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P R A T A R M Ė

umanymą parašyti knygą apie Lietuvos pilis, kaip apie kultūrinį

mokslo pažanga. Tiek visoje Tarybų Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje 

plečiantis paminklų apsaugai, kraštotyrai ir turizmui, iškilo 

aikštėn autentiškų žinių stoka šiame darbo bare ir neatidėliotinas 

reikalas mėgėjiškus, dažnai idealizuojančius, romantiškus spėliojimus 

pakeisti moksliniais įrodymais. Tai padaryti buvo galima tik po daug metų 

trukusių archyvinių ir lauko tyrinėjimų. Iki socializmo pergalės Lietuvoje 

tokių platesnio masto tyrinėjimų nebuvo, ilgą laiką neturėjome 

ir paminklų apsaugos įstatymo, todėl palikimas šioje srityje buvo labai 

skurdus. Nors istorijos ir kultūros paminklų tyrimas ir vienokių 

ar kitokių saugojimo priemonių paminklams taikymas tebėra 

šios dienos rūpestis, tačiau mūrinių pilių konservavimo ir restauravimo 

srityje padaryta nemaža, ir atliktą darbą reikia pelnytai įvertinti.

Ne mažiau svarbus ir paminklų pritaikymas šių dienų poreikiams.

Visiems šitiems dalykams aiškinti ir knygai apie pilis parašyti 

iš istorikų, archeologų, dailėtyrininkų ir architektų buvo suburtas 

10 autorių kolektyvas. Kuris šio kolektyvo narys kurią knygos dalį parašė, 

nurodyta turinyje. Skaitytojas, be abejo, pastebės, kad pasitaiko atvejų, 

kada vienas autorius tą pačią pastato detalę ar statybos laikotarpį 

aiškina vienaip, o kitas —  kiek kitaip. Interpietacija nesuvienodinta 

dėl dviejų priežasčių: 1) lauko tyrinėjimų atlikta nemaža, o tų tyrinėjimų 

publikacijų, kurios būtų kritiškai įvertintos, stinga, todėl architektai, 

projektavę arba konservavę bei restauravę paminklus, rašydami 

be kita ko rėmėsi ir savo stebėjimais; ir 2) pilių istorijoje yra dar 

neišaiškintų dalykų,ir jų aiškinimo gali būti ne viena, o kelios vienodai 

patikimos hipotezės.

Autoriams, vieniems daugiau, kitiems mažiau, teko naudotis 

Universiteto, Mokslų akademijos bibliotekų rankraštynais, Kultūros 

ministerijos Mokslinės gamybinės restauracinės dirbtuvės ir 

Mokslines-metodinės kultūros paminklų tarybos saugoma dokumentine

praeities palikimą, padiktavo istorijos, dailės ir architektūros
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medžiaga. Minėtų įstaigų vadovams ir bendradarbiams Lietuvos TSR 

Mokslų akademijos Istorijos institutas dėkoja už visokeriopas paslaugas 

autoriams, iš kurių septyni, nebūdami Mokslų akademijos darbuotojai, 

su Institutu mielai bendradarbiavo. Ypatingą padėką Institutas reiškia 

prof. dr. Z. Bochenskiui, Tautos muziejaus (Museum Narodowe) 

Krokuvoje direktoriui, parūpinusiam paminklų albumo, sudaryto 1827 m., 

fotografijas.

ISTORIJOS INSTITUTAS
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Į V A D A S

1. SUSIDOM ĖJIM AS PILIMIS

iuo metu pilys saugomos 
kaip istorijos paminklai, by- 
lojantieji apie ūkinę ir poli
tinę krašto istoriją, rodan

tieji praeities kariavimo būdus, 
statybos techniką ir architektūros 
meną. Susidomėjimas pilimis, kaip 
paminklais, kilo visai neseniai, pra
eitame šimtmetyje, romantizmo metu.

Romantizmas keitė pažiūrą į is
toriją ir į jos paminklus. Jo ideolo
gai aiškino, kad praeitis esanti ne
atsiejama nuo dabarties. Istorija —  
tai ne gerų ir blogų pavyzdžių rin
kinys, o vienintelis kelias dabarčiai 
pažinti. Toks pažinimas atskleidžiąs 
kūrybinę tautos dvasią.

Romantine dvasia Lietuvos istori
jas rašė Teodoras Narbutas, Juozapas 
Ignas Kraševskis, Simonas Daukan
tas ir Jonas Basanavičius. J. Basana
vičius pirmasis ėmėsi rašyti apie 
pilis. Iki jo apie atskiras pilis, kaip 
senovės paminklus, įvairiausiomis 
progomis užsimindavo V. Sirokomlė, 
M. Balinskis, T. Narbutas ir kiti pra
eities gerbėjai. Tačiau nė vienas iš 
jų neketino rašyti apie visas pilis 
arba bent didelę jų dalį. J. Basana
vičiaus rašinyje «Apie senovės L ie
tuvos pilis»1 surinktos iš metraščių 
žinios apipintos legendomis ir pada
vimais. Svarbiausia rašinyje —  žmo
nės, senovės lietuvių narsumas ir 
kryžiuočių žvėriškumas.

J. Basanavičius darė romantikams 
būdingą išvadą: lietuviai, ginkluoti 
menkais ginklais, turėdami prastes

nius už kryžiuočių šarvus ir kitus, 
kaip jis sako, kareivystės reikmenis, 
dengdamiesi kailiais, narsumu ir su
manumu nugalėdavę priešus.

Aiškindamas, kaip lietuviai statė 
pilis, J. Basanavičius teigė: „Darbi
ninkų visuomet buvo pervirš, nes 
kaip liuosybę savo tėviškės, savo ti
kybos ir prigimtą kalbą apginti nuo 
vokiečių-lenkų buvo dėl mūsų prose
nelių dalykas šventas, todėl ir pilių  
statyti ėjęs kiekvienas —  senas ir  
jaunas su didžiausiu noru iš viso pa
vieto». Esą, kai kuriose pilyse volai 
rieškučiomis arba kepurėmis supilti 
ir  sunešioti. Dabartiniais laikais to
kios vienybės ir tėviškės meilės ne
besą. Rašinio tikslas: žadinti tautinę 
vienybę ir meilę, nesigilinant, kiek 
toks pilių  statybos ir gynybos nu
švietimas moksliškai pagrįstas. K a l
bėdamas apie pilis, jis rado gerą 
progą plačiausiai papasakoti apie 
Pilėnų karžygį Margirį, apie Kauno 
pilies išgriovimą 1362 metais. Siek
damas parodyti «mūsų prabočių 
narsybę», Basanavičius abiem atve
jais pabrėžė moralines kariaujančių 
pusių savybes.

J. Basanavičius išaukštino pilių  
reikšmę kovose su kryžiuočiais ir 
paskatino kitus romantikus, savo 
tautiečius, gerbti pilis, apipinant jas 
literatūrinėmis legendomis ir užde
dant šventumo aureolę. Retas kuris 
piliakalnis arba šiaip jau vardą tu
rįs kalnas romantizmo epochoje ne
susilaukė legendos. Tačiau tiek

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

1 J. B a s s a n a w i c z u s ,  Apie senovės s a n a v i c z i u s ,  Apie senovės Lietuvos
Lietuvos piles, —  „Auszra", 1883 m., pilys, Tilžė, 1891.
Nr. 1— 6, 8— 10; 1884 m., Nr. 1; J. B a-
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J. Basanavičius, tiek ir kiti tauti
nio atgimimo laikotarpio romanti
kai daugiausia domėjosi ne pilimis, 
kurios dar tebestovėjo arba kurių 
buvo griuvėsiai, o piliakalniais, at
rodančiais paslaptingiau. Romanti
kai nedarė skirtumo tarp piliakalnio 
ir pilies.

Romantizmas paskatino rinkti ir 
užrašinėti padavimus apie pilis. La
biausiai paplitusi pažiūra, kad pilia
kalniai—  supilti kalnai. Juos supy- 
lę ne paprasti žmonės, o m ilžinai2. 
Milžinai veikia daugelio tautų he
rojiniame liaudies epe. Lietuvoje 
piliakalniai priskiriami milžinams 
greičiausiai dėl dviejų priežasčių: 
1) paprasti žmonės kalno supilti ne
gali ir 2) buvo žinomi milžinkapiai. 
Maironis dainavo «Milžinų ten kau
lai pūva, verkia jų kapai».

M ilžinų kapais buvo laikomi p il
kapiai, kur supiltieji kapai daug 
didesni, negu paprastuose palaido
jimuose. Buvo manoma: jeigu ka
pas didelis, tai tokio pat dydžio 
turėjęs būti ir numirėlis. Tai buvo 
laikoma įrodymu, kad m ilžinai kaž
kada iš tikrųjų gyveno.

Buvo piliakalnių, susijusių su 
apeiginiu kultu ir num irėlių laido
jimu. Ypač mėgo piliakalniuose lai
dotis XVIII a. į dievą netikintieji 
bajorai. Už tai juos pačius ir jų gi
mines barė kunigai bažnyčiose. Ne
abejingas tam buvo ir vyskupas 
Motiejus Valančius. Jis rašė, kad 
antrojoje XVIII a. pusėje daug ba
jorų, niekinančių bažnyčią, mirę be 
kunigo, kad, jau mirties patale bū
dami, jie nekviestus kunigus pro 
duris išguldavę, o savo testamen
tuose prašydavę palaidoti juos ne

bažnyčios rūsyje arba šventoriuje, 
o kur nors ant piliakalnio viršū
nės 3. Vadinasi, pagoniškai garbin
gose vietose.

Pagal liaudies padavimus pilia
kalniuose prasmegę dvarai ir nu- 
grimzdusios bažnyčios4. Padavimais 
ir legendomis buvo tikima. Dėl to 
piliakalniai buvo laikomi šventais 
ir paslaptingais. Jų  neardavo ir iš 
dalies apsaugodavo nuo ardymo, 
tik šventvagiai slapta ieškodavo 
juose aukso ar sidabro.

Į mūrines pilis, kurių griuvėsiai 
tebestovėjo, buvo žiūrima kaip 
į kunigaikščių rezidencijas. Rašyti 
apie tokias pilis, kaip apie archi
tektūros paminklus, buvo sunkiau. 
Tam neužteko gerų norų —  reikėjo 
turėti matavimus, brėžinius, foto
grafijas.

Rusijos imperijos senatas atkrei
pė dėmesį į pilis ir į kitus architek
tūros bei istorijos paminklus, kaip 
į nykstantį turtą. 1827 m. Vilniaus 
gubernijoje, kaip ir kitose Rusijos 
gubernijose, buvo padaryti minėtų 
paminklų brėžiniai ir trumpi apra
šymai. Brėžiniuose pateikiami pa
statų pamatų planai su paaiškini
mais ir paspalvinti pagal mastelį 
daryti išlikusių pastatų arba griu
vėsių vaizdai. Pridėtos trumpos is
torinės žinios apie paminklą kartais 
labai netikslios. Tačiau iš planų ir 
vaizdų matyti, kaip paminklas at
rodė X IX  a. pradžioje, vadinasi, be
veik prieš pusantro šimto metų. 
Vilniaus gubernijos paminklų planų 
ir vaizdų kopijų atlasas šiuo metu 
saugomas Krokuvoje, Tautos mu
ziejuje. Tai labai vertingas ikono
grafinis šaltinis Lietuvos pilių isto-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ сто

2 P. T a r a s e n k a ,  Lietuvos Piliakalniai, 4 P. T a r a s e n k a ,  Lietuvos Piliakalniai,
Vilnius, 1956, p. 97. p. 97.

3 M. W o ł o n c z e w s k i s ,  Zemajtiu Wis- 
kupiste, t. Il, Vilnius, 1848, p. 263.
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rijai; dalis tų planų ir vaizdų pub
likuojama šioje knygoje.

Po 1831 ir 1863 m. sukilimų ca
rinės Rusijos įstaigos ieškojo Lietu
voje to, kas galėjo būti rusiška ir 
pravoslaviška. Ta linkme buvo krei
piama visa kultūrinė politika. Ne
paisant tokios politikos, rusų moks
lininkai archeologai atliko nemažą 
paslaugą. Ekspedicijų ir ekskursijų 
metu rinkdami eksponatus ir tirda
mi stovyklas bei kapinynus, jie su
sidomėjo ir piliakalniais, kaip ar
cheologiniais objektais, stengdamie
si pažvelgti į jų vidų. Nors archeo
loginiuose tyrinėjimuose piliakalniai 
užėmė labai nežymią vietą, tačiau 
pradžia buvo padaryta. F. Pokrovs
kis vieną iš savo straipsnių paskyrė 
rytinės Lietuvos dalies pilkapiams 
ir piliakalniam s5. 1906— 1908 m.
Archeologinės komisijos pavedimu 
V. Kaširskis tyrinėjo keletą Ignali
nos apylinkių pilkapynų ir Mažu- 
lonių piliakalnį, kurio ištyrė dalį 
aikštelės. Pradėtą jų darbą tęsė 
lenkų ir lietuvių archeologai, iš 
kurių pasižymėjo Tadas Daugirdas 
ir Liudvikas Kšyvickis. Iki pirmojo 
pasaulinio karo L. Kšyvickis buvo 
žymiausias Lietuvos piliakalnių ty
rinėtojas. Jis kasinėjo Gabrieliškių- 
Naukaimio, Derbutų, Veliuonos, 
Petrašiūnų, Moškėnų, Vorėnų ir  
Dūkšto piliakalnius6. J. Radziuky- 
nas parašė net knygelę apie pilia
kalnius 7.

Per pirm ąjį pasaulinį karą, Vo
kietijos kariuomenei užėmus Lietu
vą, buvo surašomas visas turtas, ta-

5 Ф. В. П о к р о в с к и й ,  К  исследованию 
курганов и городищ на восточной ок- 
райне современной Литвы,—  Труды IX 
археологического съезда, т. Il, Москва, 
1897, стр. 138— 196.

6 Р. K u l i k a u s k a s ,  R. K u l i k a u s 
k i e n ė ,  A. T a u t a v i č i u s ,  Lietuvos

me tarpe ir kultūrinis. Šiam dar
bui atlikti buvo kviečiami žinovai, 
įvairių šakų specialistai. Jų  tarpe 
buvo ir dailės bei architektūros 
istorikų. Jie susidomėjo bažnyčio
mis, dvarų rūmais ir pilimis. Oku
pacinėje vokiečių kalba leidžiamoje 
spaudoje pradėjo rodytis atskirų pi
lių  aprašymai, ir 1918 m. išėjo L ie 
tuvai skirtų straipsnių rinkinys8. 
Vienas straipsnis (be parašo) skirtas 
senovės lietuvių įtvirtinimams; dr. 
V. Hentšelis lygina lietuvių pilia
kalnius su vokiečių valburgais. V ie
nas straipsnis (be parašo) skirtas 
Krėvai ir Bernhardo Šmido —  Tra
kų pilies griuvėsiams. Nors šiuose v i
suose straipsniuose pasakojami ži
nomi dalykai, tačiau juose, ypač 
dviejuose pirmuosiuose, mėginama 
lyginamuoju metodu žinias suvesti 
į sistemą.

Pirmajame straipsnyje kalvos, 
kurias vietiniai gyventojai vadina 
piliakalniais, skiriamos į dvi pa
grindines grupes. Tos, kurios natū
ralios ir turi tik griovius bei py
limus, priskiriamos gana vėlyviems 
laikams, XVII a. karams su švedais. 
Tokiuose tariamuose piliakalniuose 
randama švediškų pinigų ir pana
šių reliktų. Dalį jų esą galima pri
skirti net Napoleono karams ir 
1830 bei 1863 m. sukilimams. K i
tai grupei priklauso tikrieji pilia
kalniai, atsiradę ankstyvaisiais la i
kais. Jie turi vieną bendrą bruožą: 
kalvos viršūnėje paaukštintus kraš
tus. Iš šono žiūrint, jie panašūs į 
geldą arba balną, o iš viršaus —

archeologijos bruožai, Vilnius, 1961, 
p. 27.

7 J. R a d z i u k y n a s ,  Suvalkų rėdybos Pi
liakalniai, 1909.

8 Das Litauen-Buch, eine Auslese aus der 
Zeitung der 10. Armee, 1918, p. 69— 82.
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primena kiaušinį, jų forma taisyk
linga, dažnai panaši į keturkampį 
suapvalintais kampais. Jų ilgis —  
nuo 30 iki 50 m, o plotis —  nuo 20 
iki 30 m. Tačiau pasitaiko ir žymiai 
didesnių, tokių, kaip Medvėgalis, 
kurio ilgis iki 100 m, o plotis —  
30 m.

Piliakalnių aukštis nevienodas: 
neretai 60— 70 m. Kai kurie pilia
kalniai be griovių, be pylimų, jų  
šlaitai taisyklingai nulyginti, daž
niausiai pasvirę 45°. Piliakalniui ne 
visada parenkama aukščiausia apy
linkės kalva: kai žmonės statė jose 
pilis, dar nebuvo paraku šaunamų 
patrankų. Svarbiausia žiūrėta tik, 
kad kalvos šlaitai būtų ne smėlingi, 
o molingi.

Kalvos viršūnės kraštai buvo 
aptveriami stačių kuolų tvora. Ran
dama tų kuolų nuodėgulių. P ilia
kalnio trobesiai buvo mediniai, 
lauko akmenų arba plytų mūro nuo
laužų juose neaptikta. Kalvos pilia
kalniams parenkamos prie upių ir 
ežerų, tačiau pasitaiko piliakalnių, 
įrengtų pelkėse ant dirbtinių kalvų 
su mediniais poliais. Patekti į juos 
galima buvo tik per slaptas, van
dens apsemtas kelių kilometrų i l
gumo kūlgrindas. Tokia kūlgrinda 
garsėjo piliakalnis Švėkšnos apy
linkėje.

Straipsnis parašytas, remiantis 
Liudviko Kšyvickio veikalo «Že
maičių senovė»2 9 duomenimis. 
V. Hentšelis lietuvių piliakalnius 
lygina su Vokietijoje esančiais pa
našiais paminklais, kurie aptinkami 
tik į rytus nuo Elbės, ankstyvaisiais 
viduramžiais slavų gyventose srity
se. Į vakarus nuo Elbės ir Skandi
navijoje jų nėra. Todėl atmestina 
mintis, kad jie turi ką nors bendra 
su normanais. Tačiau germanų val- 
burgai —  kulto ir įvairių kitokių 
apeigų vietos, o ne gynybiniai įtv ir
tinimai. Kadangi ir lietuvių pilia
kalniai laikomi bemaž šventais, tad 
jie gretintini su germanų, taigi ir 
skandinavų valburgais ir valhalais.

Po pirmojo pasaulinio karo bur
žuazinėje Lietuvos valstybėje stigo 
archeologų su reikiamu teoriniu 
pasiruošimu ir didesne praktika. P i
liakalnius daugiausia tyrinėjo Pet
ras Tarasenka10 * ir Vladas Nagevi
čius. Pirmasis 1933— 1934 m. kasi
nėjo Rokiškio ir Zarasų apskrityse, 
o antrasis ištyrė Apuolės ir Impil- 
ties piliakalnius. Trumpą V. Na
gevičiaus kasinėjimų apžvalgą pa
skelbė Jonas Puzinasn. Nors tai 
buvo žymi pažanga, tačiau piliakal
nius tebegaubė storas nežinios šy
das, kurį pašalinti teko tarybinei 
archeologijai.

