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Trak14. apylinkes ir }tl istarijq. 

,ISvyk((s is Vilniaus, pasukau i Prusus ir vaziavau keliu, . 
kuris vede per Lietuvos Kunigaikstyst((. Pirmiausia 
pasiekiau vien'i labai dideli Lietuvos miest'l, vadinam'i 
Trakais, skurdziai apstatyt'i vien tik mediniais namais ir 
visai neaptvert<i. Yra ten dvi pilys, kuriq viena labai sena 
medine, apsupta pylimu is r'istq ir velenq. Senoji pilis 
stovi kitoje ezero puseje, atviroje vietoje. Antra pilis stovi 
vidury kito ezero, per patrankos suvio atstum<~: nuo 
senosios." Taip XV a. pirmoje puseje apie Trakus ir juose 
esancias pilis rase flamandq riteris Ziliberas de Lanua, 
lank((sis Lietuvoje su diplomatine misija. 

Dvi pilys - du skirtingi likimai. Siandien daugelis zino 
tik Trakq salos pili. Daugybe zmoniq Lietuvoje net 
neitaria, kad Trakuose yra dvi pilys. Pasitaiko ir kurioziniq 
atvejq, kai Trakq pusiasalio pilies vietos negali nurodyti 
net ir paciame mieste gyvenantys zmones. Kaip atsitiko, 
kad pilis pusiasalyje, budama ir didesne, ir svarbesne 
Lietuvos istorijai, ilgainiui tapo uzmirsta ir uzgozta 
jaunesnes savo kaimynes? 
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Trala{pusiasalia pilis Tamo Makovskio graviiiroje. Apie 1600 m. 

Pusiasalio pilies uzmarsties procesas prasidejo seniai, 
dar didziqjq kunigaiksciq laikais. XV a. pradzioje baigus 
statyti reprezentacin(( pili Galves ezero saloje, Pusiasalio 
pilies reiksme sumazejo. Po 1422 m. karo su kryziuociq 
ordinu, kurio metu teutonq galybe buvo galutinai 
palauzta, ir Melno taikos dideles ir gerai itvirtintos 
Pusiasalio pilies karine reiksme dar labiau sumenko. 
Vykstant Zygimanto K((stutaicio ir Svitrigailos tarpusavio 
kovoms, Pusiasalio pilis vel atsiduria demesio ir ivykiq 
centre, taciau bene paskutini kart<i. Apie 1600 m. 
padarytoje Torno Makovskio graviuroje matyti , kad 
Pusiasalio pilis nera tinkamai priziurima, pastatai Aukq 
kalne jau be stogq. 1655 m. Lietuvos- Rusijos karo metu 
pilis visiskai sugriaunama ir nebeatstatoma. Po 
niokojanciq XVII - XVIII a. karq apgriauto Trakq 
miesto gyventojai ardo sios pilies sienas, naudoja jos 
plytas ir akmenis gyvenamtijq namq statybai, pilis dar 
labiau nyksta. Panasus likimas gresia ir Salos piliai. Tais 
paciais 1655 m. ji apgriaunama ir apleidziama. TaCiau 
nuo visisko isnykimo Salos pili gelbsti sugriauti tiltai . 
Komplikuotas statybiniq medziagq gabenimas vandeniu 
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Dailininko J Kamarausko Trakl{pusiasalio pilies vizija. 1895 m. Paveikslas is Trakl{ istorijos muziejausfondt(. 

vasar~ ar ziem~ ledu leidzia issilaikyti Salas piliai kur 
kas geriau nei kaimynei pusiasalyje tarp Galves ir 
Bernardinl.! ezefl.!. 

XVII a. pabaigoje Lietuvos kanclerio Marcijono Oginskio 
Trakuose i)<urdinti vienuoliai dominikonai Pusiasalio pilies 
ivaziavimo vari\l boksto vietoje pradeda statyti trinav(( 
baznyci~. XIX a. pradzioje viena nava perstatoma i 
vienuolynll:., kitoje - irengiama baznycia, o vidurine 
paverciama kiemu. Baznycios statybai dominikonai velgi 
naudoja pilies plytas, akmenis, dalis gynybinio griovio 
uistatoma ir paverCiama ba:lnycios riisiais. 

