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Pilil.! tyrimo centro , Lietuvos pilys" 
Istorijos skyriaus vedejas 

Vilniaus zemutines pilies istorija yra glaudziai susijusi 
tiek su Lietuvos valstybingumo, tiek ir su Vilniaus miesto 
istorija. Jau XIX a. I p. istorikai savo darbuose skyre 
nemenklJ: demesi Vilniaus pilims. XX a. II p. Zemutin(( 
pili tyre Lietuvos mokslininkai. Nors pagrindinis demesys 
buvo skiriamas archeologiniams ir architektiiriniams 
Zemutines pilies tyrimams, pasirode ir istorik11 darb11 
(Romo Batiiros, Mecislovo Juco, Stasio Samalaviciaus, 
Felikso Sliesoriuno ). Istorini11 tyrim11 bUkl(( XX a. pab. 
atspindi ir 5 tom11 serija Vilniaus i emutine pilis, leista 1989-
2003 m., kurioje sudetinga pilies komplekso istorine raida 
nagrinejama vien S. Samalaviciaus straipsniuose . 
SusiklosCiusi padetis verte sustiprinti istorikl! indeli. 

2002 m. viduryje Pili11 tyrim11 centro ,Lietuvos pilys" 
ir Lietuvos istorijos institute bendradarbiavimo sutartimi 
prasidejo naujas tyrim11 etapas- detalesnes nauj11 saltini11 
paieskos ir jau publikuot11 pediuros. 2002 - 2004 m. 13 
istorikl! ir menotyrinink11 dirbo Lietuvos (Darius 
AntanaviCius, Domininkas Burba, Aivas Ragauskas, 
Raimonda Ragauskiene, Ruta Birute Vitkauskiene), 
Lenkijos (D. Antanavicius , A. Ragauskas, R. 
Ragauskiene, Gintautas Sliesoriunas, Ramune 
Smigelskyte - Stukiene, R. B. Vitkauskiene), Italijos ir 
Vatikano (S. C. Rowellas, Riita Janoniene, Mintautas 
Ciurinskas), Rusijos (R. Janoniene, Vytautas Jogela, 
Elmantas Meilus, G. Sliesoriiinas) ir Vokietijos (lnga 
Ilariene) archyvuose, bibliotekose ir muziejuose . 
Pradejus nuo zvalgybos uzsienio archyYl! kataloguose ir 
aprasuose bei istoriografij OS duomen11 ir saltini11 
publikacijl! kaupimo (2002- 2003 m. siuos darbus vykde 
D. AntanaviCius ir R. Ragauskiene), aiskejo medziagos 
paiesk11 ir tyrim11 kryptys . 2003 m. suaktyvejo darbas 
Lenkijoje (Varsuva, Krokuva, Gdanskas), bet lygiagreciai 
dar buvo t((siamos paieskos Italijos archyvuose ir 
Rusijoje. 2004 m. apsiribota duomen11 paieska Lietuvoje 
ir Lenkijoje, bet taip pat buvo surengta komandiruote i 
Drezdenq_, o nuo tada prasidejo paieskos Vokietijos 
archyvuose t((siamos iki siol. Lietuvoje buvo perzifuetos 
Vilniaus pilies teismo knygos, dalis XVI a. Lietuvos 
Metrikos, pradetos ziureti XVII a. Lietuvos Metrikos 
knygos, Vilniaus magistrate , Zemes teismo ir kitos 
knygos bei dokumentai, s~mgomi archyvuose ir bibliotekl! 
rankrasci11 skyriuose. 

2004 m. turima medziaga buvo atrinkta ir pradeta 
grupuoti i skyrius bei versti, o me111 pabaigoje parasyti 
siems skyriams ivadiniai straipsniai. Kaip knygos 
ivadineje dalyje pripazista sudarytoja R. Ragauskiene, 
knyga buvo sudaryta is 2002 - 2004 m. istorik11 ir 
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menotyrininkl! darbo ataskaitos. 2005 me11.! pradzioje 
tekstas buvo recenzuotas (Alfredas Bumblauskas ir 
Vydas Dolinskas), tada redaguotas ir tvarkytas, susitarta 
del Krokuvos saugyklose saugom11 iki siol neskelb11.! 
ikonografijos saltinil! publikavimo, sudaryta 
asmenvardzi11, vietovardzi11 bei dalykine rodykle, o met11 
pabaigoje knygos maketas buvo atiduotas spaudai. Tai 
pinnas Lietuvoje tokio pobudzio bandymas pristatyti 
ValdoYl! riimus ir Vilniaus zemutines pilies ansambli. 