2. SKIR TU M A S TA R P  PILIA K A LN IO  IR PILIES

Dar visai neseniai Lietuvos pi
liakalniai nebuvo laikomi sodyb
vietėmis. Į juos daugeliu atvejų

buvo žiūrima kaip į kulto apeigų 
vietas, kuriose degdavusi amžinoji 
ugnis, buvo aukojama dievams, lai-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9 L. K r z y w i c k i ,  Żmudź Starożytna, 
Warszawa, 1906.

10 P. T a r a s e n k a ,  Mielonų piliakalnis,—  
„Gimtasai kraštas", 1934, Nr. 2, p. 85— 86;
Городища Литвы,—  «Краткие сообщения 
института истории материальной куль

туры», вып. XLII, Москва, 1952; P. Ta
r a s e n k a ,  Lietuvos piliakalniai.

11 J. P u z i n a s ,  Naujausių proistorinių ty
rinėjimų duomenys,— „Senovė", IV, Kau
nas, 1938, p. 292— 297.
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dojami karžygiai ir t. t. Archeolo
gija, ypač tarybinė, nemaža prisi
dėjo, aiškindama piliakalnių pa
skirtį.

Pastaruoju metu archeologai at
kreipė dėmesį į piliakalnius be 
įtvirtinimų ir į piliakalnius, imtus 
vadinti miniatiūriniais 12. Pastarieji 
nedideli. Ypač mažos jų aikštelės 
(vidutiniškai —  100— 150 m2). Dau
geliu atvejų šių piliakalnių įtv irti
nimai stiprūs, pylim ai itin masyvūs 
ir labai statūs šlaitai. Be to, jiems 
būdinga dar tai, kad jų papėdėse 
pastebimi aiškūs buvusių gyvenvie
čių pėdsakai.

Migonių piliakalnio, įrengto 
aukštame Kruonos upelio kranto 
iškyšulyje, labai statūs šlaitai (75°) 
ir labai maža aikštelė (apie 100 m2). 
Visa išorinė pylimo dalis drauge su 
pietiniu šlaitu buvo išgrįsta stam
biais akmenimis.

Iš storo (2,6— 2,8 m) kultūrinio 
sluoksnio sprendžiama, kad pilia
kalnis turėjo būti gyvenamas. Bet 
kas galėjo gyventi tokioje mažoje 
aikštelėje? Tyrinę j ant paaiškėjo, 
kad iš pradžių aikštelė buvo beveik 
dvigubai didesnė. Stiprinant pilia
kalnį iš vidaus, aikštelė mažėjo, 
o gyventojų natūraliai turėjo dau
gėti. Gyvenvietė plėstis galėjo tik
tai piliakalnio papėdėje. Tokiu būdu 
Migonių piliakalnis, kaip gyvenvie
tė, pamažu turėjo netekti tiesiogi
nės reikšmės. Įtvirtinta kalno v ir
šūnė pradėta naudoti kaip slėptuvė,

12 R. V o l k č i i t ė - K u l i k a u s k i e n ė ,  M i
niatiūrinių piliakalnių Lietuvoje klausimu, 
kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, t. Il, 
Vilnius, 1959, p. 125— 137.

13 R. V o l k a i t ė - K u l i k a u s k i e n ė ,  M i
gonių archeologiniai paminklai (Jiezno 
raj.), kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, 
t. I, Vilnius, 1958, p. 44— 67.

14 O. N a v i c k a i t ė ,  Bačkininkėlių pilia-

kurioje buvo saugomas turtas ir, 
kilus pavojui, slėpdavosi žmonės. 
Migonių archeologiniai radiniai da
tuojami pirmojo tūkstantmečio v i
duriu 13.

Bačkininkėlių piliakalnio aikš
telės apatiniame sluoksnyje aptik
tos aiškios būsto (6X4 m) liekanos. 
Kokių nors didesnių pastatų likučių  
nematyti. Apskritai, kaip teigia 
tyrinėto j ai, viršutiniame piliakalnio 
kultūriniame sluoksnyje aiškesnių 
pastovaus gyvenimo žymių nėra14. 
Gyvenvietės kurtasi piliakalnio pa
pėdėje, ji užėmė maždaug 1 ha plo
tą ir buvo šiek tiek pakilesnėje 
vietoje.

Migonių ir Bačkininkėlių piliakal
niai su jų papėdėse įrengtomis gy
venvietėmis yra to paties laikotar
pio. Abu jie pergyveno tuos pačius 
pasikeitimus, abiejuose iš pradžių 
buvo įsikūrusios nedidelės bendruo
menės, o vėliau, bendruomenės na
riams persikėlus į papėdę, buvo 
naudojami kaip slėptuvės. Su pana
šiu reiškiniu susidurta ir Žiegždrių 
piliakalnyje, kuris buvo tyrinėtas 
1956 m 15.

Lavariškių piliakalnis buvo stip
rinamas, aukštinant pylimą. Dėl to, be 
abejo, sumažėjo aikštelė. Archeologų 
nuomone, pirm ieji du pylimo pa
aukštinimai datuotini I tūkstantme
čio viduriu, o paskutinysis —  XIII—  
X IV  a 16. Aikštelėje nebuvo kultū
rinio sluoksnio, būdingo pastoviai 
gyvenamiems piliakalniams. Migonių

kalnis, kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, 
t. Il, p. 103— 118.

15 D. P e t r a u s k a i t ė ,  Žiegždrių piliakal
nis, kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, t. Il, 
p. 119— 123.

16 R. V o l k a i t ė - K u l i k a u s k i e n ė ,  M i
niatiūrinių piliakalnių Lietuvoje klausimu, 
p. 130— 131.
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ir Bačkininkėlių piliakalniai nuo 
Lavariškių piliakalnio skyrėsi tuo, 
kad pirmieji du įrengti ir apgyven
dinti pirmaisiais mūsų eros amžiais, 
o slėptuvėmis paversti apie I tūks
tantmečio vidurį, tuo tarpu pasta
rasis apie I tūkstantmečio vidurį iš 
karto įrengtas kaip slėptuvė.

Apuolės piliakalnio viršūnėje 
būta trobesių, o viduryje —  2 m gi
lumo vandens baseino. Piliakalnio 
pylimas pradėtas pilti pirmaisiais 
mūsų eros amžiais. Jis buvo žemas, 
sutvirtintas medžio konstrukcijomis. 
V  a. piliakalnyje būta gaisro. Po to 
gyventojai supylė dvigubai aukštes
nį pylimą ir jo paviršių sustiprino 
moliu bei rąstų siena, kuri po kiek 
laiko vėl sudegė. IX a. pylimas dar 
kartą buvo paaukštintas, jo pavir
šius užpiltas storu molio sluoksniu 
ir sustiprintas skersai sudėtais ąžuo
liniais rąstais. XIII— X IV  a. pilia
kalnis buvo apleistas17. Apuolės pi
lis galėjo būti slėptuvė. Rimberto 
žinią, kad joje kovėsi 15 000 karių 18, 
reikia laikyti perdėta. Tačiau įtik i
ma, kad kautynės prie pilies vyko 
visą savaitę ir kad ją gynė iš visos 
apylinkės ar srities susirinkę vyrai.

Įpilties piliakalnį kelis kartus 
mini XIII a. šaltiniai. J į iš trijų  
pusių supa Juodupis. Pylimas ap
valios formos, jo aukštis nuo sau
sumos— 10 m, pamato plotis —  
36— 40 m. Piliakalnio aikštelė už
ima 7з ha. Vakariniu pylimo šlaitu 
eita kelio į pilį. Pylimas supiltas 
ne iš karto; jis sustiprintas akme
nimis ir rąstais. Vartų vietoje būta 
8 m ilgio, 3 m pločio ir apie 1,8 m 
aukščio tunelio, kurio šonus sudarė

dvi eilės ąžuolinių stulpų. Prie pilia
kalnio šliejosi sodybvietės, užėmu
sios beveik 5 ha plotą.

Piliakalnių paskirtį ir likim ą su
prasti daug padeda Aukaimis —  vie
tovė prie Batakių, ne kartą minėta 
XIII— X IV  a. rašytiniuose šaltiniuo
se. Iš duomenų apie Aukaimį maty
ti, kad XIII a. tai buvo sodybų 
kompleksas, į kurį įėjo pilis, prieš
pilis ir keletas arba keliolika pilėnų 
sodžių. Visus komplekso gyventojus 
Dusburgas vadina Aukaimio pilė
nais. Medžiaga rodo, kad nuolatos 
Aukaimio pilyje niekas negyveno. 
Tą faktą, jog 1305 m. kryžiuočiai, 
naktį užpuolę pilį, be vyrų, joje ra
do moterų ir vaikų, reikia aiškinti 
tik taip, kad arba vyrai, saugoję 
pilį, buvo atsivedę ir šeimos narius, 
arba, gelbėdamiesi nuo užpuolikų, 
pilyje suspėjo pasislėpti aplinkiniai 
gyventojair9. Pavojui negresiant, 
pilys slėptuvės būdavo paliekamos 
visai be sargybos.

Dusburgas (III, 243) pasakoja, 
kad 1291 m. vasario 2 d. Karaliau
čiaus komendantas Bertoldas Briu- 
havenas, vykdamas su 1500 karių 
į Veliuonos apylinkes, užklupęs tuš
čią Kolainių p ilį ir ją sudeginęs. Ši 
žinia siejasi su 1290 m. balandžio 
23 d. įvykiu, kai kryžiuočiai, užpuo
lę Kolainių pilį, rado pilies viršinin
ką Surminą bei 120 karių ir daug 
jų išžudę, o kitus —  sužeidę. Po to, 
kaip teigia Dusburgas, Surminas 
apleido sunaikintą pilį. Vadinasi, 
praėjus metams nuo šio užpuolimo, 
Kolainių pilis jau buvo apleista.

1295 m. Ordino komtūras Liud
vikas Libencelė žygio metu užtikęs

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ū

17 J. Pu  ž i n ąs ,  Naujausių proistorinių ty- 18 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai (toliau
rinėjimų duomenys, —  „Senovė", t. IV, LIS), t. I, Vilnius, 1955, p. 21.
p. 292— 294. 19 J. J u r g i n i s ,  Baudžiavos jsigalėjimas

Lietuvoje, Vilnius, 1962. p. 85— 88.
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jam dar ligi šiol nežinomą lietuvių 
pilį, kuri buvusi tuščia. Vietos gy
ventojai, pajutę pavojų, išsislapstė 
miškuose, nes buvo tikri, kad pilyje 
neįstengs apsiginti. Kryžiuočiai su
deginę šią p ilį ir nužygiavę toliau 
be jokio grobio (Dusb. III, 265).

Putvių (Kreivių kaimo lauke prie 
Akmenės upės), panašiai kaip ir 
Aukaimio, gyventojai ne tik ginda
vosi, bet ir saugodavo savo turtą. 
1307— 1315 m. kryžiuočiai puldavo 
Putvių pilį rudenį, kai «atstatytame 
priešpilyje buvo paslėptos visos 
derliaus atsargos» (Dusb. III, 299). 
1329 m. apsupti pilyje gyventojai 
sutiko pasiduoti, jeigu jiems bus 
leista pasišalinti iš pilies su turtu. 
1318 m. kryžiuočiai, užpuolę Juni- 
gedos (Veliuonos) ir Pistes (Peštvė- 
nų) pilis, sudegino jų priešpilius, 
kuriuose buvo sukrautas naujas 
derlius. Aukaimio, Putvių ir pana
šias pilis slėptuves galima pavadinti 
visuomeninėmis, nes jos buvo terito
rinės bendruomenės nuosavybė. 
XIII a. pabaigoje ir X IV  a. pradžio
je jos paskutinės šios paskirties pi-r 
lys Lietuvoje.

Iš kryžiuočių sudarytų Lietu
vos kelių aprašymų (Wegebericht)20 
aiškėja Aukaimio, Putvių ir pana
šių pilių likimas. Siame šaltinyje 
Aukaimis visai nebevadinamas p ili
mi. Jis čia tėra laukas, apie jį kal
bama jau tik kaip apie teritoriją, 
kurioje žemdirbiai turi namus. To
kios buvusios pilys kelių aprašyme 
dažnai minimos kaip kryžiuočių su
stojimo ir poilsio vietos. Teritorinė 
žemdirbių bendruomenė su pilim i 
slėptuve X IV  a. galutinai nustojo 
gyvavusi.

O 10 20 w  40 50 60 cm

1 pav. Kauno pirmosios pilies mūras iš lauko.

Išliko pilys tvirtovės su sumažė- 
jusiomis aikštelėmis ir dar labiau 
sutvirtintais pylimais, kuriose gy
veno kunigaikščiai arba jų vieti
ninkai —  pilių viršininkai. Tokiose 
pilyse būdavo nuolatinės įgulos, 
apie kurias Dusburgas (III, 300) ra
šo: «Lietuvoje buvo paprotys, kurio 
beveik visada laikytasi, saugant pa
sienio pilis. Jų karalius kuriai nors 
piliai saugoti skiria tam tikrą skai
čių ginkluotų vyrų, sakysime, vieno 
mėnesio ar ilgesniam laikotarpiui, 
kuriam suėjus, jie išeina, o į jų vie
tą ateina kiti».

Pilys slėptuvės atsiskiria nuo pi
lių  tvirtovių. Pirmosios išnyksta 
anksčiau, antrosios —  vėliau. Ta
čiau abi šias grupes jungia vienas 
bendras bruožas, dėl kurio šiandien 
jas vadiname nebe pilimis, o pilia
kalniais.

Pilies vardas lietuvių kalboje 
atsirado iš veiksmažodžio pilti,

□□□□□□□□□□□□□□□□a□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□&□£□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

20 Die litauischen Wegeberichte, Scriptores 
Rerum Pnissicamm (toliau SRP), t. Il, 
Leipzig, 1863, p. 662— 708.
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pylimas —  iš jo būtojo kartinio laiko 
abstrakto. Įrengdami kalnuose arba 
kalvose slėptuves ar gyvenvietes, 
mūsų proseneliai pylė ne pačius 
kalnus, o pylimus. Sutvirtinta pyli
mais gyvenvietė ir buvo vadinama 
pilimi. Žodžio piliakalnis tada dar 
nebuvo ir negalėjo būti. Jis atsira
do tada, kai iš pilių tebuvo likę 
žmogaus pakeisti kalnai, kai kuni
gaikščiams gyventi ir jų karinėms 
įguloms laikyti atsirado nauji pasta
tai, paveldėję senąjį pilių  vardą.

P ilį nuo piliakalnio skiria m ūri
nė siena. Piliakalniai turi pylimais 
paaukštintus šlaitus ir apsauginius 
griovius. Jų šlaitams ir pylimams 
sutvirtinti buvo «naudojami rąstai, 
akmenys ir molis, bet nebuvo mū
rijamos sienos. Tokių sienų atsira
dimas yra susijęs su civilizacijos 
epochos pradžia. Jos nusako dviejų 
seniausių visuomeninių formacijų 
ribą. Piliakalniai —  pirmykštės 
bendruomeninės santvarkos palikuo
nys, o pilys —  klasinės visuomenės 
pranašai, atsiradę drauge su mies
tais ir valstybine valdžia.

Savaime suprantama, kad ir 
feodalizmo klestėjimo epochoje gre
ta mūrinių buvo statomos medinės 
pilys, tačiau nė viena iš jų iki mū
sų dienų neišliko. Kalvas arba kal
nus, kur stovėjo feodalų medinės 
pilys, dabar taip pat vadiname pi
liakalniais. Ukmergėje, Maišiagaloje 3

arba Nemenčinėje stovėjo pilys, ta
čiau tai, kas yra piliavietėse išlikę, 
dabar vadiname nebe pilimis, o taip 
pat piliakalniais. Pilies ir piliakal
nio sąvokos virto moksliniais ter
minais.

Mūrinė siena nepakeitė senojo 
pilies vaizdo iš pagrindų. Ji atsira
do, galima sakyti, ne kaip pakaita
las, o kaip priedas prie pylimo, 
griovio ir gyvenamųjų medinių pa
statų. Todėl ir pilies vardas tą pa
tį reiškė. Pilys su mūro sienomis 
buvo statomos ne tik kalnuoąe, bet 
ir slėniuose, lygiose vietose, net sa
lose. Sunaikintos pilies vietoje iš
lieka griuvėsiai, o piliakalnių —  
degėsiai. 4

Piliakalnių Lietuvoje žymiai 
daugiau, negu pilių. Piliakalniai 
skaičiuojami šimtais, o pilys —  de
šimtimis. Visai lengva suprasti, ko
dėl. Piliakalniai, kaip įtvirtintos so
dybos, buvo kuriami kelis tūkstan
čius metų, o pilys —  keletą šimtų 
metų. Piliakalniai skirstomi pagal 
įrengimą —  į kalvinius, krantinius —  
ir pagal formą —  į ovalinius, lygiai 
ar įstrižai nupiauto kūgio, trikam
pius, keturkampius, viengubos arba 
net dvigubos piramidės!21 Piliakal
niai —  archeologijos mokslo tyrinė
jimo objektas, pilims archeologų 
neužtenka. Joms reikia rašytinių 
šaltinių žinovų, architektų ir meno
tyrininkų.

3. PILYS IR JŲ YPATYBĖS

Padarius išvadą, kad p ilį nuo pi
liakalnio skiria mūrinė siena, nesun
ku suprasti, ko reikia ieškoti, no
rint išaiškinti pilių atsiradimo pra

džią. Reikia surasti seniausius mūro 
likučius, arba, kitaip pasakius, riša
mosios medžiagos gamybos pradžios 
pėdsakus. M ūryti žmonės išmoko,

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DDDDDOŪD□□□□□□□□□□□□□

21 P. T a r a s e n k a ,  Lietuvos Piliakalniai,
p. 8— 10.
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valstybei kuriantis ir jai stiprėjant. 
Lig i tol lietuviai ir  kiti Pabaltijo 
gyventojai akmenimis pylimus tvir
tino, brastas grindė, iš jų užtvankas 
statė, užtvaras krovė, bet nemokėjo 
akmenų surišti. Pirm oji žinia apie 
pilies mūrijimą iš akmenų siekia 
1185 m. Vyskupas Meinhardas, įsi
kūręs lyvių žemėje ir, bijodamas 
vietinių gyventojų bei lietuvių puo
limo, nusprendė pasistatyti tvirtą, 
nepaimamą pilį. Tam reikalui per 
pirklius jis pakvietė iš Gotlando sa
los mūrininkų. Ikškilėje gotlandie- 
čiai meistrai per vieną vasarą tokią 
pilį ir pastatė. Žemgaliai, laikydami 
vyskupą ir jo ginkluotus palydovus 
savo priešais, kėsinosi p ilį nugriau
ti. Kaip pasakoja kronikininkas 
Henrikas Latvis (I, 6), jie bandė 
virvėmis nuversti pilies sienas į 
Dauguvą ir labai nustebo, pamatę, 
kad akmenys tvirtai laikosi. Iš to 
daroma išvada, kad žemgaliai ne
mokėjo surišti akmenų kalkių skie
diniu. Jie žinojo krūsninės kon
strukcijos mūrą, kraunamą iš nesu
rištų lauko akmenų.

