
Paveldosauga 

TRAKQ SALOS PILlS 

BRIGITA BALCYTIENE 

Traktt istorijos muziejaus 
Rysitt su visuomene ir edukacijos skyriaus vedeja 
Kt<stucio 4, LT-21104 Trakai 

Brigita Balcytiene (g. 1961 m.) 1979 - 1984 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dab. Pedagoginis universitetas) studijavo fizikq_. 1987 -
1988 m. lanke gidt[ kursus prie Respublikinio kelionitt ir ekskursiJtl biuro, kele kvalifikacijq_ seminaruose rysit[ su visuomene, 
edukacijos, kulttlrinio turizmo, renginitt organizavimo bei vadybos klausimais, o nuo 1996 m. pati organizuoja teorinius-praktinius 
seminarus turistinittfirmtt gidams, vedantiems ekskursijas Trakt[ istorijos muziejuje. Veda ekskursijas lietuvil{, lenkl{, rust[ kalbomis. 
Nuo 1985 m. dirba Trakt[ istorijos muziejuje, pristato jo veiklq_ periodikoje, per Lietttvos radijq_ ir televizijq_. Dalyvavo Lietuvoje, 
Lenkijoj e ir Rusijoje organizuotose konferencijose architektiJ.rinio paveldo, kultiJ.rinio turizmo, paminkltt pritaikymo muziejams 
klausimais. Yra viena is Trakt[ viduramiitt svenCitt bei Amattt dientt Salas pilyje, Vytauto Didiiojo mirties metinitt minejimo, kilt[ 

muziejaus renginitt organizatoritt ir vedejt[. 

Kiekviena vietove turi savo istakas ir istorij<:t:. Tokie 
yra ir Trakai su savo istorijos bei kultiiros paminklais, 
tarp kuriq pagrindine dominante yra Salos pili s. 
Reklaminiai skydai tarptautinese turizmo mugese, gausus 
turistiniq firrnq leidiniai, daugybe suvenyrtL fotografijll, 

Zmonems yra svarbios jq istorines istakos, amziq 
gludumon vedancios ir tautos identitet<:t: palaikanCios 
saknys, tad, nepaisant politinilb ekonominiq sunkumq 
bei specialistq trukumo, buvo ir yra atstatomi sunyk(( 
paminklai. Ir ateina supratimas, kad ir si pilis yra daug 
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vaizdo medziaga bei Lietuv<:t: pristatantis multimedijos 
tinklas liudija apie tai, kad atstatytoji Trakq salos pilis jau 
seniai tapo vienu is svarbiausiq musq salies simboliq ir 
reprezentq. 0 kokia ji yra siuo metu - ilgq tyrimq 
rezultatas. 

Trakt[ salos ir pusiasalio pilys. Viktoro Neliubino nuotrauka. 

daugiau nei architektilros kilrinys. Ir tada ne tiek 
svarbils atrodo metodai , ne tokios ryskios klaidos ... 
Nes, be materialaus, cia ypac gausu dvasinio paveldo. 
Juo persmelkta kiekviena zemes peda , alsuoja 
kiekvienas akmuo. 
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Truputis istorijos 

Lietuvos va1stybes kiirimosi 1aikotarpiu Trakai buvo 
vienu is svarbiausitt po1itinitt ir karinitt centll!_. Visos trys 
pi1ys (Semutt Trala.!, Naujl!itt Traktt - Pusiasalio bei Sa1os) -
didzilijtt kunigaikSCitt ir jtt slintt bustines, savo laikmeCio 
kulturiniai centrai, daznai lankomos rezidencijos. Ypac 
Traktt ezertt karilna - Salos pilis. Viduramziais valdovas 
su dvam daug keliaudavo po savo valdas, apsistodavo 
dvamose, rinkdavo pasedi ir medZiodavo, spr<'(sdavo 
gincus ir teisdavo. Bet kurios keliones metu jo akiratyje 
budavo ne tik vienos ar kitos valdos, bet ir visos valstybes 
reikalai. Ypac daznai budavo apsistojama Trakuose, tai 
Ierne ir Traktt reiksme valstybeje, ir tai, kad Cia stovejo 
iskili ir patogi pilis. 

