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GEDIMINAS VAITKEVICIUS 
Lietuvos istorijos institutas 

Gediminas Vaitkevicius - archeologas, humanitarinilJ mokslt1 daktaras, Lietuvos istorijos instituto Miesllf tyrimo skyriaus vedejas, 

leidinio Miest4 praeitis redaktorius ir sudmytojas. Dirba sem!}l! technologiJlf ir miesflJ istorijos srityse. Yl'a 11 mokslinhJ straipsnilJ, 

Vilniaus archeologijos atlaso (2006) ir monografijos Vilniaus jkiirimas (2010) autorius. 

Istoriniai saltiniai mini Vilniuje buvus Curvum Cas
trum1 arba Obirste Hus2

, kur 1390 m. , slepesi tilkstanciai 
zmoniq"3 ir kur! gindamas zuvo Jogailos brolis Karigaila4

• 

Vilniaus puolimui vadovavys Komadas is Valemodo nu
rodo, kad tai buvys medinis objektas- das holczin hus5• 

Taciau is saltinit! negalima suprasti, kas tai buvo - pilis, 
miestas ar pilies ir miesto kompleksas, nenurodyta ir tiks
li jo vieta. Istorikai paslaptingf!:i! Curvum Castrum loka
lizavo Gedimino kalno papedese6, Subaciaus g. rajone7, 

Vilnios slenyje Bernardinq sodo vietoje8, Senamiescio 
centrineje dalyje9

• Tik 1933 m. Sapiegines kalvyno vaka-
11! dalyje (dab. Kalm! parke), pietq kalvagii.brio papedeje 
(1 pav.: 15), aptiky keliolikos metrq ilgio medinio pas
tato liekanas, tyrejai atkreipe demes!, kad nelokalizuotas 
Kreivasis tniestaS gaJejO buti siatne kaJvyne.10 V eJiaU 
1939 m. pietq amfiteatre (1 pav.: 16) buvo rastos sesil! 
mediniq pastatq liekanos, 1955 m. lyginant Stalo kalno 
aikstely pastebeti !tvirtinimq ir sodybq likuciai 11, 1956 m. 
siaures amfiteatre (1 pav.: 18) rasta XIV a. vidurio sody
ba12. Sie duomenys !tikinamai rode Altarijos vakarq dal! 
buvus apgyvendintq ir joje virus !prastq ukin! gyvenimq, 
koks budingas to meto miestuose ir gyvenvietese. Krei
vosios pilies vieta 1abiausia tiketina Plikojo kalno aiks
teleje. Deja, kasinejimai joje klostesi nesekmingai: apie 
1987-1988 m. kasinejimus (1 pav.: 19) autorius tegalejo 
pasakyti, jog ,mineti duomenys rodo, kad cia XIII-XIV a. 
gyveno zmones"13, 0 1991 m. darbq dokumentacijos nera, 
radiniq likimas nezinomas. Patikimq duomenq apie !tvir
tinimus neturime. 

Istoriniq terminq patikslinimas 

Apie praeit! mes zinome tik paskirus faktus , kuriais 
remdamiesi konstruojame vienokiq ar kitokiq istoriny kon
cepcijq. Modeliuojant praeities vizijq svarbu adekvatus 
esminit! sqvokq supratimas. Terminq isaiskinimo poziuriu 
labai reiksmingas ketvi1tajame Lietuvos pililf numeryje 
isspausdintas S. C. Rowello straipsnis ,Kq ankstyvieji ra
sytiniai saltiniai byloja apie ~eivosios pilies vietq". Jame 
surinkti, isversti ir lakoniskai pakomentuoti visi zinomi 
rasytiniai saltiniai apie Kreivf)jq pili. Vienas is reiksmin
giausiq tame straipsnyje atskleistq dalykq - trijq senqjq 
tenninq (ob irste, castra ir curvum) paaiskinimas, leidzian
tis tiksliau suprasti senuose tekstuose aprasomas realijas. 

Posilges kronikoje Kreivoji pilis pavadinta das obirste 
Hus, kaip buvusi dominuojancioje aukstumoje. S. C. Ro-
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wello vertime ji vadinama Aukstqja pilimi (124 p.), o tai 
atspindi Vilniaus gynybos sistemq XIV a. pabaigoje: jq 
sudare Aukstoji (162 m NN), Aukstutine (140m NN) ir 
Zemutine (90 m NN) pilys. 

Kitas terminas curvum aiskinamas kaip ,kreivas" ir 
jokia kita reiksme. 14 Tuo buvo atsakyta i diletantiskus 
svaiciojimus apie cia neva buvusj ,kriviq" arba ,krivi
Ciq" miestq. Vienq megsta siandienos , pagonys", kitq -
baltarusiai. 

Dalykiniu poziuriu reiksmingiausias termino castra is
aiskinimas - tai gali biiti sienomis apjuostas miestelis, pilis, 
tvirtove, vyskupo miestas, !tvirtinta karaliaus rezidencijaY 
Sis terminas vartotas Romoje ir reiske 14,7 ha dydzio legio
no stovyklq su reglamentuotais perimetriniais !tvirtinimais, 
vartais ir bokstais, aikstes, pastatq ir gatviq isdestymu. Vi
duramziais liko castra esme- !tvirtinta teritorija. Problemq 
sukiire istorikai, castra versdami vi en tik kaip pili (tvirtovy). 
Kadangi rasytiniuose saltiniuose Gedimino kalno papedes 
apibUdintos kaip intra muros castri16, tai istoriografijoje jos 
vienareiksmiskai buvo laikomos pilimi . Sis siauras tennino 
suvokimas veike supratim'l apie ankstyvojo Vilniaus sanda
rq - miestu buvo pripazjstami tik Senamiescio plotai, o jt! 
apgyvendinimas nepamatuotai ankstinamas. ISimtis -prof. 
Z. Zemaitis, kuris XIV a. miestq su gynybinemis sienomis 
lokalizavo Gedimino kalno papedese.17 

Siaura Castra vertimo reiksme leme jsitikinim'l, kad 
Vilnius miesto siena buvo juosiamas tik nuo XVI a. Toks 
viduramziq miestas, kuris ginamas tik pylimu (vadinamas 
Jogailos pylimas, juosys senamiest! is vakan1 puses), at
rode labai savitas. Ir sis sostines ,savitumas" buvo pabre
ziamas kalbant apie epochq, kurioje vienas is civilizuoto 
krasto pozymiq buvo gynybiniq itvirtinimq buvimas, antai 
kalbant apie 1192 m. Kazimiero zygj j jotvingius amzinin
kas rase: ,miestq pas juos nera, jie kaip laukiniai zverys 
nezino miesto sienq"18

• Archeologines iskasenos rodo, kad 
Vilniaus miestas kiiresi apsijuosdamas gynybinemis sie
nomis. Jau valdant Gediminui katalikq miesto dal! juose 
gynybine muro siena, o XIV a. viduryje, valdant Algirdui, 
miiro siena buvo apjuosta miesto dalis, !sikUrusi Gedimi
no kalno siaures papedeje. 

