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Aldana SkuCiene baige VU Chemijosfakultetq. Nuo 1966 m. iki 1992 m. dirbo Chemijos institute, nuo 1993 m. Pili!{ tyrimo centro 
,Lietuvos pilys " Restauravimo skyriuje. Turi 2-q archeologinio metalo restauratores ir 1-q restauravimo techno loges kvalifikacines 
kategorijas. Dalyvavo tarptautineje restauruot~( radinh(parodoje Rygoje, taip pat tarptautinese restauratorh( konferencijose Rygoj e, 
Taline, Helsinkyj e, Lietuvos chemikl{ konferencijoje Kaune, kur skaite pranesimus. Su bendraautoriais pasiule ir pradejo taikyti dvi 

naujas archeologinio metalo valymo metodikas. Savo darbus p eriodi§kai skelbia spaudoje. 

Taikomosios dailes muziejuje jau antrus metus veikia 
paroda ,Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Valdov11 
rum11 radiniai". Lankytojai, muziej11 salese matydami 
grazius ispudingus koklius , ginklus , ivairiausius 
medinius ir odos dirbinius, daznai net nesusim'lc.sto, koki 
ilg'lc. keli'lc. nueina sie archeologiniai radiniai, kol cia 
patenka. Archeologini11 radini11 konservavimas -

a 

Alkrmsarvis, XV a., geleiis. 
Restauratore Rima Niunkiene. 

a) pries konservavimq, 
b) po konservavimo. 

Erikos Striskienes ir Vytauto 
Abramausko nuotraukos. 

sudetingas, daug laiko reikalaujantis ivairill srici11 
specialist\l (keramikos, metalo, odos, medzio dirbini11 
restauratori11) darbas . Visi restauratoriai privalo tureti 
dailes, istorijos, biologijos, chemijos zinitL praktinill 
restauravimo igudzilb laikytis kultUros vertybi11 apsaugos 
chartij11 priimt11 nuostat\l. 

Metalo konservatoriams butina nusimanyti apie 
metal11 ir j11lydini1l fizines bei chemines savybes, korozijos 
rUSiS, ivairill cheminill medZiam tarpusavio S'!c.Veikq, taip 
pat zinoti, kaip jas naudojant, saugiai pasalinti korozijos 
produktus ir nepazeisti paci11 konservuojam11 metalini11 
radini11 bei kaip isvengti nelaiming11 atsitikimlb dirbant 
su siomis medziagomis. 

Medini11 dirbini11 ir odos restauratoriai turi puikiai 
jausti medziagq, su kuria dirba. Tiek oda, tiek medis turi 
buti konservuoti, bet tuo paciu metu ir neprarasti natUralill 
savybi\l. Oda turi likti rninksta, lanksti, medis neperdziuti, 
nesuskilti, neissiklaipyti. 
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Keramikos restauratoriai privalo moketi ne tik piesti, 
lipdyti, bet ir subtiliai jausti spalvas bei atspalvius. 

Per metus vienas restauratorius gali sutvarkyti tik 
ribot'lc. kieki dirbinitt, todel pasitaiko , kad laiku 
nekonservuoti radiniai negriztamai suyra. Taciau iki 
1993 m. Lietuvoje buvo tik 2 restauravimo dirbtuves - tai 
Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos dai1es 
muziejaus P. Gudyno meno vertybi11 restauravimo centrai. 
Savaime suprantama, kad sill centr11 restauratores neturejo 
galimybes operatyviai konservuoti vis11 archeolom iskast\l 
radini11. Pradejus tyrineti Vilniaus zemutines pilies 
teritorijq, radiniai buvo konservuojami LDM P. Gudyno 
meno vertybi11 restauravimo centre, taciau kasmet 
iskasamq radini11 kiekis augo. 

