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,PONAS POZEMIS" 

Dr. DAIVA STEPONAVICIENE 

Taip ji pramine poeto Kazio Braduno desimtmete 
anuke Vaiva, atvykusi is Jamaikos pavieseti protevitt 
zemeje ir pasivaiksciojusi po ValdoVtt riimtt griuvesius. 

Pavadintas ponu, jis visuomet atsako: ,As- ne pon:as, 
tik siaip graziai apsired((s". 

Zilagalvis, judrus, sviesaus veido, tiesaus Zvilgsnio - jis 
pakeri bet kuri savo pasnekovq_. Puikus oratorius -
respondentas ar oponentas - logiskai argumentuojantis 
visus savo teiginius, niekada nemenkinantis priesingos 
nuomones ar pozicijos. Teisingas ir geranoriskas, taktiskas 
ir santilius, reiklus sau ir kitiems - daugybf( panasitt epitettt 
galirna skirti habil. dr. Vytautui Urbanaviciui, kuri studentai 
seniai vadina profesoriumi, nors jis neskaito paskaittt ne 
vienoje aukstojoje mokykloje. Vis delto pedagogo talentq_ 
turi: per visq_ jo ilgametf( darbo velyvuosiuose Lietuvos 
kapinynuose su jaunimu praktikq_ nebuvo ne vieno 
padauzos, kuriam sutramdyti nebuttt radf(s argumenttt. 

Nesiimsiu sikart nagrineti vistt V. Urbanaviciaus 
nuopelntt archeologijos mokslui, apsiribosiu jo veikla 
Vilniaus zemutineje pilyje, kur jis praleido penkiolika 
savo , kaip mokslininko , tyrimtt grupes vadovo , 
brandziausitt mettt (1988 - 2002 m.). 

Ir sunkiausitt. Reikejo surinkti grupf(, kuri kantriai, 
diena is dienos kaupttt is esmes nauj q_- pilitt tyrejtt- patirti, 
grupf(, kurioje dirbttt zmones, turintys mokslininko 
ambicijl!., mokantys sutarti tarpusavyje, o ir gincuose 
surasti aukso griidq_. Pradejf(s nuo archeolom ir architekttt 
bendraminCitt grupeles, netrukus pritrauke istorikus , 
menotyrininkus, restauratorius, kurie dabar jau sudaro 
toki intelektualini potencialq_, kuri drq_siai galima biittt 
pavadinti moksliniu - pilitt archeologijos - institutu. 

Kolektyvq_ pavyko islaikyti ir paCiornis atsiauriausiornis 
sq_lygornis: net pusantrtt mettt tyrirntt grupe dirbo negaudama 
atlyginimo ir tik sio Zillogaus autoritetas padejo neissibegioti. 

Autoritetas jis buvo ne tik ,saviskiams": ivertindama 
jo sugebejimus vadovauti, Lietuvos MA Istorijos instituto 
mokslo taryba V. Urbanaviciui siiile instituto direktoriaus 
ked((. Jis atsisake: ,Negaliu palikti Pilitt tyrimo centro 
kolektyvo, nepastatf(s jo ant kojtt". Vis delto jautesi labai 
pamalonintas paties pasiiilymo, laike, kad jau pasieke 
auksCiausiq_ karjeros virsukalnf(. 

Vadovaudamas Vilniaus zemutines pities tyrirnams, jis 
archeologinf( aikstelf( paverte kone turisttt meka ir moksleivitt 
edukacijos vieta. Nepaisydamas iki tol nusistovejusios 
metodines praktikos istirtq_ plotq_ vel uzpilti zememis, jis 
nusizenge siai tvarkai ir .uzdenge atkastus ValdOVtt rlimtt 
pamatus polirneriniais skliautais. Po jais, viename is rusiq, 
irenge scenq_, priesais ant pylirno - suoliukus publikai. Taip 
archeologine aikstele tapo koncerttt sale ir teatro scena. Jis 
labai dZiaugesi per poezijq_ ir muzikq_ atgijusia rlimtt dvasia, 
pats stengesi nepraleisti ne vieno kultliros renginio. 

V. UrbanaviCius - vienas is pirml.J..itt ir aktyviausitt 
Vilniaus zemutines pities Valdovtt riimtt atkurimo 
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iniciatoritt ir programos autoritt - sieke Vilniaus pilis 
paversti valstybes saugoma rezervato teritorija, kurioje buttt 
vykdoma tik moksline ir kultlirine bei svietejiska veikla. 
Jis myne valdzios slenksCius, kiekvienq_ kartq_ po eilines 
posttt rokiruotes ,apdorodamas" vis kitq_ kultliros ar finanstt 
rninistrq_ bei itikinedamas salies premjerq_ neapleisti paties 
svarbiausio istorinio objekto, tapusio paciu svarbiausiu -
taip pat istoriniu- statybos objektu. Jis seke visas specialistq, 
visuomenes veikejq, pasidalinusitt i dvi- atkiirirno salininkq 
ir priesininktt - stovyklas, diskusijas , ne tik jose 
dalyvaudamas, bet ir fiksuodamas vaizdo kamera. 

Tiesq_ sakant, biitent su vaizdo karnera, o ne su archeologo 
kastuvu V. Urbanavicius pirmiausia ir izenge i Vilniaus 
zemutinf( pili. Dar 1973 m. jis suklire filmq_ ,Vilnius pries 650 
mettt", remdarnasis tuometiniais kasinejirnais Gedirnino kalno 
papedeje, kuriuos vykde Istorijos instituto Archeologijos 
skyriaus vedejas Adolfas TautaviCius. Po to seke filmai jau jo 
paties kasinejimtt ir tyrinejimtt sioje teritorijoje pagrindu: 
,Sventaragio slenio rnisles" (1987 m.), ,,DidZitlittkunigaikScitt 
riimai" (1989 m.), ,,Atkasta praeitis. M 3" (1990 m.), ,Herbas 
ir ordinas" (1990 m.), ,Karalienes portretas" (2002 m.), 
,,Katedros lobynas" (2005 m.) ir kiti mokslo populiarinimo 
filmai apie Zemutines pities teritorijos tyrirnus ir ValdoVtt 
rlimtt atkiirirn~ jau nerninint filmtt kitokia tematika. 

Vienas is minettt filmtt - ,Karalienes portretas" -
issiskiria dar kai kuo: ji kuriant, pinniausia reikejo atkurti ir 
pati portretq_. Cia padejo jubiliato igiidZiai veido rekonstruk
cijos srityje, kuriuos igijo dar jaunysteje, mokydamasis sio 
menisko mokslo pas jo pradininkq_ Maskvoje Michailq_ 
Gerasimovq_. Jis ir liko vienintelis antropologines 
rekonstrukcijos specialistas Lietuvoje, gebantis atkurti ne tik 
istorini portretq_, bet ir pagelbeti kriminalistams, 
identifikuojant asmeni, sugretinus jo kaukolf( su islikusia 
nuotrauka, naudodamas jau kitq_- kompiuternlf( - technikq_. 

Tyrimai nesibaigia. V. UrbanaviCius yra nepamainomas 
konsultantas jaunosios kartos mokslininkams, fiksuojantis 
jtt tyrirntt eig~ patariantis ir padrq_sinantis bei paraginantis 
imtis savarankisktt apibendrinimtt, netyrinettt temtt, 
diskusines problematikos. Pats svajoja atkurti dar ne vienq_ 
istorines asmenybes portretq_. Kad ir Vytauto Didziojo. 
Nezinote , kur jo palaikai? Paklauskite Vytauto 
UrbanaviCiaus. Ir jis mislingai nusisypsos. 
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