Taciau istoriografijoje !sivyravo kryptis, kuri ignoravo 
Vilniaus pletros fazy, kai miestas formavosi papedese, kai 
dabartiniame Senamiestyje kiiresi tik priemiesCiai ir veliau 
siems jungiantis XV a. susidare Senamiestis. 1387 m. Jo
gailos funduota Sv. Jom1 baznyCia buvo toliaregiska in
vesticija j ateitj . 
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1 pav. Kreivojo miesto vietove siandien. Braize Mar ius Adomaitis. 

Raudona spalva pazymetos liekanines makroformos masyvai. 
Vysnine spalva pazymeti buv~ takoskyriniai pavirsiai, virt~ 
siaurais kalvagubriais. 
Melyna spalva pazymeti sufoziniai amfiteatrai. 
1. Stalo kalnas. 
2. Plikasis kalnas. 
3. AukStuma 156m NN. 
4. AukStuma 152m NN. 
5. Siaures rytif kalvagubris. 
6. Pietif kalvag(lbris. 
7. Vidurinis kalvagubris. 
8. Vakarlf kalvagubris. 
9. Siaures vakarzt amfiteatras. 
10. Siaures amfiteatras. 
11. Buv~s pietzt amfiteatras. 
12. Kalva 163m NN. 
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13. Gedimino Kapo kalnas. 
14. A ltanos kalva. 
15. Kreivasis miestas, 1933 m . kasinejimzt apytikre vieta. 
16. Kreivasis miestas, 1939 m. kasinejimzt apytikre vieta. 
17, 18. Kreivasis miestas, 1956 m. kasinejimzt apytikres vietos. 
19. Kreivasis miestas, 1989 m. kasinejimzt vieta. 
20, 21. Kreivasis miestas, 1990 m. kasinejimif vieta. 
22. Kreivasis miestas, 1995 m. kasinejimzt vieta. 
23. Kreivasis miestas, 2008 m . kasinejimzt vieta. 
24. Neries terasa, 1997 m. kasinejimzt vieta. 
25. Kreivasis miestas, dirbtinai suformuota terasa. 
26. Kreivojo miesto vakarzt paslaite, deliuvio suformuota terasa. 

Fig. 1. The Curvum Castrum locality today. Drawn by Marius 
Adomaitis. 
The massifs of the surviving macroform are marked in red. 
The watershed surfaces, which have become narrow ridges, are 
marked in cerise. 
The suffosive amphitheatres are marked in blue. 
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Kitas Castra netiks1iq vertimq padarinys - k1aidingas 
Vilniaus da1ies A1tarijoje (Sapiegines ka1vyno vakarq da
lyje) suvokimas. Antai M. Morelowskis pripazino Kreivq
jq pili buvus Trijq Kryziq ka1ne, o miestq, nepaisydamas 
1933 ir 1939 m. A1tarijoje aptikto medinio uzstatymo, 
jsivaizdavo Uzupyje. Ir tik S. C. Rowello pateiktas isais
kinimas, kad pilis ir miestas yra sinonimai 19

, panaikino 
priestaravimq tarp archeo1oginiq faktq ir rasytiniq salti
niq: saltiniai neteigia, kad Gedimino kalno papedese ir 
Altarijoje buvo vi en pi1is. Minetose vietose buvo jtvirtinta 
teritorija, kurioje galejo biiti ir pi1ys, ir gynybine siena ap
juostas miestas. Galiausiai S.C. Rowellas pateike istraukq 
is Tomo Volsingemo Trumpos istorijos nuo Eduardo I iki 
Henriko V, kurioje kalbama, kad grafas uzkariavo miestq, 
kurio pilyje s1epesi Skirgai1a (is tikrqjq- Karigaila). 20 

Gamtiniq istorijos saltiniq duomenys 

Tai gamtines aplinkos formos ir jq elementai, panau
doti zmoniq veikloje. Gamtine aplinka yra svarbus veiks
nys parenkant vietq miestui kurdinti - apie tai by1oja jau 
antikos autoriq teoriniai veikalai (Vitruvijus, Anonirnas 
Bizantietis ir kt.). Kokia gamtine aplinka biidavo pasi
renkama ir kaip ji biidavo optimizuojama - informatyvus 
praeities studijq sa1tinis, padedantis suprasti anuometiniq 
bendruomeniq tikslus, motyvacijq ir prioritetus, taip pat 
jvertinti jq galimybes ir issivystymq. 

Apzvelkime 1abiausiai tiketinq Kreivojo miesto vietq 
Sapiegines kalvyno vakarq dalyje. Jos re1jefas yra sude
tingas, smarkiai raiZytas, taCiau biitent sudetinga topogra
fija padejo atskleisti Kreivojo miesto kontiirq, dydzius ir 
poliorketikq.2 1 Jo galirnas ribas gana aiskiai brezia pati 
gamta. Pirmiausia i akis krinta Sta1o ka1nas ir du nuo jo 
nusidrieky ka1vagiibriai (1 pav.: 5, 6), kurie sudaro 600 m 
ilgio natiira1iq sienq, atskirianCiq mazdaug 10 ha teritorijq 
nuo 1ikusios ka1vyno da1ies. 

Rytiny Kreivojo miesto ribq sudare Stalo kalnas (1 pav.: 
1) ir rytq kalvagiibris (1 pav. : 5). Stalo kalno rytq slaitai 
yra 20- 30 m aukscio, 23-29° nuolydzio (XIV a. sie s1aitai 
buvo statesni). Ryt4 ka1vagiibrio siaurinis galas siandien 
yra nukastas, o jo ap1inka performuota. Kokia si vieta 
buvo senoveje ga1ima suvokti pagal 1842 m. (Soldatovo) 
ir 1848 m. (Fe1drnano) sudarytus topografinius zemela
pius: rytineje kalvagiibrio puseje buvo gili siaura griova, 
isores puseje sudariusi apie 20 m aukscio 30° nuolydzio 
slaitq (3 pav.: mineta griova driekesi kelias, paiymetas 
18). Pietiny Kreivojo miesto ribq sudare pietq ka1vagiibris 
(1 pav.: 6). Uzjo XIV a. dar buvo fliuvioglacia1ines lygu
mos likuciq, kuriuos grauze ilgoji griova (3 pav.: mineta 
griova driekesi kelias, paiymetas 24). Ilgoji griova atskyre 
visas Kreivojo miesto pietlyciq prieigas, pa1ikdama apie 
20 m ploCio ruozq, o ties kalvagiibrio pietiniu ga1u i1go
sios griovos atragys sj 1ygumos ruozq siaurino iki poros ar 
keleto metr4. Tokios prieigos Kreivajam miestui uZtikrino 
saugu.mq, nes puo1antieji turejo mazai erdves manevruoti. 
Be to, puo1antysis siame ruoze atsidurdavo desiniu petimi 
i jtvirtinimus, t. y. ta puse, kurios nedenge skydas.22 

Kreivojo miesto vakar4 ribq brezia 40- 70 m aukscio 
30- 37° nuolydzio s1aitai. Priesais Gedimino kalnq, pasak 
E. Vodzinsko23 ir R. Guobytes2\ buvo balnakalve, jungusi 
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kalvynq su Pilies kalnu (3 pav.: 19). Apie jq mes kol kas 
zinome maziausia, visi pateikiami jos modeliai yra hipote
tiniai. Taciau, kad ir kokia toji ba1nakalve biitq buvusi, tai 
yra prieigos, kurias aptarsime veliau, 0 pati Kreivojo mies
to riba siame ruoze driekesi vakar4 kalvagiibriu (1 pav.: 8). 