1993 m. tuometinio Pili11 tyrimo centro ,Lietuvos 
pilys" direktoriaus habil. dr. V. Urbanaviciaus iniciatyva 
buvo nuspr((sta paciame centre isteigti Restauravimo 
skyrilb kuriame but\l atliekamas tiek pirminis lauko, tiek 
ir visiskas radini11 konservavirnas. Toks sprendirnas buvo 
priestaringai vertinamas . Pasigirsdavo priekaistq, kad 
norint isteigti toki skyrilb reikalingos papildomos lesos 

Knltinsarvis, XVI a., geleiis, varia lydinio spurgeliai. 
Restauratorius Dainius Save/is. Vy tauto Abramausko nuotrauka. 
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Krosnies kanlnos koklis prie§ ir po restauravimo. XVI a., molis, polichromine glaziira. Restauratore Alvyra Mizgiriene. 

irangai ir specialish! paruosimui. Laikas parode, kad sis 
sumanymas visiskai pasiteisino. Idetos lesos su kaupu 
atsipirko. Pilit! tyrimo centro Restauravimo skyrius yra 
vienintelis, ikurtas prie archeologiniq kasinejimq grupes. 
Pirmosios restauratores sta2avosi P. Gudyno restau
ravirno centre. Igijusios kvalifikacines kategorijas, jos jau 
pacios vadovauja busimq restauratoriq darbams. Siuo 

Vytauto Abramausko nuotrauka. 

metu skyriuje dirba 7 restauratoriai, beveik visi turi po 2 
arba 3 skirtingas kvalifikacines restauravimo kategorijas. 
Vadinasi, reikalui esant, restauratoriai gali pakeisti vienas 
kitq_ ir padeti savo kolegoms, kai konservavimas ar 
restauravimas yra techniskai sudetingas. Radiniai is 
kasinejimo vietos i laboratorijq_patenka nedelsiant, is karto 
pradedami tvarkyti ir konservuoti . Taigi , radiniai 

Bokalas (?)pries ir po restauravimo. XVII a. Restauratore Alvyra Mizgiriene. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Taure prie§ ir po restauravimo, stiklas. Restauratore Ausra Lukaityte. Vytauto Abramausko nuotrauka. 

restauruojami greiciau, negu tai blitll atlikta kitoje 
restauravimo istaigoje, nes del didelill ill istaigll darbll 
apimCil! tektl! gana ilgai laukti. 

Archeologai aptiktus radinius turi saugiai isimti ir taip 
pat saugiai nugabenti i restauravimo laboratoriji!:, kurioje 
jie bUill tvarkorni. Ypac svarbu operatyviai sutvarkyti visus 
iskasamus odos ir medzio dirbinius, kurie jautrus dregmes 
pokyciams, todellabai pavojinga juos perdziovinti. Patek(( 
i restauravimo laboratorij"'., visi radiniai kruopsciai 
nuvalomi, isplaunami, nufotografuojami. Vilniaus 
zemutines pilies kasinejimo vietose gruntinio vandens 
lygis yra gana aukstas, todel visi radiniai guli slapiame 
grunte. Del sios priezasties tiek odos, tiek medzio radiniai 
palyginti neblogai issilaike. Taciau del tos pacios 
priezasties jie turi buti nedelsiant atsargiai nuplauti, 
dezinfekuoti, kad nepely1\l. ISkasti metaliniai radiniai 
daznai buna suir((, sulliz((, pasideng(( ivairill apnasll 
sluoksniu. Neretai metaliniai radiniai buna apaug(( tokiu 
storu korozijos produktll sluoksniu, kad neimanoma 
nustatyti , kas po juo slypi . Tokie radiniai rentge
nogramuojami, kad isrysketl! metalo bukle ir radinio 
konturai. Po to eina ilgas visll iskastll radinill 
konservavimo procesas. 