Gotlando saloje mūrinė archi
tektūra buvo plačiai paplitusi, o jos 
mūrininkai garsėjo visuose Baltijos 
jūros pakraščiuose. Kitoje Lietuvos 
kaimynystėje mūrinė statyba taip 
pat buvo paplitusi. Gardine, kuris 
gana anksti įėjo į Lietuvos valsty
bę, mūrinės architektūros pamink
las, atkastas pilies teritorijoje, yra 
XII a. cerkvė.

Gardino pilis statyta aukštame 
Nemuno krante ties jo posūkiu 
į šiaurę. Pilis saugojo perėjimą per 
Nemuną ir gynė tautą, kuri gyveno 
dešiniajame jo krante, nuo galimų 
pavojų iš pietų. Stovėjo ji gerai pa
čios gamtos apsaugotame kalne: iš 
pietų ir šiaurės vakarų teka Nemu
nas, iš šiaurės p ilį saugo Nemuno 
intakas, baltarusių vadinamas Ho-

2 pav. Medininkų pilies mūras

rodničianka, o iš kitų pusių ją su
po gilus, greičiausiai natūralus 
griovys.

Archeologiniai tyrinėjim ai pilies 
rajone išaiškino nemaža įvairių  
laikų ir kultūrų liekanų. Aptikta 
keturių m ūrinių pastatų ir medinių 
namų liekanos. 7— 8 m gilumoje at
kasta cerkvė: trijų  navų su aštuon
kampiais piliorais viduryje ir trijų  
absidų, iš kurių viena, vidurinioji, 
suploto elipsio lanko formos. Cerk
vės ilgis —  apie 17 m, plotis —  
apie 12 m, aukštis galėjęs siekti 
3 m. Šios cerkvės sienos mūrytos 
bizantiškai. Plytos labai plonos: 
kalkių skiedinio siūlės tarp plytų  
tokio paties storio, kaip ir pačios 
plytos.

Gardino pilies cerkvė, perkūno 
įtrenkta, sudegė 1183 m. su medine 
pilim i. Po gaisro ji nebuvo atstaty
ta. Ant jos griuvėsių ir dar ant spe
cialiai suverstų akmenų buvo pa
statyta nauja, tik žymiai mažesnė 
(apie 9 m skersmens), cerkvė. J i 
bizantinio-romaninio stiliaus, turėjo 
vieną elipsinę absidą ir du kvadra
tinius piliorius. Plytos daugiausia 
bizantinio formato, nors pasitaiko
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З pav. Gardino pilies mūras

ir įvairaus dydžio storesnių, ne
būdingų ankstyvajai, po gaisro už
verstai cerkvei.

Lietuvą ėmus valdyti Mindaugui 
(1236— 1263), Gardinas ir visa jo 
žemė įėjo į Lietuvos Didžiąją K u
nigaikštystę. Gardino pilis pasidarė 
viena iš svarbiausių Lietuvos tvir
tovių kovose su kryžiuočiais. 
1283 m. kryžiuočiai ją pirmą kar
tą sugriovė. Atstatytoji pilis ilgai 
atlaikė daugkartinius kryžiuočių 
puolimus. Nuo Vytenio (1295— 1316) 
valdymo pabaigos Gardino pilis pa
sidarė stipriausia Lietuvos valstybės 
tvirtovė pietuose. XIII— X IV  a. ji 
dar tebebuvo medinė. Vytautas pa
vertė ją mūrine. Gardino pilis pa
sidarė analogiška Vilniaus piliai. Ji 
susidėjo iš dviejų dalių: aukštutinės, 
stovėjusios kalne, ir žemutinės —  
pakalnėje. M ūrų storis iki 3 m. Sie

nos mūrytos iš didelių, iš lauko ir 
vidaus kiek aplygintų, akmenų, dė
tų eilėmis, pakaitom su plytomis. 
Plytos storos, ne tokios, iš kokių 
statyta cerkvė. Bokštai apmūryti tik  
plytomis, iš plytų išmūrytos angos 
ir skliautai. P ilis turėjo net penkis 
beveik vienodo dydžio bokštus. Du 
bokštai buvę apvalūs ir trys —  ke
turkampiai.

Lietuvos pilių istorijoje Gardi
no piliai tenka išskirtinė vieta. J i 
susilaukė didelio tyrinėtojų dė
mesio 22.

Nemažai buvo ginčijamasi, ku
rios tautos žmonės cerkves ir p ilį 
statė. Išskiriami du pagrindiniai 
laikotarpiai: ankstesnis —  rusų ir
vėlesnis —  lietuvių. Aišku, kad cerk
ves statė ne lietuviai, nes jie, būda
mi pagonys, krikščioniškomis šven
tyklomis nesirūpino. Nors Gedim i
nas savo laiškuose užsimena, kad, 
Vyteniui valdant, buvusi pastatyta 
bažnyčia, o jis pastatęs bažnyčias 
Naugarduke ir V iln iu je23, vis dėlto 
reikia labai paabejoti, kad jos būtų 
buvusios mūrinės. Po oficialaus 
krikščionybės įvedimo (1387 m.) 
bažnyčios Lietuvoje ilgą laiką sta
tytos medinės. Todėl Gardino p ily
je randama XII— XIII a. mūrinė 
statyba priskirtina rusams (baltaru
siams, gudams), gyvenusiems Kijevo 
Rusios valstybėje ir mokėjusiems 
kalkių skiediniu surišti akmenis ir  
plytas.

Kada Lietuvoje žmonės išmoko 
mūryti sienas iš akmenų ir degti 
plytas, archeologija ligi šiol nėra

o□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

22 J. J o d k o w s k i ,  Grodno, 1932; Spra- 1939, Nr. 1; H. H. В о р о н и н ,  Древнее
wozdanie z prac na starym zamku w Гродно,—  «Материалы и исследования
Grodnie 1933— 1937, 1938; J. W  о i c i е- по археологии СССР», № 41, Москва,
c h o w s k i ,  Stary zamek w Grodnie, 1954.
1938; Z. D u r c z e w s k i ,  Stary zamek w 23 Gedimino laiškai, Vilnius, 1966, p. 25,
Grodnie w świetle wykopalisk dokona- 31.
nych w latach 1937— 1938,— „Nieman",
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davusi tikslaus atsakymo. Lietuvos 
pilyse (Medininkų, Krėvos) ir kitų  
šalių mūriniuose pastatuose yra mū
ro, kurio akmenys surišti ne kal
kių skiediniu, o moliu. Kai kurie 
tyrinėtojai spėja, ar tik nebus ši
toks moliu rištas mūras seniausias, 
žinomas anksčiau, negu išmokta 
degti kalkes. Tačiau šį spėjimą rei
kia atmesti kaip nepagrįstą. M oliu  
rišti akmenys aptinkami tame pa
čiame kalkių skiediniu rištame mū
re, tik žemutiniame jo sluoksnyje, 
prie pat pamatų, kur visada pakan
ka drėgmės ir molis neperdžiūsta. 
Ten, kur drėgmė nesiekia, molis 
akmenims ar plytoms surišti ne
tinka.

Rašytiniai šaltiniai liudija, kad 
XIV a. pabaigoje Vilniaus mieste 
jau buvo mūrinių gyvenamųjų na
mų. Tai matyti iš 1387 m. Jogailos 
privilegijos, duotos pirmajam V il
niaus vyskupui, kurioje minimi mū
riniai namai24. Galime būti tikri, 
kad anksčiausia imtos m ūryti pilys, 
o tik po to gyvenamieji namai ir 
bažnyčios.

Reikia atkreipti dėmesį ir į kai 
kuriuos kalbinius duomenis. Žodis 
mūras į lietuvių kalbos žodyną at
ėjo iš lotynų kalbos, plyta —  iš grai
kų. Mūras ėjo per germanų šalis, 
o plyta —  per slavų. Labai galimas 
daiktas, kad lietuviai mūryti išmo
ko iš skandinavų (germanų), gyve
nusių Gotlando saloje, su kuriais 
palaikė artimus santykius.

Iš archeologinio Vilniaus, Kau
no ir kitų pilių tyrinėjimo maty
ti, kad svarbiausia ir seniausia pi
lių statybinė medžiaga —  akmenys. 
Nors Lietuvoje nėra lengvai tašomo 
uolų akmens, lauko akmenys nepa-

4 pav. Kauno antrosios pilies mūras

togūs statybai, tačiau jie buvo pla
čiai naudojami visose mūrinėse 
Lietuvos pilyse. Galima kalbėti net 
apie sienų mūrijimo iš lauko akme
nų techniką.

Tokios mūrijimo technikos ir se
niausių plytų reikia ieškoti tose pi
lyse, kurios, valstybei kuriantis, da
rėsi jos centru. Kaip vadinosi pilis, 
kurioje Mindaugas gyveno, ir kur 
stovėjo Voruta, susijusi su jo var
du, vis dar nežinoma25. Traidenio 
(1270— 1282) sostinė, kronikininkų 
žiniomis, buvusi Kernavė. Šios vie
tos piliakalniai labai įspūdingi, ta
čiau jie mažai tetyrinėti ir kokių 
nors mūro pėdsakų juose neaptikta. 
Reikia manyti, kad Kernavės pilys 
buvusios medinės.

Mūrinės pilys anksčiausia atsi
rado centriniame Lietuvos valsty
bės teritorijos plote, kurį galima 
apibrėžti, jungiant linijomis Kau
ną —  Gardiną —  Naugarduką —  
Krėvą —  V iln ių  —  Kauną. Joms 
pastatyti reikėjo daug žmonių ir jų  
paklusnumo vyresnybei, kas be
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24 LIŠ, I, 58. klausimu,—  Lietuvos TSR Mokslų akade-
ъ  R. Ba t ūra ,  XIII a. Lietuvos sostinės mijos darbai, serija A  1(20), 1966.
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valstybinės organizacijos neįmano
ma. Vien akmenų į Medininkų p ilį 
atvežta 18,5 tūkst, m3, į Krėvos —  
14 tūkst, m3, į Lydos —  15 tūkst. 
m3. Plytų sunaudota: Medininkų pi
lyje —  4800 m3, Krėvos —  3900 m3, 
Lydos —  4200 m3. Su žmonėmis tu
rėjo būti gyvulių ir vežimų. Be to, 
apie p ilį reikėjo griovius kasti ir 
pylimus pilti.

E. ir V. Holubovičiai, kasinėję 
Vilniaus pilį, teigia, kad XIII a. ji 
buvusi m edinė26. Žinoma, į šiuos 
teiginius reikia žiūrėti kritiškai, nes 
jie daugiausia taikomi pilies rū
mams, gyvenamoms patalpoms, o ne 
gynybinėms sienoms. Savaime su
prantama, kad kiekvienos mūrinės 
aptvarinės pilies sienos turėjo atsi
rasti anksčiau, negu rūmai, kurie 
dažnai sutapatinami su visa pilim i.

Tokio tipo pilyje, kokiomis yra 
buvusios Medininkų, Krėvos ir L y 
dos pilys, svarbiausias inžinerinis 
statinys —  aptvaro (gardo) m ūri
nė siena, o ne rūmai. Todėl, spren
džiant apie pilį, kokia ji buvo —  
medinė ar mūrinė, reikia žiūrėti 
į aptvarą, į gynybinę sieną, žiūrėti, 
iš ko ji pastatyta; iš sienos mūro ir 
tenka spręsti apie pastatymo laiką.

Seniausias kalkių skiediniu su
rištų lauko akmenų mūras buvo 
kraunamas išorės paviršiaus plokš
tumose iš eilės, nepaisant akmenų 
didumo. Didieji akmenys nebuvo 
skaldomi. Po to buvo parenkami 
maždaug vienodo dydžio akmenys ir 
dedami paviršiaus sluoksniuose eilė
mis, tarpus tarp eilių išlyginant 
smulkiais akmenimis ir jų skalda. 
Šitaip buvo mūrijamos sienos 
XIII amžiuje. Iš tolrio mūro, jam  
tobulėjant, atsirado kiautinė sienos

:,so
^ ------------

5 pav. Kauno pirmosios pilies mūro skersi
nis piūvis

konstrukcija: abu išoriniai pavir
šiai mūrijami iš daugiau ar mažiau 
lygių akmenų, o tarpas tarp jų už
pildomas smulkiais akmenimis, skal
da ir kalkių skiediniu. Skersinis to
kios sienos piūvis parodytų tris jos 
sudedamąsias dalis: du išorinius 
kiautus ir viduryje sukietėjusią 
masę.

Šitokios konstrukcijos sienos yra 
Medininkų ir kitose gardinėse lietu
vių statytose pilyse. Kiautinės kon
strukcijos sienų fragmentų rasta 
Kauno pilyje. Nuo antrosios X IV  a.
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26 E. ir V. H o l u b o v i č i a i ,  Gedimino Šimas, —  „Lietuvos Praeitis", t. I, sąs. 2,
kalno Vilniuje 1940 m. kasinėjimų prane- Kaunas, 1941 m.
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pusės Lietuvoje ir  kaimyniniuose 
kraštuose paplito vadinamas lietu
viškas mūras, kurį sudarė horizon
talios lauko akmenų eilės, dėtos pa
kaitom su plytų eilėmis. Tokio mū
ro yra išlikę Vilniaus, Trakų ir  
Kauno pilyse.

Kai mūro nedaug arba griuvė
siai labai suardyti, nelengva pasa
kyti, kokios jis buvo konstrukcijos 
ir kada statytas. Iš lig i šiol turimų 
duomenų galima teigti, kad Lietu
voje mūras, skiriąs p ilį nuo pilia
kalnio, atsirado XIII a. pabaigoje 
arba X IV  a. pradžioje. Jeigu visa 
siena arba didesnis fragmentas mū
rytas iš plytų, apytikris jos atsi
radimo laikas nustatomas iš plytų  
dėjimo būdo. Seniausias būdas —  
vendinis, arba baltiškas, po jo eina 
gotikinis ir —  renesansinis (žr. sche
mą). Vendinis dėjimas Lietuvoje 
vartotas iki X IV  a. pabaigos, goti
kinis —  ik i X V I a. pabaigos ir  re
nesansinis —  nuo XVII a. pradžios. 
Kai kas gotikinį plytų dėjimo būdą 
tapatina su gotikiniu stiliumi, o ven
dinį priskiria romaninei architektū
rai. Tai neteisinga. Vokietijoje, Lat
vijoje ir Estijoje yra daug gotiki
nių pastatų, kurie mūryti, rišant 
plytas vendiniu būdu. Romaninio 
stiliaus pastatai, jeigu jų Lietuvoje 
būtų rasta, turėtų bizantinį rišimą. 
Vendinis rišimas archaiškesnis už 
gotikinį, tačiau taip pat sutinkamas 
gotikinio stiliaus pastatuose. Nuo 
epochos priklausė ir  plytų dydžiai 
bei jų ilgio, pločio ir aukščio santy
kiai. Nustatant pastato chronologi
ją, būtina į tai atsižvelgti.

Mūrinė pilis nuo medinės skiria
si ne tik statybos medžiaga ir tech
nika, bet ir savo planu. P iliakal
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6 pav. Plytų rišimoi būdai: i) vendinis,
2) gotikinis, 3) renesansinis, 4) bizantinis

niams planą diktavo gamtinės sąly
gos, jų apsauginiai pylim ai ir 
grioviai buvo netaisyklingos formos. 
Paprasčiausia ir  seniausia mūro sie
na —  keturkampė. Tačiau yra pa
minklų, buvusių pilių, kurių planas 
keturkampis arba jam labai artimas, 
o mūro pėdsakų jose nėra. Prie to
kių paminklų priklauso Eišiškių pi
lis 27. J i stovėjo lygumoje, jos py
lim ai ir grioviai sudaro 150X80 m 
keturkampį. Pylim o aukštis apie 
10 m, plotis prie pagrindo — 17 m, 
griovio plotis — 18 m, gylis —  9 m  
Tai būta didelės ir  tvirtos pilies, 
savo išplanavimu artimos m ūri
nėms, tačiau ne mūrinės. Kovų  
su kryžiuočiais metu ji jau buvo 
nereikšminga ir įsibrovėliams nebe
pavojinga. Kryžiuočių kelių apra
šymuose (Nr. 82 ir 83) ji laikoma

27 S. Abramauskas ,  Gardinių pilių Lie- architektūra”, t. III, Vilnius, 1963, p. 96,
tuvoje genezės klausimu,— „Statyba ir 103.
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7 pav. Medininkų pilies rekonstrukcija

apleista. Archeologas V. Šukevičius 
ją datavo XII a. Eišiškių p ilį reikia 
laikyti medine ir todėl ji priskirti
na piliakalnių grupei.

Visos Lietuvos pilys, turinčios 
mūro sienos likučių, pagal jų gyny
bos ir statybos požymius skirtinos 
į tris pagrindines grupes. Pirmąją 
grupę sudaro Medininkų, Krėvos, 
Kauno ir Lydos gardinęs pilys, sta
tytos gintis nuo frontinio puolimo, 
be šaunamojo ginklo, įsigalėjusio 
Pabaltijyje X IV — X V  a. sandūroje. 
Jos panašios į Vidurio Europoje 
plačiai paplitusias kieminio kastelio 
(castellum) tipo pilis. Medininkų 
pilis pastatyta lygioje vietoje, ku
rią iš vienos pusės supa upelis, o iš 
kitos —  pelkės. Nors Krėvos apylin
kėje aukštumų ir kalvų yra, tačiau 
pilis pastatyta žemumoje, tarp pel
kių. Lydos pilis —  pakilesnėje vie
toje, tačiau ją juosia upelis ir pel

kė. Šioms pilims būdingi ne rūmai 
pilies kieme, o ant pačios sienos pa
statyti bokštai su gyvenamomis pa
talpomis.

Antram bent iš dalies išlikusių 
pilių tipui priklauso Vilniaus, Gar
dino, Naugarduko, Trakų pusiasalio 
pilys, pastatytos kalnuose ir pritai
kytos gintis nuo šaunamojo ginklo. 
Šių pilių sienos 3— 3,5 m storumo, 
sienų kampuose išmūrijami bokštai, 
dažniausiai apvalūs. Sienose ir 
bokštuose daug šaudymo angų. 
Bokštai išsikiša į lauką už sienų li
nijos, kad būtų galima šaudyti 
į flanką. Tokių pilių kiemuose yra 
rūmai, ūkiniai pastatai ir įvairios 
dirbtuvės.

