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Lietuvos didysis kunigaikStis Aleksandras ir jo epocha. Mokslini71:. straipsni71:. rinkinys, 
Vilnius: Vilniaus piliq valstybinio kultiirinio rezervato direkcija, 2007, 239 p. , iliustracijos. 

Straipsniq rinkini sudaro 2006 m. lapkricio 9-10 d. 
Vilniuje vykusios tarptautines mokslines konferencijos 
,Lietuvos didziojo kunigaikscio Aleksandro dvaro 
kultiira", kuri% minint didziojo kunigaikscio ir karaliaus 
Aleksandro Jogailaicio rnirties penkiq simtq metq sukakti 
surenge Vilniaus piliq valstybinio kultiirinio rezervato 
direkcija, pranesimai. Rinkini sudaro 20 autoriq is 
Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos darbai, 
pristatantys naujausius tyrinejimus. Knygoje skaitytojas 
ras istorikq svarstymus apie Lietuvos didziojo 
kunigaikscio Aleksandro bei jo zmonos didziosios 
kunigaikstienes Elenos asmenis, jq dvaro aplinklJ:, 
kunigaikscio pakelimo ceremonialo ypatybes, 
diplomatinius santykius su kaimyninemis valstybemis. 
Naujq izvalgq apie Zemutines pilies Iiimq statybq laikll: 
pateikta isanalizavus Lietuvos didzittitt kunigaiksCiq riimq 
teritorijoje rastas Aleksandro Jogailaicio monetas. 
Pristatomi naujausi archeologiniai Vilniaus miesto 
gynybines sienos ir vandentiekio sistemos tyrinejimai, 
kuriuos papildo Aleksandro politikos Lietuvos miestq 
at2vilgiu apzvalga. {domios ir netiketos dailetyrininkq 
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isvados apie didziojo kunigaikscio kapavietes 
pazenklinimlJ:, Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 
kostiumo raidlJ:. Naujq tekstologiniq tyrimq pateikia 
literatures istorikai, idejinio turinio aspektus atskleidzia 
Aleksandro antspaudai. Si knyga- pirmas bandymas 
pazvelgti i vieno is Lietuvos DidZiosios Kunigaikstystes 
valdoVtt asmenyb(( ir valdymlJ: is ivairitt pusil.b pradedant 
tarptautine krasto padetimi ir baigiant dvaro muzikine 
kultiira. Leidiniu siekta ne tik per2ilireti istoriografijoje 
isigalejusius didZiojo kunigaikscio Aleksandro asmenybes 
bei valdymo laikotarpio vertinimus, bet ir isryskinti 
svarbiausius negriztamus pokyCius, isivyravusius Lietuvos 
Didziojoje Kunigaikstysteje jam valdant: staciatikitt 
krypsmq, Katalikq Baznycios link, seslaus dvaro 
susiformavimlJ:, miestq augimlJ:, Renesanso kultiiros 
skverbimlJ:si. Visi sie veiksniai kele valstybes kultiiros lygi 
ir prestizlJ: to meto Vakarq Europos valdanciojo eli to akyse. 
Si knyga turetq patraukti ne tik specialistq, istorikq ir 
kultlirologl.l, bet ir pedagogq, visos savo salies istorija 
besidorninCios visuomenes demesi. 
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Vi1niaus pi1itt va1stybinio ku1tiirinio rezervato 
direkcijos periodinis 1eidinys, kuriame nagrinejama 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes pi1itt prob1ematika. 
Antrasis 1eidinio numeris yra skirtas Lietuvos didziojo 
kunigaikscio A1eksandro Jogai1aiCio (1492-1506) 500-
osioms mirties metinems. Minint silt datll:, 2006 m. ivyko 
ke1etas isimintintt renginitt: buvo surengta tarptautine 
moks1ine konferencija ,Lietuvos didziojo kunigaikscio 
Aleksandro dvaro ku1tiira" (1apkriCio 9-10 d. Vilniuje), 
kurios pagrindu isleistas straipsnitt rinkinys Lietuvos 
didysis kunigaikstis Aleksandras ir jo epocha, Lietuvos 
dailes muziejus pristate parodll: ,Lietuvos didysis 
kunigaikstis ir Lenkijos karalius Aleksandras" (atidaryta 
Taikomosios dailes muziejuje 2006 m. rugpjiicio 20 d.), 
rugpjiicio 19 d. va1dovo kaplJ: Vi1niaus Arkikatedroje 
bazilikoje pagerbe Respub1ikos Prezidentas Va1das 
Adamkus. Sis :Zurna1o numeris kaip ir ankstesnis islaike 
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Zurna1as Lietuvos pilys 2006, Vilnius: Vi1niaus pi1itt 
valstybinio kultiirinio rezervato direkcija, 2007, Nr. 2, 
119 p., iliustracijos. 