XIX a. viduryje Pusiasalio pilies teritorijoje ikuriamas 
miesto parkas. Sparciai augantys medziai dar labiau 
paslepia ir taip jau menkus buvusios didingos pilies 
likucius. IS kadaise buvusil.! galingl.! sienl.!, desimties 
gynybinil.! bokstll XX amzil.! pasitinka tik didziausio 
pietinio boksto griuvesiai, kelil.! boksi\l ir kai kuril.! sienl.! 
fragmentai . Sienos aplink Auk:q kaln~ visai isnyksta nuo 
zemes pavirsiaus. Pietinis pilies bokstas geriausiai issilaiko 
tik todel, kad XVIII a. pabaigoje jis buvo rekonstruotas ir 
pritaikytas Trakq zemes ir pilies teiSllll.! aki\l archyvui . 

XIX a. romantiskosios istoriografijos atstovai patys 
domisi senove ir jos liekanomis, zadina skaitytojl.! 
domejim~si praeitimi, taciau beveik visas demesys jau 
skiriamas tik Salos pilies griuvesiams. 1857 ir 1860 m. 
isleistoje knygeleje ,ISkylos is Vilniaus po Lietuv~" 
Liudvikas Kondratavicius , labiau zinomas kaip 
Vladislovas Sirokomle, Trakq pusiasalio piliai skiria tik 
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Publikuojama pirmq kartq. 

kelias eilutes: ,Kaireje raudonuoja Trakq sausumos pilies 
griuvesiai, boluoja vienuolynas ir kyla i virsll dominikonll 
baznycios faciata. <···> Apeiname sen~ nebaltint~ 
keturkampi bokst'l, menanti Gedimino laikus. Veliau 
jame buvo teismo kalejimas. Boksto paped(( skalauja ezero 
bangos." Ir nenuostabu. IS kadaise didziules pilies buvo 
telik(( menki likuciai, nekel(( ir negalej(( kelti didelio 
amzininkll susidomejimo, tuo labiau - susizavejimo. 
Tiesa, XIX a. viduryje zinomas archeologas Eustachijus 
Tiskevicius kasineja kalv~ Pusiasalio pilies teritorijoje, 
taciau joje jis mato daugiau pagonisko kulto viet~ nei 
buvusios tvirtoves liekanas. Biitent tada siai kalvai ir 
ptilimpa Aukll kalno pavadinimas. 

XX a. pradZioje galejo isnykti ne tik paskutiniai Pusiasalio 
pilies likuciai, bet ir is pities plyill bei akmenl.! pastatytas 
dominikonl.! vienuolyno pastatas. 1907 m. cerkves statybai 
pradetos ardyti dominikonll vienuolyno ir pilies gynybines 
sienos. Lairnei, archeologo V SukeviCiaus ir Imperatoriskosios 
archeologijos komisijos pastangomis griovimai buvo uidrausti. 

Pirmojo pasaulinio karo metais pilies pastatai dar 
nukentejo. Po karo Trakq gyventojai, ypac tie, kuril.! sodybos 
buvo pilies teritorijoje, vis dar arde, daZnai savavaliskai, pilies 
sienas ir bokstus, remontavo savo namus ir Ukinius pastatus. 

Pusiasalio pilies prisikelimas prasidejo tik XX a. treciojo 
ir ketvirtojo desimtmecil.! sanduroje. 1930 - 1931 m. 
pradedami nedideli pilies boksi\lkonservavimo darbai. Ypac 
svarbus buvo 1933 m. nutarimas paskelbti Trak:q pusiasalio 
pili paminklu. Tuo itin riipinosi konservatorius S. Liorencas. 
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Taciau didesnio masto pilies konservavimo ir dalinio 
restauravimo darbai pradeti vykdytijau po Antrojo pasau1inio 
karo. 1953 m. nuva1ytos griuvenos nuo rytinio boksto, jis 
fragmentiskai restauruotas. 1961 - 1962 m. konservuotas ir 
fragmentiskai restauruotas siaures vakan.t bokstas. 1962 m. 
restauruotas, uzdengtas 1ente1iq stogu rytinis bokstas, 
pradetas restauruoti siaurinis bokstas. Deja, pastarojo 
ga1utiniai restauravirno darbai baigti tik mi.isq dienomis. Tais 
paciais 1962 m. visiskai atkurtas pietinis bokstas. 