Trala{_ salos pilies centriniai rilmai XX a. pr. 
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TRAKV SALOS PILIS 

Tralal miestas ir pilys apie 1600 m. Torno Makovskio gravitlra. 

!Sties XIV a. II p. -XV a. pr. statyta Salos pilis buvo 
moderniausia Lietuvoje. Deja, rasytinitt saltinitt is to 
laikmecio negausu. Paskelbtas XIV a. pabaigos , Rusijos 
miesttt Sqrasas" liudija, kad ,saloje mfuas"'. 

Flamandtt riteris ir diplomatas Ziliberas de Lanua 
1414 m. rase, kad ,[ ... ] pilis stovi vidury kito ezero, per 
patrankos suvio atstumq nuo senosios. Ji yra visai nauja, 
pastatyta is plyttt prancuztt pavyzdziu[ .. . ]"2 (Beje, pries 
keletq mettt su elitine turisttt gmpele pili irgi aplanke 
Ziliberas de Lanua, - pasak jo paties, - tolirnas minetojo 
riterio giminaitis, ir apie savo susizavejimq Trakais bei 
pilimi palik<'(s iraSq atsiliepimtt knygoje). 

Pilies statybos pradZia yra labai idomi. Nustatyta, kad 
jq statant, ezertt vandens lygis buvo 1,8 m aukstesnis uz 
dabartini. Esamos salos vietoje buvo durpyno bei 
pakrancitt van dens atskirtq trij ll sale! itt gmpe3. Pilies murq 
tyrimai parode, kad ji buvo statyta keliais etapais. 
Didziausioje, siaurineje saloje pirmiausia buvo pradeti 
statyti trijtt korpustt rumai su priespiliu. Nebaigta statyti 
pilis buvo sudeginta, nors nera zinoma nei kada, nei 
kokiom aplinkybem. Tai galejo ivykti 1377 m. kryziuoCilb 
vadovaujamtt marsalo Godfrydo fon Lindeno, 2ygio metu. 
Vygandas Marburgietis rase, kad kryziuociai atej<'( i 
K<'(stucio zem<'( prie Traktt su daugiau kaip 12 000 2monitt 
kariuomene. Traktt zemeje jie ,skuba pulti pililb butent 
naujosios pilies"4

• Nors tai minciai lyg ir priestarauja 
K. Siucas, savo kronikoje rasydamas, kad buvo sunaikinta 
sritis iki pat Traktt pilies, bet jos paimti neistengta5

• 

Antrasis, gotikinis statybos etapas prasidejo po keleto 
ivykitt: fuvo K<'(stutis, Lietuva prieme krikstq, genamas 
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TRAK1J SALOS PILlS 

savitarpio vaidlt gimineje del valdZios Vytautas du kartus 
pabuvojo pas kryziuocius. Be gautos karines pagalbos bei 
prieglobscio, Vytautas Ordine, turejusiame tuo laiku 
pavyzdin(( karin(( struktiir<t, gerai organizuotll_ pilill_ tinkl<t, 
administravim<t, nemazai pramoko, uzmezge asmeninill_ 
kontaktll_. Didysis magistras tapo bene pagrindiniu Vytauto 
korespondencijos adresatu ir tarptautiniu partneriu6. 

