gyvenimo 
budu, paremtu aktyvia uzsienio potitika. 

Buvo tyrinejami rasti paukscitt kautai, kuri4_ daugumq_ 
sudare naminitt pauksciLt (visttt, anciq, zq_s4_), kur kas 
maziau - taukinilj_ pauksciq (kurapktt, gervitt, kurtiniq, 
teterviml, gutbiuj - kaut4. 

Kulturiniame sluoksnyje pasitaike ir ZUY4 asakq bei 
zvynLt. Juos tyre Eko togijos instituto darbuotojai dr. 
Grazina Balkuviene ir Gintaras Svecevicius. Nustatyta, kad 
aptinkiniuose vandens telkiniuose veisesi tydekos, eseriai, 
kuojos, karsiai , plakiai, sapatai , raudes, strepeciai, meknes. 

Dej a, siLt tyrimu.. duomenys ir isvados kot kas figuruoja 
tik archeo toginese ataskaitose ir tik vienas kitas straipsnis 
sia tel11a pasiekia platesn(( visuomen((. 

Kultiirologiniai tyrimai 
Ilgq_ taikq_ buvo kaupiami archeologini4_ VZP radini4_ 

fondai, dirbiniai tyrineja111i iso ri skai , technotogiskai, 
taciau nebuvo daro111a platesnitt apibendrini111q, 
atsizvelgiant i skirtingtt laiktt dvaro gyvensenos Vitniaus 
pityse pobudi, madas, kutrurines Rytq ir Vakan-t itakas, 
kutrurini kontekstq_. Pazymetinos tokios dvaro kultiiros 
tyri111o kryptys, kaip muzikotogija, teatrotogija, knygotyra, 
kurios iki siot buvo pletojamos atsietai nuo paCios Vilniaus 
pities naturos tyrimtt. Didel(( paz intin(( vert(( turi 
muzikotog4_ Vytauto Povito Jurksto ir habit. dr. JUrates 
Tritupaitienes straipsniai, nusvieciantys Lietuvos vatdovo 
dvaro muzikini gyvenimq, baroko operos atsiradi111q, 
bibtiografo Edmundo Lauceviciaus veikalai apie 
bibtiotekos formavimo mastq_ ir reiksm(( ne tik dvaro, bet 
ir visos LDK mastu. Tik 1997 m. PTC, pasitetkda111as 
pacios pities archeologin(( medziagq, pradejo publikuoti 
straipsnius panasia tematika, susijusius su Vitniaus dvaro 
prabanga (dr. Daiva Steponaviciene), pramogomis 
(Povilas Blazevicius); si temine 111okstine medziaga tapo 
daktaro disertacijos ir magistro darbo pagrindu. 

Visi sie tyrimai leidzia atkurti ne tik VatdoVtt rli1114 
tiirines erdves, bet ir pripitdyti jas gyvybes dvelksmo, 
sktindancio ne tik is kadaise naudoto, o dabar tapusio 
muziej iniu eksponatu daikto, bet ir is dvasinio pavetdo: 
vidurall1Zitt instrumentines ir vokalines muzikos, renesanso 
sokio, baroko operos, kuo gerejosi Lietuvos vatdovai, kuo 
geres i111es ir mes, apsitank(( atku.rtuose ValdoVtt rumuose. 

Ll ETUVOS PIL YS 2005 

KOl 
DV.A 

Dr. F 

Vilniau 
El. pas 

RtltaJc. 
dirbo rr 
Kulturc 
1994 m 
(Vilniw 
straips1 
Pagrin, 

ikonog1 

15( 
Augm 
Suomi 
Vilnia1 
brangl' 
drabu2 
tikejirr 
liturgiJ 
ir is v 

neistik 
isgrob 
Kotryr 

ZuVO' 
tobym 
Jogail; 
Vilnia 
vertin1 
turtus 
CartOI 
dokur 
nedid 
dokurr 
rankra 
,Sibilt 

musu.. 
Vis d~ 

Idomu 
pakab1 
pnmer 
suras1 
Cart or 
as men 
kun. I 
klebo 
Stanis 
kanau 
ponas 
Prus4_ 
Ziezrr 
paizdi 
Ftami1 

LJ ETl 