Siaurinis Kreivojo miesto kontiiras topografijos poziii
riu breziamas siaures vakar4 amfi.teatro pakrasciu ir siaures 
amfiteatro ziotimis. Tiesa, siaures amfi.teatro slaitas iki 1956 
m. rekonstrukcijos buvo kur kas nuolaidesnis ir si Kreivojo 
miesto atkarpa buvo problemiskiausia gynybos poziiiriu. 
Yra pagrindo teigti , kad Neries terasa buvo integruota i 
Kreivojo rniesto teritorijq kaip peribola (zr. p. 39)25

• 

Kreivojo miesto kontiiras schematiskai pavaizduotas 
3 pav. 

Kitas zingsnis - nusakyti sios Vilniaus dalies vidiny 
planiny sandarq. Sianctien sioje vietoveje yra du piliakal
niais ga1i biiti kalnai (1,6 ha aiksteles dydzio Stalo kalnas 
ir 0,27 ha- Plikasis kalnas), du amfiteatrai (1 pav.: 9, 10), 
dvi bevardes kalvos (152, 156m NN), o greta dar dvi-
163 m NN kalva (1 pav.: 12) ir vadinamasis Gedimino 
kapo kalnas (1 pav.: 13). 

Orografiniu ir strateginiu poziiiriais Kreivojo miesto 
dominante buvo Kreivoji, arba Aukstoji, pilis . Minejau, 
kad labiausia tiketina Curvum Castrum buvus ant Plikojo 
kalno, mat Stalo kalne sunku rasti vandens, todel jis nera 
tinkamas apgyvendinti gausq zmoniq kiekj ir istverti ilgq 
apgultj. Tuo tarpu Plikajame kalne vandeningi sluoksniai 
dar XIX a. maitino upelj. TaCiau Plikasis kalnas per men
kas, kad jame tilptq tokia pilis, apie kokiq kalba rasyti
niai saltiniai. Antai 1416 m. Jogai1os skunde Konstancos 
bainytiniam susirinkimui rasoma, kad Cia 1390 m. slepesi 
tiikstanCiai zmoniq.26 0 Jano Dlugoso kronikoje ir 1422 m. 
byloje pries Ordinq pamineta 14 000 zmoniq.27 Sie skai
Ciai gali biiti ispiisti . Kiti dokumentai kalba apie 4000 
zmoniq28 arba 1000 zuvusiqjq ir 2000 paimtq i nelaisvy29

• 

Jei ir sis skaicius yra ispiistas, tai vargu ar smarkiai. Pa
vojaus metu cia gelbejosi ne tik Altarijos, bet ir Civitas 
Rutenica gyventojai.30 Panasq zmoniq skaiciq (iskaitant 
amunicijq, proviantq, paliekant erdves judejimui kovos 
veiksm4 metu) sutalpinti per apgulq galetq hektaro arba 
didesne aikste1e. 

1960 m. Sigitas Lasavickas31 pasilile versijq, kad Krei
vosios pilies vieta ga1ejo biiti Plikasis kalnas kartu su siau
res vakar4 amfiteatru. Si'l mintj toliau generavo Ado1fas 
Tautavicius. Jis Kreivqjj kalnq megino identifikuoti pagal 
vertikalq pjuvj: ,virsuje esanti aikste i siaury, Neries link, 
turi nuolaidejanti pavirsiq. Del to ir kalnas, greiciausiai, 
buvo pramintas Kreivuoju, o nuo jo gavo vardq ir ant kal
no pastatyta pilis."32 

Toks Plikojo kalno ir siaures vakaf4 amfiteatro sujun
gimas tarsi issprendzia p1oto klausimq, bet problemiskas 
lieka poliorketikos aspektas. Esminis triikumas - priesui 
uzemus Plikqjj kalnq, zemiau esanciame siaures vakarq 
amfiteati·e pasipriesinimas biitq beprasmis. 0 biitent Pli
kasis kalnas, kokj jj matome siandien, yra lengviausiai pa
zeidziama vieta, jis nesaugus del priesui patogil! prieigt) ir 
apsaudymo nuo gretiml! aukstumq galimybes: Plikojo kal
no pietrycil! slaitas yra 13m aukscio (nuo 150,4 iki 162,9 m 
NN), bet ties viduriu - 154-156,5 m NN- yra terasa, kuri 
teikt4 galimyby puolantiesiems atsikvepti ar netgi jsireng-
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2 pav. Geodinaminilf proces!f intensyvumo schema. Sudan~ Milda Lidija Kiskiene. 
Fig. 2. A diagram of the intensification of the geodynamic processes. Created by Milda Lidija Kiskiene. 
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3 pav. Kreivojo miesto rekonstrukcija. Braize Marius Adomaitis. 

Rodyklemis pazymetos apsaudymo kryptys. 

1. Rezidentines kunigaikSCio pilies rytlj, pietlj ir vakar11 isorini!f sien!f linija. 
2. Kreivojo kalno (Kreivojo miesto citadeles) jtvirtinim!f apytikris siluetas. 
3. Tauro (dab. Stalo) kalnas. 
4. Siaures kalvagubris ir juo besidriekusi gynybos jtvirtinimljlinija. 
5. Piet!f kalvagubris ir juo besidriekusi gynybos jtvirtinim!f linija. 
6. Vidurinis kalvagubris ir juo besidriekusi gynybos jtvirtinim!f linija. 
7. Vakar!f kalvagubris ir juo besidriekusi gynybos jtvirtinim!f linija. 
8. Siaures vakar!f amfiteatras. 
9. Siaures amfiteatras. 
1 0. Piet!f amfiteatras. 
11-14. Kalveles, patogios gynybos bokStams jrengti (uijiksuotos 1842 m. plane). 
15. Tauro kalno jtvirtinim!f linijos (atkurtos paga/1944 m. aero foto). 
16. Apytikre proteichizmos tqsa. 
16A. Proteichizmos liekanos, aptiktos 1995 m. 
17. Peribola. 

tttt++-

l . ..t... J... J 

• • 
/ 

Gynybines sienos kalvagabriuose 
Kreivojo ir Tauro kalntf gynybines sienos 
Buw; jtvirtinim!f pedsakai 
Spejami jtvirtinim!f ruozai 

Apsaudymo kryptys 

Fig. 3. A reconstruction of the Curvum Castrum. 
Drawn by Marius Adomaitis. The fields of fire are 
marked with arrows. 

18. Kelias arb a ankstyviausioji Vilniaus gatve, jungusi visas miesto dalis nuo pietvakari!f paslaites iki Diinaburgo (Daugpilio) kelio. Trasa 
ekstrapoliuota pagal reijefq. 
18A. Kelio arba ankstyviausios Vilniaus gatves atkarpa, aptikta 1995 m. Cia, jtariama, buvo rasta vart!f vieta proteichizmoje. 
19. K~lias j Gedimino kalnq pro balnakalv~. 

