
TRECif\JI ZURNALO LIETUVOS PILYS NUMERI ISLEIDZIANT 

AUDRONE KASPERAVICIENE 

Vilniaus pilitt valstybinio kultilrinio rezervato direktore 

Treciasis leidinio Lietuvos pilys numeris skaitytojus 
pasieks 2009 m. , minint Lietuvos vardo tilkstantmeti. Si 
data dar kart'!: suaktualina mustt tautos paveldo apsaugos 
ir tyrimtt problemas. Lietuvos pilitt istorija, archeologiniai 
tyrinejimai jau XIX a. paskatino romantikus atsigr((zti i 
lietuvitt tautos praeiti, aiskintis sios nedideles tautos 
saknis. Regimi ir dar neperskaityti lietuvitt valstybes ir 
istorij OS kelio zenklai aptinkami Vilniaus pilitt 
teritorijoje. Siekis geriau pazinti ir iprasminti lietuvitt 
valstybes ir kultilros raid'!: pries vienuolika mettt paskatino 
suteikti siai seniausiai sostines daliai griezciausi'l: apsaugos 
status'!: - sukurti Vilniaus pilitt valstybini kulturini 
rezervat'l:, kuris ir buvo isteigtas Lietuvos Respublikos 
Seimo 1997 m.liepos 2 d. nutarimu Nr. Vlll-388. Pravartu 
prisiminti 1996 m. gruodzio 19 d. priimt'l: Nacionalinio 
saugumo pag:rindtt istatym'l:, kurio 2 skyriuje skelbiama, 
kad vienas is nacionalinio saugumo sistemas elementtt 
yra kultilros paveldas, o valstybes pareiga - ji apsaugoti. 
Vilniaus pilitt valstybinio kultilrinio rezervato direkcija, 
suvokdama ypating'l: Lietuvos piliaviecitt svarb'l: ir jtt 
kultilrin(( vert((, sumane periodini t((stini leidini Lietuvos 
pilys. 2005 m. isleistas pirmasis furnalo numeris, kuriame 
publikuuti muksliniai straipsniai buvo skirti ne vien itin 
aktualiems Vilniaus Zemutines pilies tyrimams, bet ir 
kitoms senoms Lietuvos piliavietems- Trakams, Kemavei. 
Antrasis fumalo numeris, pasirod((s 2007 m. pabaigoje, 
toliau t((se pradet'l: darb<!, daugiausia vietos jame skirta 
siandien svarbiai Vilniaus Zemutines pilies ValdOVtt rumtt 
archeologinitt ir istorinitt saltinitt tyrimtt rubrikai. Taciau 
pastaraisiais metais pradejo rysketi kitokios, ne maziau 
aktualios bendresnio pobudzio problemas - tai visos 
Vilniaus pilitt rezervato teritorijos geologine sandara, 
teritorijos reljefo kilme ir jame vykstantys natilralus 
procesai. Kartu aiskeja didelis kompleksinitt istorinitt 
tyrinejimtt poreikis. Vilniaus pilitt valstybinio kultilrinio 
rezervato direkcija pasirinko platesni publikuojamos 
medziagos spektr'l: ir globalesnio poziurio strategij'l:, 
pagrist'l: naujausiais tyrimais. Todel treCiojo Lietuvos pili!{ 
fumalo numerio publikacijos krypsta kiek k:ita linkme
cia gilinamasi i kompleksines geologijos tyrinejimtt ir 
istorines problemas. 