Vis delto butina pabrezti, kad svarbios ir su Vilniaus 
zemutine pilimi susijusios istorines medziagos paieskos 
nera uzbaigtos. Siame leidinyje nera surinkti visi islik(( 
istoriniai duomenys a pie ValdoYl! riimus, to net ir nebuvo 
imanoma padaryti per toki trUIDPlJ: laikll: (2 ,5 me11.!). 
Zemutinei piliai skirtas leidinys pristato tik pirmini 
tokio tyrimo etaplJ:: tai yra daug ilgesnio darbo, vedancio 
i platesnius istorinius apibendrinimus - Vilniaus 
zemutines pilies, o galbUt ir LDK valdOVll riiml! istorijos 
sintez((- pradzia. Yra plan112007 m. publikuoti po 2004-
tUl.! sukauptlJ: medziaglJ:. Taigi, aptariamoji knyga gale11.! 
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tapti Vilniaus zemutines pilies istorijai skirtu tt(Stiniu 
publikuojamlt saltinilt leidiniu, kokius turi Krokuvos 
Vavelis ir kiti tokios istorines reiksmes objektai. Tik 
sukaupus daugiau istorinilt saltiniq bus galima pereiti 
prie issamesnilt tyrimq, dr(!sesniq interpretacijq ir 
apibendrinimq. 

Turbut vienu didziausiq knygos privalumq reiketq 
laikyti tyrimq spektq - nuo istoriniq iki menotyriniq. 
Archeologai knygai pateike iliustracijq, konsultavo 
autorius ir prisidejo prie knygos pasirodymo, kas taip pat 
rodytq tarpdisciplininio bendradarbiavimo ir tyrimo 
uzuomazgas. Be abejones, smo metu tokio 
bendradarbiavimo pavyzdziai dar nera tokie zenklUs, 
taCiau yra nepaprastai svarbus ir blitini ateiCiai. Per dvejus 
metus surinkta istorine medziaga rodo, kad didziqjq_ dali 
nezinomqjq archeologams, istorikams ir menotyrininkams 
teks sprt(sti kartu. 

Knygoje publikuojami istoriniai saltiniai suskirstyti 
i sesis teminius skyrius, kuriuose medziaga grupuojama 
chronologiskai pagal ryskesnes potemes. Kiekvienas 
skyrius pradedamas ivadiniu straipsniu, kuriame yra 
pristatoma problema, apibudinami saltiniai, 
apibendrinami jq duomenys , o kartais ir keliamos 
hipotezes, daromos isvados svarbesniais Valdovq rlimlt 
atstatymo problematikos aspektais (ypac I, III ir V 
skyriuose). Sie apibendrinimai atspindi siuo metu turimq 
istoriniq ziniq lygi. Toliau renkant saltinius, gausinant 
turimq_ medziagq_ neabejotinai atsiras naujos 
informacijos, papildancios ar net siek tiek keisiancios 
siandien pristatomo Vilniaus zemutines pilies 
komplekso vaizdq_. Siuo metu autoriams pateikti issarnius 
apibendrinimus atskiromis temomis dar butq buvt( 
anksti, nes tyrimai tttsiami. 

Pirmojoje leidinio dalyje , XVI - XIX a. Vilniaus 
zemutines pilies riiml{ ikonografiniai saltiniai " (autore R. 
Janoniene) skelbiarni Vilniaus zemutines pilies atvaizdai 
senuosiuose miesto planuose, miestovaizdziuose, 
panoramose, XVIII a. pab. Vilniaus miesto planuose ir 
Pranciskaus Smugleviciaus akvarelese, Pietro Rosio 
piesiniuose ir jq kartotese, E. J. Ligberio raizinyje pagal 
J . Rustemo piesini. Nepaisant kryptingq paieskq 
pastaraisiais metais XVI - XVIII a. ikonografiniai 
saltiniai nedaug pasipilde ir mokslineje apyvartoje 
pagrindiniais laikomi jau gerai zinomi. Salia jq 
publikuojamos iki siol nezinotq is Krokuvos cartoriskiq 
bibliotekos ir Cartoriskiq muziejaus atveztos 1787 m. 
vadinamojo ,prancuziskojo" plano ir dviejq XVIII a. 
rumq pietinio fasado vaizdq kopijos. R. Janoniene, 
remdamasi 1787 ir 1808 m. Vilniaus miesto planais bei 
islikusiais posesijq sq_rasais, · apibUdina Zemutines pilies 
teritorijoje buvusius pastatus. Ji prieina isvadq_, jog visa 
iki siol turima vaizdine medziaga tik is dalies gali bUti 
naudojama kaip ikonografinis saltinis, jq_ butina lyginti 
tarpusavyje ir tikrinti remiantis archeologinilt bei 
istoriniq tyrimq duomenimis. 