Trakų Galvės ežero pilis yra iš
imtinio, vandens tipo pilis su bū
dingais gynimosi nuo šaunamojo 
ginklo įrengimais. Artilerijai tobu
lėjant, XVI a. viduryje Pietų ir
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Vakarų Europoje imamos statyti 
bastioninės pilys; puolamieji artile
rijos smūgiai čia atremiami nebe 
mūro sienomis, o žemių pylimais, 
kuriuose įrengti puslankiu einantie
ji mūrai palei sausą griovį, kad ga
lima būtų šaudyti išilgai griovio. 
Vienas tokio tipo bastionų įrengtas 
1560— 1580 m. Kauno pilies piet
ryčių bokšto papėdėje. Panašus 
bastionas XVII a. įrengtas Vilniuje, 
Bokšto gatvėje, netoli buvusių gy
nybinės miesto sienos Subačiaus 
vartų. Tipiška bastioninė buvo B ir
žų pilis.

Pilys pastatytos Nemuno krante 
(Raudondvario, Raudonės, Vytėnų), 
pasikeitus politinėms aplinkybėms, 
nebuvo stiprinamos bastionais ir 
ilgainiui virto rūmais be karinių in
žinerinių įrengimų. Tuo metu pasi
keitė ir pilies sąvoka. Atsirado pilių  
tipo feodalų rūmai, pavyzdžiui, 
Lentvario dvaro, Vaitkuškio, Siesi
kų. Romantizmo ir pseudogotikos 
laikotarpiu tokius rūmus imama va
dinti pilimis, o karines pilis —  tvir
tovėmis. Pilies svarbiausia dalis 
buvo gynybinė siena, o tvirtovių —  
fortai ir bastionai.

4. PILIŲ APSAUGA

Senąsias pilis, kaip ir piliakal
nius, aptiko romantikai, pradėję 
minėti jas savo kūriniuose ir  kelio
nių aprašymuose. Lietuvos pilis 
lankė ir aprašinėjo Vladislovas 
Kondratavičius (Sirokomlė), Eusta
chijus Tiškevičius, apie Trakų p ilį 
dainavo Maironis, Liškiavą minėjo 
V. Krėvė. Tačiau tirti jas, kaip kul
tūros ir architektūros paminklus, 
pradėta tik X X  amžiuje.

Buržuazinė Lietuvos valstybė 
neturėjo kultūros paminklų apsau
gos įstatymo, neturėjo ir  įstaigos, 
kuri paminklais rūpintųsi. Žmonės, 
susibūrę aplink Valstybės archeolo
ginę komisiją, suprato pilių  ir kitų 
istorijos bei architektūros paminklų 
reikšmę, tačiau jų pastangos maža 
ką tereiškė, neturint lėšų ir konser
vavimo bei restauravimo priemonių. 
Kauno pilimi tiek tepasirūpinta, 
kad buvo aptvarkyti priėjimai prie 
jos, Nemuno ir Neries santakoje,

ties pat pilim i uždrausta versti 
šiukšles. Lenkijos okupuotame V il
niaus krašte didesnio dėmesio susi
laukė Vilniaus ir Trakų pilys.

Esant tokiai padėčiai, negalėjo 
atsirasti platesnių ir gilesnių studi
jų apie pilis. Iš kraštotyrinių vado
vų po šalį autorių reikia išskirti 
M. M oreliovskį28. Jis nesitenkina 
bendromis žiniomis apie paminklą, 
bet stengiasi rasti stilistinių ryšių 
tarp atskirų pilių ir analogijų su 
užsienio šalių paminklais. Architek
tūrinius požymius jis analizuoja ir 
sintetina, kurdamas originalias at
skirų pilių  genezės hipotezes, bet jo 
vadovas skirtas tik Vilniaus kraštui.

Antrojo pasaulinio karo metu, 
kada Lietuva buvo vokiečių oku
puota, savo dėmesį į Lietuvos pilis 
atkreipė prof. dr. Bernhardas Snū
das, tas pats, kuris pirmojo pasau
linio karo metu bendradarbiavo 
okupacinėje spaudoje ir paskelbė
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28 M. M o r e l o w s k i ,  Przewodnik krajo
znawczy po Wileńszczyźnie, Wilno, 1939/40.
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8 pav. Krėvos pilies rekonstrukcija

straipsnį apie Trakus29. Tuomet jis 
titulavosi bauratu —  patarėju sta
tybos reikalams, o po 24 metų —  
mokslininku su aukštu laipsniu ir  
vardu. Naujasis jo straipsnis, pa
vadintas «Lietuvos pilys» 30 iliust
ruotas fotografijomis, brėžiniais ir 
schemomis. Įvadinėje straipsnio da
lyje duodamos būtiniausios politinės 
istorijos žinios, vokiečių šaltinių ži
nios apie karinius Lietuvos įtvirtin i
mus, pilys skirstomos pagal planą ir 
ieškoma panašumo su kryžiuočių 
ordino pilimis, po to duodami Nau
garduko, Krėvos, Lydos, Medininkų, 
Trakų, Kauno ir M yro pilių apra
šymai.

Straipsnio tikslus galima atspėti 
jau iš pirmojo puslapio, kur, užsimi
nus apie Vilniaus vardą, išnašoje pa
daryta tokia pastaba: «ordino laikų 
vokiškas vardas «Die Wille» šiuo 
metu sunkiai besugrąžinamas. Tuo

tarpu Kauną, Trakus ir Gardiną be 
jokių dvejojimų galima pakeisti vo
kiškomis formomis —  Kauen, Traken 
ir Garthen». Straipsnyje duodamas 
sąrašas pilių, kurias ordinas buvo 
pastatęs lietuvių žemėje Nemuno pa
krantėse. Buvusios Lietuvos valsty
bės teritorijoje susitikusios dvi staty
bos meno kryptys: bizantiškoji ir vo
kiškoji. X IV — X V  a. Lietuvos pilys, 
nepaisant kovų, buvusios vokiečių 
meistrų kūriniai. Jis iškelia ir kelias 
meistrų pavardes. Politinė straipsnio 
tendencija aiški: kas vertinga L ie
tuvoje —  ne be vokiečių sukurta.

Kada B. Smidas dėstė savo sam
protavimus, lietuviams kultūros ir 
mokslo darbuotojams ne pilys, o tau
tos egzistencija rūpėjo. Nebuvo kam 
su juo polemizuoti. Padėtis pasikeitė, 
karui pasibaigus. Atkreipus rimtą dė
mesį į kultūros paminklus, atsirado 
ir mokslinių pilių tyrinėjimų.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

29 B. S c h m i d ,  Die Burgruine Traken, Burgwart", Zeitschrift für Wehrbau,
„Das Litauen-Buch", 1918, p. 78— 82. Wohnbau und Städtebau, Jahrbuch 1942,

30 B. S c h m i d ,  Burgen in Litauen, „Der p. 1— 12.
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Jau pirmosiomis pokario dieno
mis susirūpinta architektūros pa
minklais. Vyriausybės nutarimai ir 
įsakymai turėjo daugiau juridinės 
galios. Praktiškai reikalai žymiai pa
gerėjo, 1950 m. įsteigus Mokslinę 
restauracinę gamybinę dirbtuvę prie 
Valstybinės LTS R  Architektūros pa
minklų apsaugos inspekcijos. Šiai 
Dirbtuvei pavesta paminklų remonto, 
konservavimo bei restauravimo dar
bai ir susiję su šiais darbais moksli
niai tyrinėjimai, pasitelkiant istori
kus, dailininkus ir architektus į 
Mokslinę tarybą, kuriai teko spręsti 
ir teorinius klausimus. Pilys, kaip 
ir kiti žymesni paminklai, neišliko 
tokios, kokios jos buvo pastatytos. 
Šimtmečiai nepraėjo be pėdsakų. 
Reikėjo nutarti, kaip elgtis: stengtis 
išryškinti visų laikotarpių žymes, ar, 
kai tai neįmanoma, pasirinkti vieną 
laikotarpį. Tada reikia spręsti kurį? 
Kitas nemaža ginčų kėlęs klausimas 
buvo medžiagų ir konstrukcijų pa
rinkimas, restauruojant paminklus. 
Vieni buvo tos nuomonės, kad reikia 
griežtai laikytis paminklo statybinės 
medžiagos ir konstrukcijų, kiti, kad 
tik ten, kur būtina, o kitais atvejais 
galima elgtis savarankiškai, tik nepa
žeidžiant paminklo formos ir pobū
džio. Restauracijos darbų projektai 
sudaromi, remiantis duomenimis, 
esančiais natūroje, literatūrine-ar- 
chyvine medžiaga ir analogijomis. 
Tačiau analogijos —  ne patikimiau
sias šaltinis. Jomis naudotis galima 
tik išimtinais atvejais ir tai labai at
sargiai. Panašiems klausimams spręs
ti ir tyrinėjimams skatinti Architek
tūros reikalų valdyba ėmė leisti žur

nalo pobūdžio «Valstybinės LTS R  
architektūros paminklų apsaugos 
inspekcijos Metraštį». Metraščio išėjo 
du numeriai: pirmasis —  1958 m., 
antrasis —  1960 m. Paruoštas spau
dai trečiasis numeris nebepasirodė 
dėl Inspekcijos bei Dirbtuvės vado
vybės klaidų kritikos ir taip pat kai 
kurių administracinių pertvarkymų.

Per dešimtį savo veiklos metų 
Dirbtuvė atliko tyrimo, konservavi
mo ir iš dalies restauravimo darbus 
Vilniaus, Kauno, Medininkų, Trakų, 
Vytėnų, Raudonės ir Biržų p ily
se. Tie darbai sukėlė didelį visuome
nės susidomėjimą ir susilaukė viso
keriopos jos paramos. To paskatinti 
Inspekcijos ir Dirbtuvės vadovai su
prato, kad jų uždavinys «padaryti 
Vilniaus Aukštutinės pilies teritori
jos tyrimus ir, jei užteks duomenų, 
sudarius restauravimo projektą, šiuos 
architektūros paminklus atstatyti»31. 
Apie Trakų p ilį sakoma: «1955 m. su
darytas preliminarinis pilies, didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių rūmų, pilno 
atstatymo projektas». Savaime su
prantama, kad atstatyti pilių tokių, 
kokios jos buvo pastatytos, neįma
noma ir nėra reikalo. Pabandžius at
statyti, sakysim, Vilniaus pilį, tuojau 
iškiltų klausimas, kurio laikotarpio, 
nes ji, kaip ir Kauno arba Gardino 
pilys, kelis kartus buvo perstatyta ir 
keitėsi. Be to, Gedimino pilies kal
nas gerokai nuslinkęs ir atstatyta, 
sakysim, Vytauto laikų, pilis jo v ir
šūnėje nebeišsitektų. O Kauno pilies 
beveik pusę teritorijos yra išplovusi 
Neris. Pilis saugoti —  nereiškia jas 
atstatyti. Pirmiausia reikia išlikusias 
dalis konservuoti, kad jos toliau

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

31 Mokslinė restauracinė gamybinė dirbtuvė —  Valstybinės LTSR architektūros pa-
1950— 1960 m.f p. 8; V. B a l č i ū n a s ,  minklų apsaugos inspekcijos metraštis,
Mokslinės restauracinės gamybinės dirbtu- t. I, Vilnius, 1958 m.
vės 1951— 1957 metų veiklos apžvalga,
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neirtų, ir kai kurias dalis, nebeke- 
liančias abejonių dėl jų autentišku
mo, restauruoti, kad būtų aiški visos 
pilies ar jos dalies paskirtis arba 
kad matytųsi būdingieji pilies isto
rijos laikotarpiai.

1969 m. gruodžio mėn. M oksli
nė restauracinė gamybinė dirbtuvė 
buvo perorganizuota į LT S R  K u l
tūros ministerijos Paminklų restau
ravimo valdybą ir Paminklų konser
vavimo institutą.

Vilniaus, Trakų ir Kauno pilys 
paverstos muziejais arba muziejų da
limis. Šių p ilių  apsauga, atrodo, už
tikrinta. Tačiau negali visos pilys, 
kiek jų Lietuvoje yra, virsti muzie
jais. Ir pats muziejus tik tada yra 
tikras muziejus, kada jis gausiai 
žmonių lankomas. A r bus pilyje mu
ziejus, ar ne, pilis, kaip paminklas, 
turi būti poilsio vietos dalis. Lietu

vos, ypač panemunės, pilys stovi 
gražiausiuose gamtos kampeliuose, 
kuriuose yra visko, ko reikia kultū
ringam poilsiui, tik tą poilsį turėtų 
organizuoti įstaigos ir organizaci
jos, kurioms tas darbas tiesiogiai 
priklauso.

Rūpinantis pilių  apsauga, gausėjo 
ir literatūros apie pilis, bet stigo 
lauko ir archyvinių tyrinėjim ų pub
likacijų, kuriomis būtų galima rem
tis, rašant studijas apie pilis arba 
jų grupes. Iš populiarių rašinių 
naujai išaiškintų duomenų gausumu 
išsiskiria Karolio Meko straipsnis 
apie Medininkus32. Pilies tyrinėji
mų duomenys įgalino architektūros 
istoriką Stasį Abramauską parašyti 
ir paskelbti apibendrinančio pobūdžio 
straipsnį apie gardinęs pilis Lietu
voje33. Visa tai reikia laikyti gera 
pradžia.

32 K. M e k a s ,  Medininkai,— „Mokslas ir
gyvenimas", 1964, Nr. Il, p. 29— 32.

-33 S. A b r a m a u s k a  s, Gardinių pilių Lie

tuvoje genezės klausimu (Medininkų pa
vyzdžiu),— „Statyba ir architektūra“, III, 
p. 73— 107.
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1. RAŠYTINĖS ŽINIOS

pie seniausias Vilniaus pi
lis istorinių šaltinių turime 
labai maža. Patikimos ži
nios pasirodo tik X IV  am

žiuje; visos ankstesnės yra netikros, 
legendarinės. Vienalaikis su Mindau
gu metraščio autorius mini Vorutos 
pilį. Mindaugo sūnus Vaišelga 
(1266— 1268) valdė Naugarduką,
Traidenis, matyt, Lietuvą valdė iš 
Kernavės, nes Livonijos Eiliuotoji 
kronika mini jam priklausiusią Ker
navę: «Kernowen. .. kunigas Thorei- 
den lant»1. XIII a. šaltiniuose Vilnius 
visai neminimas. 1252 m. Ipatjevo 
metraštyje užrašyta, kad Mindaugas 
karaliaus vainiku vainikuotas Nau
garduke1 2. Vėlesni kryžiuočių tvirti
nimai, esą Mindaugas buvo įkūręs 
Vilniuje vyskupystę ir pastatęs ka
tedrą, yra abejotini. 1393 ir 1409 m. 
kryžiuočiai pareiškė, kad Mindaugas 
gyvenęs Vilniuje «in quadam civitate 
que vocata est Wille»3. Tuo metu 
Vilniaus reikšmė jau buvo išaugusi, 
ir tai galėjo duoti pagrindą atkelti 
jo reikšmę ir į XIII a.

Mindaugo 1254 m. kovo 12 d. raš
te naujai įkurtai Lietuvoje Kristijo
no vyskupystei priskiriama pusė 
Raseinių, Betygalos ir Laukuvos že
m ių4. Tat ir pirmojo Lietuvos vys
kupo rezidencijos tektų ieškoti Že

1 L. M e y e r ,  Livländische Reimchronik, 
Paderborn, 1876, p. 191; SRP, II, 48— 49.

2 Полное собрание русских летописей 
(toliau ПСРА), т. Il, СПб., 1846.

3 Codex epistolaris Vitoldi magni ducis
Lithuaniae (toliau CE V), 1376— 1430,
Coll. A. P r o c h a s k a ,  Cracoviae, 1822 
p. 33, 996.

4 Gedimino laiškai, p. 21.
5 J. T o t o r a i t i s ,  Die Litauer unter dem

König Mindowe bis zum Jahre 1263,
Freiburg, 1905; ree. A. P r o c h a s k a ,

maičiuose, jam skirtų žemių plotuose. 
Jogaila, 1387 m. įkūręs Vilniaus vys
kupystę, skyrė vyskupui valdas ir  
pačiame Vilniuje.

Vyskupo Vito misija buvo nu
kreipta į Jotvingių kraštą ir neaprė
pė visos Lietuvos5. Užrašymai V ito  
vyskupystei apėmė Veisiejų ir L iš
kiavos sritis 6.

Savaime suprantama, kad V il
niaus gyvenvietė ir miestas atsirado 
žymiai anksčiau, negu juos paminėjo 
pirmieji istoriniai šaltiniai. Remiantis 
archeologiniais tyrinėjimais, pradė
tais Gedimino pilies kalno teritorijoje 
1940 m., vadovaujant E. ir V. Holu- 
bovičiams, Vilniaus gyvenvietė da
tuotina VII amžium. Iš XI— XIII a. 
kultūrinio sluoksnio radinių archeo
logai išskyrė miesto, kaip amatų ir  
prekybos centro, kūrimosi pradžią.

Pirmasis patikimas istorinis šal
tinis, kuriame minimas Vilnius, yra 
Gedimino laiškai. Jų autentiškumu 
šiandien jau nebetenka abejoti7. 
1323 m. Gediminas rašė iš Vilniaus 
laiškus popiežiui, dominikonų ir 
pranciškonų ordinams Saksonijoje, 
Hanzos sąjungos miestams —  Liube
kui, Kelnui, Bremenui, Magdeburgui, 
Rostokui, Zundui, Greifsvaldui, Šte- 
tinui ir Gotlando salos pirkliams, su
darė sutartis su Rygos arkivyskupu

„Kw. Historyczny", t. XIX, Lwów, 1905, 
p. 636— 637; J. S t a k a u s k a s ,  Lietuva 
ir Vakarų Europa XIII a., Kaunas, 1934, 
p. 118— 119.

6 Liv.,—  Esth-und Curländisches Urkunden
buch (toliau LUB), t. I, Revai, 1853, 
Nr. 252, p. 333— 334 ir Nr. 255, p. 338.

7 J. J a k š t a s ,  Vokiečių ordinas ir Lietu
va Vytenio ir Gedimino metu,— „Senovė", 
t. Il, Kaunas, 1936, p. 5— 55; Gedimino 
laiškai, p. 31, 35, 45, 55, 57, 117, 171.



— 26 —

ir  Livonijos ordinu. Vilnius tuose 
Gedimino raštuose minimas kaip 
miestas («in civitate nostra regia, 
Vilna dieta»).

Sostinės perkėlimą į Vilnių, ma
tyt, bus nulėmusios ūkinės sąlygos —  
patogus prekybinis kelias —  ir stra
teginiai sumetimai: kryžiuočių ver
žimasis į krašto gilumą. Pilis čia ga
lėjo būti gerai apsaugota natūralių 
kliūčių. Iš šiaurės ją supo Neris, iš 
pietvakarių —  Vilnia, kuri tuomet 
tekėjusi iš vakarų nuo kalno ir sky
rusi p ilį nuo miesto.

