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Sios knygos tekstll autoriai - Vilniaus universiteto 
Istorijos teorijos ir kultiiros istorijos katedros darbuotojai 
Alfredas Bumblauskas , Rasa Cepaitiene, Salvijus 
KuleviCius, Justina Poskiene, Agne RyrnkeviCiute, Ruta 
Sermuksnyte ir Romas Vastokas. Leidinio sudarytojas -
Alfredas Bumblauskas. 

Knyg<t sudaro pratarme, ivadas (,Vietoje ivado"), 
Vilniaus universiteto darbo gropes parengtos studijos, 
priedai, santraukos anglll k. ir zinios apie tekstll autorius. 

Skyrius ,Vietoje ivado" - tai leidinio sudarytojo 
A. Bumblausko straipsnis ,Nelengvas paveldas". Lietuvos 
Didziosios Kunigaikstystes ValdoVll riiml! atkiirimo 
problematiskumas". 

Skyril! ,Vilniaus universiteto darbo gropes parengtos 
studijos" sudaro du straipsniai: ,Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes Valdovq rliml! atkiirimo ir paskirties 
koncepcijos pletros gaires (2002 m.)" (autoriai A. 
Bumblauskas, R. Cepaitiene, J. Poskiene, R. Sermuksnyte 
ir R . Vastokas) bei ,Lietuvos DidZiosios Kunigaikstystes 
Valdovl! riiml! rekonstrukcijos patikimumo zonavimas" 
autoriai A. Bumblauskas, J. Poskiene, R. Sermuksnyte . 

I skyril! ,Priedai" sudeti trys straipsniai , skirti 
paveldosaugai. Tai dr. R. Cepaitienes ,Paveldosauga ir 
tarpdisciplininis kontekstas", doktoranto S. Kuleviciaus 
,Kultiiros paveldo autentiskumas: reliatyvistine 
perspektyva" bei magistres A. RyrnkeviCiutes ,Kultiiros 
paveldo atstatymo fenomenas ir jo raiska Europoje bei 
Lietuvoje XX a. antrojoje puseje - XXI a. pradzioje" . 

Pastarieji trys straipsniai skirti daugiausia tyriml! biiklei 
ivertinti, teoriniams ir filosofiniams paveldetyros bei 
paveldosaugos klausimams ir gvildenami palyginamosios 
medziagos pagrindais. Su konkreciomis Vilniaus pilil! 
problemomis jie maZai susij«, taciau gali biiti idomiis ir vertingi 
ateityje tiriant ir tvarkant kitus pana8aus pobiidZio objektus. 

Norint vertinti leidinyje pateiktus straipsnius, tektt.! is naujo 
pediiireti autoril! panaudot'l: medziag'l: - dokumentus, 
publikacijas, kitus saltinius, 0 tai daryti nera prasmes, kadangi 
autoriai yra kvalifikuoti specialistai, o jq s<l:Ziningumu abejoti 
nedere1\.!. Todel vietoje recenzijos apsiribosime tik viena kita 
pastaba del ValdoVl! mmq atkiirirno idejos bei paties atkiirimo. 

Terminas ,atkiirimas" atsirado tik palyginti neseniai. 
Dar pries kelet'l: metll bU:vo vartojamas ,atstatymas". Abu 
terminai nepeiktini , beveik vienareiksmiai, todel 
nevengsime nei vieno, nei kito. 

Pati atstatymo ideja kilo dar XVIII a. pabaigoje, bene 
T. Kosciuskos vadovaujamo sukilimo metu. 

XX a. ji vel prisirninta, kai pries kelet<t desimtmecil! 
(dar tikru sovietmeciu) buvo paskelbtas konkursas 
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Nacionalinei meno galerijai pastatyti . Architektai -
N . Kitkauskas, A. Gucas ir pasiiile galerijai pritaikyti 
atstatytus Vilniaus zemutines pilies Lietuvos didzi\.!il! 
kunigaikscil! riimus. 

Dar kart'!: si ideja iskelta 1987 m. pabaigoje ivykusiame 
Lietuvos dailininkq slliungos suvaziavime. Tai buvo 
Atgimimo pradZia, ir ValdoVl! riimq atkiirimo ideja tapo 
viena is jo formq. Visuomene ( o jos bals'l: tuometine valdzia 
jau buvo ismokusi isgirsti) reikalavo, kad 1987 m. prasidej(( 
taikomojo pobiidZio tyrimai mmq teritorijoje biitll isplesti 
ir biitll kaupiama medziaga tiems riimams atstatyti. 1988 
m. pradzioje jau kompleksiniai tyrimai buvo pavesti 
Istorijos institutui ir 6 metus vyko intensyviai ir ramiai. 