Antroje leidinio dalyje ,,XIV- XVI a. pradzios 
Vilniaus zemutines pilies istoriniai saltiniai " (ivado 
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autorius A. Ragauskas) chronologine tvarka bandyta i 
vienq_ vietq_ sutelkti turimas rasytiniq, daugiausia jau 
publikuotq saltinilt zinias. Sukauptos zinios a pie pastatus, 
juose vykusi gyvenimq_ lygiai taip pat svarbios ankstyvajai 
pilies istorijai, jos kasdienai pazinti ir atkurti, Valdovq 
rumq genezei suprasti. Beveik du simtmecius apimancio 
Vilniaus piliq istorijos etapo saltiniq informacija yra gana 
lakoniska, turima palyginti nedaug vienalaikiq zinuciq, 
taCiau XV a. pab. XVI a. pr. saltiniai dar gali slepti ne 
vienq_ vertingq_ faktq_, nes tyrimai yra tik pradeti. 

Trecioje leidinio dalyje , LDK Valdovl{ riiml{ pletra 
XVI - XVIII a. " (ivado autore R. B. Vitkauskiene) 
pateiktos itin svarbios zinios apie LDK valdovo dvare 
dirbusius architektus ir amatininkus, rezidencijos ir pilies 
pastatq isvaizdq_, vidaus patalpq irangq_. Saltiniai atspindi 
statybas ir rekonstrukcijas Vilniaus zemutineje pilyje , 
leidzia susidaryti vaizdq_, kada ir kur Vilniaus zemutineje 
pilyje vyko statybos, kokios buvo jlt apimtys , kas jas 
vykde, kaip uzjas atsiskaityta, publikuojamos zinios apie 
pilies statyblt priziuretojus bei pilininkus. Sioje dalyje 
publikuojamlt istorijos saltiniq pagrindq_ sudaro surinkta 
medziaga is valdovo dvaro sq_skaitq, Lietuvos Metrikos 
knygq bei korespondencijos. Tarp svarbiausiq iki siol 
nezinotq dokumentq galima pamineti 1610 ir 1611 m. 
dokumentus apie gaisro padarinius Vilniaus zemutineje 
pilyje bei XVII a. I p. LDK zemes izdininkq 
atsiskaitymus uz statybq islaidas, 1545 - 1548 m . 
Zygimanto Augusto dvaro sq_skaitas, kuriose atsispindi 
statybiniq medziagq tiekimas, paruosimas, jq kiekiai bei 
ikainiai, zinias apie pilininkus, pilies vartininkus, 
raktininkus, sargybininkus, rotmistrus, Aukstutines 
pilies priziuretojus, duomenis apie sildomas rumq 
patalpas, pilies laikrodi., XVI a. viduryje statomlt rumq 
!angus, duris, laiptus, pilies rumq sodus, vandentieki, 
sieninius kilimus, baldus, ivairios paskirties rumq 
patalpas. Sioje bene labiausiai apimtimi ir tyrimo 
issamumu issiskiriancioje knygos dalyje, remdamasi 
istoriografme, publikuotq ir 2002 - 2004 m. sukauptq 
istoriniq saltiniq medziaga, R. B. Vitkauskiene pasiU!e 
patikslinti rezidenciniq rumq ir viso pilies komplekso 
pletros etapus . Ji teigia , kad galima nustatyti du 
pagrindinius rezidenciniq rumq architektliros kaitos 
etapus - XVI a. vidurio ir XVII a. pirmojo trecdalio. 
Pasak autores, nepasitvirtino anksciau skelbtos zinios, 
jog renesansini rezidencinilt rumq ansambli su uzdaru 
vidiniu kiemu pries 1530 m. pastate Zygimantas Senasis 
ir Bona Sforca. R. B . Vitkauskienes nuomone, reikia 
per:Ziureti renesansines rezidencijos susiformavimo 
laikotarpi- jis nukeliamas i XVI a. viduri ir net antrqjq_ 
pUS((. Iki siol istoriografijoje stigo saltiniais pagristos 
informacijos apie rezidencinio komplekso pletrq_ XVII a. 
I p. Autores teigimu, viena didziausilt rumq 
rekonstrukcijq vyko 1619 - 1631 m. ir buvo susijusi su 
Sv. Kazimiero koplycios statyba. Yra duomenq, kad 
galbut tuo laiku buvo pastatytas arba rekonstruotas 
treciasis rumq aukstas (bent jau vakarineje puseje) . 
Neabejotinai siai epochai priskirtinas is XVIII a. pab. -
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XIX a. piesinitl pazistamas pietinis riiiDll portalas, kuris, 
kaip matyti is XIX a. aprasyillo, buvo is marmuro . 
Galiilla manyti, kad kaip tik sios rekonstrukcijos metu 
pietinis rumq fasadas igavo velesneje ikonografijoje 
uzfiksuotq_ vaizdq_, t. y. riiillai tarsi ,atsigr((ze" i illiestq_ 
kartu su prie jq prigludusia Sv. Kazimiero koplycia. 