Po Gedimino mirties (1341 m.) ir 
vidaus kovų (1345 m.) Vilniuje pasi
liko Algirdas (1345— 1377), o Trakai 
atiteko Kęstučiui (1345— 1382). Tada 
su Vilniaus vardu ir imta sieti L ie 
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės val
džios centro supratimas. Vilnius —  
W ille —  imta vadinti «das haupt- 
hous» arba «caput Litwanie»8. Kas 
valdė Vilnių, tas buvo ir  Lietuvos 
valdovas «grosse herschaft czu der 
Wille»9. Algirdas, valdęs Vilnių, ti
tulavosi Lietuvos karaliumi arba di
džiuoju Lietuvos kunigaikščiu, o Kęs
tutis, būdamas Trakuose, vadinosi 
Trakų ir Gardino viešpačiu, Lietu
vos kariuomenės vadu, karaliaus 
broliu 10 *.

Žinių apie Vilniaus p ilį atsiranda 
kartu su vis dažnėjančiais kryžiuočių 
įsiveržimais į Lietuvą X IV  a. antro
joje pusėje. 1365 m. rugpiūčio 15 d. 
kryžiuočiai, Kęstučio sūnaus Butauto 
vedami, pirmą kartą pasiekė V iln ių  
ir  puolė p ilį —  «castrum Wille»11. Si 
vokiečio kronikininko Vygando užra

8 C E V, 1025, 1029; SRP, II, 640; Utes ас 
Res gestae inter Polonos Ordinemque 
Cruciferorum (toliau Lites), t. Il, Posna- 
niae, 1892, p. 397— 398.

9 SRP, I, 712; Codex diplomaticus Prussicus
(toliau CDP), t. HI, Königsberg, 1836,
p. 180.

šyta žinia yra pirmas Vilniaus pilies 
paminėjimas. Pilis, be abejo, pastaty
ta žymiai anksčiau, tačiau patikimų 
rašytinių šaltinių apie ją neturime. 
Po to kryžiuočiai V iln ių  puolė dar 
1375 ir 1377 m. Ypač didelės jų jėgos 
atėjo 1377 m. vasario 2 d., šį kartą 
joms vadovavo Ordino maršalas Got
fridas fon Lindenas. Užpuolikai su
degino miestą 12.

Pilis vaidino svarbų vaidmenį v i
daus feodalinių kovų laikotarpiu, 
1381— 1392 m. 1381 m. vasarą Kęstu
tis, sužinojęs apie slaptą Jogailos su
tartį su kryžiuočiais, kurią pastara
sis pasirašė 1380 m. gegužės 31 d. 
Dovydiškėse, atėmė iš Jogailos V il
niaus p ilį13; ji buvo paimta iš vidaus.

Pilyje jis paliko Vytautą ir pa
vedė jam saugoti visą Lietuvos že
mę H. Tačiau, Vytautui būnant Trakų  
pilyje, 1382 m. gegužės 25 d. Vilniaus 
gyventojai, kurie prijautė Algirdai- 
čiui, ginkluoti įsiveržė į pilį, ją pa
ėmė ir pakvietė Jogailą, kuris į V il
nių atvyko birželio 12 d. Vytautas 
dar mėgino atsiimti pilį, bet jau ne
pajėgė. Pagaliau 1382 m. vasarą Kęs
tutis, suorganizavąs žemaičius, ėjo 
atsiimti Vilniaus. Jogailai talkinin
kavo Livonijos ir Prūsijos kariuome
nės. Bet Kęstutis ir Vytautas, L ie
tuvos metraštininko, Vytauto šalinin
ko, liudijimu, buvę apgauti —  netoli 
Trakų įvilioti į Jogailos stovyklą ne
va deryboms, suimti ir nugabenti 
į Vilniaus pilį. 1382 m. rugpiūčio 
15 d. Kęstutis buvo nužudytas K rė
vos pilyje, Vytautui pavyko iš jos 
pabėgti pas kryžiuočius, su kurių pa-

10 SRP, I, 723; Codex diplomaticus Lituaniae 
(toliau CDL), ed. E. R a c z y ń s k i ,  Bres
lau, 1845, p. 55— 56; LUB, HI, p. 361.

11 SRP H 552.
12 SRP| II' 579, 586, 587, 112; III, 84, 104.
13 SRP, II, 604; III, 117.
14 SRP, HI, 121.
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galba 1383 m. rugsėjo 11 d. jis pa
ėmė Trakų pilį, sudegino Vilnių, bet 
pilies nepaėmė15. Kryžiuočių jėgos 
puolė Vilniaus p ilį dar tų pačių metų 
spalio 21 d., bet paimti nepajėgė. 
1384 m. liepos pradžioje Vytautas, 
susitaikęs su Jogaila, negavo Vilniaus 
pilies. 1386 m. Jogaila, tapęs Lenki
jos karaliumi, V iln ių  ir  Trakus val
dyti atidavė savo broliui Skirgailai.

1389 m. Vytautas, būdamas Luc
ke, Jogailos nustumtas nuo valdžios, 
sumanė klasta užimti Vilniaus pilį. 
Skirgailai išvykus į Polocką, Vytau
tas paprašė jo brolio Kaributo leisti 
pasinaudoti Vilniaus pilim i ir joje 
atšvęsti sesers Ringailės vestuves. 
Į pilį buvo pasiųsti vaišių vežimai su 
paslėptais ginklais. Apie sumanymą 
sužinojo Kaributas. Sąmokslininkus 
suėmė, o Vytautas antrą kartą pabė
go į Kryžiuočių žemę I6. 1390 m. sau
sio 19 d. jis sudarė naują sutartį su 
Ordino magistro pasiuntiniais 17. V y
gandas rašė, kad buvęs Jogailos be
laisvis Markvardas (tur būt, Saltz- 
bachas), per kurį Vytautas palaikė 
ryšius su magistru, įrodinėjęs ma
gistrui, jog galima paimti Vilniaus 
pilį. 1390 m. vasarą, atvykus rite
riams iš Anglijos (jų tarpe ir ka
raliaus Henriko Lankasterio sūnui 
su 300 riterių), buvo suorganizuotas 
didelis žygis į Vilnių. Jam vadova
vo Ordino maršalas Engelhardas 
Rabė ir Vytautas. Be kryžiuočių, 
dalyvavo ir Livonijos kariuomenė, 
paties Livonijos magistro vedama. 
Rugsėjo 4 d. jungtinės jėgos, tu
rėdamos mūrus griaunančių taranų, 
mašinų akmenims svaidyti, puola

15 SRP, II, G24; III, 127.
16 SRP, H, 640; CEV, 1029.
17 CEV, Nr. 63, 20.
18 CEV, 1009.
18 Lites, II, 397— 398; SRP, II, 643.
20 SRP, III, 164.

m ųjų bokštų ir stogų, po kuriais 
slėpdamiesi kariai lipo ant pilies 
sienų, apsupo Vilnių. Kryžiuočiai 
išsidėstė Panerių pusėje. Livonijos 
magistro vedama kariuomenė sustojo 
ant Neries kranto, ties vienu Maišia
galos kaimu. Vytautas su žemaičių 
jėgomis išsidėstė nuo pilies į šiaurės 
rytus. Tuo metu Vilniuje jau buvo 
trys p ily s18. Pirm ą kartą puolant, 
buvo paimta medinė pilis («das hulc- 
zene hus»)19. K iti šaltiniai ją vadina 
dar «castrum non muratum» 20, arba 
«kreivąja» («Curvum castrum»)2I, 
arba pagaliau dar «aukščiausiąja» 
(«obirste hus») 22. Sunku pasakyti, kur 
stovėjo toji medinė pilis, nes ji buvo 
sudeginta. Bet, matyt, netoli Gedi
mino pilies kalno, nes pilyje buvęs 
Jogailos brolis Karigaila apgulimo 
metu norėjęs pabėgti23. Reikia ma
nyti, kad «aukščiausioji» pilis buvu
si šiaurės rytų pusėje nuo Gedimino 
pilies kalno, kalnų viršūnėje. Kalnų  
rajone buvo išsidėsčiusios Vytauto 
jėgos; Jogaila ir  aiškino, kad Krei
voji pilis, Vytautui ir kryžiuočiams 
puolant, buvo Vytauto šalininkų iš 
vidaus padegta 24, kad sudegintoje pi
lyje žuvo apie 200 žmonių, daugelis 
buvo paimta į nelaisvę25. Jos gyny
bai vadovavęs Jogailos brolis Kari- 
gaila-Kazimieras buvo nužudytas, o 
jo galva —  nukirsta ir pasmeigta 
ant ilgos ieties.

Kreivoji pilis turėjo būti labai di
delė, nes ten subėgę keli tūkstančiai 
ginkluotų žmonių —  kilm ingųjų ir 
paprastųjų («nobilium et comunium 
hominum»). J i buvo skirta Vilniaus 
miestiečių bei jų turto apsaugai26

21 CEV, 196, 1009, 1033.
22 SRP, III, 166.
23 CEV, 1009.
24 CEV, 1009.
25 SRP,' III, 166; II, 643; Lites, II, 397, 398. 
28 CEV, 1009.
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ir greičiausiai stovėjo aukščiausioje 
Vilniaus vietoje, netoli Aukštutinės 
pilies, ant vadinamojo Plikojo kalno. 
Kreivoji pilis, matyt, nebuvo atsta
tyta, nes vėlesni šaltiniai daugiau 
jos nebemini.

1390 m. kryžiuočiai Vilniuje išbu
vo penkias savaites ir dvi dienas, t. y. 
nuo rugsėjo 4 d. ik i spalio 27 d. Jie 
bandė pulti ir kitas dvi Vilniaus pilis. 
A r buvo tuomet V ilniuje mūrinės pi
lys, kada išmūryta siena kalne ir, 
nusileidžiant nuo jo, iš dviejų pusių 
apvesta kalno. papėdės teritorija, iš 
rašytinių žinių neaišku. Jogailos 
1387 m. privilegijoje, duotoje V il
niaus vyskupui, minima mūrinė sie
na («domum nostram lapideam intra 
muros castri Vilnensis») 27. 1398 m. 
spalio 27 d. Vilniaus vyskupo And
riaus testamente minima tarp mūrų 
šv. Onos bažnyčia («ad Sanctam  
Annam intra muros castri Vilnen
sis») 28. X IV  a. pabaigos rusų ir  lietu
vių miestų sąraše Vilniuje pažymėta 
ir mūrai —  Vilnius mūrinis ant Ne
ries ir Vilnios: keturios sienos medi
nės ir dvi sienos m ūrinės29. Sąrašo 
autorius žinojo Lietuvos miestus ir 
pilis. Jis greičiausiai minėjo medinę 
pilį, kuri 1390 m. buvo sunaikinta30. 
Frazė «Vilnius mūro» leidžia ma
nyti, kad kryžiuočių puolimo metu 
kalne ir apačioje, kalno papėdėje, 
buvo mūrinė siena, kurios dalis ap
tikta visai neseniai.

Kryžiuočiai 1390 m., puldami iš 
tolo (tikriausiai iš kitos Neries pusės),

27 Codex diplomaticus Ecclesiae Cathedralis 
necnon Dioceseos Vilnensis (1387— 1507) 
(toliau CDCV)f ed. J. F i j a ł e k  i Wł.  
S e m k o w i c z ,  Kraków, 1948, p. 5.

28 Ten pat, p. 59.
29 Pirmasis šį dokumentą paskelbė A. Sle-

ceris: A. L. S c h 1 ö z e r, Geschichte von
Litauen, Halle, 1783, p. 18.

apšaudė bažnytinę procesiją, einančią 
iš katedros į šv. Onos bažnyčią31. 
Žemutinės pilies rajoną juosė mūro 
siena, kurią 1413 m. matė flamandų 
keliautojas Žilbertas de Lanua (Ghil- 
lebert de Lannoy). Labai aukštame, 
smiltingame kalne buvusi pastatyta 
medinė pilis, sutvirtinta akmenimis, 
žeme ir mūru. Autorius rašė: «Ir 
Aukštutinės pilies fortifikacijos lei
džiasi nuo viršaus dviem šonais ligi 
apačios, ir tame sutvirtintame ap
tvare yra daugelis namų» 32.

1390 m. kryžiuočiai neįstengė pa
im ti šio mūro sienų, nei Žemutinės, 
nei Aukštutinės pilių. Tuometinis O r
dino komtūras (vėliau maršalas) 
Konradas Valenrodas rašė Vokietijos 
imperatoriui, kad rudenį, esant ne
pastoviam orui ir blogėjant keliams, 
turėjo nutraukti pilies apgulim ą33. 
Niekuo nepagrįstas yra vėlesnis
J. Dlugošo tvirtinimas, kad patrankos 
sulyginusios su žeme Žemutinės pi
lies mūrus, ir jei ne lenkų atkaklu
mas, ginant Aukštutinę pilį, ji būtų 
buvusi paimta 34.

Kaip atrodė pilis X IV  a. pabaigo
je? Mūro siena buvo apjuostas visas 
dabartinės Gedimino aikštės plotas 
ik i pat Neries. Siena ėjo pietiniu kal
no šlaitu ten, kur dabar nusileidžia 
kelias iš kalno, ir buvo nuvesta tie
siai į Pilies (dab. Gorkio) gatvės pra
džią, kur buvo įvažiavimo vartai. Per 
tiltą, stovėjusį ant tuomet tekėjusios 
iš tos pusės Vilnios, ėjo kelias į Tra
kus, Krėvą, Lydą, Ašmeną, Gardiną.

30 Исторические записки, т. 40, Москва, 
1952, стр. 256, 259.

31 Lites, II, 155— 156.
32 P. K l i m a s ,  Ghillebert de Lannoy,—  

„Praeitis", t. Il, Kaunas, 1933, p. 116; 
plg. SRP, HI, 447— 448.

33 Lites, H, 398.
34 J. D ł u g o s z ,  Dzieła wszystkie, t. IV, 

Kraków, 1868, p. 460.
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Nuo Pilies katedros varpinės (jos 
apatiniai aukštai ir buvo sienos bokš
tas) per tiltą ant Kačergos upelio, 
tekančio iš Vingrių šaltinių į Vilnios 
upę, buvo išvažiavimas iš pilies į da
bartinę Tilto gatvės pusę. Šis kelias 
ėjo į Kernavę, Ukmergę. Toliau pi
lies siena buvo nutęsta iki Neries ir 
Vilnios santakos. Iš šiaurės per V il
nią ėjo kelias į Antakalnį. K iek  
į šiaurę nuo dabartinio tilto, ten, kur 
baigiasi XVI a. kalno sutvirtinamoji 
siena, dar ir dabar galima pastebėti 
bokšto liekanų. Čia ir turėjo nusi
leisti Aukštutinės pilies siena.

1390— 1392 m. kryžiuočiams nuo
lat puolant, Jogaila buvo priverstas 
pakviesti Vytautą sugrįžti ir atiduoti 
iam Lietuvą. 1392 m. rugpiūčio 15 d. 
Astravos sutartimi tai ir buvo pa
daryta.

Kryžiuočiai, atsakydami į Vytau
to pabėgimą, 1394 m. rugpiūčio mėn. 
suruošė didelį karo žygį į Vilnių. 
Jame dalyvavo riteriai iš Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos. Jiems talkinin
kavo Livonijos kariuomenė. Jie ap
gulė Vilniaus pilis ir  išlaikė apgulime 
tris savaites ir dvi dienas. Vienas iš 
Žemutinės pilies bokštų griuvo į Ne
rį. Galimas dalykas, kad tas bokštas 
buvo ties ilga Žemutinės pilies siena, 
ėjusia iki arsenalo pagal N e rį35. 
Išsiliejusi V ilnia ir patvinęs p ilį su
pantis perkasas sutrukdė kryžiuo
čiams veržtis į p ilį36.

Paskutinį kartą Vilniaus pilį kry
žiuočiai puolė 1402 m. vasarą, talki
ninkaujant į Ordiną pabėgusiam 
Švitrigailai37.

35 E. L o p a c i ń s k i, Nieznane dane archi
walne i wiadomości źródłowe do historji 
sztuki Wilna i BW X Litewskiego od 
XVII do początków XIX w.f—  Prace i ma* 
terjaly sprawozdawcze sekcji Historji 
sztuki, t. HI, Wilno, 1938/1939, p. 101.

36 SRP, HI, 194— 195.

Po kryžiuočių puolimų Vilniaus 
pilį labai apnaikino 1419 m. kilęs 
gaisras: sudegė Vytauto pilies dvaras 
ir  smarkiai nukentėjo Aukštutinė pi
lis 38. Tuomet sudegė katedra, ūkiniai 
pastatai. Gaisras padarė labai didelių 
nuostolių. Vytautas įsakė atstatyti ir 
tobulinti p ilį39. Taigi likę gotikinės 
pilies griuvėsiai —  gyvenamas pasta
tas rytiniame kalno šlaite, vakarinis 
bokštas, šiaurinio ir pietinio bokšto 
pamatai —  ir bus tikriausiai X V  a. 
pradžios Vytauto pilies liekanos. Pilis 
buvo greit atstatyta, nes 1422 m. va
sarą Vytautas pilyje jau rašė laiškus 
Rygos arkivyskupui ir priėmė popie
žiaus legatus 40. Ir nors Vytautas gy
veno reprezentacinėje Trakų pilyje ir  
labiau ją mėgo, vis dėlto savo karū- 
nacines iškilmes 1430 m. rudenį jis 
ruošė Vilniuje 41.

Vėliau Lietuvos didysis kuni
gaikštis ir Lenkijos karalius Kazi
mieras (1440— 1492), gyvendamas 
Lenkijoje, labai dažnai lankydavosi 
Vilniuje, tardavosi čia su Lietuvos 
urėdais, dalyvaudavo šaukiamuose 
seimuose ir užtrukdavo ilgesnį laiką. 
Nuo 1481 m. jis į V iln ių  atvažiuodavo 
kasmet, išskyrus 1487 ir 1489 m. 
Aleksandras Vilniuje iškilmingai pri
ėmė iš Maskvos atvykusią Ivano HI 
dukterį Eleną ir čia iškėlė vestuves.

Aleksandras (1492— 1506), išsky
rus 1504, 1505 m., Žygimantas Sena
sis (1506— 1548), išskyrus 1510— 1512, 
1518— 1521, 1523— 1527, 1530 m., lan
kėsi V iln iu je42. Lenkijos karaliai ir 
vėliau atvykdavo į V iln ių  ir pilyje 
sprendė valstybinius reikalus, dalijo

37 SRP, HI, 258.
38 CEV, 443.
39 CEV, 450.
40 CEV, 555.
41 CEV, 945.
42 Археографический ежегодник за 

1961 год, M., 1962.
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Lietuvos bajorams valstybines žemes 
ir  valstybines vietas, vadinamus va- 
kansus. Taip buvo ir prieš 1569 m. 
Liublino uniją, ir po jos. Visa tai 
vaizdžiai aprašė savo atsiminimuose 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kancleris Albrechtas Stanislovas 
Radvila (1592— 1656), ėmęs rašyti 
juos nuo 1632 m.43 Pažymėtina, kad 
vienas iš Lietuvos bajorų reikalavi
mų bendruose su Lenkija seimuose 
buvo tas, kad karalius kas treti me
tai gyventų Vilniuje ir jam skirtas 
lėšas leistų Lietuvoje. Valdovo nebu
vimas kėlė didelį pavojų. Todėl dar 
XVIII a. Lietuvos bajorai reikalavo 
restauruoti Vilniaus pilį, kad jis tu
rėtų kur gyventi.