LIETUVOS 

DIDZIOSIOS 

KuNIGAIKSTYSTES 

VALDOVV RUMV 

ATKURIMO BYLA 

- ViL"no poiiUrio lildmas -

1994 m. vasario 4 d. ivyko bendras Istorijos instituto 
ir Paminkll! restauravimo instituto Moksliniq tarybl! 
posedis, dav((s impuls<t paskelbti ValdoVl! riimq atstatymo 
koncepcijos konkurs<t. Tada ir prasidejo diskusijos del 
riimll reikalingumo. Deja, ne visada korektiskos. 

Konkurso nelaimejo niekas. Geriausiai buvo ivertintas 
R. Grigo vadovaujamos architektq grupes darbas , 
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artimiausias is ikonografijos zinomiems rilmams. Dar po 
keleri11 mettt diskusijll, jau nusprendus tiimus atstatyti 
( atkurti), buvo oficialiai patvirtinta to atkurimo 
projektavimo grupe, kuriai vadovauti buvo pavesta tam 
paciam R. Grigui. 

Knyga ,Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes ValdoVJl 
liimJl atkUrimo byla. Vieno poziurio likimas" skirta liimll 
atkUrimo idejos priesinink11 stovyklos argumentacijai 
teoriskai pagristi. lvadinio A. Bumblausko straipsnio 
,Nelengvas paveldas. Lietuvos DidZiosios Kunigaikstystes 
Valdov11 rum11 atkurimo problemiskumas" izangoje 
rasoma: ,Sio straipsnio objektas - Lietuvos mastu 
fenomenalus ,nelengvo paveldo" atvejis, kurio apraiskJl 
galime pastebeti visoje pokomunistineje erdveje, o gal net 
ir uz jos ribJl. 2000 m. Lietuvos Respublikos Seime 
priimtas sprendimas atkurti Vilniaus senamiescio centre 
,valstybingumo simbolio reiksm((" turinCius XIV- XVII a. 
ValdOVJl riimus. Pries priimant si sprendim4 ir veliau vyko 
karstos diskusijos. Taciau jose, kaip iPrasta Lietuvoje, buvo, 
Vytauto Kavolio zodZiais tariant, ,idejomis svaidomasi 
kaip akmenimis, bet svaidomasi ne tam, kad kviest11 i 
diskusijq, o kad pribloks1Jl priesinink4". Atrodo, si citata 
tik1Jl abiem diskutavusioms (ir vis dar diskutuojanCioms) 
pusems. 

Kazin ar atsitiktinai knygos pavadinime yra zodis 
,byla". Bendras knygos kontekstas is tikntill sudaro ispudi 
apie tikr4 teismin(( byl4. Yra ieskovas Gi autoriai nurodo 
kaip Lietuvos Respublikos Prezidentq, neva 2002 m. sausi 
paprasiusi istorik11 pasidometi, ,kokia yra planuojamJl 
atkurti Vilniaus zemutines pilies ValdoVIl liimll tyrim11 
bukle". Atsakovai- dominuojanti pozicija arba romantikai 
tradicionalistai, arba pagoniskos civilizacijos ieskotojai 
ir t. t. Tai vis liim11 atkUrimo salininkams taikomi epitetai. 
,Byloje" neslepiama, kad jos autoriai yra rlimll atkUrimo 
idejos priesininkai ir atviru tekstu remia pastan.u11 
pozicih. Lygiai taip pat atvirai ,bylos" autoriai prie 
kryziaus kala atkUrimo idejos salininkus (atsakovus), sau 
prisiimdami lyg ir prokurofll vaidmeni. (Aiskiai nera 
advokatq, nezinia, kas bus teisejai). Ir tik projektuotojai, 
nors taip pat yra liimJl atkUrimo salininkai, vertinami kiek 
svelniau. ,Be to, bUtina pacymeti, kad statinio projektuotojai 
pasiUle sudeting4 inZinerin(( konstrukcijq, ,apzergianci4" 
autentiskus liimll pamatus, kuri bent is dalies sprendZia 
autento issaugojimo problem4. Sios specialis1Jl grupes 
sprendimus laikome kompromisiniais skirtinm vertybinill 
orientacijll atstoVJl atZvilgiu: viena vertus, tradicionalistams 
pateikiamas ne modernus, bet daug ,architekturini11 
nuorod11 i praeities ValdoVJl rumus turintis pastatas, antra 
vertus, sis statinys, spr((sdamas paveldosaugines - autento 
issaugojimo - problemas bei akcentuodamas s<l.lyginumo 
ispudi., ture1Jl tenkinti ir liberalistiskai m4stancius". 