Isitvirtin((s LDK, Vytautas prat((se tevo darbq_ ir 
tevonijoje baige statyti Salos pili, bet jau pakeit((s plan<t, 
praplet((s ir sumodemin((s. Manama, kad darbams galej((s 
vadovauti architektas is Ordino7• Svarbiausia statybine 
medziaga buvo akmuo. Muras - kiautines konstrukcijos, 
naudotas kalkilt skiedinys. AngokrasCiai, kampai, laiptai, 
2vaigzdiniai, ktyzminiai bei cilindriniai skliautai, apdaila -
raudonq gotiskai suristll_ plytll_. Pastacius konvento tipo 
kunigaikscill rumus su gynybinemis atraminemis 
sienomis, formuojamas priespilis ir abi pilies dalis 
skiriantis gynybinis griovys (fosa). 

Dviejuose kunigaikscill_ rilmll_ korpusuose irengtos 
devynios gyvenamosios ir reprezentacine, arba didzioji, 
menes. Pastaroji buvo ypac puosni: i jq_ vede keliq eiliq 
volelinill_ plytll_ portalas, penkiuose languose - Venecijos 
stiklo vitrazai (alaviniai romboidai su stiklo likuciais rasti 
sios sales griuvesiuose )8, sienos bei Zvaigzdiniai skliautai -
polichromiskai dekoruoti . Tapyta XV a. pirmajame 
ketvirtyje bizantines provincines mokyklos maniera 
,fresco secco" technika9• Pirmojo auksto patalpos buvo 
sildomos hipokaustinio ( orinio) sildymo sistema. Kad 

74 

Salas pilies bendras vaizdas ir reprezentacim!s sales ji-eskLt 
likuCiai. 1822 m. Vinca Smakauska piesiniai. 

veliau cia irengti labai puosnils renesansiniai zidiniai, 
liudija daugybe koklill, rastq visoje pilies teritorijoje 10

. 

Auksciausias riimq ir visos pilies statinys - 33 m 
aukscio don2onas. Po juo irengti vartai su pakeliamuoju 
tiltu, penktame aukste - koplytele. 

Priespilyje vire iikinis gyvenimas. Taip ir nebaigtuose 
statyti rytiniuose kazematuose buvo laikomi zirgai . 
Dviauksciuose vakariniuose kazematuose buvo sandeliai, 
kareivines, gyveno tamai. 

Pietiniuose ir trikampiuose buvo irengtos virtuves. 
Trijuose priespilio kampuose kilo masyviis gynybiniai 

Restauruajami Salas pilies centriniai riimai. 
Apie 1957- 1959 m. nuatrauka. 

bokstai. Flangll gynybai jie buvo smarkiai ,issisov((" is 
sienq. 1409 m., kaip nurodo Ragaines komtiiras laiske 
Ordino marsalui , juose tilpo 15 patrankll_. Komtilras 
pazymejo, kad pilis labai stipri, ir marsa1as jq_ paims, 
nebent atej((s su didelemis pajegomis. 

Bet pries pat Zalgirio musi statyta pilis isvenge kOVlt 
ir suvaidino labiau rezidencini vaidmeni. Sprendziant is 
itinerariumll, iki 1408 m. Vytautas Vilniuje dar 
praleisdavo 18,5% savo laiko, taciau 1409 m. jo sostine 
staiga persike1e i Trakus, o Vilnius tapo nustumtas i 

. ketvirtq_ vietq_. Nuo 1409 m. Trakuose Vytautas praleido 
21% savo laiko, Gardine 7% , Kaune 6% , Vilniuje - tik 
5,7% 11

• Ilgiau ar trumpiau jis cia buvojo 80 kartll, jo 
pusbrolis Lenkijos karalius Jogaila su dvaru - ne maziau 
kaip l3 kartll_12

. 

Dalis istorikll link(( manyti , kad Trakuose buvo 
planuotas ir Vytauto karilnavimas Lietuvos karaliumi 
1430 m. Deja, valdovas cia mire spalio 27 d., sito taip ir 
nesulauk((s. (Trakll_ istorijos muziejuje susikloste tradicija 
pamineti tq_ dienq_ kultiiriniu renginiu. Atejusieji pagerbti 
Vytauto Didziojo atminimo turi galimyb(( kasmet susitikti 
su istorijos tyrinetojais, pasiklausyti koncerto ). 