20. Kelias j siaures vakar11 amfiteatrq. Jo pradzia aptikta 1995 m. kasineJimlf metu, tqsa vedama griovos dugnu j amfiteatrq. 
21. Kelias j siaures amfiteatrq. Trasa identifikuojama pagal griovq, uijiksuotq 1842 ir 1848 m. vietoves planuose. 
22. Kelias j pietlj amfiteatrq pro XIV a. dar buvusius jliuvioglacialines lygumos likuCius. 
23. Kelias j Diinaburgq (Daugpilj) . . 
24. Kelias didziosios griovos dugnu, jung~s Sapiegines erozinj kalvynq su zemesnemis Neries terasomis. Galima manyti, kad rytine sio 
kelio tqsa Sapiegines gilumoje sakojosi j Polocko ir j Diinaburgo (Daugpilio) kelius. 
25. Livonijos kelias arba kelias vakarlf ir siaures kryptimis. Trasa identifikuojama pagal prieigas - siaura sauswnos juosta pelketame 
s/enyje, prieinanti prie pietvakari!f paslaites (dab. Til to g.) - ir veliau Cia pastatytus vartus. 
26. Senoji Rudinink!f kelio trasa. Identifikuojama pagal islinkj gynybineje miesto sienoje, pagal veliau pastatytlf trij!f gynybini!f bokStlf 
vietq ir XV- XVI a. pirmosios puses Vilniaus kvartalin~ sistemq (18, 24 senamiesCio kvartalai). 
27. Medinink!f kelio trasa. Identifikuojama pagal kelio grindinius Zemutines pi lies teritorijoje ir Pilies, Didziosios, Ausros vart!f g. trasq. 
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ti priedangll (joje dabar pesCitijq takas) . Taigi is tiesq jis 
prilygsta 6- 7 m slaitui. KeisCiausia tai, kad ties siuo slaitu 
nera jokiq XIV a. taktik'! atitinkanci 4 fortifikavimo pedsa
kq ar pozymiq, kad jo Cia kada buta. Greta Plikojo kalno 
esanCios 152m ir 156m NN ka1vos (1 pav.: 3, 4) yra per 
menkos jrengti priesui adekvacius gynybos taskus ar juos 
sujungti i bendr'! gynybos sistem'!. Taigi Plikasis kalnas ne 
is tolo neprimena istoriniuose saltiniuose minimos Krei
vosios pilies ir su ja susijusiq veiksmq masto: 12 dienq 
(nuo 1390 m. rugsejo 4 iki 16 d. 33) trukusio pasirengimo, 
iskaitant pasikasim'! po gynybinemis sienomis, kuri vykde 
Henriko is Lankasterio inzineriniai daliniai34, ir Bychovco 
kronikoje minim'! arti1erini apsaudym'!35. 

Svarbi'! detaltt sprendziant si klausim'! pastebejo geo
grafe Milda Li1ija Kiskiene. Dar 2005 m. ji atkreipe deme
si, kad gretimos kalvos (156m NN) pietq ir vakarq s1aitai 
nepanasus i kitus sios vietoves kalvq slaitus. Tai suzadino 
mintj, kad jie nera natiiraliis, kad cia susiduriame su zmo
gaus veik1os padariniais.36 Kyla klausimas, kada ir kokia 
veikla cia buvo vykdyta, 0 svarbiausia - kokia si vietove 
buvo senoveje. Tai paskatino imtis geomorfologinio ty
rimo. Buvo sudarytas Kreivojo miesto morfodinamikos 
zemelapis (2 pav.) ir atlikta sios teritorijos morfogenezes 
apzvalga, kurie parode, kad geologineje praeityje Cia buvo 
dvi panasaus dydzio plokstikalves: rytq puseje- dabartinis 
Stalo kalnas (1 pav.: 1 ), vakarq puseje darinys, is kurio nil
nai tera liktts Plikasis kalnas (1 pav.: 2) ir 152 bei 156m NN 
aukstumos (1 pav.: 3, 4)37

• Vietoves morfogenezei svarbu 
tai, kad plokstikalviq kontiirus itakojo procesai, suforma
V<( pietq ir siaures amfiteatJ.US bei palaiky l arnfiteatrus 
nusileidzianciq slaitq statumll. Tiketina, kad XIV a. rytq 
plokstikalve dar egzistavo, kitaip tariant, tuomet Plikojo 
kalno ir 152 bei 156 m NN aukstumq vietoje galejo bUti 
antra plokstikalve savo dydziu prilygstanti Stalo kalnui. 
Tokio kalno buvimas panaikintq minetus priestaravimus 
tarp istoriniq jvykiq aprasymq ir mums matomo vietoves 
reljefo. Taciau sio kalno buvim'! XIV a. dar reikejo jrodyti 
ir bent apytikriai apibudinti jo parametrus, taip pat nusta
tyti kalno isnykimo priezastis. 

Paieskos ir jrodymq ke1ias pasirinktas paprastas -
Kreivojo kalno gmntas be pedsako dingti negalejo. Geo
logineje arba archeo1ogineje stratigrafijoje radus si gmnl'! 
galima nustatyti laik'!, kada tai vyko, vyksmo temp'! ir 
mastus, o jei pasiseks, net ir priezastis. Ir is tikrqjq iesko
mus duomenis radome ankstesnit! archeo1oginiq kasineji
mq medziagoje. Pietq amfiteatro siaurineje aiksteles puse
je (1 pav.: 16) jau 1939 m. virs XIV a. pabaigos horizonto 
buvo aptiktas 1,8 m storio smelio sluoksnis.38 Sis sme1is 
buvo uzfiksuotas ir aprasytas, bet nebuvo suvokta jo S'!Sa
ja su Kreivojo ka1no degradacija ir sie istoriskai svarbiis 
duomenys nebuvo panaudoti vietoves pokyCiams jvertinti. 
1990 m. nuolaidumoje tarp aukstumq 152 ir 156 NN kas
toje perkasoje (1 pav.: 20) tarp XIV a. ir XV a. pirmosios 
puses kultiiriniq sluoksniq buvo aptiktas 10-15 em storio 
nuobirinio smelio sluoksnis. Tai rodo, kad XIV- XV a. 
sandftroje prasidejo sparti slaito slinktis (betne griutis). Te
ritorija trump'! laik'! buvo ap1eista, taciau XV a. pir111ojoje 
puseje, greiciausiai pradzioje, Z1110nes megino joje atkurti 
gyveni111'!. Klostesi pi1kos ze111es sluoksnis; panasu, kad 
jis ,augo" gana sparciai, maitinamas nuo s1aito nubyreju-
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sio111is smi1te1emis, todel yra sviesiai pilkas ir sme1ingas. 
Nuo XV a. pinnosios puses, kai z111ones paliko Kreiv~i 
111iest'!, pas1aity uzklojo 3,0-3 ,3 111 storio deliuvio s1uoks
nis.39 Nuo XV a. sioje slenio dalyje atgyule daugiau nei 
9000 kub. m grunto, nus1in.kusio nuo rytq p1okstikalves40 

(sunku pasakyti, kokie gmnto kiekiai tranzitu nus1inko i 
griov'!).41 Tai iskalbingi duomenys apie vietoves morfoge
nezy. Dekinga tai, kad mineta perkasa buvo iskasta buvu
sio s1aito apacioje, 0 tai 1eido pakankamai tiks1iai rekons
truoti slaito parametrus. Vis'! deliuvi ,gr'!zinus" atgal tarp 
buvusios aukstumos vandenskyros ir slaito ribos, atkurtas 
15- 17 m aukscio 28-32° nuolydzio slaitas. Jo nuolydis at
rodo itikinamai: budingas smeleto s1aito kritinis nuolydzio 
ka111pas- 26-30°42, o aptaria111os aukstumos sandaroje yra 
moreninio priemolio, kuris si kamp'! padidina ke1iais laips
niais. Tad kur dabar yra poilsiautojq lankoma nuolaiduma 
su asfa1tuotais dviraCiq takais, XIV a. buvo status, sulig 5 
aukstq namu, 130 Ill ilgio slaitas, jungys dabartines 152 
ir 156 kalvas i vientis'! aukstum'!, to1ygi'! Plikojo ir Stalo 
ka1nq auksciui. 