Be abejo, autento issaugojimo problema yra labai opi 
atstatant ValdoVJl rilmus. Taciau tenka pastebeti, kad tos 
problemos sprendimo bud11 pradeta ieskoti gerokai 
anksCiau negu buvo sudaryta projektavimo grupe ir negu 
nusirito pirmoji diskusijos del ValdoVJl riimq atkUrimo 
banga. Spaudoje apie tai paskelbta 1992 m. sausio 1 d. 
,Gimtojo krasto" numeryje. Ir paskelbe si4 idej4 bUtent 
arsus tradicionalistai. Projektuotojai si fakt4 nutylejo, 
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praktiskai pamat11 ,apzergimo" idej4 pasisavindami, o 
,By los" autoriai, neisigilin(( i problemos esm((, j4 tik dabar 
pagarsino. Beje, 20-ame ,Bylos" puslapyje pavartotas 
terminas ,apzergimo" principas 45-ame puslapyje 
vadinamas ,ledo ritulio lazdos" principu. Tai tas pats. Nes 
pats ,principas is esmes issprendzia paveldosaugin(( 
autento issaugojimo problem4". 

Tame pat ,Gimtojo krasto" rasinyje pripazistama, kad 
sitaip atstatytas pastatas - ,tai neblitll autentiski tiimai. 
Tai bU1!l tik rum11 formos gaubtas tikntiq rumq liekanoms 
apsaugoti. Tai bU1!l s4ziningas darbas. Bu1Jllaisvos rankos 
pasirenkant medZiagas ir statybos technologij4. Juk rilmq 
projektavinio ir statybos dokumentacijos vis tiek nera. Nei 
brezinilb nei inventoriq". Jq nera ir dabar. Taigi, daug k4 
kuriame is naujo. Ziurint, kaip kuriame ir kaip tas 
traktuojama. Svarbu, kad nebutq meluojama. 
Projektuotojai rumq vakariniame korpuse vietoje P. 
Smugleviciaus piesinyje pavaizduotq dviejq boksttt ir 
ivaziavimo tarp jll salia Katedros zakristijos suprojektavo 
vien4 bokst4. lvaziavimo neliko visai . Del to ilgai 
diskutuota, bet diskusija baigesi projektuotojl.! pergale. 

Zakristijq, perstatydamas Katedr4 klasicizmo stiliurni, 
suprojektavo Laurynas GuceviCius, jau tada susidlir((s su 
dabar itin eskaluojama Katedros ir rum11 tarpusavio 
santykio problema. Kai kas diskusijq metu bande teigti, 
kad L. Gucevicius j au buvo numat((s, kad tiimai bus 
nugriauti. Sio teiginio autoriai remesi vienu L. 
GuceviCiaus eskizu, kuriame Katedra vaizduojama be 
rilmlb lyg plyname lauke. Bet siame eskize nematyti ir 
Aukstutines pilies ir net Gedirnino kalno. Betgi niekas 
nebando teigti ar net speti, kad jis numate busiant 
nugriautus ir siuos objektus. 

Si problema neapeinama ir ,Byloje". ,Nors parodyta 
isskirtine pagarba barokinei Kazimiero koplyciai, taCiau 
vargu ar buvo isivaizduojama salia Katedros Zemutine 
pilis bet kokiu pavidalu" (p. 29). Net ne didziqjq 
kunigaiksci11 rumai, o visa Zemutine pilis. Ir toliau: ,Taigi 
praradome vien4 is Lietuvos sostines vertybiq -
klasicistini krastovaizdi jo sirdyje". Tokiais teiginiais 
s4moningai ar nes4moningai autoriai bando nuvesti 
skaitytoj4 i aklaviet((. Kas k4 prarado? Apie koki 
klasicistini krastovaizdi kalbama? Is to klasicistinio 
krastovaizdzio buvo, tebera ir liks rumus atstacius tik 
Katedra. Kada L. GuceviCius klasicizmo stiliumi perstate 
Katedr4, ji sudare tik trecdali to ,klasicistinio" 
krastovaizdzio. Kit4 trecdali sudare barokine Sv . 
Kazimiero koplycia ir po 1610 m. gaisro rekonstruoti 
ValdoVIl tiimai. Rekonstruoti is renesansiniq i barokinius. 
Ir tai ,subarokintas" buvo tik rlimll vidus, tuo tarpu isore 
mazai pakeista. Taip L. Gucevicius issprende labai 
sudeting4 uzdavini, i vien4 ansambli sujungdamas trij11 
skirtingq architekturiniq stiliq pastatus. Rumai buvo 
sugriauti. Katedra ir koplycia isliko. Atstatant tiimus, 
dabar atkuriamas visas 111 trijq pasta1Jl ansamblis. 