Zinill turime tik apie nedauge1i Vytauto svecill, bet 
net ir dalis sq_raso isties ispudinga: 14l3m. buvo priimtas 
Benjaminas Makra, imperatoriaus Zigmanto paskirtas 
arbitras Lietuvos gincui su ordinu del Zemaitijos sientt 
spr((sti. Ttt pacittmetll_ lapkricio 9 d. - Balgos komtiiras, 
1416 m. liepos 15 d. - Livonijos magistras, 1418 m. 
spalio 8 d.- Tartu vyskupas ir Aserades komtilras bei kt. , 
1430 m.- ktyziuocill ordino magistras13

• Priimant svecius, 
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bildavo rengiamos puotos. , Europoje tuo metu jau buvo 
susiklosciusi garbingq sveciq priemimo sistema, 
numatanti tam tikrus priva1omus veiksmus, kaip antai 
svecio pasitikim~, daugkartini kvietim~ prie stalo , 
pasikeitim~ dovanomis ir panasiai.[ ... ]Vietq prie stalo 
parinkimas atspindejo sveCiq garbingumq, kmtu tai buvo 
ir galimybe isreiksti savo politines nuostatas" 14

• 

Patiekalq gamybai buvo naudoj ami ir vietiniai, ir 
egzotiski produktai ..,.. ryziai, migdolai, figos , razinos. 
Prieskoniai irgi gana ivairils: cukrus, druska, safranas, 
muskatas, imbieras, gvazdikeliai. Gerimnas buvo vietinis 
midus ir alus, taip pat ir atveztiniai vynai (Reino vynas, 
graikiskas vynas malmazija, italiskas vynas) . Prie stalo 
naudoti auksuoti, sidabruoti, nikeliuoti indai ir irankiai. 
Trimitininkai pranesdavo apie naujo patiekalo inesimq, kiti 
muzikantai kele nuotaik~. Muzikantais, juokdariais valdovai 
da:lnai keisdavosi. Pavyzdziui, magistras 1406 m. nusiunte i 
Vytauto dvar~ vis~ savo kapel~ su vadovu Pastemaku 
priesakyje15

• Dovanos, kuriomis apsikeisdavo, biidavo 
ivai.J.iausios - zirgai, sarvai ir jq dalys, papuosalai, ginklai, 
reti gyviinai, egzotiski daiktai ir zmones, maisto produktai16

• 

Rezidencijos funkcij~ pilis atliko ir velesniq valdoYll. 
valdymo 1aikotarpiu. Paskutinis Trakuose rezidav((s 
kunigaikstis - Aleksandras. Taciau apie Svitrigailos, 
Zygimanto K((stutaicio ar Kazimiero lietuvisk'l:ii dvar~ 
turime kur kas maziau duomenq17

• 

Ypating~ Trakq reiksm(( rodo ir tas faktas , kad Cia 
buvo laikoma Lietuvos Metrika (nuo 1511 m. - jau 
Vilniuje) bei valstybes iZdas. Jame buvo saugomi ne tik 
pinigai, bet ir brangenybes, papuosalai , didzioj o 
kunigaikscio regalijos, ginklai, parakas 18

• 
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Salas pilies rekonstrukcija. 1892 m. Juozapo Kamarausko akvarele. 

XVI a. pradzioje pilis palaipsniui neteko savo 
reiksmes , buvo naudojama kaip tremties vieta 
ki1mingiems asmenims, garbinga ikalinimo vi eta. Cia buvo 
uzdaryta kunigaikscio Aleksandro zmona Elena, 
intemuotas KipCiako chanas Sich Achmetas, kalinami 
Maskvos belaisviai. 

