
Edukacija 

PILIES FESTIVALIO AIDAI 

DAIVA STEPONAVICIENE 

Vilniaus pilil.! valstybinio kultiirino rezervato direkcijos 
Mokslini11 tyrim11 skyriaus vedeja 

2006 m. vasarll Lietuvos valstybingumo (Mindaugo 
kariinavimo) proga Vilniuje pirmll kartll ivyko naujas 
renginys - Pilies festivalis, nukeliantis mus i Renesanso 
epoch'l:, kuomet sostineje klestejo amatai, mecenuojami 
didziojo Lietuvos kunigaikscio; jo dvare skambejo 
linksma muzika, sukosi sokejQ rateliai, balso stygas 
virpino pirml]jQ operQ solistai, puotQ dalyvius stebino 
akrobatai ir zonglieriai. 

Sis festivalis yra savotiska tq_sa tai progai skirtQ renginiQ 
kitose Lietuvos istorinese sostinese- Kemaveje (Gyvosios 
archeologijos dienos) ir Trakuose (Vidurarn:liQ festivalis), 
pristatantis atkuriamQ Lietuvos valdoVQ riimQ Renesanso 
ir ankstyvojo baroko materialin(( ir dvasin(( kultiirl:l. 

Pirmojo Pilies festivalio organizatorius - Vilniaus piliQ 
kultiirinio rezervato direkcija. Partneriai - Lietuvos dailes 
muziejus, Taikomosios dailes muziejus, PiliQ tyrirno centras 
, Lietuvos pilys", Valstybinio Kemaves kultiirinio rezervato 
direkcija, eksperimentines archeologijos klubas ,Pajauta", 
ValdoVQ riimQ paramos fondas, Vsl ,Banchetto musicale", 

Vsl ,Domus Artis", UAB ,Concept", UAB ,Idea mecca". 
Festivali pareme LR kultiiros ir sporto remimo fondas, 
Vilniaus m. savivaldybe, kavine ,Pilies mene". 

Renginio tikslas - supazindinti visuomen(( su 
pagrindiniu Lietuvos valstybes istoriniu centru - Vilniaus 
pilimis - ir Lietuvos valdovo dvaro materialines ii 
dvasines kultiiros paveldu bei jo atkiirimo galimybemis. 

Festivalis susidejo is keliQ daliQ. 
Pirmoj i dalis - muzikine koncertine, pristatanti 

Renesanso ir ankstyvojo baroko muzikin(( kultiirq_: 
rumuose gyvavusiQ senosios muzikos kapelll 
instrumentin(( muzikq_, sokius, operl:l, vokalines ir 
instrumentines muzikos solo atlikejus, veliavinink:J.b kariQ 
pasirodymus, riimQ ceremonialq_. Muzikin(( kultiirq_ 
festivalyje pristate Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos 
senosios muzikos ansambliai . Senosios muzikos ir 
teatralizuoti koncertai vyko scenoje prie ValdoVQ riimlb 
Arkikatedroj e bazilikoj e, Alumnato kieme, prie 
Mindaugo paminklo. 

, Pilies festivalio " sauklys- aktorius Darius Rakauskas. (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 
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Senosios muzikos ansamblis , Festa Cortese ". (nuotrauka Vilmanto Baranausko). 

XVI-XVII a. muzika 

Lietuvos valdovo dvare buvo atliekama ir religine, ir 
pasaulietine muzika, skirta pasilinksminimams bei sokiams 
ivairiomis dvaro gyvenimo progomis. Lietuvos valdovui 
vykstant mediioti, i karo iygi ar tiesiog i kitq rezidencijq, 
kartu keliavo ir muzikinis dvaras. 

Istoriniai to laikotarpio saltiniai mini smuikus, svilpas, 
fleitas, biignus, trimitus, taCiau archeologijos mokslas apie 
siuos - iemeje sunykstanCius - instrumentus duomenl{ 
pateikti negali. 

Renesansine riiml{ muzika pasiiymejo ne tik kapeliniu 
muzikavimu, bet ir solistais - muzikantais ir dainininkais, -
nors meisterzingeriai ar menestreliai, klajojantys po pilis, 
linksmino kunigaikSti dar ankstesniais laikais. 

PuCiamieji instrumentai, tarp kuril{ypatingq vaidmeni 
vaidino trimitai, Renesanso laikais nustojo dominuoti, 
uileisdami vietq styginiams instrumentams, is kuril{ ypac 
issiskyre liutnia , savo tuometinemis muzikinemis 
galimybemis prilygusi dabartiniam fortepijonui. Vienas 
ryskiausil{ Lietuvos valdovo dvaro XVI a. liutnininkl{ -
Valentinas Bakfarkas. 

Dvaro kapela tapa dar margesne tautiniu poiiiiriu: i}q, 
be lietuvi~& rus~ vokieCi~ tsiliejo ir italai. Tuo metu riimuose 
vaidintos lyrines dramps - commedia de 'I arte su 
muzikiniais intarpais. 