Oda specialiais tirpalais letai dziovinama iki pastovios 
dregmes ir tuo paciu metu minkstinama, uzdejus 
atitinkamus svorius tiesinama. ValdoVll rlimll teritorijoje 
rasta, sutvarkyta ir paruosta ilgalaikiam saugojimui 
daugiau kaip 20 000 vnt. . ivairill odos atraizlb pirstinill ir 
bail! detalilb is kurill rekonstruota ivairi avalyne, kelios 
pirstines. Tam tikslui is daugybes odinill detalill atrenkami 
kiekvieno dirbinio fragmentai, suplysusios vietos 
paklijuojamos panasios odos skiautelemis, pagal islikusias 
sililill vietas susiuvami. Tai ypatingo atidumo ir 
kruopstumo reikalaujantis darbas. Restauruota daugiau 
kaip 10 ski11inm dydZil! (mazi vaikiski, vyriski) ir modelill 
odines avalynes.Vienas seniausill batelill rastas su ivertu 
odiniu raisteliu. Restauruotos ir susiutos viena pirstuota 
ir 2 kumstines pirstines. Be bail! ir pirstinitb musq skyriuje 
taip pat rekonstruoti retesni odiniai dirbiniai - pavalkai, 
pobalnis, posalmis, 8 peilill ir durklll makstys, 2 knygll 
virseliai, antspaudo deklas. Makstys puostos azuriniu 
ornamentu, knygll virseliai ir antspaudo deklas -
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reljefiniais ispaudais.ldomiausias radinys - XV a. dviguba 
odine pinigine, kurios viena puse puosta silkiniais siUlais. 
Tokia ji tapo ne is karto. Ilg"'.laik<l buvo manoma, kad tai 
dvi skirtingos pinigines, turincios po kelis skyrelius. 
Tyrinejant ikonografin(( medziag<l buvo nustatyta, kad tai 
ne dvi, o viena dviguba pinigine. 

MedZio radiniai konservuojami ilgai - apie 2 metus. 
Labai svarbu, kad konservuojami mediniai dirbiniai 
neissiklaipy1\l, nesuskelde1\l. Mediena letai dziovinama 
ir kartu konservuojama polimem o pastaruoju metu labai 
daznai - cukraus tirpalais. Abi medziagos isstumia is 
kapiliarll vandeni, pacios uzimdamos jo vieti!:, ir taip 
sutvi1iina medien"'.. Kad konservuoti radiniai neprarastl! 
formos, jie dar mazdaug pusmeti paliekami issiguleti 

Kampuotas butelis, stiklas, XVII a. (?) Restauratore 
Alvyra Mizgiriene. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Restauratore Deimante Baubaite konservuoja XVI! a. kolektorh[. Vytauto Abramausko nuotrauka. 

paslegti sausame smelyje. Veliau, jei reikia, dirbiniai is 
atskir4. dalil!. rekonstruojami . Pries kelerius metus pilies 
teritorijoje buvo rastas unikalus radinys - 2 m aukscio 
sulinys, sur~stas is 1,4 m ilgio ir 0,2 m plocio lenteliq. 
Prireike daug sumanumo ir ypatingo atsargumo, kad, 

keliant is keliq metr4. gylio perkasos, jis neisirtl.j_. Pries 
iskeliant, reikejo nuspr~sti , kur keleriems metams, kol 
bus konservuojamas, padeti tokiq dideliq gabaritl.j_ radini_. 
Buvo nutarta, kad tinkamiausia vieta yra paciuose 
atstatomuose Valdovq rumuose. Sutvirtintas sulinys 

Restauratore Jurgita Kalejiene konservuoja odin<;; avalynr;;. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Smeigtukas zoomorfine galvute pries ir po restauravimo, sidabras, 
aukso danga, XIV- XV a. Restauratore Aldana SkuCiene. 

Vytauto Abramausko nuotrauka. 

keliamuoju kranu buvo iskeltas ir per tuo metu murijamo 
riiml! riisio virsll saugiai nuleistas i nuolatintt viet'!: rusyje, 
kur ir bus eksponuojamas. Veliau jis netilptl! pro jau 
pastatytl! rllilll! duris, todel jeigu sulinys but\! vezamas 
konservuoti kur nors kitur, ji neabejotinai tektl! isardyti, 
o tada is naujo montuoti. ISardyti toki radini reiskia ji 
sugadinti. TreCius metus sulinys ten ir konservuojamas. 
!domu pazymeti, kad siame sulinyje buvo rasta 14 i kriiv'l 
sumestl! 0,5 m auksCio kubilo statinil! ir aplUztts dugnas, 
kurio skersmuo siekia 0,6 m. Dideli kubil'l teko ne tik 
konservuoti, bet ir rekonstruoti. Taip pat konservuotas 
seniausias vezimo ratas (XIV a.). 