Zygimantas Augustas buvo numat((s rekonstruoti pili 
renesanso stiliumi, atgaivinti senCjj~ rezidencij~. Jo 
nurodymu inzinierius Breitfusas padare medini maketq, 
darbai, matyt, buvo pradeti, nes 1905 m. fosoje aptiktos 
marmuro baliustrados detales, 1952 m. archeologiniq 
tyrimq metu rastas kamizo blokas, 19 taCiau konkretesniq 
duomenq apie tai neisliko. 

Pilis nukentejo 1655 m. vasar~, vykstant 
nesekmingam karui su Rusija ir Svedija. Miestas , abi 
pilys ir baznycia buvo sudegintos. Ir veliau Trakq pilys 
iro ir nyko. Miestieciai irgi arde miirus - veze statybines 
medZiagas. Salos pilis, biidama sunkiau pasiekiama, del 
to nukentejo maziau. 

Apsaugoti ir restauruoti 

Poziiiris paminklus palaipsniui keitesi. 
Romantizuojant praeiti, parkq ir dvarq ansambliuose 
buvo kuriami dirbtiniai griuvesiai . lprasminant tokius 
statinius, buvo naudojami tikrtt paminkltt fragmentai. 
Pavyzdziui, 1809 m. I. Cartoriskaites Pulavq dvare i 
statomo lapidariumo sierras buvo imiiryta akrnenq ir plyttt 
is ivairiq pilitt, tarp jq - ir Traktt 20

• 

Vis da:lniau buvo kalbama, kad senov(( reikia saugoti. 
Uzutrakio savininkas Juozapas Odinecas aktyviai 
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TRAKlJ SALOS PILlS 

Salas pities centrinh( riimt( kiemelis. Viktoro Neliubino nuotrauka. 

protestavo pries paminldQniokojim<~:. Pasakjo, Trakit_ salos 
pilis yra ,visos vaivadijos ir visos Lietuvos puosmena". 

Unikalus gamtos ir romantiskl! griuvesil! derinys 
didingos praeities kontekste jkvepe ne vien<~: kurej<~:. Pilies 
griuvesius ar jos rekonstrukcijas piese Pranciskus 
Smuglevicius, Karolis Racinskis, Napoleonas Orda, 
S. Vorobjovas, Vasilijus Griaznovas, Mykolas Elvyras 
Andriolis, Juozas Kamarauskas ir kt. Pirmasis skyr((s 
daugiau demesio sieninei tapybai buvo Vilniaus universiteto 
Piesimo ir tapybos katedros studentas Vincas Smakauskas. 
1822 m. jis nupiese 13 piesiniq- vien<~: bencb:o pilies vaizdo 
ir 12 reprezentacines menes freskit_ likuCiq. 

Pilies griuvesiq konservavimo ir atstatymo istorijos 
prad.Zia siekia 1888 m., kai izinierius Michailas Prozorovas 
parenge konservavimo brezini, aiskinamqji rast<t bei S<tmat<~:. 

Darbai vyko 1902 - 1905 m., 1929- 1941 m. ir nuo 
1950 m. Sujais susij(( archeologo Vandalino Sukeviciaus, 
iilZinieriaus Bronislovo Malevskio, vieno 2ymiausil! lenkit_ 
paminklosaugininkit_ ir restauratoril! Stanislovo Liorenco, 
konservatoriaus V. Keskovskio, architektl! Jano 
Borovskio, Bronislovo Kruminio, dr. Stanislovo 
Mikulionio vardai. Cia svarbu pabrezti, kad jau 1935 m. 
buvo prieita isvada, kad konservavimas pilies nuo tolesnio 
irimo neapsaugo, todel reikia j<t is dalies atstatyti21