Lietuvos valdovo dvaras buvo atviras visoms 
muzikinems naujovems, todel baroko laikais sekmingai 
prisitaike naujq muzildni ianrq, atsiradusi Italijoje- operq 
arba dramma per musica. XVII a. I p . Vazl{ laikais Vzlniaus 
iemutineje pilyje buvo pastatytos kelios italiskos operas: 
, Elenos pagrobimas" (1636 m.), , Sventoji Cecilija " (1637 
m.), ldek veliau- ,MaldaujanCioji Aji-ika ", ,Andromeda" 
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(1644 m.), ,Apviltoji Kirke" (1648 m.). Tai buvo 
vienkartiniai spektakliai, statyti ypatingomis progomis: 
vestuvi~ aukstl{ sveCi~( atvyldmo ir pan. Laikantis itall{ 
barokinio teatro scenografijos ir erdves suskirstymo 
tradicij~ sios operas greiCiausiai buvo statytos vidiniame 
riiml{ ldeme, is tempus vir§ jo tentq, o iiiirovams pritaildus 
!demo galerijas. 

XV a. pab. - XVII a. pr. laikotarpio muzik<t ir sokius 
Pilies festivalyje atliko senosios muzikos ansamblis 
,Banchetto musicale" (muzikimtll grupes vadove ir 
ansamblio meno direktore - JUrate Mikiskaite-ViCiene, 
sokejll grupes vadove - Virginij a J asinskiene). Tai pirmasis 

Senosios muzikos ansamblis ,Banchetto musicale". 
(nuotrauka Vilmanto Baranausko). 
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senosios muzikos ir sokio ansamblis Lietuvoje, daug 
demesio skiriantis Renesanso muzikines kultiiros is LDK 
ir Vakartt Europos palikimui, dalyvavtts daugelyje 
festivalitt, gastrolitt, muzikinitt projekttt Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Rusijoje ir 
kitose salyse. Ansamblio repertuare vyrauja Renesanso 
epochos - XV a. pab. - XVII a. pr. - Vakartt Europos 
muzika bei sokiai is Italijos, Anglijos ir Prancuzijos. 
Autentisk<l_ praejusitt arniitt atmosfer'l_ ansambliui padeda 
sukurti kruopscios gestq, maniertt ir mados studijos. 

Senosios muzikos ansamblis , Triskele ". 
(nuotrauka Vilmanto Baranausko). 

,Pilies festivaliui-2006" buvo paruosta ypatinga 
programa: VazJ.t dvare dirbusiJ.t kompozitoritt re1igine 
muzika, skambejusi Arkikatedroje bazilikoje. Koncerto 
programa buvo sudaryta is retai girdimtt senosios Lietuvos 
muzikintt kultUr'l_ reprezentuojanCitt kiirinitt. Tarp jtt 
minetina Lietuvos Dic!Ziosios Kunigaikstystes kanclerio 
bei iskilaus politiko Leono Sapiegos Vilniaus riimuose 
1612 - 1625 m. dirbusio ita1o Giovannio Battistos 
Cocciolos, XVI a. viduryje Mika1ojaus Radvilos Juodojo 
Vilniaus dvaro kompozitoriaus, vokalines po1ifonijos 
kiirejo Vaclovo Samotil1iecio (1526?- 1560?) kiiryba. J<l_ 
atliko Baltijos saliJ.t baroko ansamblis (vad. Darius 
Stabinskas) ir kamerinio choro ,Brevis" madrigalisttt 
grope (vad. Gintautas Venis1ovas). ,Brevis" - dauge1io 
tarptautinitt chorJ.t festivalitt nugaletojas, 2003 m. 
pripazintas geriausiu Europos choru. Choras kasmet 
parengia po kelias origina1ias koncertines programas, yra 
kvieciamas dalyvauti tvairiausiuose muzikiniuose 
projektuose - nuo baroko ir sakralines muzikos festivalitt 
iki miuzikltt bei roko opertt pastatymtt. 

,Pilies festivalio-2006" baigiamajame koncerte dalyvavo 
dar vienas Lietuvos senosios milzikos ir sokio ansamblis -
,Festa Cortese" (vad. Alina Zutautaite), propaguojantis 
senosios Europos kultilrintt dvasi<l_. Ansamblio koncertines 
teatralizuotos programos zavi autentiskumu ir originalumu. 
Projektai kuriami remiantis istoriniais ikonografiniais 
saltiniais ir autentiskais sokitt traktatais . Ansamblio 
repertuar'l_sudaro XV a.-XVI a. Anglijos, Italijos, PrancU.Zijos 
sokiai, muzika, dainos ir poezija. 
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I ,Pilies festivali-2006" atvyko ir keli svecittkolektyvai. 
Atidarymo vakar'l_ skambejo viduramzitt muzika, 

atliekama senosios muzikos ansamblio ,Triskele" is Estijos. 
Tai religines liaudiskos muzikos atlikejas, taciau, be liaudies 
giesmill, atlieka ir Europos vidurarniiJ.t muzik<l_. ,Triskele" 
savo programose sujunge skirtingus dainavimo stilius ir 
instrumenttt tvairovl(, t. y. estiskus liaudies instrumentus 
(citros, arfa) ir ankstyvuosius dvaro muzikos instrumentus 
(liutnia, smuikas, senoviskas tristygis smuikas, fleitos). Tarp 
ansamblio naritt yra klasikines muzikos, dziazo atlikejll, 
perkusijos specialistJ.t- tradicines estJ.t perkusijos ekspertll, 
atlikejai turi vokalini issilavinim<l_. 