v eliau, susik1oscius nepa1ankioms po1itinems 
aplinkybems, didesnes apimties, nuosekli.is atstatymo 
darbai Pusiasalio pi1yje nutri.iko. Jie buvo tik atsitiktiniai ir 
neplaningi . 1968 - 197 4 m. buvo konservuota ir 
fragmentiskai restauruota siena salia Aukq kalno, 1983 m. 
irengtos pata1pos pietiniame bokste . Dar 1978 m . 
a.rchitektas Stanis1ovas Mikulionis parenge Pusiasalio pilies 
atstatymo projekt'b deja, spartesniems ir didesnes apimties 
restauravimo darbams Pusiasalio pi1yje sutrukde ta 
ap1inkybe, kad visos pastangos ir ypac finansiniai istekliai 
buvo sutelkti Salos pilies, kaip perspektyvesnio turistinio 
objekto, atstatymui. Didesnis demesys buvo skiriamas tik 
buvusio dominikonq vienuolyno pastatui, kuriame 
sovietiniais metais buvo isiki.iJ.usi milicija, saugumas, o 1990 m. 
is dalies restauruotose buvusio dominikonq vienuolyno 
patalpose isiki.ire Trakq istorijos muziejaus administracija. 

Nuo 1998 m. pilis, su kuria susij(( nemazai reikSmingq 
Lietuvos istorijai ivykiq, vel eme puostis atnaujintais 
bokstais, ky1anciomis sienomis. Glii.ivancius Pusiasalio 
pilies bokstus ir miirus imta konservuoti prizii.irint 
architektei Giedrei FilipaviCienei, ptisilaikant St. Mikulionio 
projekto. Per dvejus ar trejus metus pilis galetq bi.iti visiskai 

Pietinis pusiasalio pilies bokStas iiema. 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 
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atstatyta, taciau tam reiketq mazdaug 8 milijODll litll. 
Atkurtoje Pusiasalio pilyje Trakq istorijos muziejus 
p1anuoja isteigti Viduramziq ir Edukacini centrus. 
Vidurarn2iq centre bus irengta senosios karybos ir amatq 
ekspozicija, kulioje bus eksponuojami ir autentiski pilies 
teritorijoje rasti daiktai. Cia taip pat bus galima isbandyti 
senuosius gink1us , patirti, kaip veike viduramziq 
amatininkq prietaisai. Edukaciniame centre, kuri 
p1anuojama ifengti viename is keturi4_ islikusiq ir restauruoti 
numatomq gynybiniq bokstq, vyks Lietuvos istorijos 
pamokos, susitikimai bei paskaitos visuomenei. 

Restauruotas siaurinis pilies bokstas. 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 

Pilies teritorijoje esancioje dominikonq vienuolyno 
koplycioje 2005 m. birzelio men. atidaryta ,Sakralinio 
meno" ekspozicija. Ateityje koplycioje numatoma rengti 
kamerines muzikos koncertus. Taciau ir siandien unikaliq 
eksponatq nestokojanCi<t parod<t per menesi aplanko keli 
simtai meno gerbejq. ,Sakralinio meno" ekspozicija -
puiki vieta religijos istorijos pamokoms. 

IS griuvesiq ky1anti pilis tampa nauju traukos centru 
Trakuose. Cia organizuojami ivairiis renginiai, koncertai . 
Stai 2005 m. Trakq sa1os pilyje vyko senoviniq automobiliq 
ir motocikhl paradas, kurio metu koncertavo Zilvinas 
Zva:gulis . Daznai muzikos megejus i jauki<t senoviniq 
mi.ir4_ aplink<t kviecia puCiamttiq orkestn{ muzikantai. 