Pazymetina, kad tai ne vieninteliai unikalUs stambil! 
gabaritl! radiniai, atkasti Zemutines pilies teritorijoje. 
Apie cia buvusi patogll ir prabanm gyvenirn'l:liudija rasti 
vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, latakas. Juos taip 
pat konservuoja mlisl! restauratoriai. 

Metaliniai radiniai bUna labai sukorodav((, pasideng(( 
kietl! korozijos produktl! sluoksniu, daznai daug 
storesniu ir tvirtesniu uz pati metal'!:, todel valymo 
procesas ilgas ir sudetingas. Jeigu metalo serdis dar tvirta, 
galima valyti mechaniskai skalpeliais, boriukais, kartais 
tenka panaudoti ultragars'l, elektroliztt, tirpinti rugstyse 
ar kitaip minkstinti kietas apnasas . salinant siuos 
korozijos produktus, labai svarbu nepazeisti paties 
metalo, todel reikia labai atsargiai rinktis valymo budus. 
Smulkus radiniai valomi po mikroskopu. Kartais 
metalas bUna taip sunyk((s, kad laikosi tik del korozijos 
produktl.L arba apnasll sluoksnis toks storas ir kietas, 
kad neimanoma suprasti, kas po juo slypi. Tokiais atvejais 
radinio forma nustatoma tik pagal rentgenogram'l. 
Metalo korozij'l: galima r:~alyginti su dantl! eduonimi. 
Dantis neplombuojamas , pries tai gerai neisvalius 
pazeistos vietos. Taip pat ir nuvalius metalo pavirsil!, 
pries konservuojant, butina pasalinti visas jo viduje 
susikaupusias druskas, kurios ten pateko korozijos 
proceso metu ir gali skatinti tolesntt korozij'l:. Visiskas 
druskl! pasalinimas - viena opiausil! bei sunkiausiai 
sprendziamll probleml!, sukelianti daugybtt diskusijl! tarp 
restauravimo specialist\! ir mokslininkl!. Korozija 
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stabdoma, ivedant metalo korozijos inhibitorius, po to 
tuos dirbinius konservuojant polimerais arba islydytais 
vaskais. Radinil! pavusms dar papildomai 
nuvaskuojamas ir nupoliruojamas. Konservuotas 
dirbinys laikomas sausai. Taip stengiamasi, kad metalas 
blitl! kaip galima labiau apsaugotas nuo kenksmingl! 
isores veiksnil!. Bet kartais net ir tokios priemones 
nepadeda. Jei radinys pradeda ,verkti kruvinomis 
asaromis", tai zenklas, kad ji reikia perkonservuoti . Tai 
labai nemalonus dalykas , nes tenka pasalinti senas 
konservuojam'lsias medziagas. Tais atvejais, kai sulUztts 
radinys buvo suklijuotas ar korozijos padarytos kiaurymes 
buvo uzglaistytos specialiu glaistu, reikia istirpinti tiek 
klijus, tiek ir glaist'l:. Kad esant reikalui, radinius bli1!! 
galima perkonservuoti , visq (ne tik metalo) radinil! 
konservavimui ir restauravimui naudojamos medziagos 
turi buti lengvai pasalinamos. Konservavimui naudojarni 
polimerll tirpalai net po daugelio metq turi lengvai tirpti 
organiniuose tirpikliuose, klijai atsileisti. Pasalinus vi
sas senas medziagas, vis'l:konservavimo procedlir'l:reikia 
kartoti is naujo. 

Restauruojant koklius, keramik'l, is daugybes sukiq 
reikia atrinkti visas sukes, is kuril! susideda dirbinys. 
Tai panasu i populiarq zaidim'l:- delion((. Skirtumas tik 
tas, kad tenka pediureti kelis tiikstanCius sukil!, kurios 
atrenkamos pagal formos profili., kitus pozymius. Vienas 
dirbinys susideda is keliolikos sukil!, kurios 
sutvi1iinamos specialiais polimerais, po to klijuojamos 
pagal lUzio profili. Visos siiiles turi bUti kruopsciai 
uzglaistomos, tonuojamos. Labai retai randamos visos 
dirbinio sukes, todel restauratoriai turi atkurti 
neislikusius fragmentus. TrUkstamos vietos uzpildomos 
gipsu, kuris suformuojamas pagal dirbinio form'!:, 
struktiir'l, atkuriama skulprurine plastika. Gipsas, kaip 
ir sukes, taip pat prisotinamas polimerinil! tirpall!, tada 
atkuriamas spalvinis dekoras, jei reikia, atkartojamas 
piesinys. Restauruojant simetrisk'l kokli., kopijuojamas 
isliktts reljefas. Kai koklis nesimetriskas, ieskoma kitl! 
analogiskq koklil!, kuriuose sie fragmentai yra islik((. 