Parodos, skirtos dLk Aleksandrui, atidarymo metu 
Taikomosios dailes muziejuje vyko senosios muzikos 
koncertas, kuriame kartu su ,Banchetto musicale" 
dalyvavo ir senosios muzikos ansamblis ,Ludus" is 
Latvijos. Jo repertuaro pagrind'l_ sudaro Renesanso ir 
ankstyvojo baroko muzika, o ypac dideli demesi 
muzikantai skiria Rygos ir Hanzos miestJ.t kompozitoritt 
kurybai. Sikart buvo atlikta ValdoVtt riimtt muzikos ir 
sokitt programa ,Jl ballarino". Koncertineje programoje 
skambejo XVI -XVII a. kompozitoritt muzika, buvo 
rodomi choreograftt sokiai, sukurti puotoms, dvaro 
pasilinksminimams ir teatro spektakliams. 

I ,Pilies festivalio-2006" baigiam<Ui koncert'l_ spejo 
atvykti senosios muzikos ansamblis ,Fidelius" is 
Vokietijos (vad. Diego Scholz), pries tai koncertavtts 
Kemaveje, Gyvosios archeologijos festivalyje. ,Fidelius" 
atstovauja vidurarniitt ku1tilrai tiek aprangos stiliumi, kur 
derinama drobe, vilna ir oda, tiek atliekamu repertuaru. 
Grupeje yra penki vyrai, save laikantys ir muzikantais, 
grojanciais senovintt muzik'l su viduramziJ.t Europoje 
zinotais instrumentais, ir istorikais, atkurianciais 
vidurarniitt dvasi<l_ per muzikinius S<l_skambius ir subtilias 
drabuzitt detales. 

Senosios muzikos ansamblis ,Fidelius ". 
(nuotrauka Vilmanto Baranausko). 

Pavienitt muzikantJ.t ir jtt grupitt migracija is krasto i 
krast<l_ zinoma dar nuo viduramzitt. MuzikantJ.t kapelomis 
mielai keisdavosi Europos valdovai. Kai kada skirtingJ.t 
salitt karalisktt dvartt kapelos susiburdavo i orkestr'l_. 
Pacios kapelos etniniu pozifuiu irgi buvo margos. 
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Senosios muzikos ansamblis ,.Festa Cortese ". (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 

Laikantis sill dvaro muzikavimo tradicij11 kai kurios 
,Pilies festivalio-2006" muzikines programos taip pat 
buvo atliekamos ,jungtini11 pajem". Viena is toki11 grupilt 
Baltijos sali11 baroko ansamblis, kuri sudaro muzikai is 
LiehiVos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Vokietijos, susirinkt( 
skatinami nauj11 idej11 ir didziulio noro improvizuoti. 
Ansamblio sudetis gali svyruoti nuo dviej11 atlikej11 iki 
orkestro, atsimelgiant i pasirinktll: koncertint( programll:. 
Miisll festivalio dalyviai, muzikavt( Katedroje kartu su 
choru ,Brevis": Darius Stabinskas (Lietuva) - violos da 
gamba ir barokine violoncele, Klaus Mader (Vokietija) 
liutnia, teorba ir barokine gitara, Dagnija Tuca ir Kristine 
Stumbure (Latvija) - isilgines fleitos, Mara Birzil}a 
(Latvija)- barokinis smuikas, Ainars Pauksens (Latvija) 
viola da gamba. 

Baltijos sali11 baroko ansamblis debiutavo 2001 m. 
Franceskos Caccini operos ,Rudziero islaisvinimas is 
Alcinos salos" pastatyme Vilniaus zemutineje pilyje. 
Sulaukt(S publikos ir kritiklt demesio, toliau tt(se savo 
veikl<L igaudamas patirties bendradarbiaujant su zinomu 
ital11 senosios muzikos interpretatoriumi Roberto Gini . 
Ansamblis yra parengt(s nemazai muzikini11 kultiirini11 
program11: ,Ital11 muzika Vaz11 dvare", ,Muzikiniai 
pavasario vaisiai", ,Is Braunsbergo vargon11 tabulatiiros", 
, IS Krokuvos i Talinll:"· Kai kurios j11 buvo transliuotos 
placiajai ,Euroradijo" auditorijai bei atliktos ivairiuose 
Lietuvos regionuose. · 

Renesanso muzikos megejai galejo grozetis koncertu 
, 0 felici occhi miei ", kuri atliko senosios muzikos 
ansamblis ,Mosaic-coelln". Tll:kart skambejo dirninucijos 
ir improvizacijos populiariomis madrigal11, sanson11, 
motet11 ir tenOfll temomis XVI a. II p. ir XVII a. I p. 
Italijoje. Koncerte dalyvavo: Katja Dolainski ir Lucia 
Mense (Vokietija) - isilgines fleitos, Darius Stabinskas 
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(Lietuva) - viola da gamba, Klaus Mader (Vokietija) -
liutnia, teorba ir barokine gitara, Matju Riisikamp (Estija) 
klavesinas. 

Senosios muzikos ansamblill pasirodymai papuose 
ir amatq miestelio, isikiirusio liepos 9 d. aiksteje salia 
atstatomq Lietuvos valdOVll rllffil!_, surmuli. 

Amatq muge - antroji sudetine festivalio dalis, 
eksponuojanti Renesanso ir baroko laik11 dvaro 
materialint( kultiirll:, atkuriamll: siuolaikiniq meistrll: 
kalvi11, juvelyrq, puodzi11, stikliq, audejq, siuvej11, 
odininklt, batsiuviq, knygrisiq ir kt. Renesanso laikais 
Vilnius buvo vienas is svarbiausiq ne tik LDK, bet ir 
Europos saliq amat11 centras, auksto lygio meistrq 
miestas. 