mokslo populiarinimo krypti. Daugiausia vietos jame 
uzima rubrika TYRlMAl, kurioje publikuojami Lietuvos 
ir uzsienio salitt tyrinetojtt straipsniai apie Lietuvos pilitt 
istorijll:, amatus ir amatininkus didzill.itt kunigaikscitt 
dvare, archeologinitt radinitt tyrimus, va1dovo laidojimo 
ceremonialo ypatybes . Prisimenant anapilin isejusi 
archeologll: Adolfll: Tautavicitt skelbiamas nepub1ikuotas 
jo straipsnis apie Zygirnanto Augusto gyvenimo metus po 
Barboros Radvilaites mirties 1551 m., paskutines jo dienas 
ir garsiojo lobyno likimlJ:. Zuma1o pabaigoje skelbiamos 
dvi recenzijos: Gintauto Zabielos ,Baltijos jiiros regiono 
pi1itt ir itvirtinttt miesttt tyrinejirnai" (Castella Maris Baltici 
VII, Greifswald, 2006) ir Vytauto UrbanaviCiaus ,Lietuvos 
Didziosios Kunigaikstystes ValdoVtt riimtt atkiirimo byla. 
Vieno poziurio likimas" (knyga hw paCiu pavadinirnu, 
Vilniaus universiteto leidykla, 2006). 
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Piliq_ tyrimo centro ,Lietuvos pilys" leidinys tttsia 
Vilniaus Zemutines pilies moksliniq_ tyrinejimq_ 
publikavimo tradicij'!:, kuri<~: pradejo 1989 m . Lietuvos 
istorijos instituto isleistas tomelis Vilniaus Zemutimis pities 
riimai (1988 met!{ tyrimai). IS viso buvo isleisti 5 tyrimq_ 
tomeliai. Tai antroji naujosios serijos knyga. Pirmoji -
Vilniaus Zemutine pi! is XIV a. -XIX a. pradzioje: 2002-
2004 m. istorinhfsaltinil{paieskos, sudarytojaR. Ragauskiene, 
Vilnius, 2006 - skirta istoriniams saltiniams, kuriuos 
surinkti ir apibendrinti buvo butina pradejus Zemutines 
pilies rumq_ atstatym<~:. Antrojoje knygoje pristatomq_ 
tyrinejimq_ spektras platesnis. Parengtos publikacijos 
suskirstytos i tris skyrius: pilies istorija, pilies archeologija 
ir istorines medziagos paieskos. Ankstesne Zemutines 
pilies tyrinejimq_patirtis parode, kad norint atskleisti rumq_ 
statybos istorintt raid<~: vien tik archeologiniq_ ir empiriniq_ 
architekturiniq_ duomenq_ nepakanka. Butini tyrinejimai 
is kiht sriciq_: dvaro gyvensenos, diplomatijos istorijos, 
karybos , socialines istorijos. Todel itin svariu inasu 
laikytini istorikq_ parengti moksliniai straipsniai , 
nusvieCiantys Maskvos pasiwitiniq_ priemimo ceremonial<~: 
(M. SirutaviCius), Zygimanto Augusto dvaro tautintt sudeti 
(R. Ragauskiene) , Vilniaus miesto ir pilies rysius 
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Moksliniq_ straipsniq_ rinkinys Vilniaus Zemutine pilis 
XIV a. -XIX a. pradzioje. 2005-2006 m. tyrimai, sudare 
Liudas Glemza, Vilnius: Piliq_ tyrimo centras ,Lietuvos 
pilys", 2007, 391 p ., iliustracijos. 
Straipsniq_ autoriai: Rasa Abramauskiene, Domininkas 
Burba, Liudas GleillZa, Inga Ilariene, Irena Kaminskaite, 
JUrate Kiaupiene, Elmantas Meilus, Rutile Pukiene, Aivas 
Ragauskas, Raimonda Ragauskiene, Valdas Rakutis, 
Eduardas Remecas, Marius SirutaviCius, Gintautas Striska, 
Erika Striskiene. 