Priesingoje buvusios plokstikalves puseje - siaures 
amfiteatre po teatronu ir i vakarus nuo jo iki pat kalvagii
brio (1 pav.: 25) virs kultiirinio sluoksnio yra 4,8-6,2 m sto
rio supiltinio grunto sluoksnis43 , kurio tiiris apie 12 000-
14 000 kub. m.44 Tai ne deliuvis, o dirbtinai supiltas grun
tas, nukastas nuo buvusios plokstikalves.45 Kada jis buvo 
supiltas, kol kas pasakyti negalime, aisku tik tiek, kad po 
1390111. Analogiskai auksCiau minetoje nuolaidumoje ras
to deliuvio ,graiinimui", siaures amfiteatre po teatronu 
esanti nuo plokstikalves nukast'! grunt'! ,gr'!zinus" atgal, 
atkuriamas 15- 18 m aukscio (157- 160 m NN) 25-29° 
nuolydzio siaurinis Kreivojo kalno slaitas. 

Plikojo kalno papedeje tarp Vilnios desinio kt·anto ir 
skardingo slaito driekiasi 0,4 ha dydzio terasa (1 pav.: 26). 
Vykdant iniinerinius geologinius tyrimus buvo nustatyta, 
kad si'! teras'! sudaro 10 m storio deliuvio sluoksnis, gu
lintis ant kultiirinio sluoksnio, kuris gliidi 90-94 m NN 
lygyje.46 Pats slinkties, uzklojusios kultiirini sluoksnj, fak
tas rodo, kad plokstikalves vakarq slaitas nuslinko miesto 
gyvavimo 1aikotarpiu. Sunku nustatyti, koks kiekis grunto 
nuslinko nuo plokstikalves, nes teras'! sudarantis deliuvis 
tera tik dalis nuslinkusio grunto, kit'! nusinese upes vande
nys. Aisku tik tai, kad slinkties mastai skaiciuotini desim
timis tiikstanCiq kubiniq metrq. 

Plokstikalves vakarq puseje jauniausiai slaito genera
cijai priklauso stati, mazdaug 20 Ill aukscio (nuo 140 111 

NN) slaito dalis. Tai ruozas, jsirezys i buvusi'! plokstikalvtt 
20-30 m.47 Panasu, kad XIV a. Plikasis kalnas isorineje 
miesto riboje jungesi su 152 aukstuma, kuri tuomet buvo 
keliais metrais aukstesne, sudarydami vientis'! mazdaug 
140m ilgio aiksteles pakrasCio linij'!. 

Kalbedamas apie Sapiegines kalvyno morfodinamik'! 
noriu atkreipti demesi i tai, kad Plikojo kalno vakarq slai
to slinktis gali bUti susijusi su Manvydo namq uzvirtimu 
1396 m. Mykolas Ba1inskis teigia, kad Manvydo namai 
buvo Gedimino kalno pietq puseje.48 Archeologiskai tai 
nei patvirtinta, nei paneigta. Gali buti, kad griuties biita 
taip pat ir Gedimino kalne, bet Plikojo kalno papedeje 
aptinkami nuslinkusio grunto kiekiai ir jt! griuties ener
gija49 yra daugiau nei pakankami dideliam pastatui su 
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jame esanciais zmonemis uzgriuti. Juolab kad pagrindi
nes slinkties laikas sutampa su velyvaisiais viduramziais 
ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais: terasoje tarp Plikojo 
kalno slaito ir Vilnios kultilrinis sluoksnis pavirsiuje eme 
fonnuotis XVII a. antrojoje puseje50, kai ten isikilre jezui
h) vasko balinimo jmone5t. Tai rodo, kad per pastaruosius 
350-400 metl.) intensyvios slinkties nebuvo. Siq hipotezy 
galima bus patikrinti kasinejimais . 

Apibendrinus visus duomenis galima daryti isvadq, 
kad plokstikalve XIV a. dar nebuvo degradavusi. Jos sian
res ryh) ir pietryciq slaitai horizontaliame pjuvyje del juos 
formavusios sufozijos buvo jgaubtos formos (3 pav.: 2). 
Aiksteles planas sudare nejprastq ir sudetingq netaisyklin
gos Y raides formq. Del tokios nejprastos formos jis gavo 
Kreivojo kalno vardq. Jo aiksteles plotas buvo mazdaug 
1,0 ha (± 0,15 ha), 0 tai atitinka rasytiniuose saltiniuose 
aprasomq ivykit) mqstus. Kreivojo kalno sunykimas yra 
esminis geomorfologinis pokytis, kuris sujauke musq jsi
vaizdavimq apie gamtines Sqlygas sioje kalvyno daJyje 
XIII-XIV a., kai gyvavo Kreivasis miestas. 

Si Kreivojo kalno rekonstrukcija atskleide dar vienq 
dalykq - i pietrycius nuo jo buvo dar vienas amfiteatras, 
kurj mes vadiname pieh) amfiteatru. Nuo Kreivojo kalno 
nuslinkys gmntas deformavo amfiteatro pavirsit), o degra
davys status kalno slaitas panaikino sio gamtos darinio 
amfiteatro formq. Didziqjq amfiteatro aiksteles dalj isgrau
zusi griova Kreivojo miesto gyvavimo laikais buvo daug 
mazesne. siuo mett1 atlikti skaiciavimai rodo, kad pieh) 
amfiteatro aikstele XIV a. buvo 0,8- 1,0 ha. 

Taigi Kreivasis miestas apeme dvi plokstikalves- dab. 
Stalo kalnq52 (1 ,6 ha) ir Kreivqjj kalnq (1,0 ha), tris amfi
teatms - pieh) (0,8-1,0 ha), siaures (1 ,0- 1,2 ha) ir siaures 
vakarq (iki 0,7 ha) ir grioV4 atkirstq fiiuvioglacialines ly
gumos53 likuti, istoriniais laikais jau atrodziusj kaip atski
ra kalva (XVI a. jis pavadintas Bekeso kalnu, jo aukstis 
apie 146-148 m NN54

) [plg su dabartines padeties apra
symu p. 34]. Kreivasis kalnas buvo sios Vilniaus dalies 
dominante, jungusi visas aplinkui buvusias miesto dalis j 
funkcionaliai pagrjstq stmkliirq. 