Baltijos salitl baroko ansamblis. 
(nuotrauka Vi/manto Baranausko). 
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Senosios muzikos ansamblis , Festa Cortese ". (nuotrauka Vilmanto Baranausko). 

Renesanso amatai 

Iki XV a. apie Vilniaus a111atinink1{ cechus zinil{ 
neturime. Tos paCios sri ties a111atininkai biiresi i brolijas, 
sudaryda111i ir sodybines bendrijas. Taip XVI a. Vilniuje 
atsirado Zvejl{priemiestis, Stiklit~, Od111ini1{ ir kilos gatves. 

I cechus pir111iausia Miresi tie amatininkai, kurie buvo 
nesusiJ?. su pirkliais. Cecho nariu negalejo btlti ne 
kriksCionis: zydas arba totorius. 1495 m. didysis 
kunigaikstis patvirtino auksakalil{ cecho statutq, tais 
paCiais metais- siuvejt~, 1509 m. Ji gavo barzdaskuCiai, 
1516 m. bendrq cechq isteige kalviai, katiliai ir saltkalviai, 
apie 1522 111. atsirado batsiuvil{ cechas, 1595 111. 
patvirtintas 111LtrininkL[ ir dailidzh[ cecho statutas. XVI a. 
cechl{ daugejo labai sparCiai: suskaiCiuoti net 42 amatai. 

Amatininkus burtis i cechus verte rinka. Jie dirbo ir is 
uisakovo mediiagos, ir is savo, parduoda111oms prekems 
nustatyda111i kainas. Statutq jie kurdavo patys, daznai 
nusiziiire}?_ i Krokuvos ar Gdansko mies!L( amato brolil{ 
pavyzdiius, o tvirtindavo didysis kunigaikStis, kttris 1552 m. 
siq teis?_ perleido miesto magistratui. Uz privilegijas cechai 
turejo atsiteisti valstybei karine tarnyba. XVI a. II p . 
kiekvienas cechas turejo sudaryti ginkluotq biiri su savo 
veliava. XVII a. buvo reikalauja111a, kad kiekvienas narys 
turetL( sautuvq ir kardq. Cechai buvo sauldal11i ne tik 111iestui 
ginti, bet ir vidaus tvarkai palaikyti, kunigaiksCio sutildmo ir 
ldtokiose isldlmese dalyvauti. 
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Sprendziamqji balsq turejo tik meistrai, ivald?_ visus 
gamybos procesus, del to sis mokslas truko labai ilgai: 
reikejo 3- 4 metus isbiiti 111okiniu, po to - 2-3 111etus 
pameistriu, atlikti kelion?_ po uisienio 111iestus -
,pavandravoti"- ir padaryti pavyzdini darbq, kuria111 
prigiJo, sedevro "vardas. Sedevras, atliktas per nustatytq 
laikq - ketvirti melt~, - biidavo isstatomas viesai to paties 
cecho 111eistr1{ apziiirai; Ji pripazinus pavyzdingu, 
amatininkas buvo pakelia111as i meistrus ir trasomas i 
knygas. Ta proga naujasis meistras savo kolego111s kele 
vaises; vaisil{ kelimas buvo net trasytas kai kuril£ cechl{ 
sta tutuose. 

J§kilusius brolijos naril{ gincus spr?_sdavo ne 
baznytinis, pasaulietinis arba rotuses teismas, o brolijl{ 
seniiinai bendrame susirinkime. Mirus brolijos nariui 
buvo skiriama aksomo ir zvakit~, o visi brolijos nariai 
turejo mirusi}ipalydeti i amzinq kelion?_. Visas laidoji111o 
islaidas padengdavo cechas. 

Cecho mokiniais buvo priimami jaunuoliai, 
neatsiivelgiant i tikejimq ir tautyb?_. Meistras galejo tureti 
nuo vieno iki keturil£ mokinil£. Mokslas buvo 111oka111as, 
nepaisant to, kad 111okinys savo 111okytojui ir jo seimai 
atlikdavo visus tarno darbus . Mokiniams retai kada 
buvo leidzia111a iseiti i viesumq, net i baznyCiq- mokiniai 
buvo nuskur?_ ir negalejo 111aisytis tarp issidabinush[ 
meistrt~, be to, 111eistro seimai isejus,jie turejo saugotijo 
dirbtuv?_ ir turtq. 
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Tapf2S pameistriu, mokinys buvo maiiau priklausomas 
nuo meistro, gaudavo algq. Apie trejus metus atidirbf2s 
pameistriu, jis turedavo tiek pat laiko keliauti po kitus 
miestus ir semtis patirties. Grtzf2s is keliones, jis, praejus 
dar metams,jau galejo pareiksti norq tapti meistru. TaCiau 
vien nora ir atlikto pristatomojo darbo neuitekdavo: antai 
15 7 8 m. siuvejzt statute trasyta, kad pameist1ys, tapdamas 
meistru, "turi tureti pilnq apsiginklavimq su sa lmu, 
antrankiais ir alebarda ", o tai gana brangiai kainuodavo. 

Konkurentus cecht( nariai stengdavosi isstumti. Cechui 
nepriklausantieji amatininkai, daugiausia atkeliavf2 is 
kaimt( ar miestelizt bii.davo vadinami gadintojais -
,peckeliais ". Patys cechzt nariai irgi bii.davo apribojami 
moralinizt reikalavimzt: ui nepadorzt elgesi buvo 
baudiiama, reikalaujama, kad cechzt nariai bii.tl{ vedf2. 
Audejzt ceche ui svetimoteriavimq ismesdavo is cecho. 
Net pramogauti jie galejo tik tarp savzt. 