Ketvirtoje leidinio dalyje , Vilniaus iemutines pilies 
ansamblio topografija istoriniuose §altiniuose" (ivado 
autorius L. Glemza) pateikiami duoillenys apie privaciq 
pastahl ir sklypq Vilniaus zemutines pilies teritorijoje 
egzistaviillq_ XVI - XVIII a. , baznytines jurisdikos 
pastatus, malunus ir tiltus, Aukstutines ir Zemutines 
piliq kalejimus, pilininko naillq_, publikuojaillos 
fragmentiskos zinios apie didzil.liq kunigaiksciq pirtis, 
kepyklas, sunides, arklides ir isvietes. Skelbiami saltiniai 
ne tik apie atskirus objektus, bet ir apie zilloniq veiklq_ 
pilies teritorijoje. Pateikiailla duoillenq apie Senqji 
arsenalq_, kurie atspindi ne tik pastahl raidq_, bet ir arsenale 
laikyhl pabuklq skaiciq, pareigunq darbq_. Skelbiama 
inforillacija apie Vilniaus pilies teritorijoje stovejusiq 
pastahl bukl<t pries pat jq nugriovimq_, pati griovimq_ ir 
atlyginimus zmoneills. Salia vertingiausiq naujq saltiniq 
galima isskirti publikuojaillq_ pilininkui priklausiusio 
dviaukscio pastato, buvusio prie Pilies kalno, 1738 m. 
inventoriq, taip pat dokumentq_ apie privacius sklypus 
Zemutineje pilies teritorijoje, kuriq savininkai 1800 ill. 
kreipesi i carin(( adillinistracijq_, prasydailli atlyginti 
patiriamus nuostolius. Aiskeja, kad dalis statybiniq 
illedziagq is sugriautq Zemutines pilies illllrq buvo 
naudojama tilhl statybai. Remiantis duomenimis apie 
namq ir sklypq Vilniaus pilies teritorijoje sandorius, 
ivadineje dalyje keliama mintis, kad jau Zygimanto 
Senojo laikais galejo atsirasti rezidencijos pletimo planai. 
Be to, gallina btihl illanyti, jog Vilniaus piliai praradus 
valdovo rezidencijos funkcijas, XVIII a. pab. buvo 
illeginiillq i pilies teritorij q_ sutelkti svarbiausias 
valstybines institucijas. 

