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NAUJI PUSLAPIAI MEDINHJ PILHJ TYRIMUOSE 

GINTAUTAS ZABIELA 

Viduramziai bent jau karybos istonJOJe mums 
asocijuojasi su pilimis. Murinemis pilimis, kurios tankiai 
nusejusios ne vien&. Vakall! Europos saij, be kuri11 vaizd11 
neapsieina jokia knyga ar filmas apie t&. laikotarpi, kuri11 
didybe ar griuvesi11 romantika uzburia jas lankant. IS to ir 
atitinkamas visuomenes demesys joms: pilys lankomos, 
tyrinejamos, restauruojamos, pritaikomos nudienos 
poreikiams. Visa tai matome ir Lietuvoje. Tik cia tl!mlirinil! 
viduram:lil! pilil! - ant dviej11 rafikl! pirstl! suskaiCiuoti. 0 
Lietuvoje trumpu viduramzi11 laikotarpiu - kone nuolatinis 
karas su ordinu, kuris, pasak kai kuril! istoriktb truko net 
ketvirti tlikstantmecio. Tegul tai ir pagrazintas istorijos 
vaizdas, taCiau koVl! buta tmpais ir labai arsilb j11 metu buvo 
puolmnos, ginamos ir uzimmnos pilys. Bet daugiausia jos 
buvo medines. Salia beveik 10 Lietuvos murini11 pilil! is 
XIII-XV a. rasytini11 saltini11 zinome daugiau kaip 60 
medinil! pilil! vardl!, ir tai neskaitant baltl! genci11 pilaici11. 
0 kur dar gana gausus velyvieji piliakalniai, k:uriuose tik 
archeologiniai radiniai liudija apie cia buvusius medinius 
itvirtinimus, istorijos tekmeje likusius bevardziais. Taigi 
Lietuva yra medini11 pilil! krastas, ir tai yra mus11 savitumas 
ir isskirtinumas, nulemtas istorines tradicijos, gamtines
geografines ir valstybes ekonomines padeties. 

S&.lygos atsirasti medinems pilims (tuo metu tiksliau 
itvirtinimams) susiklire labai seniai, dar I tlikstantmetyje 
pr. Kr. , kai :lmones pradejo keltis gyventi ikalVl! virsunes ir 
jas tvirtinti. Bruksniuotosios keramikos kultliros laikais 
sie itvirtinirnai labai patobulejo ir II a. siai kultlirai isnykus 
tradicija nenutrliko. I tlikstantmetyje piliakalniai Lietuvoje 
igauna gerai itvirtintl! sleptuvilb diduomenes pilaiCil! ir net 
gyvenvieci11 branduolil! funkcijas . Jie labai ivairUs, taciau 
visus juos sieja mediniai itvirtinirnai. Nuo II tUkstantmeCio 
pradzios jau galime ieskoti medinil! pilill u:luomazg11. Is 
pradzi11 tai buvo gentines pilys, susikurus Lietuvos 
valstybei - ir valstybines. Daugiausia pastar&.sias ir zinome 
is rasytini11 saltini11. Paskiros medines pilys Lietuvoje 
isstovejo bent iki XV a. vidm·io. 

Nors istorines medines pilis su piliakalniais pradeta sieti 
dar· XX a. prad:lioje, atidesnio demesio jos sulauke tik nuo 
XX a. sestojo desimtmecio. Tik tuomet susikaupe minimali 
kritine saltini11 (ypac archeologinil!) mase, jau leidusi daryti 
tam tikrus apibendrinimus. Pradeta pristatyti sill pilil! 
materialin(( kultlir'b atskleisti istorin(( ir architektlirin(( raid'!, 
socialin(( ir karin(( reikSm((_. Tyrimai visomis siomis kryptimis 
vyksta iki dabar. Vieni paskutiniq, kartu ir naujausi11 toki11 
tyriln11 rezultatl! skelbiarni siame Lietuvos pili!{ numeryje. 
Jis is dalies parengtas Vilniaus pilil! valstybinio kultUrinio 
rezervato direkcijos 2009 m. ·vasario 26 d. organizuotame 
seminare ,Vilniaus pilil! valstybinio kultUrinio rezervato 
teritorijos ty:rimai" skailytl! pranesirn11 pagrindu. Daugiausia 
demesio jame buvo skiriama naujausi11 Vilniaus medines 
pilies, is saltini11 zinomos Kreivosios pavadinimu, vietos 
tyrim11 duomenims pristatyti. 