Kalvyno apgyvendinimo eiga 

Pirmi apgyvendinimo pozymiai kalvyne aptinkami 
nuo XIII-XIV a. sanduros. Tarp 1939 m. kasinejimq 
(1 pav.: 16) pietq amfiteatre radiniq (928 vnt. 55

) yra 8 
sukes56, datuotinos XIII- XIV a. riba ar XIII a. antrqja 
puse (kitos velesnes arba platesnio datavimo diapazono ). 
Nesant zemutinio sluoksnio radiniq kompleksiskumo, 
negalime pasakyti, ar tai XIV a. pirmosios puses (su at
sitiktinai patekusia ankstesne keramika), ar XIII- XIV a. 
sanduros kulturinio sluoksnio horizontas. E. ir V. Holu
boviciq pastaba, kad zemutiniame s\uoksnyje buta pri
mityvesnes keramikos57, reiskia, kad tas sluoksnis yra 
ankstesnis nei XIV a. vidurio (jame nebuvo gotikines ke
ramikos, pasirodziusios XIV a. ketvirtajame-penktajame 
desimtmetyje58). TaCiau sis sluoksnis, biidamas zemoje 
vietoje, tesieke 10 em 59 ir tai vercia abejoti, kad jis for
mavosi ilgq laikq ( centrineje amfiteatro dalyje kultilrinio 
sluoksnio storis buvo 60-100 cm60). Taigi vargu ar pietq 
amfiteatras pradetas apgyvendinti ir jame sluoksnis erne 
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formuotis anksciau nei XIV a. antrajame-treCiajame de
simhnetyje. 

Ankstesni radiniai, aptikti pietq amfiteatro aiksteleje, 
gali liudyti greta buvusio reljefo segmento jsisavinimq. 
Viduramziq sqlygomis pirmiausia biidavo apgyvendina
mos saugios vietoves, todel galirna daryti prielaidq, kad 
XIII- XIV a. sanduroje zmones kilresi virsutiniame kalvy
no horizonte - Stalo ar Kreivojo kalnq aikstelese (is kur i 
amfiteatrq pateko ankstyvi radiniai), o amfiteatre irnta kur
tis veliau, gal but jau XIV a. pirmajame ketvirtyje. 

Kasinejimai ant Kreivojo kalno, kurio pavirsiaus sian
dien yra likusi tik mazdaug 115 dalis (Plikasis kalnas), ne
buvo informatyvus. 1988 ir 1989 m. iskastame 80 kv. m 
plote Kreivosios pilies sluoksnio aptikta beveik 20 kv. m, 
juose rasti vos 28 radiniai, pastatq pedsakq neaptikta. 

Stalo kalne 1955 m. lyginant aikstely, pietiniame jos 
pakrastyje pastebeta degesi4, apdegusio molio tinko gaba-
14 ir kt. radiniq, rodanCil), kad cia kadaise biita sodybl).61 

Deja, Stalo kalno aiksteleje aptikti radiniai nebuvo pama
tuoti ir aprasyti. 1995 m. vakariniame aiksteles pakrastyje 
(1 pav.: 22) virs jzemio buvo aptiktas XIV a. antrosios 
puses ku1tCtrinis sluoksnis.62 Jis buvo susiklostys tolygiai, 
be ankstesniq sluoksni4 buvimo (suardymo) pozymiq. Tai 
leistt) manyti, kad Stalo kalnas buvo apgyvendintas velai, 
bet pagal vieno surfo medziagq daryti tokias isvadas biitq 
pernelyg drqsu. 

siaures amfiteatro siauriniame pakrastyje iskastoje 
120 kv. m perkasoje (1 pav.: 17) uzstatymo pedsakq ne
rasta. Panasu, kad si amfiteatro dalis nebuvo apgyvendin
ta, ji galejo bilti skirta Ukinems miesto reikmems. Matyti, 
kad cia netrilko erdves iki pat XIV a. pabaigos. 

Ties vidurine amfiteatro dalimi (1 pav.: 18) buvo at
kasta 1390 m. sudegusi sodyba.63 60 em giliau aptiktas dar 
vienas uzstatymo lygis6

\ betjis liko nekasinetas. Kultilrinis 
sluoksnis, be supiltinio, cia svymoja tarp 40 ir 160 cm.65 

Kol kas lieka neaisku, kiek buvo uzstatymo \ygi4 ir kokia 
ankstyviausio uzstatymo chronologija. Gryziniais nustaty
ta, kad kultilrinio sluoksnio storis vidurineje amfiteatro 
dalyje - 110- 180 cm66 (neskaitant XX a. supilto grunto). 

Siaures amfiteatro pietq gale 1956 m. , jrengiant Dai-
114 sleni, buldozeriu buvo isversti apdegy rqstai.67 Tarp jq 
buvo identifikuotos krosnies liekanos.68 

Bene jtikinamiausi duomenys apie kalvyno apgyven
dinirno pradziq buvo aptikti jo prieigose, Neries terasoje. 
Dab. Kosciuskos g. 3 (1 pav.: 24) aptiktas XIII-XIV a. 
sandiiros horizontas (sluoksniai 27, 30, 31 ).69 27 ir 30 
sluoksniuose rasta aptvarq liekanq70, o tai rodo, kad kal
vyne prasidejo kazkoks veiksmas ir biltent XIII-XIV a. 
sandiiroje atsirado poreikis aptverti jo ribq. Tai liudija, 
kad Altarijos apgyvendinimas siejasi su jos integracija i 
besikurianCio miesto struktilrq nuo rezidencines pities sta
tybos laikotarpio- XIII-XIV a. sandilros. 

Logiska manyti, kad is pradziq buvo jsisavintas Krei
vasis kalnas, paskui ar net tuo paCiu laiku - pietq ir siaures 
amfiteatrai. Uzstatymo sutankinimas pastebimas XIV a. 
viduryje - treCiajame ketvirtyje.71 Tai gali sietis su bendm 
miesto augimu72 ir su Algirdo jvykdyta Vilniaus rekons
tmkcija.73 
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Gynyba 

Neturedami Kreivojo miesto ir jame buvusios Kreivo
sios pities jtvirtinimt) parametrq ir konstrukeijos sprendi
nil} (isskyrus tinko panaudojimo fakt1!) , apie jos gynybos 
ypatumus spendziame vien remdamiesi planu. Ir jie yra 
jspudingi. Poliorketikos poziuriu Kreivasis miestas ar
timas kalnl} miestams ir gatima tik stebetis, kad lygumt) 
kraste jgyvendinta tobuta gynybos sistema atitinkanti 
kalnl} poliorketikos prineipus: jrengti jtvirtinimai katva
gubril} keterose, panaudotas sudetingas gynybinil} sienl} 
ir bokstq flankiravimas74, jspraudziant pries1! j flanginj 
ir opozieinj apsaudym1! ir uZtikrinant skirtingl} gynybos 
grandziq S1!veikavim1! kovos metu. 