,Pilies festivalis-2006" pristate astuonis amatus, kuriuos 
visuomenei demonstravo Vilniaus meistrai. Kai kurie is jq 
yra amatq cechq ar gildijq nariai, susibiirc:t seniau gyvavusiq 
brolijq ir cechqpavyzdZiu. Daugelis jq yra sureng(( ne vien11c 
personalinc:t parod11c. Sventeje jie demonstravo sen11csias 
gamybos technologijas ir pristate Vilniaus zemutines pilies 
archeologiniq radiniq analogijas. 

Susipazinkite: 
Meistras juvelyras Saulius Kvietka, eksperimentines 

archeologijos klubo ,Pajauta" narys . Daro senoviskus 
lietuviq papuosalus, taip pat ir siuolaikiskus brangiqjq 
metalq papuosalus su brangakmeniais . Sventeje kale 
festivalio monetas. 

Auksakaliai 

Iki XV - XVI a. pradiios Lietuvos teritorijoje plito 
ialvariniai ir sidabriniai baltisktiformztpapuosalai, gaminti 
vietinizt meistrl{. Kitokizt tl{ laikztjuvelyn( dirbinizt Lietuvoje 
nerasta, isskyrus bronzines ivakides Zemutineje pilyje, tuo 
tarpu Vakarzt Europos viduramiizt graviii.rose yra 
pavaizduoti net auksiniai indai. 

1495 m. dLk Aleksandras patvirtino auksakalizt cecho 
statutq. Si cechq ir reikett( laikyti pirmuoju Vilniaus 
amatininkzt cechu. XVI- XVIII a. auksakalizt cechas turejo 
336 narius. Kituose LDK ir Lenkijos karalystes miestuose 
toldo ldekio auksakalizt nebuvo. Is to galima sprf2sti apie 
dideli aukso ir sidabro dirbiniztporeiki. Auksakaliai dirbo 
daugiausia is uisakovo mediiagos. Statute kalbama apie 
nesunaudotos ialiavos grqiinimq. 

XVI a. issiskiria dirbiniztformzt ir paskirties ivairove. 
Pradeti naudoti taurieji metalai- auks as, sidabras, §alia izt
varia lydiniai, alavas; be iki tal kai kada pasitaikiusiztstiklo 
akuCilfa i iiedus ir drabuiil{ apsodus deti brangakmeniai: 
deimantai, rubinai, smaragdai, turldai. Juos naudojo ne 
tik papuosalams, bet ir stalo bei bainytiniams indams 
puosti. Meistrai savo technologijose mega naudoti dangas, 
esdino,juodino ir graviravo, naudojo filigranq. Auksakaliai 
galejo semtis patirties uisienyje ir kaip savo meistriskumo 
irodymq gamindavo vadinamqji sedevrq. Tokizt dirbinizt -
sedevrzt - yra surasta Katedroje; tai pats didiiausias 
juvelyrinizt dirbinizt !obis Lietuvoje. 
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Meistras dailide Genadijus Mikuckis, Lietuvos 
tautodailininkq s<Uungos narys. Sventeje droze medinius 
rakandus: saukstus, dubenelius, apeigines lazdas, sla.ynios 
korpUS1lc. 

Dailides 

Iki XVI a. meistrai dailides daugiausia darbo turejo 
statydami namus, gamindami stalus, kedes ir skrynias bei 
tekindami ir droidami buities rakandus, daugiausia -
indus: dubenis, saukStus. SiLL dirbinizt surasta kasineJant 
Vilniaus iemutines pilies teritorijq. Cia rasta ir labai mislingzt 
daiktl{- medinizt lazdzt su droiinetais arba lygiu pavirsiumi 
bumbulais. Gal tai iynizt lazdos, o gal didikzt seimzt 
isskirtinumo israiska- skeptrai? 
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1595 m. didysis kunigaikStis patvirtino dailidzi14. cecho 
statutq. Nuo XVI a. dailidems padaugejo inte1jero 
puosybos uzsakymtf:. - atsirado gerokai daugiau ivairios 
paskirties daugiausia alegorijt( ir augaliniais (vijokli!{J 
motyvais drozinet14. bald14.: kreslzt suo/14. su medzio 
inkrustacijomis, bujet14. ir pan. 

Dailides pluso, drozinedami baldtifasadus, kres/14. atkaltes 
ir rankturius, veidrodzi14. ar paveiks/14. remus, mebliuodami 
didikt( kambari14. sienas, i tarpusienius montuodami puosnias 
Iovas. Vaikai galejo dZiaugtis mediniais zaislais: zirgeliais, vejo 
maluneliais, kegliais, lelemis. 

Meistras kalvis Evaldas Kapcius, liaudies kiirejas, Lietuvos 
tautodailinink:q_ sljjungos narys, restauratorius. Sventeje gamino 
peilius, kaltines vinis, skrynios vyrius ir apkaustus. 