• 

1940 m. darbus peremus Vytauto Didziojo kulturos 
muziejui, buvo sudarytas desimtmecio darbl! planas. 
Jis numate kunigaiksciq rumq ir dalini priespilio 
bokstl! atstatym<~:, gynybinio griovio tarp dviejq pilies 
daliq uzpildym<~: vandeniu, perkas<~: tarp pietrycil! 
boksto ir veliau susidariusio pusiasalio - taip atsirasil! 
atskira salele, o joje butq irengtas namelis turistams. 
Darbq s<~:mata sieke arti vieno milij ono lit1t22

. Sis 
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planas buvo ivykdytas tik is dalies. Daugiausia 
demesio buvo skirta reprezentacinei menei, joje buvo 
numatyta ikurti radiniq muziejq. Bet prasidejus 
Antrajam pasauliniam karui darbai buvo nutraukti. 
Stipriai nukentejo pilies rusyje sukrauta kasinejiml! 
medziaga ir radiniai (80 dezil! ), kuril! nespeta isvezti 
i Kaun<t konservuoti. 

Pokmio laikais apie Salos pili kalbeta jau nuo 1946 m. , 
o 1950 m. LTSR Ministrl! Taryba prieme nutarim<t 
organizuoti mokslin(( restauracin(( gamybin(( dirbtuv((, 
kuri turejo tvarkyti kultiiros paminklus, taip pat ir Salos 
pili. Kunigaikscil! rumai atstatyti 1961 m., visas 
architektiiros ansamblis - 1987 m. Projektin(( medziag<~: 
ruose architektai B. Kriiminis ir S. Mikulionis. 

1960 m. sqjungineje spaudoje ir auksciausiame valdzios 
eselone buvo pradetas arsus puolimas pries pilies 
atstatym<~:. Tai buvo susij(( su baime del galimq tautinil! 
jausmq protrukio pokarines rezistencijos fone . Buvo 
stabdomas finansavimas, darbai praktiskai nebevyko. Bet 
Salos pilies atstatymas jau buvo pripazintas tarptautiniu 
mastu - gerai ive1tintas parodoje Londone 1964 m. Matyt, 
tai turejo itakos, kad nuo 1966 m. finansavimas buvo 
atnaujintas. 1969 m. architektai B. Kruminis ir S. 
Mikulionis apdovanoti diplomais , Salos pilies 
restauravimas - paskatinamqja premija. 

Sviesaus atminimo dr. S. Mikulionis ( 1935- 1993 ), 
nuo pat studijl! dirb((s Trakuose, tyr((s jl! istorij<t, pilil! 
architektiir<t, projektav((s konservavimo ir atstatymo 
darbus, pazymejo: ,Ir vis del to aptarus Trakit_ salos pilies 
restauravim<t, biitina ivertinti si darb<t, nes jau dabar matyti 
ne tik kas jame teigiama, bet ir kas diskutuotina"23

. 

N oretqsi pridurti, kad geranoriskai ivertindami 
klaidas, tepasimoko is jq specialistai. Ir teneneigia to, kas 
yra gera ir prasminga. 0 prasminga yra tai, kad saloje 
stovi ne griuvenq kriiva, kad Trakit_ salos pilis gyvena 
visaverti gyvenim<t ir yra vienas stipriausil! traukos objektLt. 

Muziejus Trakl! salos pilyje 

Nuo 1962 m. i kunigaikscil! rumus buvo perkeltas 
Trakl! istorijos muziejus, ikurtas 1948 m. 1992 m. jis 
praplete savo ekspozicijas vakarinil! kazematLt patalpose. 

Vakarinil( kazematl( ekspozicijos fragmentas . 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 
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Reprezentacimije memije vyksta koncertai ir konferencijos. 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 

Muziejaus fonduose priskaiCiuojama daugiau kaip 200 
tiikstancitt eksponattt. Nuo muziejaus ikfuimo pradzios 
susiformavo unikalios pypkilt, spaudtt, numizmatikos, 
stiklo, kaulo dirbinitt, monetomis ir medaliais puosttt 
dirbinitt, masonikos, zemelapitt kolekcijos; istorijos, 
arcbeologijos, taikomosios dailes, karaimikos rinkiniai. 
Kasmet bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais, 
privaciais kolekcininkais parengiamos temines parodos, 
leidziami jtt katalogai. 