Aukštutinė pilis nebuvo pritai
kyta karaliaus dvarui. Yra nuomo
nių, kad jį įrengė Žygimantas Au
gustas (1548— 1572). Vilniuje jis 
vedė imperatoriaus Maksimilijono 
giminaitę Elžbietą. Žygimantas Au
gustas su savo motina, karaliene Bo
na, 1544 m. persikėlė į V iln ių  ir čia 
gyveno iki 1566 m. Žemutinė pilis 
tapo karališkąja rezidencija. Po 
1513, 1520, 1530 m. gaisrų ją teko 
perstatinėti. Žygimantas Augustas 
tvarkė savo dvarą Vakarų Europos 
karalių dvarų pavyzdžiu ir, gyven
damas plačiai bei ištaigingai, žy
miai išplėtė Žemutinę p ilį44. Iš jos te
ritorijos buvo išstumti miestiečiai 
ir vienuoliai misionieriai.

XVI a. pradžioje pilies teritorijo
je nuosavų namų miestiečiai dar tu

43 Pamiętniki Albrychta Stanisława X. 
Radzwilła, wyd. E. R a c z y ń s k i e g o ,  
Poznań, 1839.

44 Акты изд. Виленскою археологическою 
комиссиею (toliau АВК), т. XX, Вильна, 
1843, стр. 115.

45 Centrinis Valstybinis istorinis archyvas 
(toliau CVIA), SA, b. 5333, 1. 18a, 59.

46 Ten pat, 1. 23.

rėjo. 1510 ir 1540 m. kažkoks G. Č i
žikas pardavė namą pilies teritori
joje, prie šv. Onos bažnyčios, 
1510 m. A. Vielkovičius nupirko 
mūrinius pastatus pilies kiem e45.

Aukštutinėje pilyje buvo šv. M ar
tyno koplyčia. Yra likęs 1546 m. už
rašas: «ad altare Sancti M artin i... 
arcis Superioris Vilnensis»46.

X V I a. viduryje buvo plečiama 
karališkųjų pastatų statyba: 1546 m. 
pastatyta didelės karališkosios arkli
dės, karaliaus tarnų ir  amatininkų 
namai (netoli šv. Jurgio bažnyčios, 
kur 1506 m. Mikalojaus Radvilos bu
vo įkurti karmelitai). Ten pat buvo 
įrengta patrankų liejykla. Iš Žygi
manto Augusto 1571 m. rašto matyti, 
kad Vilniuje buvo liejamos patran
kos 47. Patrankų liejykla minima dar 
1719 m. Vilniaus kapitulos žemių ap
rašyme ir Vilniaus miesto aktuose 48. 
Ji, tur būt, buvo atokiau nuo kalno, 
minėtoje Radvilų jurzdiko teritori
joje. Brauno atlase esančiame V il
niaus miesto aprašyme minimas «ar
mamentarium» greičiausiai bus iki 
šiol išlikusio ginklų sandėlio liekanos 
kalno papėdėje.

Žygimanto Augusto laikais dideli 
darbai atlikti Viršupyje, Antakalnio 
rajone. Ten buvo pastatyta karališ
koji vasaros rezidencija, užtvenkta 
net 28 prūdai. Tuo pačiu metu re
konstruota Žemutinė pilis, vadovau
jant žymiems italų architektams 
(G. Cini ir B. Berreci) 4Ö. Mūro dar
bams išleista 4448 kapos ir 43 gra-

47 J. K r a s z e w s k i ,  Wilno od począt
ków jego do roku 1750, t. I1l, Wilno, 
1841, p. 334— 335.

48 E. Ł  o p a c i ń s k i, Nieznane danė.., Pra
ce. ., t. I1l, p. 95.

49 W. K i e s z k o w s k i ,  Dolny zamek wi
leński,— „Arkady", 1937, Nr. 10, p. 506—  
512.



— 31 —

šiai, iš jų 1200 kapų ir  46 grašiai 
arklidėms statyti ir  1588 kapos —  
tvenkiniams įrengti Viršupyje 50. T ik
riausiai nuo 1548 m. Vilniaus kara
liškuoju architektu buvo Fridrichas 
Unšerftas (Fryderyk Unscherfte), 
miręs Vilniuje 1551 m. liepos 8 d. 
Po jo Vilniaus pilies statybai vado
vavo architektas Jobas Bretfus 
(Hiob Brey t fuss). Jis prižiūrėjo ir  ka
ralienių Elžbietos bei Barboros ka- 
pų-paminklų statybą katedroje. 
1566 m. Bretfus dar dirbo prie kara
liškųjų statybų Viršupyje. Kartu jis 
statė ir karališkuosius rūmus Kny- 
šine bei perstatė p ilį Tykocine, 14 km  
už Knyšino. Jobas Bretfus mirė 
1571 m. Tykocine.

Tai buvo didingos ir  turtingos re
nesansinės karališkos pilys, pastaty
tos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje. Jų  likimas vienodas —  
XVIII a. pabaigoje neliko nė žymės 
iš buvusių rezidencijų51.

Kaip atrodė reprezentaciniai rū
mai Žemutinės pilies teritorijoje, ži
nome tik iš XVIII a. pabaigoje dary
tų P. Smuglevičiaus piešinių.

Žygimantas Augustas gyveno la
bai prabangiai. Popiežiaus nuncijus 
vyskupas B. Bongiovanis 1560 m. ra
šė, kad karalius pilyje turi 180 pa
trankų didelio kalibro ir daug mažes
nių. Arklidėse jis laiko 2000 žirgų, 
turi sidabrinėmis figūromis išpuoštų 
šarvų, vaizduojančių jo pirmtakų 
pergales, daug auksu išsiuvinėtų sa
balų, lūšių ir juodų lapių kailinių, 
kurių vertė siekianti pasakišką sumą, 
be to, daug brangenybių: rubinų, 
deimantų, senovišką kepurę, nusags-

50 L. K o l a n k o w s k i ,  Zygmunt August 
wielki książę Litwy do roku 1548, 
Lwów, 1913, p. 330— 331.

51 M. P a ź d z i o r ,  Dwór królewski Zyg
munta Augusta w Knyszynie,—  Rocznik
Białostocki, Białystok, 1968, VIII, p. 380.

tytą rubinais, smaragdais ir deiman
tais, vertą 300 000 aukso škudų. Nun
cijus matęs tiek daug brangenybių, 
su kuriomis net Venecijos arba po
piežiaus lobynai negalį lygintis. P ily 
je buvę žmogaus didumo laikrodžių 
su figūromis, vargonų ir kitų muzi
kos instrumentų, dubenų ir indų su 
žemės ir jūrų žvėrių atvaizdais, auk
sinių taurių, dovanotų didikų, gavus 
paskyrimą. Jis matė dar 30 balnų ir  
kamanų žirgams, tokių brangių, ko
kių kitur pamatyti buvo negalima. 
Kai kurie iš jų buvę gryno aukso ir  
sidabro. Jie puikiausi meno kūriniai, 
kuo niekas nepatikėtų, kas nėra jų  
matęs 52.

Iš visų šių turtų iki mūsų dienų 
nieko neišliko. Juos sunaikino karai, 
gaisrai, išsivežė priešai. Žygimanto 
Augusto turtų dalis, dar jam gyvam 
esant, buvo išgabenta į Tykociną ir  
iššvaistyta įpėdinių bei dvariškių.

Reikia prim inti ir Vilniaus pilies 
apginklavimą. 1551— 1556 m. sudary
tame ginklų sąraše pažymėta 28 pa
trankos: 2 feltšlangai (po 28 centne
rius), 4 falkonai ir  22 falkonetai (po 
•10 centnerių). Kitos patrankos buvo 
arsenale. Jos turėjo vardus: Vitold, 
Augustus, Baba, Žebrak. Ant Vytau
to vardu vadinamos patrankos buvo 
užrašas: «Esu Vytautas, pavadintas 
Vytauto vardu, griaunu bokštus, pra- 
mušu tvirtovių sienas» («Sum Vitol- 
dus ego Vitoldi ex nomine dictus 
concutio turės munia sterno cave»). 
J i svėrė 84 centnerius. Tai buvo di
delės akmenimis šaudančios patran
kos 53. 1628 m. vasario 8 d. M. Pa- 
ramovskis štai ką rašė iš Palangos

52 Žr. LIS, I, 238— 239.
53 Krokuva, Čartoriskių fondas, Nr. 1814, 

Rankraštis pavadintas: „Strzelba i wszel
ka munitia, która własnym nakładem j. к. 
m. w Wilnie i na zamki pograniczne ro
zesłana 1551— 1566".
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Jonui Stanislovui Sapiegai: «IŠ V il
niaus ceikhauzo laivu atplukdė 
į Klaipėdą didžiulių patrankų: vo
kiečių nusistebėjimui tų patrankų 
Klaipėdos tiltai negalėjo išlaikyti»54.

Iš X V I a. pilies pastatų išliko tik 
sutvirtinimai kalno papėdėje, vieno 
bokšto liekanos, siena po žeme, nau
jai atidengti šv. Onos-Barboros baž
nyčios pamatai, prie kalno prisišlie
jęs pilies ginklų sandėlis arsenalas. 
Žemėse, gal būt, slepiasi Žemutinės 
pilies pamatai, o gal ir  Vytauto pi
lies gotikiniai pamatai.

Žemutinė pilis smarkiai nukentė
jo per 1610 m. gaisrą. Po to Vilniaus 
horodničius ir karališkasis architek
tas olandas Nonhartas dar bandė at
statyti p ilį su jos gynybinės sienos 
bokštais 55. Tuo tarpu Aukštutinė pi
lis, jau nustojusi savo gynybinės 
reikšmės, iro ir griuvo. 1613 m. Rad- 
vilos-Makovskio žemėlapio paaiški
namajame tekste rašoma, kad V il
niaus pilis kalne yra apgriuvusi56. 
Joje jau seniai niekas negyvena. L ie
tuvos Statute buvo numatyta p ilį pa
versti kalėjimu.

Nustojo buvusi karališkąja rezi
dencija ir Žemutinė pilis. Jos terito
rijoje buvo įrengtas Lietuvos tribu
nolas, kalėjimas, pilies teismo kance
liarija; pilį valdė Vilniaus vaivados. 
Tribunolo pastatas buvo prie pilies 
vartų iš Pilies gatvės, o kalėjimas —  
prie pilies vartų, pro kuriuos įva
žiuodavo iš Tilto gatvės 57.

54 Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centri
nės bibliotekos Rankraščių skyrius (to
liau МАВ RŠ), f. SK., b. 3286.

55 E. L  o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. HI, p. 59.

56 Przegląd Geograficzny, 1919, t. I., p. 302.
57 ABK, t. X, Бильна, 1879, стр. 254, 280—  

282.
58 Ten pat.

1622 m. pilies inventoriuje nuro
doma, kad bokštuose pagal seną pa
protį statoma sargyba; be miestiečių 
mokesčio piliai saugoti ir kalėjimui 
išlaikyti, jai skiriama taip pat dalis 
pajamų iš turgaus, tilto rinkliavų bei 
pajamų iš malūnų 58.

Pilis dar buvo panaudota kaip 
tvirtovė karų su Rusija metu (1655—  
1661 m.). Caro kariuomenei 1656 m. 
užėmus Vilnių, ji tv irtin ta59.

Rusų kariuomenės įgula, vado
vaujama kunigaikščio Darnios M y- 
šeckio, buvo nedidelė —  ją sudarė 
1450 žmonių. Bet, įsitvirtinusi pilyje, 
ji laikėsi ilgai. Vilnius išbuvo apsup
tas Lietuvos ir Lenkijos kariuome
nės —  daugiau kaip 4000 žmonių —  
apie pusantrų metų (1660— 1661 m.)60. 
Vadovaujama Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės etmono M. Paco ka
riuomenė penkis kartus puolė pilį, 
bet jos nepaėmė. Kai D. Myšeckis, 
nepajėgdamas gintis, planavo ją su
sprogdinti ir žūti su visa įgula, ka
reiviai jį surišo ir išdavė karaliui 
Jonui Kazim ierui (1648— 1668). K a
raliaus įsakymu D. Myšeckis buvo 
viešai nužudytas rotušės aikštėje61. 
(Galvą D. Myšeckiui nukirto jo tar
nas, «virėjas Antoška».) Šio karo me
tu pilis buvo smarkiai apgriauta ir 
nuo tol liko tik griuvėsiai 62.

1738 m. birželio 29 d. iždo komi
sijos dokumente pasakyta, kad atsta
tyti Vilniaus pilies neįmanoma63. Tas 
pats pakartojama ir 1758 m. Vyriau-

59 Акты Московского государства, т. III, 
Спб., 1901, стр. 62.

60 Ten pat, t. III, p. 91, 165, 205, 266, 298, 
352, 355.

61 C. С о л о в ь е в ,  История России с 
древнейших времен, т. XI, Спб., 1861, 
стр. 160— 162.

62 E. L о p а с i ń s k i, Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. HI, p. 98.

63 CVTA, SA, b. 5959, 1. 449.
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šiojo tribunolo knygose įrašytame 
Vilniaus horodničiaus M. Horaino 
pareiškime, —  karaliaus pilis ir mū
rai tušti, apgriuvę. Norint apsaugoti 
dalį pilies mūrų nuo tolesnio irimo, 
jie buvo atiduoti posesijon bajorei 
Siežputovskai. J i privalėjo juos re
montuoti ir mokėti iždan po 8 auksi
nus kasmet.

1762 m. inventoriuje yra pilies 
aprašymas. Pilies teritorija —  vaiva
dos jurzdikas. Aukštutinės pilies, pa
vadintos Kalno pilim, nuo seno likę 
tik mūrai ir griuvėsiai. Kalno papė
dėje pažymėta —  prieš katedrą tri
bunolui, žemės ir pilies teismams 
priklausanti pilis. Kaliniams laikyti 
pastatyta medinis pastatas. Už pilies 
nemaža mūrų griuvėsių64.

1784 m. vasario 5 d. Vilniaus vai
vada Karolis Radvila aprašė pilies 
griuvėsius, norėdamas juos atimti iš 
privačių asmenų. Be priežiūros pa
liktuose pilies mūruose žmonės įsi
rengė butus ir juose gyveno. Apra
šyme pažymėta, jog teritorija prie 
arsenalo, pradedant nuo pilies baž
nyčios priešais šį mūrą ir pilies kal
ną, paversta daržu, tušti karališki pi
lies rūmai, trijų  aukštų, butai iš 
abiejų vartų pusių, šoniniai vartai 
nuo bažnyčios ir nuo įvažiavimo iš 
miesto65. V. Kieškovskis yra pa
skelbęs visą sąrašą miestiečių, kurie 
1797 m. buvo užėmę kambarius ap
leistoje ir apgriautoje Žemutinėje 
pilyje66.

Žemutinės pilies rūmai išliko iki 
XVIII a. pabaigos (1799 m.).

1799 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos gu
bernatorius J. Fryzelis rašė Vilniaus 
magistratui, kad, Kremenčugo pirk
liu i Moisiejui Sluckiui prašant, reikia 
sudaryti su juo sutartį dėl Žemutinės 
pilies nugriovimo. Pirklys sutinkąs 
nugriauti pilies mūrus ir išlyginti 
vietą, o 15 procentų medžiagos ati
duoti iždui67. Iš J. Obsto paskelbtų 
dokumentų pažymėtinas J. Žuravlio- 
vo tų pačių metų spalio 11 d. pran
cūzų kalba rašytas laiškas Vilniaus 
burmistrui. J. Žuravliovas prašo 
burmistrą greičiau sudaryti minėtą 
sutartį, nes gubernatorius jau paža
dėjęs M. Sluckiui leisti nugriauti rū
mus iš pam atų68. Magistratas, caro 
valdininkams reikalaujant, 1799 m. 
spalio 19 d. pasirašė su M. Sluckiu 
minėtą sutartį69.

X IX  a. pradžioje nugriautos pi
lies vietoje liko aikštė, kurioje buvo 
įrengta prekyvietė —  «talkučka» su 
medinėmis pirklių būdelėmis. 1817 m. 
generalgubernatoriaus įsakymu jos 
buvo nugriautos ir pastatyta m ūri
niai pirklių nameliai. Iš Žemutinės 
pilies liko barokiniai vartai į Pilies 
gatvę. 1831— 1832 m. caro valdžiai 
nusprendus sutvirtinti pilies rajoną, 
Vyriausiojo štabo nurodymu buvo 
nugriauta seni pastatai: prie kated
ros kairėje pusėje vikarijų namai, 
trijų aukštų mūrinis pastatas prieš 
katedrą, pastatai iš Pilies gatvės ir 
pilies vartai (nugriauti 1837 m.). Šar- 
kiškėse (dab. Jaunimo sode) nugriau
ta karališkasis malūnas, priklausęs 
universitetui, mūrinis universiteto

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

64 CVIA, SA, b. 3782, 1. Ia.
65 CVIA, SA, b. 4227, 1. 698.
66 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu ka

tedralnego w Wilnie,— „Wilno", 1939, 
Nr. 2, p. 105.

67 J. Obs t ,  Zburzenie Zamku Dolnego w

Wilnie,— „Litwa i Ruś", 1912, t. Il, 
sąs. 1, p. 56— 58.

68 Ten pat.
69 J. Obstas tos sutarties originalo, kuris 

yra Vilniaus Centriniame istoriniame ar
chyve, nepaskelbė. Jį aptiko V. Merkys 
(CVIA, f. 458, ap. 1, b. 467, 1. 206— 207).
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namas ir kiti vertingi istoriniu po
žiūriu pastatai 70. 1831 m. vasarą bu
vo tvirtinamas ir pilies kalnas: pra
vestas į p ilį kelias, Aukštutinės pilies 
sienoje paruoštos ambrazūros, kalno 
papėdėje įrengti patrankų šovinių 
sandėliai. Tuomet buvo iškirsta ir 
puiki medžių alėja prie Vilnios, už 
Gedimino kalno, ir dalis botanikos 
sodo dešinėje Vilnios pusėje71. Nu
griovus pastatus, pilies rajone atsira

do didelė netaisyklinga aikštė, kuri 
vėliau nustojo karinės reikšmės ir 
buvo paversta prekyviete. Istorinės 
pilies aikštės dabar jau nebegalima 
atstatyti, nes iš senovės paminklų li
ko tik katedra bei varpinė, ir tai 
perstatytos. Istorinį jos vaizdą mes 
atkuriame tik iš likusios X V I—  
XVIII a. ikonografinės bei šaltinių 
(dokumentų, aktų ir kt.) medžiagos.