Siandien jau visuotinai sutariama, kad sios 1390 m. 
sunaikintos Vilniaus pilies vietos reikia ieskoti dabartinio 
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Kaln11 parko kalvose. Taciau kai kalba pasisuka apie 
konkreci&. sios pilies viet&., nuomones issiskiria. Tai 
nenuostabu: iki pat pastafl!il! metl! Kaln11 parko teritorija 
archeologiskai yra menkai tyrineta, o pati vietove nuo 
XIV a. pabaigos labai pasikeitusi: paveikta erozijos, 
nuplauta Vilnios, apardyta XVII ir XIX a. itvirtiniml!, 
ivairil! XX a. pertvarkym11, pagaliau labai apaugusi 
mectziais. Cia ne visur tinka archeologams wrastas tyrirn11 
metodas kasant perkasas ir visk&. kruopsciai fiksuojant. 
Vienur jose jau galima nieko neberasti, kitur susidurti su 
storais eroziniais ar supiltiniais sluoksniais, dar kitur ir 
isvis neimanoma tyrineti, nes pavirsius padengtas 
dabartinemis tvirtomis dangomis. Tai ypac pasakytina apie 
Dain11 sleni, kuriame dar 1956 m. buvo atkastos aiskios 
medinio Vilniaus liekanos. Todel siekiant giliau pazinti 
cia esancias sen<tsias struktUras buvo pasitelkti naujausi 
tyrim11 metodai, kurie pateike idomil! duomen11. Tai kiaurai 
zem(( , matantis" gem·adaras (Dainiaus Micheleviciaus ir 
Manto Budraicio publikacija), gilius sluoksnius pasiekti 
galintis gr&.ztas (Antano Peckaicio tyrimai) , pavirsi11 
defonnacijos ivertinimas pasitelkiant dabartines 
technologijas (Jono Satklino ir jo bendradarbil! tyrinejirnai). 
Naujai per:lvelgti ir negausus rasytiniai saltiniai apie si&. 
pili (istoriko Stepheno C. Rowello i:lvalgos). Remiantis 
visais siais duomenimis pabandyta atskleisti Dain11 slenio 
senojo uzstatymo struktlir&. ir sios teritorijos raid&. 
(archeologo S. Sarceviciaus pateikiami apibendrinirnai). 

Straipsni11 apie Kaln11 parko tyrimus blok&. graziai 
papildo pora platesnio pobudzio darb11. ,Medin((" 
Vilniaus tem<t pasitelkusi Zemutines pilies medziag&. 
pletoja Rutile Pukiene, identifikuodama XIII-XVI a. 
radini11 medien<t. Konceptual11 straipsni pateikia Oksana 
Valioniene, pagal visus iki tol sukauptus duomenis apie 
Vi lniaus paleoreljef<t ir urbanistin(( struktUr&. 
rekonstruodama vidurarn:lil! miesto raid&.. 

Lik(( straipsniai skirti daug platesnems problemoms 
pasiaiskinti. Vytas Jankauskas remdamasis istoriniais 
duomenimis aptaria Gediminaici11 kunigaikstystes LDK 
pietinese zemese. Baltarusi11 tyrinetojas Genadzijus 
Semianciukas apibudina Baltarusijoje stovejusi11 medinil! 
pili11 (Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes palikimas) 
tyrim11 problematik&.. Vidmantas Jankauskas pateikia jau 
murines LDK laikl! Naugarduko pilies ikonografinius 
saltinius. Galiausiai Ruta GuzeviCiute pazeria duomen11 
apie XIV-XV a. pilil! gyventoj11 aprang&.. 

Visa si skelbiama medZiaga yra naujausi (daugiausia 
2008 m.) tyrim11 duomenys, kurie pirmiausia yra labai 
svarbus Vilniaus seniausiai istorijai pazinti . Pastaroji 
laukia nesulaukia nauj11 apibendrinim11. Paskutine 
Vilniaus miesto istorija pasirode dar 1968 m., t. y. daugiau 
kaip pries 4 desimtmeCius. Nuo to laiko sukaupta galybe 
nauj11 duomen11 miesto istorijai, ypac jos seniausiam 
laikotarpiui, atskleisti. Norisi tiketi, kad siatne Lietuvos 
pili!{ nun1eryje skelbiami darbai nors truputi prisides prie 
naujos Vilniaus istorijos rasymo. 
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