A pie tai, kad, perstatant Katedrq, rilmai buvo numatyti 
nugriauti, pats architektas , bent dabar turimais 
duomenimis, niekur neuzsimine. Maza to, apie jokias 
uzmacias tuo metu dar nekalbejo niekas - Katedra 
rekonstruoti buvo baigta 1792 m. , o treciasis 
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Zecpospolitos (Abiej4 Taut4 Respublikos) padalijimas 
ir Vilniaus okupacija ivyko 1795 m. Rumai baigti griauti 
1802 m. Taigi, visi sie trys pastatai kartu, kaip vienas 
architektii.rinis ansamblis, isstovejo beveik vislt desimtmeti. 
,Bylos" autori4 teiginys, kad ,Iskiliausias miisll klasicizmo 
kUrejas si stili4 revoliucingai turejo priespriesinti senajam 
barokiniam ,rezimui", vargu ar teisingas. Zodi 
,priespriesinti" ateityje gali tekti keisti svelnesniu zodZiu 
(pvz: priderinti, sujungti ar kt. ). 

Abejont( kelia ,Byloje" cituojamo grupes intelektualll 
kreipimosi i valstybes vadovus teiginiai, kad ,ValdoVll 
rumai nelaikytini Lietuvos valstybingumo sirnboliu, nes 
pastarieji ikonografijoje zinomu pavidalu kaip visaverte 
rezidencija egzistavo kiek daugiau negu sirntlt metll (nuo 
XVI a. vidurio iki XVII a. vidurio)- taigi yra susijt( su 
Lietuva po Liublino unijos" (p. 18). Sis teiginys yra niekuo 
nepamatuotas. 

Siandien turimi duomenys - tiek rasytiniai saltiniai, 
tiek archeologine medziaga - leidzia tvirtai teigti, kad sie 
rumai, kaip didZiojo Lietuvos kunigaiksCio rezidencija, 
egzistavo bent nuo Aleksandro laikq_. 0 tai daugiau negu 
pussimciu met4 iki Liublino unijos. Siuo atveju ne itin 
svarbu, koks buvo t4 riim4 pavidalas ir kuriam 
architektiiriniam stiliui jie atstovavo. Svarbu, kad tai jau 
buvo valdovo rezidencija. 

Negalima nesutikti su autori4 nuomone, kad si 
rezidencija turi buti ne vien tradicinis muziejus. Tai, be 
abejo, turi bUti daugiafunkcine nacionalines kategorijos 
kulturos istaiga. ,Cia turi atsirasti vietos valstybes 
reprezentacijai, tuo patenkinant nemazos visuomenes 
dalies lukescius matyti Valdov4 rumus kaip 
valstybingumo simboli. Valstybes reprezentacijos zonoje 
esanCias ekspozicijas ir renginius jungianti temine gija 
turet4 bUti valstybingumo istakq_ ideja. Kita temine gija 
galet4 tapti siuolaikines Lietuvos ir visuomenes ideja. Siuo 
atveju reiket4 kurti informacinius-pramoginius
edukacinius paslaum paketus skirting!! kartq, intelektinio 
pajegumo, istorinil!:-kulturinill horizont4 grupems 
(interaktyvios ekspozicijos, kino bei teatro renginiai, 
istorijos pamokos, bibliotekos, audio- ir videotekos ir t. t.). 
Taip pat Valdovll rumuose turet4 atsirasti vietos 
holistiniam kulturos reprezentavimo principui, 
vadinamajai gyvajai istorijai. Inscenizacijos, senosios 
Lietuvos region4 kulinarinio pave! do pristatymas bei kitos 
priemones leistlllankytojui pajusti ,dalyvavirno" istorijoje 
efektlt. Teminiu poziuriu tai biitll zona, skirta senojo 
Lietuvos dvaro (ypac ValdoVll rUmll klestej imo simtrnecio) 
istorijai. [ ... ]. Visi mineti siUlymai ir buvo suformuluoti 
siame leidinyje publikuojamose Vilniaus universiteto 
darbo grupes 2002 m. parengtose ,Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes ValdoVl!: rlimll atkurimo ir paskirties 
koncepcijos pletros gairese" (p. 26). 