2. KIEK VILNIUJE BUVO PILIŲ?

Vilniaus centre, kairiajame Neries 
krante, santakoje su Vilnia, aukštos 
kalvos viršūnėje stovi mūrinio pa
stato ir sienų griuvėsiai su iškylan
čiu 1936— 1941 m. iš dalies atstatytu 
aštuonkampiu bokštu72. Šiuos griu
vėsius mes įpratę vadinti Gedimino 
pilies griuvėsiais, o bokšto siluetas 
pokario metais tapo net savotiška 
miesto emblema. Žemės paviršiuje 
išlikę mūrų griuvėsiai nebeduoda pai
nesnio pilies vaizdo. Esanti negausi 
iliustracinė medžiaga ir rašytiniai 
šaltiniai kol kas neleidžia išsamiau 
atkurti pilies istorijos, ypač iki 
XVI a. Todėl daugelis jos klausimų 
tebėra ginčijami, žinomi tik pagrin
diniai pilies istorijos bruožai.

Aišku, kad pilis pastatyta svar
bioje strateginiu ir ūkiniu požiūriu 
vietoje —  netoli brastos per Nerį, 
m. e. pirmojo tūkstantmečio įtvirtin
tos gyvenvietės vietoje.

Iš X IV  a. pabaigos ir vėlesnių ra
šytinių šaltinių žinome, kad pilis su

sidėjo iš trijų dalių —  Aukštutinės, 
Žemutinės ir Kreivosios, kurios buvo 
viena greta kitos ir sudarė vieningą 
įtvirtinim ų kompleksą. Tačiau, iški
lus reikalui, atskiros dalys galėjo 
gintis savarankiškai. Šaltiniuose jos 
ir vadinamos tiesiog pilimis.

Centre, ant kalvos, kuri seniau 
buvo vadinama Pilies kalnu, o da
bar —  Gedimino pilies kalnu, stovėjo 
Aukštutinė pilis. Iš rytų, nuo greti
mų aukštumų, prie jos glaudėsi V il
nios dešiniosios šakos (ar iškasto ka
nalo) atskirtos kalvos viršūnėje pa
statyta Kreivoji pilis. Aukštutinės 
pilies kalno pašlaitę supo papilys, va
dinamas Žemutine pilim i.

Pilies dalių vardai kilo iš jų topo
grafinės padėties. Aukštutine, arba 
Aukštąja, buvo pavadinta kalno v ir
šuje stovėjusi pilies dalis, Kreivą
ja —  ant kalvos su kreivu, į Neries 
slėnį nuolaidėjančiu, viršumi, o Že
mutine, arba Žemąja, —  pilies dalis 
žemumoje, Vilnios slėnyje.

70 CVIA, f. 378, b. 2556, 1831, 1. 91— 94. Valstybinės LTSR architektūros paminklų
71 Ten pat, 1 d., 1831, 1. 55, 90, 395. apsaugos inspekcijos metraštis, t. I, p.
72 Ed. B u d  re  ik  a, Gedimino pilies Vilnių- 3— 16.

je vakarinio bokšto rekonstrukcijos,—
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Šitoks senosios pilies supratimas 
nusistovėjo tik apie 1940 m., nes ra
šytinių šaltinių fragmentiškumas ir 
kai kurie prieštaravimai klaidino 
daugelį ankstesnių istorikų. Daugu
mas lenkų istorikų sekė J. Dlugošu, 
kurį laikė geru Lietuvos istorijos ži
novu. J. Dlugošas, rašydamas apie 
1390 m. kryžiuočių puolimą, mini 
Vilniuje tik dvi pilis —  kryžiuočių 
sudegintą Kreivąją ir apgintą Aukš
tutinę 73. Jo žinias pakartojo M. S trij
kovskis 74. Jais sekdami, daugumas 
Vilniaus istorikų lenkų taip pat pri
pažino tik dvi pilis. Rašytiniuose šal
tiniuose minima Žemutinė pilis buvo 
sutapatinama su Kreivąja, aiškinant, 
kad jos vardas kilęs iš «kreivo slė
nio», kuriame ji pastatyta, arba iš 
krivių, pagonių žynių, vardo, nes Že
mutinė pilis buvusi pirmiausia pa
gonybės centru75. Šių autorių žinias 
kartojo ir daugumas rusų autorių, 
rašiusių apie V iln ių  X IX  a. antrojoje 
pusėje ir X X  a. pradžioje76. Nors 
jau X IX  a. pabaigoje V. Vasilevskis, 
remdamasis šaltinių analize, įrodė, 
kad negalima sutapatinti Kreivosios 
ir Žemutinės pilies, kad Žemutinė 
pilis nei 1390 m., nei 1394 m. kry-

73 J. F i j a ł e k, Opisy Wilna aż do połowy 
XVII-go wieku,— „Ateneum Wileńskie", 
R. I., Wilno, 1923, p. 319.

74 M. S t r i j k o w s k i ,  Kronika Polska, Li
tewska, Żmódzka i wszystkiej Rusi, t. Il, 
Warszawa, 1846, p. 89.

75 M. B a l i ń s k i ,  Historya miasta Wilna, 
t. I, Wilno, 1836, p. I1l; J. K r a s z e w 
ski,  Wilno od początków jego.., t. 1.,
Wilno, 1840, p. 28; M. H o m o  l i c k  i,
0  planach Wilna, jakim było w XVI
wieku,—  Wizerunki i roztrząsania nauko
we, Poczet nowy drugi, t. 24, Wilno, 
1843, p. 83— 84; T. N a r b u t t ,  Pomniej
sze pisma historyczne, Wilno, 1856, p. 47; 
A. K i г к о г, Przechadzki po Wilnie
1 okolicach, Wilno, 1856, p. 13; W ł. Z a 
h o r s k i ,  Przewodnik po Wilnie, W y
danie trzecie, Wilno, 1923, p. 66;

žiuočių nebuvo paimta, kad sunaikin
ta buvo Kreivoji pilis 77 Šis požiūris 
Vilniaus istorijos tyrinėtojų tarpe 
ėmė įsivyrauti tik apie 1930 m. Ta
čiau ir tuo metu dalis jų  dar spėjo, 
kad Žemutinė ir Aukštutinė pilis sto
vėjusi vienoje vietoje —  Neries ir 
Vilnios santakoje, o Kreivoji galėjusi 
būti Bokšto kalne 78, nors dar 1923 m. 
J. Fijalekas atkreipė dėmesį į 1387 m. 
Jogailos privilegiją miestui, kurioje 
kalbama tik apie vieną p ilį79. Ir tik 
apie 1938— 1940 m. ėmė įsivyrauti 
mintis, kad visos trys Vilniaus pi
lys —  vienos pilies dalys, kad jos v i
sos buvo vienoje vietoje. X V —
XVII a. dokumentuose kartais atski
rai kalbama apie Aukštutinę arba 
Žemutinę pilį. Tačiau iš tikrųjų šiuo
se dokumentuose Aukštutinės ir Že
mutinės pilies sąvokos vartojamos 
tik vienos ar kitos pilies daliai —  te
ritorijai apibrėžti.

Aukštutinė, Žemutinė ir Kreivoji 
Vilniaus pilies dalys buvo pastatytos 
ne vienu metu, vienos jų liekanų iš
liko daugiau, kitos —  mažiau, nevie
nodai jos ir ištirtos. Todėl žinių apie 
jas yra taip pat nevienodai. Apie 
Vilniaus pilies istoriją čia daugiau,

J. K ł o s ,  Wilno, Wydanie drugie, Wilno,
1929, p. 22. Bene ilgiausiai šios nuomo
nės laikėsi J. Fijalekas, kuris netgi 
1948 m. pasirodžiusiame leidinyje teigė, 
kad „Kreivoji pilis— pirmykštis Vilniaus 
Žemutinės pilies pavadinimas", žr. —  
CDCV, I, 744.

76 ABK, t. XX, стр. XX XIV— XX X V ; A. A. 
В и н о г р а д о в ,  Путеводитель по горо
ду Вильне и его окрестности, 2 изд., 
Вильна, 1907, стр. 4— 5.

77 В. Г. В а с и л е в с к и й ,  Где находился 
виленский кривой замок, —  Труды IX 
археологического съезда, T. Il, Моск
ва, 1897, Протоколы, стр. 120— 121.

78 М. L i m a n o w s k i ,  Najstarsze Wilno, 
kn. Wilno i Ziemia Wileńska, t. I, Wilno,
1930, p. 142.

79 J. F i j a ł e k, Opisy W ilna.., p. 318.
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negu apie architektūrą, ir kalbama, 
nes architektūrinių liekanų, palygi
nus su buvusia pilim i, nedaug, dalis 
jų dar neatkasta ir neištirta.

Žemutinė pilis stovėjo Vilnios 
deltoje, jos kairiosios ir dešiniosios 
šakos bei Neries apsuptame plote, 
Gedimino pilies kalno šiaurinėje, va
karinėje ir pietinėje pašlaitėje. Jos 
teritorija buvo žymiai didesnė už 
Aukštutinės ir Kreivosios pilių: ji 
apėmė pailgą iš pietvakarių į šiaurės 
rytus netaisyklingos formos žemės 
juostą, kurios ilgis —  ik i 400 m, 
o plotis —  iki 150 m.

Šiandien tai gana lygus, kalno 
link nežymiai aukštėjantis plotas. 
Tuo tarpu pilies statybos metu šios 
teritorijos paviršius buvo nelygus. 
Kalno vakarinio galo pašlaitėje, tarp 
kalno ir dabartinės katedros, plytėjo 
sausa terasa. Toliau ėjo šlaitas į gilų, 
pelkėtą ir klampų Vilnios kairiosios 
šakos slėnį, kuris, archeologinių ka
sinėjimų duomenimis, buvo bent 
5 m žemiau dabartinio paviršiaus.

Seniausi žmonių gyvenimo pėd
sakai aptikti 1964 m. kalno vakari
nėje pašlaitėje buvusioje terasoje. 
Surasta degėsių, apdegusių akmenų, 
gyvulių kaulų, lipdytų puodų šukių, 
rodančių, kad sodybos čia stovėjo

jau m. e. pirmojo tūkstantmečio v i
duryje.

Kas ir kada pastatė Žemutinę pi
lį, tai klausimas, kuriuo ankstesnieji 
tyrinėtojai nedaug tesidomėjo. Tam  
išaiškinti jie ir duomenų neturėjo. 
Todėl jų darbuose šiuo klausimu yra 
tik dvi nuomonės. Vieni autoriai, sek
dami padavimu apie pagonių šven
tyklą Šventaragio slėnyje —  Vilnios 
ir Neries santakoje, —  laikėsi nuo
monės, kad pilis turėjo būti pasta
tyta dar XIII a. antrojoje pusėje. Tuo 
tarpu kiti jos statybą priskirdavo 
Gediminui (1316— 1341), tai yra nu
keldavo į X IV  a. pradžią. Tačiau be
veik visi, rašiusieji iki 1930 m., su
tarė, kad Žemutinė pilis ik i X IV  a. 
pabaigos buvusi m edinė80. Šis teigi
nys buvo paremtas klaidingu Žemu
tinės ir Kreivosios pilies sutapatini
mu, žiniomis, kad 1390 m. sudegė ne 
medinė Kreivoji pilis, o Žemutinė 
pilis, įsitikinimu, kad mūro statyba 
lietuviams iki krikščionybės priėmi
mo X IV  a. pabaigoje buvo nežinoma. 
J. Kloso nuomone, atstatyta medinė 
pilis išbuvo iki pat X V  a. pabaigos.

Naujausi archeologinių tyrinėji
mų duomenys leidžia daug ką kitaip 
aiškinti ir į daugelį klausimų duoti 
tikslesnius atsakymus.

3. ŽEMUTINĖ PILIS

Žemutinės pilies, jos bokštų ir 
sienų žemės paviršiuje beliko tik 
fragmentai, šiandien, be to, praradę 
ir savo pirminę išvaizdą. Labai svar
bias pilies įtvirtinim ų dalis dabar 
slepia žemė bei vėlesni užstatymai, 
todėl mūsų tikslas, remiantis naujai

siais mokslo duomenimis, atkurti at
skirus senųjų įtvirtinim ų elementus, 
jų visumą ir reikšmę.

Žemutinės pilies gynybiniams 
įtvirtinimams nušviesti šaltinių yra 
įvairių, bet dažniausiai jie gana frag
mentiški. X IV  a. pabaigos —  X V  a.

80 J. K l o s ,  Wilno, p. 28.
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pradžios Vygando, Posilgės ir kitos 
Kryžiuočių ordino kronikos suteikia 
rašytinių žinių apie Žemutinės pilies 
mūro sienas, bokštus, medžio bei 
vandens įtvirtinimus didžiųjų Ordino 
antpuolių prieš V iln ių  metu. Papil
domų duomenų, matyt, iš amžininkų 
liudijimų randame J. Dlugošo veika
le 81. Svarbūs yra X IV — XVIII a. 
pirmosios pusės skelbti bei neskelbti 
Vilniaus kapitulos aktai, kurių se
niausias —  1387 m. vasario 17 d. Jo
gailos dovanojimo Vilniaus katedrai 
dokumentas82, įvairūs Lietuvos met
rikos 83. Vilniaus magistrato84, 
XVII— XVIII a. seimų nutarim ų85 
dokumentai, seniausi Vilniaus apra
šymai—  į Naugardo pirm ąjį met
raštį įėjęs X IV  a. pabaigos miestų 
sąrašas86 —  taip pat 1413— 1414 m. 
flamandų keliautojo Žilberto de La- 
nua kelionės aprašymas87. Žemuti
nės pilies pietinės ir vakarinės da
lių įtvirtinimus nušviečia 1622 m. 
Vilniaus pilies inventorius88, 1719 m. 
kapitulos valdų ribų aplink katedrą 
ir Vilniaus p ilį aprašymas89 bei ki
ti rašytiniai šaltiniai.

Vaizdų bei planų tarpe seniau
sias yra G. Brauno pasaulio miestų 
atlaso Vilniaus vaizdas (apie

81 J. D ł u g o s z ,  Dzieła wszystkie, t. IV, 
p. 460— 464.

82 CDCV, I, 5 ir kt.; XVI— XVIII a. ne
skelbtų kapitulos aktų (Acta Capituli Vil- 
nensis) tomai saugomi М АВ RŠ (F —  43, 
b. 444, 445 ir kt.).

83 Описание документов и бумаг, храня
щихся в Московском архиве Министер
ства юстиции, Книга двадцать первая, 
II, Книги Литовской метрики, Москва, 
1915, стр. 339.

84 АВК, т. X, стр. 237— 238.
85 Volumina legum, V, Petersburg, 1860, 

f. 47, 87; VII, f. 547.
86 Новгородская первая летопись старшего

и младшего изводов, М .— Л., 1950,
(toliau НПЛ), 476; M. Н. Т и х о м и р о в ,

1550 m.). Jame matome Žemutinės 
pilies mūrines gynybines sienas su 
pristatytais prie jų iš vidaus pa
statais, bokštus, vartus. Tačiau v i
sas pilies keturkampis plane yra iš
kreiptas ir neatitinka buvusios tik
rosios padėties.

X V I a. pabaigos Vilniaus gra
viūroje iš Broel-Platerio rinkinių  
gynybiniai įtvirtinim ai matyti iš va
karų: priekinė medinė aštriakuolių 
siena, kai kurie bokštai, vakari
niai vartai. Blogiau visa tai atsi
spindi T. Makovskio Vilniaus pano
ramoje, atspausdintoje 1604 m. bro
lių  Skorulskių panegirikoje90. Prie
kinė medinė siena su vartais pilies 
vakarinėje dalyje, prie pat Vilnios 
vagos, įdomiai vaizduojama 1688 m. 
Vilniaus universiteto išleistoje pa
negirikoje K. Bžostovskio įšventini
mo į Vilniaus vyskupus proga 91.

Labai fragmentiškai Žemutinės 
pilies įtvirtinim ai parodyti 1648 m. 
karinio inžinieriaus Getkanto V il
niaus įtvirtinim ų plane92, tuo tarpu 
analogiškas 1740 m. Fiurstenhofo 
planas duoda pilniausią Žemutinės 
pilies įtvirtinim ų vaizdą93. Vėles
ni —  1798, 1808 m.94 —  planai jau 
konstatuoja įtvirtinim ų nykimą, o

Список русских городов, —  «Историче
ские записки», т. 40 (1952), стр. 224.

87 P. K l i m a s ,  Ghillebert de Lannoy,—  
„Praeitis“, t. Il, p. 115— 116, 152.

88 ABK, t. XX, стр. 280— 282.
89 E. L o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra

ce. ., t. III, p. 94— 98.
90 Wilno i ziemia wileńska, t. I, p. 146, 

pav. 166, 168.
91 Verus antistes et prudens senator virtu

te, genere, meritis.., Collegio... universi
tate Vilnensi, A. D. 1688, titulinio p. 
antroj i pusė.

92 Wilno i ziemia wileńska, t. I, p. 139.
93 Sio plano fotokopija iš Berlyno rinkinių 

saugoma Vilniuje, Geodezinės tarnybos 
senųjų planų rinkinyje, Nr. 6.

94 1808 m. planas saugomas ten pat, Nr. 16.
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1839 9S, 184696, 1862 m97 98.— pateikia 
duomenų apie carinės tvirtovės 
įtvirtinim ų-pylim ų konfigūraciją 
Žemutinės pilies ir  gretimose teri
torijose.

XVIII a. antrosios pusės —  
X IX  a. pradžios A. Rossi, P. Smug
levičiaus, J. Peškos piešiniai,
J. Oziemblausko litografija pateikia 
vertingų duomenų apie kai kuriuos 
Žemutinės pilies vartus, bokštus, 
sienas iki jų nugriovimo.

Archeologiniai architektūriniai 
tyrinėjimai atskleidžia mūrinių 
įtvirtinim ų liekanas natūroje. Dar 
1908 m. šiaurės rytų Gedimino pi
lies kalno papėdėje, prie Didžiojo 
arsenalo, darbų metu aptiktos ryti
nio įvažiavimo, vartų ir . sienų lie
kanos 9e. 1939 m. Gedimino aikštėje 
atidengta Žemutinės pilies pietva
karinės gynybinės sienos ties Jo- 
gailos-vyskupų namu ir ten buvu
sių bokštų pamatai. 1955 m. ati
dengta pietrytinė gynybinė siena 
Gedimino pilies kalno papėdėje 
esančiame parke99 100. 1959 m., dirbant

prie buv. dvariškių pastato (dab. 
Istorijos-etnografijos muziejus), at
skleista Žemutinės pilies šiaurės 
vakarų gynybinė siena, bokštelių 
pam atai10t>. 1961— 1963 m. tyrinėta 
buv. katedros varpinė, kurios apa- 
tirtė, apvalioji, dalis yra pilies gy
nybinis bokštas 101. Nustatyta, kad 
apvalusis bokštas statytas ant dar 
senesnio, nugriauto keturkampio 
gynybinio bokšto102. 1964 m. ati
dengta pietinės gynybinės sienos 
fragmentas (Gedimino aikštės piet
rytinėje dalyje) ir keturkampio 
bokšto pamatai Žemutinės pilies 
šiaurės vakarų kam pe103. Pagaliau 
1968 m. zonduojant, gynybinė siena 
stebėta Žemutinės pilies šiaurės ry
tų kampe, Didžiojo arsenalo pastato 
šiaurinėje dalyje.