Kalviai 

Renesanso laikais kalviai turejo daug darbo, gamindami 
ivairius rakandus, tarp kuri14. Vilniaus zemutines pities 
medziagoje issiskiria lanm ir durl{ vyriai ir apkaustai, puosti 
augaliniais (vijokli!{J motyvais, pakabinamos trikampes 
spynos bei ornamentuotos ileidziamos spynos graviruotu 
korpusu. Joms tiko raktai tusCiaviduriais koteliais ir 
apskritomis galvutemis, pakeit~ iki to! naudotus raktus is 
vientiso metalo su karpytais uzlenktais liezuveliais. Siuos 
metalo dirbinius reikejo nuolat valyti ir priziureti, kad 
nerudyt14.. Buvo gaminamos rankenos kaustytoms 
skrynioms, zvakides ir sviestuvai, jau nekalbant apie vinis, 
kablius, zirmpasagas ir kitokias gelezies de tales, be kuril{ 
buvo nejmanomas to meta gyvenimas. 1516 m. kalviai, 
katiliai ir saltkalviai isteige bendrq cechq. 
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Vilniaus puod.Zill cecho meistrai, vadovaujami Dainiaus 
Strazdo, kaupia, sistemina ir populiarina istorinio Vilniaus 
puodzill cecho palikim<t, aktyviai dalyvauja ivairiose 
sventese, kurill metu demonstruoja veikianCiq_ viduramZill 
amatininko dirbtuv((. Cia galima ne tik pamatyti puod.Ziaus 
darbo irangq_ (ziedirno rat<t, krosni ir kt.), bet ir paCiam 
paminkyti moli bei nusiziesti ar nusilipdyti puodyn((. 
Puod.Zill cecbo meistrai sieke parodyti miestelenams ivairias 
keramikos technologijas: molio mases kokliams minkymq_ 
kojornis ant lentos; XVI a. puod4., puodynill ir kt. analom 
ziedimq_ ant XVI a. analogiskll ziedimo ratll; koklill 
spaudimq_ nuo gipsini4., molinill ir medinill matric4., koklill 
montavirnq_ ir angobavim<t, degirnq_ krosnyje. Degimo metu 
buvo galirna stebeti, kaip kyla temperatUra, palaipsniui nuo 
karsCio rausta dirbiniai, lydosi gla.zUra. Krosnies kokliai 
padaryti pagal XVI a. pabaigos archeologin(( Zemutines 
pilies med.Ziagq_. 

Keramikai-koklininkai 

Vilniaus zemutines pities archeologine medziaga rodo, 
kad XV a. pabaigoje atsirado gerokai ivairesnitf:. molini14. 
indl{. Salia neglazuruott( rudo ar juodo molio puod14. ir 
puodynitf:. erne plisti daugiausia zalia glazura dengti puodai, 
qsoCiai, trilwjes keptuves. Ilgainiui atsirado molinil{gertuvilb 
taupyklizt bokah1., duben14. ir vazon14. lepioms ge!ems. 

Keramikai-koklininkai issijuos~ studijavo atveztas 
Vakar14. Europos gravifiras, is kuri14. semesi siuzetl{ valdovo 
menit( krosnims. Jos buvo dekoruojamos puosniais 
ivairiaspalviais augaliniais motyvais, pasaulietinio 
gy venimo ir bibliniais siuz etais, antikos motyvais, 
heraldiniais simboliais, geometriniais ornamentais. 
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Vilniaus puodzit[ cecho meistrai. (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 

Meistras odininkas Arunas Puskorius - humanitarinil! 
moksll! daktaras, archeologas, archeologinil! dirbinil! 
restauratorius , Lietuvos istorijos instituto mokslinis 
darbuotojas. Jo domejimosi sritis - archeologiniai odinio 
apavo radiniai, senasis odminil! amatas. Straipsnil! apie 
Lietuvos archeologinius odinio apavo radinius, jl! tyrimo, 
konservavimo ir restauravimo problemas autorius. Sventes 
metu meistras demonstravo atkurtus XV ir XVI a. Vilniaus 
zemutines pilies apavo modelius. 
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Odbrinkai-batsiuviai 

Posakis , batsiuvys be batl{" tinka apibii.dinant XVI 
amiiaus amatininkq. Nors batsiuviai i cechus susibiire vieni 
pirm4}l{ Europoje, taCiau jau XV a. nusistovejo batsiuvitt 
kaip vienl{ neturtingiausil{ amatininla(, ivaizdis. 1522 m. 
Vilniuje atsirado batsiuvit[ cechas. Sio cecho statute 
sakoma, kad ne cecho nariams pardavineti batus 
draudiiama. 
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Avalynf2 gaminantys amatininkai buvo batsiuviai ir 
kurpiai. Batsiuviai priklause cechui, turejo darbo santykius 
nustatanCias taisykles, spaudq, gamino avalynf2 pagal 
sablonus ir individualius uisakymus, produkcija turejo buti 
aukstos kokybes. Kurpiai dainiausiai buvo keliaujantys 
nepriklausomi amatininkai, daugiausia dirbantys 
periferijoje. Jie buvo pagrindiniai batsiuvil{ konkurentai. 
Batsiuviai kurpius stengdavosi isguiti is miestlf:, neleisdavo 
prekiauti turguje, atimdavo darbo irankius, netgi prie§ 
ismesdami senq avalynf2 ar didesnius nereikalingos ados 
gabalus, juos tyCia supjaustydavo. 

Negausius rasytinius saltinius geriausiai papildo 
archeologl{ radiniai. Sh( amatininkl{ darbo irankiai -
lenktos ylos, adatos (neretai gamintos is serno akuotl{), 
specifines formos peiliai, kurpaliai, sablonai ir kiti, 
surandami archeologinil{ kasinejiml{ metu . Senosios 
avaly nes tyrimai atskleidiia daug naujos ir idomios 
informacijos apie avalynes konstrukcijq, naudotas 
medi iagas, £vairias amatininkl{ gudrybes, sumai inanCias 
produkto savikainq, ir dar daug kitt(paslapCilf:, tik kurias 
atskleidus galima pateikti tiksliq dirbinio rekonstrukcijq. 