Taciau didziausi<t impuls<t Pusiasalio pilies 
atgimimui dave Viduramziq sventes. Trakq istorijos 
muziejaus direktorius V. Povilii.inas bei Ku1tiiros pave1do 
akademijos vadovas A. Kuncevicius, idejt!, minciq ir 
patirties pasisem(( Lenkijoje vykusiame istorijos ir 
archeologijos festiva1yje ,Medieva1ia ' 99", dejo daug 
pastangtL kad 1999 metais liepos 4 - 6 dienomis Trakq 
pusiasalio pi1ies teritorijoje ivyktq pirmoji Vidurarn2iq 
svente, skirta Mindaugo kariinavimo - Va1stybes dienai . 
Svente, per kuri'l atgyja viduramiiq miesto gyvenimas, 
2005 m. vasar'l surengta jau septint~i kartq_ ir susilaukia 
vis didesnio lankytojll, ziniask1aidos demesio . 
Pirmaisiais metais sventeje apsilanke apie 3000 zmonil.l, 
o 2005 m. jq skaicius jau perkope 10 000 rib<t. R yskiausias 
sventes akcentas, sutraukiantis didziausiq_ zii.irovq da1i, -
riteriq pasirodymai: pavienes dvikovos, gmpines kovos, 
rungtynes , uzduotys zii.irovams. Visose sventese be 
isimties dalyvauja puiki riteriq brolija is Lenkijos 
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Konservuotas ir dalinai restauruotas siaures vakar11:_ bokstas 
,gandralizdis ". Viktoro Neliubino nuotrauka. 

The Peninsula Castle of Trakai: Resurrection from 
the Ruins and Oblivion 

Summary 
There are two castles in Trakai: the Insular Castle and 

the Peninsula Castle. People know better the first one. The 
Peninsula Castle is often forgotten and receives little atten
tion. The article is a retrospective survey of the fate of the 
Peninsula Castle. It reveals the causes of oblivion, highlights 
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OlStyno miesto. Sios brolijos riteriq pasirodymai paskatino 
panasiq brolijq kiirim<tsi ir Lietuvoje. 2004 m. vykusioje 
sventeje jau sauniai pasirode ir lietuviq riteriq brolija 
,Viduramziq pasiuntiniai". Paskutineje sventeje jie beveik 
niekuo nenusileido labiau patyrusiems riteriams is Lenkijos. 

Viduram2iq sventes Trakq pusiasalio pilies teritorijoje
tai ne tik riteriq kautynes, bet ir didel(( edukacin(( vert(( 
turintis renginys. Ziiirovai biina ne tik pasyviis stebetojai, 
bet ir patys gali dalyvauti riteriq organizuojamose rungtyse, 
turi galimyb((, patyrusiems keramikams vadovaujant, 
nusiziesti puodll, nusilipdyti ir krosnyje isdegti molint 
suvenyr<t. Lankininkai suteikia prog<t isbandyti akies 
taiklum4 o raganos ir burtininkes - suzinoti savo ateiti., 
pabegioti ugnimi alsuojanciomis zarijomis. Kalviq kujq 
bilsmas , riteriq sarVll ir ginklq zvangesys, senosios 
muzikos garsai, degancio lauzo traskesys, nuostabus 
kvapai, sklindantys is lauko virtuves, ir daugybe kitq 
detaliq bent trumpam atgaivina viduramziq pilies 
gyvenimo atmosfer4 leidzia pajusti senoves dvasi<t. · 
Svenciq lankytojai ne tik trumpam prisiliecia prie 
viduramziq gyvenimo realijq, bet ir atranda daznai 
nepelnytai uzmirstam<t Trah! pusiasalio pilt. 

Biitq saunu, kad Trah! pusiasalio pilis, pasidabinusi 
visiskai restauruotais bokstais , pasitiktq Lietuvos 
tiikstantmecio jubiliejq. Tai biitq derama pagarba ir duokle 
tiems simtmeciams, kmie isigere i sios pilies miirus, ir tiems 
zmonems, kuriq vieni kadais gyne j'! su kalaviju rankose, 0 

kitq rankos ir mintys p1ikele j<t is griuvesiq ir uzmarsties. 

Riteril{ dvikova Viduramzitl sventes metu. 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 

the stages of the resurrection history and main restoration 
events, emphasizes the contribution of restorers, personnel 
of museums and people of other professions to efforts mak
ing the Peninsula Castle an impmiant tourist-visiting object. 

Translated by Ada Jurkony te. 
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