Penktoje leidinio dalyje, ,Lietuvos valdov!{ vilnietiski 
itinerariumai" (autore R. Ragauskiene) skelbiailli 
Lietuvos didzilliq kunigaiksciq apsilankyillq Vilniuje 
duomenys (nuo Jogailos iki Jono Kazimiero Vazos), 
isskirta istoriniq asillenq, ypac valdovq ir jq seimos, 
kelioniq illarsrutq svarba aplankomos rezidencijos 
gyvenimo intensyvejimui. Zinoilla, jog nuo 1386 iki 
1434 ill. Jogaila Vilniuje apsilanke 25 kartus. Tarp 
Lietuvos didziojo kunigaikscio Vytauto svarbiausiq 
politiniq centrq Vilnius uzeme antrqjq_ vietq_. Sostines 
stiprinimo tendencija aiskeja 1430- 1432 m. didziuoju 
Lietuvos kunigaiksciu esant Svitrigailai, taciau po jo 
vald((s Zygiillantas K((stutaitis illiestui neteike tokios 
reiksmes kaip jo pirmtakai. Pasak tyrimo, tik 
Kazimiero Jogailaicio valdyillo laikotarpiu XV a. vid. 
galutinai buvo itvirtinta Lietuvos sostines padetis. 
Aleksandro Jogailaicio illegstamiausia buvimo vieta 
irgi buvo Vilnius. Zygimantas Senasis, 1506- 1548 m. 
buv((s ir Lietuvos didziuoju kunigaiksciu ir Lenkijos 
karaliuilli, Lietuvos sostineje lankesi ir gyveno reciau 
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nei Krokuvoje. Zygimantas Augustas Lietuvoje ir jos 
sostineje Vilniuje praleido bene daugiausiai savo 
karaliavimo metq. Steponas Batm·as Vilniuje viesejo 
kelis kartus nuo 1579 iki 1582 m. IS XVI a. pabaigoje 
XVII a. antroje puseje valdziusiq Vazq dinastijos 
atstovq, daugiausiai Lietuvoje ir paciame Vilniuje 
lankesi Zigillantas Vaza ir Vladislovas Vaza. Nuo XVII a. 
antrosios puses valdovq apsi1ankymq sostineje labai 
sumazejo . Is 6 Abiejq Tautq Respublikos monarchq 
1648 - 1795 ill. Vilniq aplanke tik 3 ir tai labai truillpai 
(is viso 4 kartus) . Iki XIV a. pab.- XV a. LDK valdovq 
apsilankymai Vilniuje, pasak R. Ragauskienes, rodo, 
kad Vilniaus piliq koillpleksas buvo tap((s vienu is 
pagrindiniq politiniq centrq. Nuo XVI a. vidurio, 
susidarius bendrai Abiejq Tauhl Respublikai su dviem 
pagrindiniais centrais - Vilniumi ir Krokuva, kurios 
vietq_ veliau uzeille Varsuva, karunuotojo asillens 
apsilankymas Vilniuje reiske politinio-kultUrinio 
svorio sugrq_ziniillq_. 

Paskutine, sestoj i leidinio dalis ,LDK Valdov!{ 
riim!{ gyvenimo ritmas" (ivado au tore R. Ragauskiene) 
pristato institucini, politini-kulturini centrq_. 
Aprasomasis objektas - ne statiniai, jq interjeras ar 
eksterjeras, o ruilluose XVI- XVIII a. veik<t asillenys. 
Valdovq rumuose buvo sprendziailli ivairus politiniai 
reikalai, priimamos pasiuntinybes, vyko seimai, 
valdovas dalijo pareigybes, cia veike valdovo dvaras, 
XVI - XVII a. i ruillus pludo Lietuvos didikai ir 
bajorija. Valdovq rumq gyveniillo ritmq_ iliustruojanti 
istoriniq saltiniq medziaga atspindi Vilniaus 
zeillutin(( pili kaip pagrindin(( XVI - XVIII a. politin(( 
institucijq_, valstybes ir Vilniaus vaivadijos centrq_. 
Medziaga iliustruoja iskilmingus ir kasdienius 
istorinius ivykius, vykusius Zeillutines pilies ribose: 
valdovq izengiillo i Vilniq ir isvykimo ceremonialus, 
praillogas, karnavalines sventes, teatro reginius, buiti. 
Saltiniuose atsispindi v aldovo dvaro tematika, 
pateikiamos pavienes zinutes apie atskirus lietuviskojo 
dvaro pareigunus, jq veiklq_ ir padeti dvare, skelbiama 
nauja illedziaga apie lietuviskojo valdovq dvaro 
Vilniuje tarnus: virejus , saulius, durininkus, 
ranksluostininkus ir kt. IS surinkhl duoillenq, pasak 
ivado autores, aiskeja konkretus asillenys, jieills 
suteiktos duotys ivairiose LDK vietose uz tarnybq_ 
dvare, atsiskleidzia tq asmenq socialine kilille , turiillos 
privilegij os, gaunaillas atlygis, kai kada jq veikla ir kiti 
su dvaro gyveniillu susij(( aspektai. 

Pasirodziusi knyga i illokslin(( apyvartq_ itraukia 
naujq_ medziagq_, apibendrina istoriografijos teiginius, 
kelia naujq klausimq bei hipoteziq, todel parengtq_ darbq_ 
visq pirilla turehl padeti nustatyti tyrimq perspektyvas 
ir konkrecias kryptis . Per dvejus su puse illetq atliktas 
tikrai didelis darbas rodo istoriniq ir saltiniais paremhl 
menotyriniq tyriillq svarbq_. Surinkta saltiniq 
inforillacija akivaizdziai praturtina architekturos 
istorikq bei archeologq zinias, 0 tai patvirtina istoriniq 
tyrimq t((stinuillo butinyb((. 
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