Meistras vitrazistas Andrius Dubrovskis, Vilniaus 
dailes akademijos vitrazo specialybes magistrantas, is 
apskritq ir kampuotq stiklo ploksteliq montavo vitraz'l:, 
panasq i Valdovq riimq XVI a. pradzios langus. 

Stikliai 

Stiklas, viduramiiais buvf2s didiiule brangenybe kaip 
papuosalas, XVI a. uileido vietq brangakmeniams. TaCiau 
ismokta Ji lydyti, kas igalino gam inti lakstini ir pustq stiklq 
lang!{ vitrai ams, taw-ems, puostoms aukso siulais, skirting!{ 
spalvl{stiklo spurgais. 
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Vilniaus i emutineje pilyje rasta XVI a. lang!{ liekanw 
rombo ar trikampio formos stiklo plokSteliL( - lakstinio 
stiklo vitraio bei skritulio formos pusto stiklo vitrai o 
gabalelil{ - bei stiklines detales jungusil{ svino ir alavo 
juostelil{. 

Stiklas, o ypac kalnl{ la-iStolas, §alia brangakmenil{ buvo 
naudojamas iiedl{ akutems, lmygl{ irisimams, drabui iams 
puosti, Ji gana smulkil{ karoliukl{ pavidalu tuo metu 
naudojo kaklo apvaroms. 

1547 m. dLk Zygimantas Augustas dave vienam is savo 
dvariskil{Martynui Paleckiui privilegijq steigti prie Vilniaus 
stiklo dirbtuvf2 ir prekiauti savais ir atveitiniais stiklo dirbiniais. 
Ui tai stiklaputys turejo kasmet tiekti kunigaikSCio dvarui 200 
didelh( ir tiek pat mai esnil{piistinil{ stiklinilf:, bet nemokejo 
kitl{ mokesCil{ ir buvo atleistas nuo karines tamybos. 

Meistre tekstilininke Riita KuCinskiene - Vilniaus 
pedagoginio universiteto magistre, Tautodailininkq 
s~ungos nare . Modeliuoja, siuva, siuvineja, neria 
drabuzius, kuria jq kolekcijas. Sventeje pristate XVI a. 
stiliaus karoliukais siuvinetq_· kepuraittt, atkurtq_ pagal 
Katedros kriptoje palaidotos didikes ikapes. 

Tekstilininkai-siuvejai 

1495 m. dLk Aleksandras patvirtino siuvejl{ cecho 
statutq; sis cechas buvo antrasis po auksakalil(. 

XVI a. valdovo rumuose kaip puosmena buvo 
kabinami gobelenai, kuriuose vaizduoti bibliniai motyvai, 
meiles scenos, mediiokles vaizdeliai. Zemutines pities 
tyriml{ mediiaga rodo, kad audiniai ir gobelenai Vilnil{ 
pasiekdavo is Prancuzijos Araso miesto. Deja, paCil{ 
audinil{ surasta vos keletas lopinelilf:, is kuril{ nustatyti, 
kam jie buvo skirti, neimanoma. Didikai klostuotus 
drabuiius siudinosi is ivairiaspalvil{ audinil{ su augaliniais 
motyvais, puose juos auksu ir brangakmeniais bei tuo 
metu paplitusiais perlais, siuvinejo stiklo karoliukais, 
mega brokatq, silkq, aksomq, i iemq pamustq saball{ ir 
kiaunil{ kailiais. Drabui il{ apvadai buvo puosiami 
p intomis ir austomis silko, vilnos, aukso vieluCil{ 
dekoratyvinemis juostelemis. 

Rumuose audinil{ reikejo daug: jais uitiesdavo suolus, 
aptraukdavo pagalves, uimesdavo ant lovos baldakimo. 
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Kiirybinio folk/oro grupe , Sedula ". (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 

Trecioji Pilies festivalio dalis - dvaro kulturos 
autentikos demonstravimas atnaujintoje Lietuvos 
valdovq rumq archeologiniq radiniq ekspozicijoje . 
Paroda atidaryta liepos 6 d. Taikomosios dailes 
muziejuje, minint dLk Aleksandro Jogailaicio 500-~Bias 
mirties metines. J1t organizavo Piliq tyrimo centras 
, Lietuvos pilys" ir Lietuvos dailes muziejus. 

Jau kelerius metus Lietuvos taikomosios dailes 
muziejuje Vilniuje veikia ValdoVl.! rumq archeologiniq 
radiniq paroda, kurioje eksponuojami XIII - XVII a. 
Zemutineje pilyje rasti metalo, stiklo, odos, keramikos 
ir kt. dirbiniai. Paroda atnaujinama ir papildoma kq_ tik 
restauruotais dirbiniais, menanc1a1s didziojo 
kunigaikscio Aleksandro, valdZiusio LDK 1492 - 1506 m., 
epochq_. Per sioje parodoje eksponuojamus originalius 
dokumentus, dailes kurinius ir jq faksimiles i 
visuomenin~:t Sltmon~:t siekiama sugrq_zinti 
Gediminaiciq-Jogailaiciq dinastijos atstovo 
Aleksandro vardq_. 