Kaip ir viduramziais, pilis lankoma oficialil! delegacijl!. 
Cia pabuvojo Danijos karaliene Margaret II, Svedijos 
karalius Karlas Gustavas XVI su Zmona Silvija, Bulgarijos, 
Lenkijos, Kinijos, Makedonijos, Portugalijos, Rumunijos, 
Slovenijos, Turkijos, Latvijos, Uzbekijos, Estijos prezidentai, 
daugelio valstybitt premjerai, ministrai bei ambasadoriai. 

Amah{ §ventes dalyviams viduramiil{pramogas primine juokdmy s. 
Vlado KasperaviCiaus nuotrauka. 
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TRAKV SALOS PlUS 

Renginiai 

1994 m. donZone atidarytas Trakqpilies pastas. Sezono 
ar renginitt metu senoviniu budu pilyje galima issikalti 
suvenyrint<_ monet'l, keliose muziejaus vietose isigyti 
originaliq suvenynl, leidinitt. 

Publikos megstami muzikiniai festivaliai ir koncertai, 
vykstantys kiemuose bei menese. Organizuojami 
spektakliai pritraukia irgi ne maziau zifuovq. 

Nuo 1999 m. Pusiasalio pilyje vyksta Viduramzil! 
sventes. 2005 m. mgpjuCio 20- 21 d. buvo organizuota 
pirmoji Amail! svente Trakq salos pilyje. Data pasirinkta 
neatsitiktinai: 1495 m. rugpjucio 23 d. kunigaikstis 
Aleksandras Trakuose patvirtino statut<t ir suteike 

Monetos kalimas centrinil{ riiml{ kiemelJje. 
Viktoro Neliubino nuotrauka. 

privilegij <t pirmajam - Vilniaus auksakalitt - cecbui. Tad 
minedami t<t ivyki LDK laikq amatininktt tradicijas 
puoselej antys meistrai dvi dienas lankytoj ams 
demonstravo nagingum'l, aiskino savo amato technologini 
paveld<t. Aki trauke juvelyrl! Kazimiero Barisausko bei 
Evaldo Babensko arcbainitt papuosaltt kopijos , 
demesingesnis lankytojas suzinojo, kada ir kokiame kraste 
buvo nesioti vienokie ar kitokie papuosalai, kaip istempti 
viel<t ar pagaminti liejinio form<t. 

Vilniaus puodzitt cecho keramikai, vadovaujami 
Dainiaus Strazdo, moke lipdyti, ziesti ivairiausios paskirties 
indus, dege dirbinius krosnyje, merke i raug<t. Ne tik 
archeologinitt puodtt bei keptuvitt kopijas dare, bet jose ir 
maist<t gamino: kepe blynus bei kiausinient<_, vit·e ubagynt<_. 

Knygrisitt cecho meistrl! darbo subtilybes atskleide 
Rimantas SupranaviCius. Vytautas Butvilas parode, kaip is 
liepos kamos pasisiuti kibireli, o Stasys Cemnickas moke 
droZti is medzio, atskleide ivairiausios medienos savybes. 

Kam jokie amatai prie ranlat nelipo, tas pas kalvius 
Jaimes pasagos skubejo. Juste Bliujute trapesni dziaugsm<t 
dalijo: moke is stiklo sukeles karoliuk<t islieti. To amato 
griebesi ir mazos mergytes, ir brandZios moterys. 

Kaip sunkiai dirbant jegas atgauti, lim nastos atsikratyti, 
buvo galima suzinoti is Adeles Karaliunaites . Net labai 
atsarglis japonq turistai ragavo jos garninto jaunystes eliksyro. 