Butinyb(( atidziau pasiziureti i Vilniaus pilitt 
kompleksa geologines problemas iskele nuolat 
besikartojanCios kalntt nuosliauzos ir urbanistine pletra. 
Tapo aisku, kad vykstant sparcioms statyboms bUtina 
sukurti tinkamas S'!:lygas sistemingiems ir ilgalaikiams 
moksliniams tyrimams, kurie padettt geriau pazinti 
fundamentines ivairitt gamtos procestt priezastis. Kaip 
parade Vilniaus pilitt valstybinio kultilrinio rezervato 
direkcijos ketveritt mettt veiklos patirtis, irninti Vilniaus 
pilitt ir seniausio miesto pradzios mislitt neimanoma be 
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issamitt kalvyno geologines sandaros tyrimtt. Vilniaus 
pilitt teritorija, kurios didZiosios dalies del susiklosciusitt 
istorinitt aplinkybitt nepasiglemze miestas, turi unikali'l:, 
dar iki galo neatskleist'l: mokslin(( ir pazintin(( geologin(( 
bei geomorfologin(( vert((. Sis erozinis kalvynas saugo 
informacij'l: apie paskutiniais ledynmeciais vykusius 
geologinius procesus Lietuvoje ir yra labai reiksmingas jtt 
pazinimui. Su unikaliu krastovaizdziu, kuriame isikUre, 
augo, klestejo bei nuosmukio ir nelairnittlaikus isg:yveno 
busimos Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes sostines 
branduoli sudariusios pilys, skaitytojus supazindina 
fizinitt moksltt daktares Rimantes Guobytes straipsnis 
,Vilniaus pilitt teritorijos egzotiskasis reljefas ir gelrnitt 
sandara". Straipsnyje taip pat aptariami siuo metu itin 
aktualus besiformuojancitt nuosliauztt klausimai ir jtt 
priezastys. Sie procesai ne tik kenkia unikaliam reljefui, 
kuris per pastaruosius simtmecius zenkliai pakito, bet ir 
kelia pavojtt kultilriniam sluoksniui. Rezervato teritorija 
sutampa su dviejtt valstybes saugomtt archeologijos 
vertybitt ribomis: Vilniaus piliakalnio, kuri sudaro Trijtt 
Kryzitt ir kitos aplinkines kalvos, ir Vilniaus piliavietes, i 
kuri'l: patenka Aukstutine ir Zemutine pilys. Vakartt 
Europos sostinese tokitt mazai urbanizuottt archeologinitt 
teritorijtt miesto centre beveik nebera, todel Vilniaus pilitt 
rezervatas atveria unikalias galimybes ivairitt sriCitt 
mokslininkams stebeti ir tyrineti sios teritorijos reliktus. 

Dar daugiau klausimtt kyla istorinitt tyrinejimtt srityje. 
Salia svarbaus Lietuvos valstybei objekto- ValdoVtt rlimtt
itin aktualUs tampa iskilUs mlistt kultilros paveldo obj ektai 
(Aukstutine pilis, Katedra, istorine pilitt infrastruktUra ir 
jtt rysiai su rniestu). Tenka padeti nemazai pastang4. naujai 
apm'l:stant dar XIX simtmetyje vykdyttt pilitt teritorijos 
tyrimtt rezultatus, juos gretinant su XX a. pasiektais 
apibendrinimais. Sias pastangas atspindi Vilniaus pili4. 
valstybinio kulturinio rezervato direkcijos Mokslinitt 
tyrimtt skyriaus vedejos dr. Birutes Rutos Vitkauskienes 
straipsnis ,Parnirstas Vilnius. Is Vilniaus pilitt tyrinejimtt 
istorijos", kuriame nagrinejami Vilniaus pili4. ir miesto 
ivaizdzio formavimosi klausimai. Publikacijoje 
isryskinamos iki siol gyvo romantizuoto Lietuvos sostines 
ivaizdzio sukurimo aplinkybes, ivertinami XIX a. 
spaudoje publikuoti Vilniaus pilitt vaizdai, aptariami 
senieji miesto planai. Kaip atsvara romantik4. sukurtai 
miesto vizijai pristatorni visiskai uzmirsto Vilniaus rniesto 
istorijos tyrinetojo, pries Antr~i pasaulini kar'l: cia 
dirbusio architekto Zigmunto Mecislovo Caikovskio, 
,isimylejusio Vilnilb jo istorij'l: ir architektilr'l:", sukUrusio 
sav~'l: Vilniaus senamiescio raidos versij'l:, darbai. Jo 
izvalgos idealiai sutapo su pastaraisiais metais istoriktt 
atskleista Vilniaus urbanistine struktilra. Siuo straipsniu 
bandoma aktualizuoti XX a. ketvirtajame-penktajame 
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2008 m. lapkritis. Editos Povilaitytes fotograflja 

desimtmetyje vykdytus tyrimus ir metodus, kurie gerokai 
p1imirsti dulka arch)'Vll stalciuose. 