Kiti liepos 6 d. Vilniaus piliq rezervato teritorijoje 
vyk~:t renginiai - Juozo Kazicko premijos iteikimas 
Katedros aiksteje (renge ValdoVl.! rumq paramos fondas) 
ir teatralizuota eisena Gedimino prospektu nuo Lukiskiq 
aikstes iki Mindaugo tilto (renge UAB ,Concept"). 

Kasmet liepos 6 dienlt Valdovq rumq paramos 
fondas prie atstatomq ValdoVl.! rumq Katedros aiksteje 
rengia remejq pagerbimo iskilmes . Valstybes dienos 
proga kartu yra iteikiami ir dr. Juozo Kazicko 
apdovanojimai aktyviems remejams bei publikacijq 
autoriams. 
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Verslininkas filantropas dr. Juozas Kazickas yra 
vienas is ValdOVl.! rumq paramos fondo steigejq bei siq 
apdovanojimq steigejas . 2001 metais jis pareme 
Lietuvos valdoVl.! rumq atkurimq_ 100 000 Lt suma, tais 
paciais metais isteige savo vardo apdovanojimus , 
siekdamas paskatinti visuomen(( ir zumalistus dometis 
istoriniu Valdovq rumq atkurimo projektu. Jau 
penkerius metus apdovanojimams dr. J. Kazickas skiria 
po 15 000 Lt. 2006 m. ivyko paskutine apdovanojimq 
ceremonija. 

Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalq ministerijos reprezentacinis puciamqjq 
orkestras ( dirigentas ir me no vad. plk. Algirdas 
Radzevicius), o rengini vainikavo koncertas ,Valdovo 
pasveikinimas", kuri parenge folkloro grupe ,Sedula" 
(vad. Daiva Steponaviciene) ir folkloro grupe ,lntakas" 
(vad. Rytis Ambrazevicius). 

Koncerto dalyviai - folkloro kolektyvai -
atstovauj antys ne kunigaikscio dvaro ir net ne 
miestiskajai kultUrai, klausytojui primine tuos laikus, 
kai LDK sostine Vilnius buvo visai Lietuvai svarbus ir 
brangus centras, akinantis karalisku spindesiu, 
masinantis margomis mugemis; centras, i kuri is viso 
krasto ginti Tevynes rinkdavosi jaunuoliai; stebuklq 
salis, i kuriq_ trosko nuteketi lietuvaites jaunamartes. 

Lietuvos valstybingumo (Mindaugo karunavimo) 
diena pasibaige teatralizuota eisena Gedimino 
prospektu link Mindaugo paminklo ir Mindaugo tilto 
iliuminacija. Renginys vadinosi ,Esu lietuvis - esu 
karalius! ". Cia vyko karaliaus Mindaugo pagerbimas 
ir dviratininkl.! zygio dalyviq, sugrizusiq is Saules musio 
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vietos, iskilmingas sutikimas, miesto valdzios atstovq 
sveikinimai, viduramziq sokiq ir muzikos koncertas, 
riteriq kovos bei ugnies sou prie Mindaugo paminklo. 

Pilies festivali papuose dvi jaunimo grupes. Pirmoji -
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentai, 
sukiir(( italq renesanso meno sedevrq ,Gyvuosius 
paveikslus", uz kuriuos buvo gav(( geriausio studentisko 
pasirodymo fakultetq dienose nominacijq_. Siuos 
paveikslus ,prikelti" padejo isilgines fleitos muzika, 
atliekama lietuves iseives Linos Bird (JAV). 

Antroji grupe - Vilniaus Abraomo Kulviecio 
vidurines mokyklos teatro studijos ,Zodzio judesys" 
jauniej i aktoriai, itraukiantys festivalio lankytojus i 
improvizuotq_ Renesanso laikq miesto surmuli. Teatro 
studij ai vadovauj a profesional i rezisiere Vilij a 
Niauronyte, kuri rezisavo ir pagrindinius ,Pilies 
festivalio-2006" renginius. Juos i visumq_ junge 
isradingas ir iskalbus aktorius Darius Rakauskas, 
festivalio Sauklys ir marsalka, pasidabin((S atkurtais 
XVI a. II p . bajoro drabuziais. 

Festivalio sveCiai, uzsuk(( i kavin(( ,Pilies mene", 
galejo paskanauti patiekalq, pagamintq pagal XVI -
XVII a. kunigaikscio dvaro tradicijas, bylojancias apie 
prasmatnias ir imantrias puotas, kur stalai linko nuo 
gurmaniskq valgiq, upemis liejosi midus ir reinvynis. 

Tikimes, kad informatyvus ir atraktyvus festivalis, 
tap((s kasmetiniu renginiu, pritrauks ne tik vilniecius, 

Vilniaus Abraomo KulvieCio vidurines mokyklos teatro studija 
,Zodiio judesys ". (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 

bet ir sostines svecius. Ateityje jis sujungs jau turincius 
tradicijq_ edukacinius kultiirinius renginius ir taps trijq 
sostiniq- Kernaves, atkuriancios akmens a. epochos -
XIV a. paveldq_, Traklt, visuomenei pristatanciq XIV -
XV a. paveldo atkiirimq_, ir Vilniaus, kuriancio XVI -
XVII a. I p. Lietuvos valdovo dvaro kultiiros ivaizdi -
festivaliu. 

Vilniaus universiteto istori!a( .. Gyvieji paveikslai ". (nuotrauka Vi/manto Baranausko). 
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