Gynyboje neapsiriboti Kreivuoju kalnu ir siaures va
karq amfiteatru verte viena svarbi aplinkybe - per arti 
buvo Tauro (Stalo) kalnas. Kazkuriuo metu buvo padidin
ta pragrauza tarp Kreivojo ir Tauro kalnlJ75 , bet to nepaka
ko gatimam pavojui likviduoti. Todel Tauro kalnas turejo 
buti jtrauktas j bendr1! gynybos sistem1!. Be to, nuo Tauro 
kalno nusidriekf( katvagubriai tarsi gamtine siena apgau
be du didetius amfiteatrus, tad buvo raeionatu panaudoti 
si1! gamtos dovan1!. Tai, lead siuose kalvagubriuose buvo 
jrengta gynybinil} jtvirtiniml}linija, paliudija staite randa
mi gausus molio tinko kiekiai su atsispaudusil} sienl} r1!stq 
pavirsiumi .76 Jokie kiti statiniai, be gynybiniq sienq, siau
roje kalvagubrio keteroje neblltl} issitekf(. Atspaudai tinke 
rodo, kad sienos buvo statytos is apvatil} T1!Stl). TaCiau jos 
atrode ne taip, kaip vaizduojamos visose medinil} piliq 
rekonstmkeijose. ISoreje medzio nebuvo matyti - sienq 
pavirsius buvo dengtas ne plonesniu nei 10 em (ties mak
simaliu 1"1!Sto skersmeniu, o ties qstl) san dura - per 20 em) 
storio tinko is molio su kalkit! priemaisa stuoksniu. Sis tin
kas didino jtvirtinimq atspatum1! ugniai . Apie siem1 kons
trukeij1! nezinome nieko, bet pagat taktikos S1!lygas sioje 
vietoveje sienos turejo buti jrengtos saudyti i abi puses, 
tiek j isory, tiek j pries1!, jsiverfusj j amfiteatrus. Sienos 
ant kalvagubriq keteros buvo vienodai sunkiai jveikiamos 
tiek is isores, tiek is amfiteatrq. Dauguma tinko gabatq 
nuo r1!sto puses yra janglejf(, o tai vienareiksmiskai rodo 
ilgai uzsitf(susj degim1!, atitinkantj gaisr1!, kilusj Kreivojo 
miesto puotimo metu. 

Tauro katnas, budamas priesais 163m NN katvq, savo 
padetimi neutralizavo galim1! apsaudymq nuo jos virsunes. 
Jo aiksteteje (159-164 m NN) gatejo issitekti visas mies
to kvartatas ir tuo pat metu, 460 m perimetru pastacius 
jtvirtinimus, jj buvo galima paversti pitiakatniu. 1955 m. 
konstatuota: ,lyginant katn1! paaiskejo, kad jo pakrasCiais 
buta is pHikto molio pylimq".77 Aptikti radiniai nebuvo pa
matuoti ir aprasyti, neaisku, kaip buvo jrengtas pylimas. 
1944 m. aerofotonuotraukoje matyti apie 5- 5,5 m ploCio 
pytimas visu aikstetes perimetru (3 pav.: t5). Matmeni
mis ir ptiiktu motiu sis pytimas panasus i anatogisko dy
dzio ir taiko Brafuotes pitiakatnio pylim1!.78 Taigi Tauro 
kalnas turejo buti pagrindine uzkarda nuo isores (is kalvy
no puses), taip pat siaures rytl) ir pietq katvagubriq jgutos 
rekreaeijos, amunieijos ir provianto baze musio metu. 

Tauro (Stato) katnas su rytq ir pietq katvagubriais 
(3 pav.: 4, 5) sudare pirmq gynybos esetonq. Jis gyne nuo 
isores, nedave priesui pasinaudoti Tauro kalnu ir S1!veikavo 

LIETUVOS PI LYS 20 09 

fZANGINES MINTYS APIE KREIVJ\JJ MIESTJ\ 

su Kreivojo katno jguta priesui jsiverzus i siaures ir pietq 
am:fiteatrus79

- jsiver:Zusieji atsidurdavo kryzminiame ap
saudyme is 270--330° juos juosianCil} jtvirtinimq (3 pav.: 
zr. apsaudymo kryptis amfiteatruose ). Atstumai tarp kal
vagubril} keterq niekur nesiekia 200 m, o tai reiskia, kad 
sauliai nuo vieno katno aiksteles arba katvagubrio keteros 
jtvirtinimq gatejo apsaudyti kito kalno staitq. Amfiteatrai 
buvo tarsi spqstai. Todet nenustopinus pasipriesinimo rytl) 
gynybiniame esetone Kreivosios pilies puolimas buvo 
beveik nejmanomas, 0 stwmuoti atskiras gynybos linijas 
puolanciai pusei reiske neproporeingai didetius nuostolius. 

Areheotoginiai duomenys teidzia manyti, kad priesas j 
siuos Spqstus jau buvo papuolys anksciau. Viduriniame pi
etl) amfiteatro kuttUrinio sluoksnio horizonte buvo aptikti 
gaisro pedsakai, siejami su 1365 m. kryziuocit) puolimu.80 

Jei tai pavyks patvirtinti, vadinasi, priesas jau buvo jzen
gf(s i Kreiv(jjj miestq, bet pities nejveike arba, jvertinys 
padetj, jos net nepuote. Labiau tiketina, kad kronikininkai 
nutytejo nesekming1! sturmq, nes vargu ar tokj keti1! ka
riuomene sukartq tik tam, kad paspoksotq i Vilnil}. Kaip 
minejau 34 p. , gynybos poziuriu probtematiskiausia Krei
vojo miesto isorinio perimetro atkarpa buvo ties siaures 
amfiteatro ziotimis. Jos gynybai kebtumq kele upoksnis, 
tekejys vakariniu amfiteatro pakrasciu .81 Jis neisgrauze 
griovos, bet nuptove statl) terasos stait1! vakafl} puseje ir 
performavo jj i nuolaidq 18° stait1! (3 pav.: 17, Zr. izo
hipses peribolos plote ). To del siame ruoze gatejo bilti 
papitdomq gynybiniq jtvirtinimq. Siq prietaid1! patvirti
na staito apaCioje aptiktos uztvaros tiekanos (1 pav.: 24; 
3 pav.: 16, 16A).82 Uztvaros padetis leidzia manyti, kad 
tai proteiehizma.83 Kreivojo miesto prieigose (Neries tera
soje) XIII-XIV a. sanduros horizonte84 bUta dviejt) viena 
po kitos statytq uztvarq liekanlJ85 . Sprendziant is vietoves 
topografijos, siaures amfiteatro paslaite gatejo bUti panau
dota kaip proteiehizma. Netiketo u:Zpuolimo atveju ji teike 
galimyby jtvirtinimq isoreje esantiems zmonems uz jos 
uzsibarikaduoti. Tokiu bildu tarp Kreivojo miesto sienos 
siaures amfiteatro ziotyse ir proteiehizmos buvo mazdaug 
4000-7000 kv. m peribola (3 pav.: 17). Proteiehizmos 
atsiradimas XIII-XIV a. sanduroje Neries terasoje rodo, 
kad Kreivojo miesto jsisavinimo ideja buvo jgyvendinama 
nuo pat Vitniaus jkurimo pradzios. 

