
LIUBARTO PILlS 

Lucke (Ukrainoj e) stovi pilis, susidedanti is AukStutines 
pilies, turincios romaninio ir gotikinio stiliaus bmo2Q (1290 -
1340 m. ), su XVI a. renesansinio stiliaus priestatais, ir 
Zemutines pilies, gyvavusios XIV- XVII a.; pastarosios 
isliktt tik sienll griuvesiai. Manoma, kad Lucko pili, kaip 
valstybintt rezidencijq, sostint(, 1340 - 1385 m. pastate dLk 
Gedimino sunus Liubartas, isitvirtint(s Halico Voluines 
kunigaikstysteje dar pries 1322 m., vesdamas paskutinio 
Vladimiro kunigaikscio Andriejaus dukteri Bucq_. 

1429 m. pilyje vyko Lucko suvaiiavimas, inicijuotas 
Vengrijos karaliaus Zigmanto I. Susitikirne dalyvavo didysis 
Lietuvos kunigaikStis Vytautas, Lenkijos karalius Jogaila, 
Maskvos, Tveres kunigaikScitb Romos popieziaus, KryZiuoCill 
ordino, Bizantijos imperatoriaus, Danijos, Moldavijos, Aukso 
Ordos, Riazanes ir kt. pasiuntiniai. Suvaziavime buvo 
aptarinejami Vidurio ir Ryill Europos politiniai klausimai. 
Tarp jll iskilo ir dar vienas - Vytauto karunavimo Lietuvos 
karaliumi - klausimas, taCiau jis taip ir liko neissprt(stas. 

1432 m. Lucko pilyje rado prieg1obsti Svitrigaila, 
netektts Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes sosto. 

XV-XVI a . Lucko pilyje-tvirtoveje nuo turkll 
antpuolill slepesi miestieciai. Tuomet Liubarto pilis jau 
buvo praradusi rezidencijos statusq_. 

Siandien Lucko aukstutines pilies architekturini 
ansambli sudaro ivaziavimo vartll bokstas, valdovo 
gyvenamasis bokstas (donzonas), sargybinis bokstas; jie 
tarpusavyje sujungti gynybine siena; XVIII a. slekfll teismo 
namas, XIX a. apskrities iZdas, XII a. staciatikill soboro 
ir XIV - XVI a. kunigaikscill rlimll archeologines 
liekanos. Pilis laipsniskai tampa muziejiniu kompleksu, 
atskleidzianciu visuomenei krasto istorijq_. Cia kasmet 
rugsejo pradzioje vyksta riterill turnyrai. 
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Vytauto Abramausko nuotraukos. 
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LIUBARTO PILlS 

Marija Griniuk. Liubarto pilis (2003 m.) 
60x40 misri technika. 

Marija Griniuk (g. 1984 m. Kaune) gyvena iseivijoje - Ukrainos mieste Vinicoje. Siuo metu studijuoja tapybos 
restauravimq Kijevo dailes akademijoje ketvirtame kurse. 2005 m. surenge dvi personalines parodas: ,Natiurmortai"
Kaune, globojama Rasos JukneviCienes; , Gyvoji istorija"- Kijeve, galerijoje , Sofijska ". Meno jestivali71. Kijeve, 
Vilniuje, Lvove dalyve. 
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