Tik gaila, kad ,Bylos" autoriai ,uzmirso" pasakyti, 
jog didzioji dauguma j4 siUlyml!: ir idej4 pries gerlt 
desimtmeti jau buvo igyvendinta tll paci4 rlimll pietinio 
korpuso griuvesiuose. Viskas ivyko, tik atvirkscia 
zinomam posakiui , ... ir zodis tapo kUnu ... " tvarka. ViSlt 
desimtmeti cia vyko teatro spektakliai istorine tematika, 
senosios muzikos festivaliai, vaik4 senosios muzikos 
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festivaliai ,Zaidziame senovt(", karunai ir kitoms 
istorinems temoms skirti vakarai, pamokos ir konkursai, 
autoriniai poezijos ir muzikos vakarai, buvo pastatyta XVII a. 
pr. opera, pastoviai veike archeologini4 radini4 paroda, 
buvo vedamos pamokos su videofilmll intarpais, daugelis 
kitll rengini4. 

Taigi, dide1e dalis ,Byloje" publikuojamos medZiagos 
yra autori4 susireikSrninimas. Tai ypac akivaizdziai rodo 
knygos pabaigoje ideta ,Lietuvos Didziosios 
Kunigaikstystes ValdoVI! riimll atktirimo ir paskirties bylos 
kronika" (toliau- Kronika), kurioje bandoma irodyti, kad 
svarbiausilt vaidmeni ValdoVll rfun4 atkurimo byloje 
suvaidino Vilniaus universiteto darbo grupe ir prof. dr. 
A. Bumblauskas. Kronikoje pateiktos 42 1987- 2006 metll 
laikotarpiui svarbios datos. Su pirmaisiais 15 metll (1987-
2001) siejama 14 datll. Jose Vilniaus universiteto darbo 
grupe dar neminima. IS 2002-2006 met4 laikotarpio 
isskirtos 28 datos, is kuri4 14-oje (lygiai puse) jau 
akcentuojama ir sios grupes veikla, ypatinglt demesi 
skiriant Lietuvos istorijos instituto direktoriaus doc. habil. 
dr. Alvydo NikZentaicio ir Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto dekano prof. dr. Alfredo Bumblausko 
santykiams su LR kulttiros ministru del j4 isbraukimo is 
Koordinacines komisijos sudeties. 

Tarp svarbi4 datll ir ivyki4 Kronikoje rninimas 2002 m. 
gruodZio 18 d. LR kulttiros ministerijos isakymas Nr. 478, 
kuriuo remiantis prof. dr. A. Bumblauskas itraukiamas i 
Koordinacint( komisijlt (pilnas pavadinimas 
Koordinacine kornisija Lietuvos DidZiosios KunigaikStystes 
Valdov4 riimll atkurimo ir paskirties koncepcijos 
igyvendinirnui). TaCiau visai nepamineta 1998 m. vasario 
9 d., kada kadencijlt baigiantis Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Algirdas Brazauskas ir kadencijlt pradedantis 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
pasirase ValdoVI! rlimll (Vilniaus piliq) globos aktlt. 

Visai nerninimas ir Prezidento 2001 metll kovo 28 d. 
dekretas Nr. 1258 ,Del ValdoVllrlimll tarybos prie Lietuvos 
Respublikos Prezidento sudarymo" (Bej e, min eta 
Koordinacine kornisija sudaryta sio dekreto nepanaikinus). 

,Bylos" autori4 susireiksminimlt Valdov4 riimll 
atkUrimo istorijoje antrina im.antrus, tarptautinill zodzi4 
gausa pasizymintis stilius. ,Todel kai kurie teoretikai 
(jiems priskirtinas ir minetas J. Riisenas) liberalistini 
,didi.ii naratyvlt", kaip pasizyminti monoperspektyvumu 
ir europocentrizmu, laiko nepritinkanciu ,atviroms 
visuomenems" ir jam priespriesina daugiaperspektyvlUi 
diskurslt" (p. 17-18). 

Kyla klausimas, koki vaidmeni ,Byla" galet4 
suvaidinti ValdoVll riimll atkUrirno istorijoje. Pradeti naujlt 
diskusijlt? Kam? Sis klausirnas kilo ir patiems autoriams. 
,Daugiau nei desimt met4 Lietuvos visuomeneje trukusias 
diskusijas del ValdoVl!: rlimll atkUrimo nutrauke Lietuvos 
Respublikos Seimas, 2000 m. priemt(s politini sprendimlt 
atkurti si pastatlt" (p. 19). 

I si klausifnlt ,Bylos" autoriai patys ir atsako: ,Siandien, 
paaiskejus, kad dominuojanti pozicija nelinkusi diskutuoti, 
si medziaga vienaip ar kitaip pretenduoja tik i tekstlt, 
atspindinti Lietuvos paveldosaugines min ties biikl((" (p. 14 ). 
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