Oi2!45CH 

Puodyne, molis, XVI- XVII a. Restauratore Ausra Lukaityte. 
Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Kartais prisireikia ikonografines medziagos . Jeigu 
nepavyksta rasti analogo, neislik(( fragmentai 
neatkuriami. Pagrindinis principas - jokios fantazijos, 
tik tiksliai atkurtas reljefas ar piesinys. 

Labai atsargiai reikia konservuoti ir restauruoti trapq 
plonasieni stikl'b ypac kai jo pavirsius puostas piesiniu, 
auksu, kurie, dziovinant stikl'b gali staigiai nubyreti. Taigi, 
kaip matome, archeologinitt radiniq konservavimas 
sudetingas, daug darbo ir laiko reikalaujantis procesas. 

Kokliai sudaro ispudingiausi<t keramikos dirbiniq 
kolekcijos grup((. Piliq tyrimo centre sukaupta viena 
didziausitt kokliq kolekcijq Europoje. IS didelio kiekio 
kokliq visiskai restauruoti po vien<t ar du skirtingq tiptt 
kokliai . ldomiausi herbiniai kokliai su Bonos Sforcos, 
SapiegQ, kitq didikq herbais, kokliai su mistinemis 
butybemis. Restauruota linksma koklitt serija, vaizduojanti 
medziokles scen'b kurioje ne med:Ziotojas gaudo kiskius, 
bet atvirksciai - kiskiai pagauna ir iskepa med:Ziotoj<t. 

Be materialaus radiniq issaugojimo, ne maziau svarbu 
tai, kad archeologai gauna vis<t juos dominanci<t 
informacij<t apie radinius iki archeologiniq ataskaittt 
paruosimo. Nuvalius radinius, atsidengia dangos, isryskeja 
ivairus spaudai, rasmenys, meistrq zenklai, puosybos 
elementai. Operatyviai atliekama mikrochemine metalq 
lydiniq ir dangq analize. Musq skyrius bendradarbiauja 
su Dailes muziejaus P. Gudyno meno vertybiq 
restauravimo centru, Vilniaus universiteto Chemijos 
fakulteto bei Chemijos instituto chemikais . Kartu 
atliekami moksliniai tyrimai, rasomi bendri straipsniai, 
diegiamos naujos technologijos. Visa tai leid:Zia sukaupti 
gausesn(( mokslin((. medziag<t bei pasirinkti tinkamiausius 
radiniq konservavimo budus. 

Piliq tyrimo centro nuostata - visus radinius paruosti 
ilgalaikiam saugojimui. Kadangi visiskas restauravimas -
labai brangus ir ilgas procesas, neimanoma iki galo 
restauruoti tokios galybes iskastq radiniq. Visiskai 
konservuojami tik patys vertingiausi ir tie, is kuriqgalima 
sudaryti ivairias kolekcijas. IS daugiau kaip 5000 vnt. 
konservuottt archeologinio metalo radiniq jau sudaryta 
keletas kolekcijq: 

1. RaktQ ir spynQ kolekcija, kurioje daugiau nei 20 
ivairitt dydziq ir formq spynq ( cilindrines, trikampes, 
vienintele XV a. apvalios formos pakabinama spynele, 
kurios viduje buvo rastas uzluz((s graiztinis raktas). Taip 
pat konservuota ir pakabinama spynele kartu su 
uzstrigusiu joje raktu. Be sitt spynose rastq raktq, 
kolekcijoje yra dar apie 40 ivairiq raktQ. 