Istorinill saltinill tyrinejimai lieka miiSll zurnalo 
prim·itetine sritimi. Ypac reiksmingi pastaraisiais metais 
nuosekliai vykdomi Dubingill piliavietes tyrimai, kuriuos 
gilina istorinill mokslll daktare, Radvilll girnines istorijos 
specialiste Raimonda Ragauskiene. Vel griztame prie 
labai svarbaus Vilniaus pilill rezervato teritorijos 
objekto - XV a. Katedros - istorijos . Dr. Stephenas 
C. Rowellas publikuoja dokumentus is Vilniaus kapitulos 
archyvo ir Jogailos universiteto Krokuvoje rankrastyno, 
is kurill ryskeja beveik visiskai netirta XV a. atlaidll 
praktika Lietuvoje. Skelbiami dokumentll tekstai didina 
sio straipsnio vert((. Svarus jauml.ill istorikll inasas i 
Lietuvos pilill tyrinejimus. Pastaraisiais metais nuolat su 
zurnalu bendradarbiaujantis Vytas Jankauskas savo 
straipsnyje ,Pilis ir prestizas : Gediminaicill 
kunigaikstystes XV amziuje" nagrineja politini 
Gediminaicil! dinastijos atsakl! valdomll pilil! kontekst<t. 
Domininkas Burba i dienos svies<t iskele visiskai iki siol 
nezinomus Vilniaus pilininko dokumentus ir pabande 
rekonstruoti, kokia Vilniaus teritorija buvo pilininko 
valdzioje XVIII a. antrojoje puseje. Lietuvos nacionalinio 
muziejaus istorikas Eduar~as Remecas pristato 
numizmatikos radinius Vil11iaus Zemutines pilies 
teri t01ij o j e. 

Skaitytojus turetl! sudominti nauja ikonografijos 
tyriml! rubrika. Kostiumo istorijos specialiste dr. Riita 
Guzeviciiite izvalgiai lygina Lietuvos didziojo 
kunigaikscio Vytauto dukters , Maskvos didziosios 
kunigaikstienes Sofijos, atvaizdus ir pateikia netiketas jll 
interpretacijas. 
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Zurnalas Lietuvos pilys yra atviras kitll salil! 
mokslininkams. Ypac svarbi Baltarusijos, Ukrainos , 
Lenkijos, Latvijos ir kitll Centrines ir RYtll Europos salill 
pilill restauravimo patirtis. Inzinierius architektas Piotras 
M. St((pienis is Krokuvos supazindina su Vavelio kalvos 
statinil! konservavimu 1990-2008 m. Autorius yra didel(( 
patirti turintis architektiiros konservavimo specialistas. 
Siuo straipsniu atkreipiamas demesys i Lenkijoje 
susiklosciusias tvirtas architektiiros paveldo restauravimo 
ir konservavimo tradicijas, kurios remiasi moksliniais 
tyrimais ir vadovaujasi grieztomis metodikomis. Tai 
mokykla, kurioje pirrniausia siekiama issaugoti autentisk<t 
vertybes substancij'l:, taip pat nepazeisti autento vertyb(( 
atkuriant ar pritaikant. Sis straipsnis parodo, kad 
istorinems pilims reikalinga nuolatine restauratoriaus 
prieziiira ir kad konservavimo darbai tokiuose objektuose 
niekada nenutriiksta. 

Verta prisiminti, kad be tyriml! nera ir paveldo 
apsaugos. Nuo Vilniaus pilil! rezervato ikiirimo prabegus 
jau daugiau negu desimciai metll vis geriau matyti, kad 
vien apsaugos reglamentavimas ir pagreiti igaunantis 
duomenll kaupimas neuztikrina turiml! vertybill 
issaugojimo. Reikalingi tyrinejimai ir kritine duomenll 
bei saltinil! analize. Tik jais remiantis bus galima 
subrandinti vertybil! issaugoj im<t uztikrinancias 
metodikas. 

Tikimes , kad treciajame zurnalo Lietuvos pilys 
numeryje publikuojami ivairil! mokslo ir kultiiros sricill 
straipsniai pritrauks daugiau skaitytojl! ir padidins 
besidomincil! ir mylinCil! savo krasto istorij<t zmonil! biiri. 

5 