Tradieiskai pazeidziamiausia jtvirtinimq vieta biida
vo ketiai, jungiantys su isore. J siaures amfiteatrq kelias 
driekesi i jj jsigrauzusia griova (3 pav.: ketias, pa:Zymetas 
21 ). Sios griovos itgis sieke apie 100 m, nuotydis - vidu
tiniskai 7°, ties amfiteatro pakrasciu ji dare posilkj. Staite 
ir ties aiksteles pakrasCiu griova buvo jsigrauzusi 6-7 m, 
arnfiteatre- 3-4m (ptotis atitinkamai 10- 12 ir 6-8 m), 
staitq statumas - 45-55° (kad islaikytl) statum1!, staitai 
buvo isgrjsti akmenimis86) . Jsiverzusiam priesui buvo dvi 
galimybes- sh1rmuoti aukstq statq slaitq (kurio virsuje, ko 
gero, buvo jtvirtinimai) arba is visl} pusill apsaudomiems/ 
apsvaidomiems verztis visu griovos ilgiu. Tokill propor
cijll griova buvo patogus ir palyginti saugus jvaziavimas 
i arnfiteatr1!. 

Antr1! gynybos eselon1! sudare Kreivasis kalnas, vidu
rinis ir vakarq kalvagilbriai. Siaures vakarq amfiteatras 
buvo sunkiau jveikiamas nei siaures ir pietq arnfiteatrai: 
aukstesni (apie 40 m) nei siaures arn:fiteatro isoriniai 
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slaitai; inazesnis ginamas perimetras; kalvagiibriai, ap
gleby siaures vakarl! amfiteatri!, sudan~ ispiidingi! ziediny 
gynybos liniji!, o isiverzus j amfiteatri! biidavo paten
kama i pleistinj apsaudymi! is 270° ziedu juosiancil! 
jtvirtiniml!8\ tarp kuriq maksimalus atstumas buvo 
110 m (3 pav.: 8). 

Taktiniu ir gynybiniu poziiiriais Kreivojo miesto do
minante buvo Kreivasis kalnas. Pilis stovejo ant sunkiai 
iveikiamo 70 m auksCio Altarijos vakarq slaito. Norint 
pasiekti Kreivojo kalno siaures slaito apacill, reikejo isi
tvirtinti siaures vakarl! amfiteatre. 88 Jveikiamiausi atrode 
15- 17 m aukscio 28-32° pietryciq ir apie 20m aukscio 
mazdaug 28° siaures ryi4 slaitai. Taciau jlenkta slaii4 for
ma sudare Slliygas anfiladiniam saudymui l sienas stur
muojantj priesll bet kurioje jtvirtinimq atkarpoje (3 pav.: 
2, zr. Kreivojo kalno vidiniq slaii4 apsaudymo kryptis). 

Planuose uzfiksuota gynybai palanki detale - ties kal
vagiibrio ir amfiteatro riba dvi nedideles kalveles, labai 
patogios gynybos bokStarns irengti (3 pav.: 12, 13). Toks 
bokstas bu14 logiskas ir desningas kalvagubrio itvirtinimq 
uzbaigimas. Priesingoje kalveles puseje buvo griova. Mi
netas bokstas bUt4 sustiprinyS jvaziavimo sia griova kon
troly ir gynybi!. 

Kreivojo miesto gynybos esme - ne visos teritorijos 
islaikymo taktika, 0 zidinine gynyba, t. y. jsitvirtinus pa
togiose pozicijose valdyti padeti visoje Kreivojo miesto 
teritorijoje ir jos prieigose. Tai atitiko to meto paskutinj 
taktikos zodj, kuris gynybineje architektiiroje jsitvirtino 
kaip atskirq gynybos sistemas arba pilies dalil! santykine 
autonomija ir funkcinis individualumas.89 Tokios gyny
bos pagrindi! sudare atskir4 grandzil! Sllveika, kuri buvo 
jgyvendinama uztikrinant Sl!lygas kryzminiam (pagal 
galimybes ir opoziciniam) bei anfiladiniam apsaudymui. 
Kryzmini ir opozicini apsaudymi! laidavo abiejq eselonl! 
ir atskir4 grandzil! dislokacija, o anfiladinj - itvirtiniml! 

fl.ankiravimas .90 Atskirq sistemas daliq autonomiskumas 
reiskesi atskiros grandies pajegumu ilgai gintis net kai 
gretimos itvirtinimq dalys prieso jau yra uzimtos.91 Tokia 
gynybos sistema leido Jogailai pamatuotai sakyti, kadjega 
uzimti Kreivojo miesto nejmanoma, tik isdavyste ir ap
gaule.92 

Kreivojo miesto dislokacija, tiksliau, jo padetis rezi
dencines pilies at2vilgiu, sufl.eruoja jo paskirti. Vilnius 
uzsimezge ne kaip ekonominis ar teokratinis centras, o 
kaip kunigaikscio valdzios atrama.93 Tokie miestai nuo pat 
pradziq kiiresi kaip gerai apgalvotas urbanistinis-gynybi
nis kompleksas. Pirmenybe buvo teikiama kunigaiksCio 
pi lies apsaugojimui. Kreivojo miesto paskirtis buvo gyny
boje Si!veikauti su Aukstutine pilimi. Tokio Si!veikavimo 
butinumi! leme kelios aplinkybes. Viena, Plikasis kalnas 
(158- 164 m NN), 20- 25 m aukstesnis uz Gedimino kalni! 
(138- 142 m NN), buvo vos uz 300m nuo pilies, t. y. per 
svaidomqjq pabiiklq suvj. Antra, siaures vakarq amfite
atras (132- 140 m NN), siekys Gedirnino kalno aiksteles 
ry14 puses auksti (128- 138 m NN), buvo 200m atstumu 
nuo pilies, t. y. per Janko suvi.94 TreCia, tarp Gedimino 
kalno ir Sapiegines kalvyno buvo balno formos jungtis95 , 

jos keteros zemiausias taskas sieke apie 106m NN96. Nuo 
jungties iki Gedimino kalno aiksteles buvo apie 10-20 m 
auksCio, o prie pilies var14 vedantis kelias leido priesui 
arteti kairiu petimi j pilj. 

Todel jsitvitiinti Sapiegines kalvyne buvo strategis
kai svarbu. Tai neleido priesui panaudoti dominuojancil! 
aukstuml! pilies apsaudymui ir teike gynejl! arbaletinin
kams ir lankininkams kryzminio ir opozicinio apsaudymo 
galimyb(( pavojingiausiame Aukstutines pities prieigl! 
ruoze- Gedimino kalno ir Sapiegines ka1vyno sanduroje. 
Taip Aukstutine pilis ir Kreivasis miestas sudare gynyboje 
Si!veikaujantj derinj. 

Gediminas Vaitkevicius 

Opening thoughts about the Curvum Castrum 
Summary 

The article discusses an early vanished part of Vilnius, 
which is called the Curvum Castrum in historical sources. 
The author, on the basis of the aerographic position 
of the Curvum Castrwn, thinks that it was located on 
the heights adjacent to the duke's castle for defensive 
reasons. The main attention is devoted to investigating the 
environmental history data. Th~ author states that essential 
topographic changes occuned. in this territory after the 
burning ofthe Curvum Castrum in 1390. (cf. Figs. 1 and 3) 
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The most important change was the disappearance of the 
dominating height, Kreivasis (Crooked) Hill, on which the 
auxiliary castle had stood. 

It explores the defensive system of the Curvum 
Castrum, its echelon nature (arrangement in successive 
levels), the interaction among the separate defensive links, 
the fields of fire, and the defensive interaction between 
this tenitory and the duke's castle on the hill of the Upper 
Castle. 
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