A way to the exposition of the archaelogical finds 
Summary 

Restoration processes of archaeological findings (ce
ramics, metal, leather, wood) are considered in this pa
per. Interesting restored exhibits and requirements for 
restorers of various fields are popularly described. The 
necessity of foundation of restoration department at Cas-
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2. Buitines paskirties dirbiniai (saukstai, sakutes, 
zirkles, peiliai, reples riesutams gliaudyti, austt krapstukai). 
Pilyje rastas ir konservuotas kol kas vienintelis XIV a. 
varinis, is abiejq pusiq alavuotas kibiras. 

3. Karines atributikos radiniai (krutinsarviai ir 
alkUnsarviai, daugiau kaip 100 ivairitt sarvtt plokstelil!, 
sviediniai, kovos kirviai ir peiliai, per 300 ietigaliq ir streliq 
antgaliq) . Vienas krutinsarvis puostas vario lydinio 
kniedemis. Idomu pazymeti, kad 500 antgaliq iskasta 
vienoje vietoje. Tai antra pagal dydi vienoje vietoje rastQ 
antgaliq kolekcija Lietuvoje. 

4. Radiniai, susij(( su amatais. Salia tradiciniq kirvilb 
kastuVtt apkallb rasti ir konservuoti plaktukas su replemis 
vinims traukti, peilis odai pjauti, noragai, mazas lygintuvas, 
ivairaus dydzio adatos ir smeigtukai. 

5. Raitelio ir zirgo atributai. Tai - pasagos, balnakilpes, 
sukos arkliams sukuoti, ivairiis pentinai (vienas jq paauksuotas ). 

6. Atskir<t grup(( sudaro juvelyriniai spalvotQ ir tauriqjq 
metalq dirbiniai: sidabriniai paauksuoti ziedai ir auskarai, 
auksiniai auskarai ir ziedai su brangakmeniais, puosti 
baltu ir spalvotu emaliu, viename is jq ispaustas meistro 
zenklas. Labai originalus bronzinis paauksuotas apkalas 
su liuto galva, taip pat apkalas, puostas paauksuotu liuto 
atvaizdu zalio emalio fone. Restauruoti signetiniai ziedai, 
ziedai su iskiliu geometriniu, augaliniu ornamentu 
isplatintoje Ziedo dalyje, lieti is alavo-svino lydinitt. Kad 
sie ziedai buvo gaminami vietiniqjuvelyfl!, patvirtina rasti 
ivairus juvelyro irankiai: pincetai, dildeles, specialUs 
peiliukai, ziedtt liejimo formeles, kuriq profiliai atitinka 
pries tai parninetQ ziedq isplatintQ daliq reljefus, aukso ir 
vario laseliais apvarvej((. tigliai brangiqjq metalq lydiniams 
ruosti. Unikalus radinys - enkolpionas su emaliu, kurio 
viduje rasta islikusi relikvija (silkinis audinukas). Ivairitt 
spelioniq kelia svino ploksteleje israizyti paslaptingi 
zenklai, kuriuos stengiasi issifruoti senqjq kalbtt 
specialistai, apyranke su rytietiskais rasmenirnis. 

Dar vienas musq skyriaus privalumas - archeologai ir 
restauratoriai bendradarbiauja ir dalijasi informacija, o 
tai padeda isvengti galimq klaidtt. Akivaizdus tokio 

· bendradarbiavimo pavyzdys - pagal rastus ir restauruotus 
koklius apskaiCiuoti pilyje buvusios krosnies matmenys, 
nustatyta jos forma ir pagal tai pagamintas autentiskos 
krosnies maketas. Sis maketas ir originalus tos krosnies 
kokliai kaip tik siuo metu eksponuojami Taikomosios 
dailes muziejuje atidarytoje parodoje ,Lietuvos Did:Ziosios 
Kunigaikstystes ValdoVtt rumq radiniai". 

tles research centre ,Lietuvos pilys" is described as well 
as the main attitude of this department - to prepare all 
fmdings for long-tetm reservation and to fully restore only 
the most valuable and those which may be used for collec
tions. Article is devoted to wide sections of readers. 

Translated by Aldana Skucaite. 

LIET UVOS PIL YS 200 5 