(L. GleillZa), Vilniaus okupacij<~: 1655-1661 m. (E. Meilus), 
fragmenq is LDK artilerijos istorijos (V Rakutis), Vilniaus 
pilies gyventojq_ socialini portret<~: (A. Ragauskas, D. Burba). 
Pilies archeologijos skyriuje skaitytoj<~: sudomins 
dendrochronologines analizes pritaikymo metodika mediniq_ 
statiniq_ datavimui (G. Striskos ir R. Pukienes straipsniai, 
patikslintt ankstesnius duomenis), XIII-XVII a. medinitt 
dirbiniq_ ivairove (1. Kaminskaite ), numizmatikos radiniai 
(E. Remecas ), bandymai rekonstruoti rlimq_ grindq_ dang<~: ir 
zidinius (E. Striskiene, R. Abramauskiene). Treciasis 
rinkinio skyrius skirtas ikonografines medZiagos paieskoms: 
Cia skelbiami nauji duomenys is Austrijos valstybes archyvo 
Vienoje (surastas unikalus miniatiliromis iliustruotas XV a. 
pirmosios puses keliautojo Eberhardo Windecke's 
rankrastis, kuriame vaizduojamas pasarvotas Vytautas) ir 
kartografijos paieskq_ rezultatai Drezdene ir Berlyne 
(J. Kiaupiene, I. Ilariene ), XVIIl a. pabaigos Zemutines pilies 
teritorijos planai is Rusijos karo istorijos archyvo Maskvoje 
(L. Glemza) . Straipsniq_ rinkinys skirtas visq_ pinna 
mokslininkams, taCiau jame skelbiama medziaga turettt 
pasidometi mokytojai ir destytojai, skaitantys Lietuvos 
istorijos paskaitas. 
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LIBTIJVOS DmZIOJO KUNIGAIKSCIO 

ALEKSANDRO JOGAILAICIO 
DVARO &\SKAITV KNYGOS (1494-1504) 

Sia knyga Piliq tyrimo centras ,Lietuvos pilys" pradejo 
leidiniq serijq, skirt'! vienam is svarbiausiq Lietuvos 
didziojo kunigaiksCio dvaro gyvenimo saltiniq - dvaro 
izdo pajamq ir islaidq knygoms . Reikia tiketis, kad 
netrukus isvysime kitq valdovq - Zygimanto Augusto ir 
velesniqjq dvaruose rasytq S'!Skaitq publikacijas. S<!Skaitq 
arba izdo knygos Vakarq Europoje zinomos nuo XII a. 
Gerai islikusiose Italijos ir Anglijos pilyse iki siol dllla 
dvaro izdo rastininkq prirasyti tomai, kurie yra 
neikainojami finansq tvarkymo istorijos dokumentai. Sio 
leidinio autoriai mano, kad Lietuvoje izdo knygos galejo 
atsirasti bUtent didziojo kunigaikscio Aleksandro laikais, 
kai susiformavo seslus dvaro gyvenimas. Aleksandras po 
1492 m. beveik nuolat rezidavo Vilniuje. Dvaro iZdininkai 
suformavo nuolatinio atsiskaitymo su ivairiomis dvaro 
institucijomis ir atskirais asmenimis metq ketvirciais 
sistem'!. D. Antanaviciaus (Lietuvos istorijos institutas) 
ir R. Petrausko (Vilniaus universitetas) parengtame 
leidinyje publikuojamos visos iki siol surastos 1ietuvisko 
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Lietuvos didiiojo kunigaikSCio Aleksandro JogailaiCio dvaro 
sqskait71. knygos (1494- 1504) , parenge Darius 
AntanaviCius ir Rimvydas Petrauskas, Vilnius: Piliq tyrimo 
centras ,Lietuvos pilys", 2007, 568 p., rankrasciq faksirniles. 

Aleksandro dvaro izdo knygos (is viso ttys ), rasytos 1494-
1503 m. Visqknygq originalai saugorni Varsuvoje, Senqjq 
aktq archyve. Sis saltinis buvo zinomas Lenkijos 
istorikams, daugiausia j i tyrinej o Krzysztofas 
Pietkiewiczius. Taciau isverstas is lotynq kalbos ir 
parengtas spaudai pirm'l kart'!. Verte ir paaiskinimus 
parenge Mintautas Ciurinskas, Nijole Klingaite 
Daseviciene, Sigitas Narbutas ir Rimvydas Petrauskas. 
Leidinys turi issami'! pratann((, kurioje aptariamos 
Aleksandro Jogailaicio epochos, valdymo ir dvaro 
ypatybes (pateikiamas ir pratarmes vertimas i anglqkalb'l). 
Ypac vertinga siame leidinyje laikytina rodykle, kurioje 
pateikiami ne tik asmenvardZiai ir vietovardZiai, bet ir labai 
daug XV a. pabaigos - XVI a. pradzios gyvenimo realijq. 
Rodykle sudaryta is dviejq daliq - lotyniskosios ir 
lietuviskosios. Publikuojamos S'!Skaitq knygos svariai 
papildo jubiliejiniams didziojo kunigaikscio Aleksandro 
metams skirtq renginiq ir leidiniq cikl'!. 
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