Savo sugebejimus pristate ir Trakq istorijos muziejaus 
kulinarinio paveldo entuziastai Gintas Krikstopaitis, 
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Alvyga Zmejevskiene, turej(( vis'l buri pagalbininklt. Jie 
moke musti sviest'l, malti grudus, slegti smi ir kiut paprastq, 
bet siuolaikiniam zmogui nelabai zinomq darbq. 

Visa tai vyko viduramziq muzikos ir gausaus turisut 
burio sunnulio fone . Balagano vaidmeni atliko senosios 
muzikos ir sokiq ansamblis ,Alta Danza" bei Vilniaus 
,Leles" teatro aktoriai. 

Ypatingo susidomejimo visada sulaukia riteriq kovos. 
Sioje sventeje riteriq brolijos ,Viduramziq pasiuntiniai" 
nariai ne tik demonstravo ivairius kovq budus, ugnies sou, 
bet ir rode riterio aprengim'l, kas tikrai nera paprasta, 
saude is patranlat, organizavo nmgtis ziurovams. 

Rungtimis bei zaidimais vis'l svent(( pagyvino 
juokdarys. Ypating'l atmosfeq sukure sen bei ten 
smirinejantys valkatos bei budelis. 

Sventeje aktyviai dalyvavo vaikai ir suaugusieji -
Lietuvos gyventojai bei uzsienio sveciai. 

Turtinga, infonnatyvi muziejaus ekspozicija atstatytoje 
pilyje, gyvi, patrauk!Us renginiai puikiai reklamuoja ir 
pristato pasauliui ne tik Trakus, bet ir vis'l sali, o galutinai 

The Insular Palace of Trakai 
Summary 
Dming the establishment of the Lithuanian state, Trakai 

was one of the main political and military centres. The three 
castles (Old Trakai and Peninsula and Insular castles ofNew 
Trakai) residences of the grand dukes of Lithuania and their 
sons have been and are frequently visited. Indeed, the Insular 
Castle built in the second half of the 14th- the begiiming of 
the 15th centuries was most modem in Lithuania. 

Analysis of the masonry of the castle revealed that it 
was built in a few stages. A three-block palace of Roman
tic style with a front castle was the first to appear in the 
largest northern isle. The unfinished castle was set on fire. 
The second Gothic stage of building began in the 15th 
century. Having gained power in the GDL, Vytautas re
sumed his father's undertaking and finished the Insular 
Castle extending and modernizing it according to a new 
plan. It is supposed that an Order architect supervised the 
works. Stone was the main building material. 

Aleksandras Jogailaitis was the last duke who re
sided in Trakai. 
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sutvarkius Pusiasalio pili, pasiskirstys lankytojq srautas. 
Musq istorinis, kulturinis paveldas bus pristatomas 
vientisiau, issamiau, prasmingiau. 

Vakarinil{ kazemah( ekspozicijos fi'agmentas. 
Vlado KasperaviCiaus nuotrauka. 

The fact that the national treasury and the Lithuanian 
Metrica were stored at the Trakai castle shows its exclu
sive role. Not only money but also treasures, decorations, 
regalia of the Grand Dukes, weapons, and gunpowder were 
stored at the treasury. 

The castle was pa1tly ruined in the smnmer of 1655 
during the unsuccessful war with Russia and Sweden. The 
city, both castles and the chmch were burned down. 

A museum has been established in the restored and 
investigated Trakai Insular Castle. The museum has a 
standing and a movable expositions. It is also a place of 
cultural events. 

The castle is visited by official delegations as in the 
Middle Ages. It has been visited by the Danish Queen 
Margaret II, Swedish King Carl Gustav XVI with his wife 
Sylvia, presidents of Bulgaria, Poland, China, Macedo
nia, Portugal, Romania, Slovenia, Turkey, Latvia, 
Uzbekistan, and Estonia, prime ministers, ministers and 
ambassadors of many countries. 

Translated by Ada Jurkonyte. 
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