Senojoje istoriografijoje Žemuti
nės pilies įtvirtinimus plačiausiai 
aprašė M. Hom olickisI04. Panaudo
damas naują ikonografinę bei 
1939 m. kasinėjimų Gedimino aikš
tėje medžiagą, šį klausimą nušvietė 
V. Kieškovskis I05. Atradus XVIII a.

95 CVIA, f. 526, ap. 14, b. 563.
96 Ten pat, b. 567.
97 М АВ Retų spaudinių sk., K-680.
98 А. М и л о в и д о в ,  Случайные раскоп

ки у подошвы Замковой горы г. Виль
не, —  Отчет Виленской публичной биб
лиотеки и музея за 1908 г., Вильна, 
1909, стр. 48— 49.

99 V. D a u g u d is, Žvalgomųjų archeologi
nių tyrinėjimų Gedimino kalno pietvaka
rinėje pašlaitėje dienoraštis (1955.V.24—  
VII.4) (toliau 1955 m. archeologinių kasi
nėjimų dienoraštis), p. 14— 36. Jis yra 
Istorijos instituto archeologijos sektoriuje.

100 R. L e g a i t ė ,  Buvusio dvariškių-kareivi-
nių pastato, skirto Istorijos-etnografijos
muziejaus ekspozicijoms, trumpa istorinė
apžvalga pagal istorinius bėi 1959 m. 
archeologinių kasinėjimų duomenis (to
liau 1959 m. tyrinėjimų apžvalga), p. 
12— 24. Mašinraštis saugomas Spec.
mokslinėje restauracinėje gamybinėje dirb
tuvėje Vilniuje (toliau SMRGD).

101 S. L a s a v  i c k a s, Buv. Katedros varpi
nės sienų mūrų istorinė kartograma, 
1961 m. Saugoma SMRGD.

102 Atkastą keturkampio bokšto dalį 1963 m. 
pradžioje išmatavo arch. S. Lasavickas.

103 A. T a u t a v i č i u s ,  Per Vilniaus Žemu
tinės pilies teritoriją 1964.VI.22— DC.9 
kastos šiluminės trasos archeologinių ste
bėjimų duomenys (toliau 1964 m. archeo
loginių stebėjimų duomenys), p. 8— 21, 
56— 62. Rankraštis saugomas M A  Istorijos 
instituto archeologijos sektoriuje.

104 M. H  o m o 1 i c k i, Do uwag nad dziełem: 
Wilno od początku jego do roku 1750,—  
Wizerunki i roztrząsania naukowe, t. 23, 
Wilno, 1842, p. 99— 102; Jo paties, O pla
nach Wilna, jakiem było w XVI wieku, 
ten pat, t. 24, p. 8— 41.

105 W. K i e s z k o w s k i, Dolny zamek wi
leński,— „Arkady", 1937, Nr. 10; Jo pa- 
ties, Dzieje placu katedralnego w Wilnie, 
p. 89— 107.
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vidurio (1740 m.) Fiurstenhofo pla
ną, rekonstruoti Vilniaus planą i1d 
1655 m. ėmėsi M. Moreliovskis, ana
lizavęs ir  Žemutinės pilies gynybi
nius įtvirtinimus 106. Apžvelgdamas 
archeologinius tyrinėjimus pilių  te
ritorijoje ir  pats tyrinėdamas, m i
nėtą klausimą nušvietė A. Tautavi
čius 107. Toliau nagrinėdami Žemu
tinės pilies įtvirtinimus, plačiau 
panaudosime seniausius rašytinius 
šaltinius, archeologinių architektūri
nių tyrinėjimų duomenis bei ikono
grafinę medžiagą.

Žemutinės pilies gynybinius 
įtvirtinimus pradžioje sudarė upių 
vandenys, platus, pelkėtas, sunkiai 
pereinamas Vilnios slėnis, supęs 
Gedimino pilies kalno papėdėje įsi
kūrusias sodybas. Jos, atrodo, buvo 
saugomos medžių užtvaros, žemių 
pylimo. Laikui bėgant, atsirado ga
lingos gynybinės sienos, prieš jas 
buvusios užtvaros, bokštai ir bokš
teliai, vartai, apsauginiai grioviai, 
užtvankos. XIII a. pirmojoje pusėje 
Žemutinėje pilyje, kaip atrodo, jau 
buvo mūrinių įtv irtin im ų108.

G y n y b i n ė s  s i e n o s ,  juosu- 
sios visą minėtą Žemutinės pilies te
ritoriją, jungėsi su Aukštutinės pi
lies įtvirtinimais, kildamos pietryti-

106 Vilniaus miesto planas iki 1655 m. V il
niaus miesto savivaldybė. M. 1:750. Aut. 
prof. M. M o r e  l o w s k i ,  Ruoštas 1940—  
1942 m. Grafiškai paruošė dail. E. M e 
dekša,  Saugomas Vilniaus m. Geodezi
nėje tarnyboje, Senųjų planų rinkinyje, 
Nr. 257. M. M o r e l o w s k i ,  Objaśnienie 
kolorów i znaków w wielkiem planie 
Wilna z czasu przed r. 1655, 1941—  
1942 r. (toliau Objaśnienie..,). Mašinraš
tis saugomas SMRGD.

107 A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus pilies teri
torijos archeologiniai kasinėjimai,— Vals
tybinės LTSR architektūros paminklų ap
saugos inspekcijos metraštis, t. Il,
p. 12— 13; J. J u r g i n i s ,  V. M e r 
kys,  A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus mięś

niu ir šiaurrytiniu Gedimino pilies 
kalno šlaitais į viršų. Sienų linija 
ypač ryški Fiurstenhofo plane.

Anksčiausios rašytinės žinios 
apie Žemutinės pilies mūrines sie
nas yra minėtame 1387 m. vasario 
17 d. Jogailos dokumente109 * *. V y 
gando kronikoje kalbama, kad 
1394 m. apgulimo metu kryžiuočiai 
po atkaklios kovos pastatė savo šau
namuosius pabūklus «prieš mūrus» 
(contra murum), kurie, šaudant ak
menimis, sunaikinti į dulkes uo. Po- 
silgės kronikoje rašoma, kad tuo
met mūrai (muren) buvo labai su
šaudyti 1U.

Pažymėtina, kad Vygando kro
nikoje 1394 m. minimos ir medinės 
užtvaros (ligneam structuram), gy- 
nusios priėjimą prie Žemutinės pi
lies m ū rų 112, rašoma, kad kovos sū
kuryje kasdien buvo tveriamos 
naujos užtvaros (protecticula)113. 
J. Dlugošas taip pat mini užtvaras, 
apsunkinančias kryžiuočiams priėji
mą prie p ilių 114. Matyt, šiuos me
dinius įtvirtinimus 1414 m. mini ir 
Žilbertas de Lanua. Priekinė me
dinė aštriakuolių siena stovėjo ir 
žymiai vėliau. Ją matome X V I a. 
pabaigos (iš Broel-Platerio rinkinio) 
bei 1688 m. Vilniaus vaizduose.

to istorija, (toliau Vilniaus miesto istori
ja) Vilnius, 1968, p. 38— 39.

108 Vilniaus miesto istorija, p. 26.
109 „muros castri Vilnensis"— CDCV, I, 5; 

jos minimos ir 1397 m. Vilniaus vyskupo 
Andriaus dokumente, ten pat, p. 46, 
48— 49.

110 SRP, II, 659.
111 SRP, III, 195.
112 SRP, II, 659.
113 SRP, II, 660.
114 J. D ł u g o s z ,  Dzieła wszystkie, t. IV, 

p. 464. Palyginus Vygando ir J. Dlugošo 
1390 bei 1394 m. Vilniaus pilies apguli
mų aprašymas, matyti, kad Dlugošas 
1394 m. apgulimo detales greičiausiai bus 
nukėlęs į 1390 m.
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Taigi Žemutinę p ilį X IV  a. pa
baigoje gynė priekinė medinė už
tvara ir mūrinės sienos. To paties 
laikotarpio miestų sąraše minimą 
vieną iš dviejų Vilniaus «akmeni
nių sienų» reikia interpretuoti kaip 
Žemutinę pilį* supančius mūrinius 
įtvirtinimus 115.

Archeologiniai tyrimai, stebėji
mai jau atskleidė žemėje išlikusių 
atskirų Žemutinės pilies mūrinių 
sienų apatines dalis, davė duomenų 
apie jų mūrijimą, storį ir kt.

1955 m. pietrytinėje kalno pa
pėdėje aptikta gana daug gynybi
nių sienų liekanų; siena ėjusi nuo 
pačios papėdės pietvakarių krypti
mi, parko alėja Pilies gatvės link. 
Atidengta 40,5 m ilgio, ik i 3,10 m 
storio ir ik i 4 m aukščio sienos apa
tinė dalis, mūryta iš stambių akme
nų, surištų kalkių skiediniu. Sienos 
išorinė pusė gerokai apardyta, jos 
pirminis paviršius neaptiktas116. 
Atidengta sienos dalis atitinka Fiur- 
stenhofo planą. Siena šioje vieto
je 1843 m. dar matėsi, o po to, tur 
būt, apardyta ir užpilta I17.

1964 m., vedant šiluminę trasą 
Gedimino aikštės pietrytinėje daly
je, 0,95 m gylyje aptikta taip pat 
gynybinė siena, ėjusi į vakarus nuo 
buv. Pilies vartų. Siena šioje vie
toje eina pietvakarių kryptim i, jos 
liekanų yra 2,55 m storio, 2,8—  
2,9 m aukščio. Žemutines akmenų 
eiles sėmė vanduo, trukdęs pasiekti 
pamatų apačią.

Iš kiemo (šiaurinės) gynybinės 
sienos paviršiuje išmūrytos trys ak
menų eilės, sudarančios 0,65—  
0,70 m pločio juostą. Žemiau yra 
1,05 m raudonų plytų juosta, o to
liau, iki pat apačios, vėl akmenų ei
lės. Plytos (jų dydis 29— 30X14X  
X8— 8,5 cm) rištos tarsi vendiniu, 
baltišku, rišimu; dalis ištisai ilgo
siomis briaunomis į paviršių.

1964 m. atidengtos gynybinės sie
nos išorinėje (nuo buvusios Vilnios 
šakos) viršutinėje dalyje įmūrytos 
plytos (30X15X7,5 cm), žemiau sie
nos paviršius, ištisai iš akmenų, ge
rai išlikęs. Aptiktos žymės rodo, kad 
siena tinkuota baltu kalkių skiedi
n iu 118. Prie šios sienos, iš pilies 
vidaus, buvo pristatytas tribunolo 
pastatas. Atrodo, kad jo vakarinėje 
dalyje dar 1938— 1939 m. buvo ati
dengta taip pat gynybinio mūro, ta
čiau šaudymo angų neaptikta119.

Tuomet aptiktas ir Žemutinės 
pilies pietvakarių kampo gynybinis 
mūras (esąs pietvakarinėje dab. Ge
dimino aikštės dalyje), prie kurio 
buvo pristatytas vyskupui Jogailos 
dovanotas pastatas. Šioje, į pietus 
atgręžtoje, gynybinės sienos dalyje, 
palyginti gerai išsilaikė 6 šaudymo 
angos 12°, išdėstytos maždaug 38 m 
tarpe nevienodais atstumais. Siena 
statyta iš lauko akmenų ir didelių, 
beveik kvadratinių, plytų, kurios, 
to meto tyrinėtojų nuomone, rodo, 
kad ji mūryta X IV  a. antrojoje pu
sėje. Sienos storis buvęs 2,15 m.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

115 НПЛ, 476; P. Б а т у р а ,  Оборонитель
ные укрепления некоторых центров 
Литвы XIV века,—  Материалы VI-ой 
конференции по истории науки в 
Прибалтике, Вильнюс, 1965, стр. 87.

116 1955 m. archeologinių kasinėjimų dieno
raštis, p. 17— 18, 36.

117 M. H o m o  l i c k  i, O planach W ilna.., 
p. 33— 34.

118 1964 m. archeologinių stebėjimu duome
nys, p. 8— 9, 11, 16, 18— 21.

119 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. ., p. 101.

120 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. . , p. 99— 100.
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Prie šios sienos iš vidaus stovė
jęs pastatas (į dešinę nuo Pilies baž- 
nyčios-katedros) Brauno atlase vaiz
duojamas be langų; pačiame sienų 
viršuje matyti šaudymo angos. V i
sa tai liudija šios sienos dalies gy
nybinį pobūdį121. Greičiausiai šios 
vietos gynybinis «senas mūras» mi
nimas ir 1719 m. ribų aprašyme 122, 
atidengtoji jo padėtis atitinka 
1740 m. Fiurstenhofo planą.

Keliose vietose atidengta Žemu
tinės pilies vakarinė gynybinė sie
na, iš pietvakarių einanti šiaurės 
rytų kryptim i Neries link. 1940 m. 
kanalizacinių darbų metu ties ka
tedros šiaurės vakarų kampu žemė
je aptiktas daugiau kaip 3 m aukš
čio gynybinis mūras, kurio situacija 
toje vietoje atitinka Fiurstenhofo 
plane pažymėtąją 123.

Dabartinio Istorijos-etnografijos 
muziejaus pastato vakarinės sienos 
apatinėje dalyje taip pat yra išlikę 
gynybinio mūro, atidengto 1959 m. 
Pastato centrinėje dalyje, per 14 m 
1,4— 1,7 m žemiau dab. žemės pa
viršiaus, yra senoji siena, mūryta iš 
stambių akmenų ir raudonų plytų. 
Jos pamatų apačia 5,1 m žemiau 
dab. žemės paviršiaus; pamatai mū
ryti iš labai didelių akmenų. Skersi
nis piūvis parodė, kad pastato cent
rinėje dalyje sienos šerdį sudaro 
senasis mūras, per metrą iškyląs 
aukščiau dab. žemės paviršiaus. 
Virš didelių raudonų gotiškai rištų 
plytų yra renesansinis įvairių taip 
pat didelių geltonų ir raudonų ply

121 M. M  o r e 1 o w s k i, Objaśnienie.., p. 
23— 24, 32, 34— 35.

122 E. L o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. III, p. 97.

123 M. M  o r e 1 o w s k i, Objaśnienie. ., 
p. 32— 33.

124 1959 m. tyrinėjimų apžvalga, p. 4, 17—
20. 22. 24.

tų mūras. Iš tyrim ų matyti, kad 
X IV  a. šioje vietoje stovėjo gotiki
nis pastatas, statytas kartu su sie
na; šiaurės vakarų pastato siena, 
panašiai kaip Trakų salos pilyje, 
buvo kartu ir Žemutinės pilies gy
nybinė siena 124. Šio ruožo gynybinę 
sieną su pastatu galima įžiūrėti 
1550 m. Brauno atlaso vaizde; jis 
visiškai atitinka Fiurstenhofo plane 
esantį. Prie gynybinės sienos pri
šlietas pastatas buvo skirtas didžio
jo kunigaikščio dvariškiams, 1719 m. 
kapitulos valdų aprašyme jis vadi
namas Žemutinės pilies karališko
siomis oficinomis 125, kurios 1758 m. 
jau buvo apgriuvusios Г26, o XVIII a. 
pabaigoje Vilniaus vaivados Myko
lo Oginskio perstatytos į naująjį 
arsenalą127. Tuomet, matyt, senieji 
mūrai buvo padengti apdailinamuo
ju sluoksniu, paslėpusiu senąsias 
gynybines sienas.

Į rytus nuo minėto pastato, 
ties šiaurės vakarų pilies kampu, 
1964 m. atidengtos toliau į rytus 
einančios sienos liekanos. Ji mūryta 
beveik ištisai iš akmenų; plytų, 
dažniausiai gelsvų, pasitaiko tik kai 
kur. Siena nestora — 1,7 m; priėji
mą prie jos iš tos pusės gynė natū
rali kliūtis —  Neris 128.

Šiaurės rytų Žemutinės pilies 
kampe gynybinė siena išliko Didžio
jo arsenalo pastate, kurio priekinia
me, šiauriniame, 2,2 m storio mūre 
iki šiol tebėra, matyt, iš X V I—  
XVII a. pradžios šaudymo angos 
tvirtoviniams šautuvams (hakovni-

125 E. L o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. HI, p. 97.

126 Ten pat, p. 101.
127 M. H  o m o 1 i c k i, O planach W ilna.., 

p. 41.
128 1964 m. archeologinių stebėjimų duome

nys, p. 59— 60; Vilniaus miesto istorija, 
p. 39.
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com) 129. Po šiuo vėlesniu mūru, že
miau dab. žemės paviršiaus, 1968 m. 
aptiktas senasis gynybinis mūras, 
sudarąs vėlesnių Didžiojo arsenalo 
sienų pamatus. Taigi archeologiniai 
tyrinėjimai atskleidė gynybinių mū
rų fragmentus aplink visą Žemuti
nės pilies teritoriją. Tai patvirtina, 
jog 1740 m. Fiurstenhofo plane pa
žymėtos gynybinės sienos iš tikrųjų  
buvo, kad jos siekia ankstyvus 
laikus.

Gynybinės sienos žemose, drėg
nose vietose (kaip paaiškėjo pilies 
pietrytinėje dalyje) iš vidaus buvo 
tvirtinamos, klojant išilgai sienų 
vienas prie kito 20— 35 cm storio 
rąstus, daugiausia ąžuolinius. Kai 
kurie jų kloti su visomis šakomis. 
Medžius užplukus moliu, žemutinė 
gynybinės sienos dalis iš vidaus 
gerokai sutvirtinama 13°,—  apgulimo 
metu gynėjams patogiau prieiti.

B o k š t a i  i r  b o k š t e l i a i ,  
išdėstyti tam tikrais tarpais aplink 
pilies teritoriją, buvo svarbus Že
mutinės pilies gynybinių sienų ele
mentas. Jie pažymėti ir Brauno at
lase, bet ypač tiksliai nurodyti 
Fiurstenhofo plane, minimi rašyti
niuose šaltiniuose, jų pėdsakų su
randama archeologinių bei architek
tūrinių tyrinėjim ų metu.

Anksčiausios rašytinės žinios 
apie Žemutinės pilies bokštus siekia 
X IV  a. pabaigą, kryžiuočių antpuo
lių epochą. Vygando kronikoje m i
nima, jog 1394 m. antpuolio metu 
«pilies bokštas» (turris castri) svie
dinių buvo sugriautas ir nuvirto 
į vandenį; iš atstatytojo, medinio, 
teliko dulkės. Kovos sūkuryje gy

nėjai buvo priversti bokštą sude
ginti. T ik  po to priešo šaunamieji 
pabūklai pastatyti «prieš mūrus»131, 
t. y., matyt, pagrindines pilies gy
nybines sienas.

Tuo būdu čia minimas, atrodo, 
mūrinis, vėliau kovos eigoje atsta
tytas, bokštas buvęs, kiek galima 
spręsti iš įvykių, greičiausiai kaž
kur prieš pagrindinius įtvirtinimus, 
prie pilies tilto ir vartų, nes kroni
kininkas glaudžiai sieja kovą prie 
tilto ir minėto bokšto.

Kronikoje minimas taip pat «su
griautas mažesnis bokštas» (turris... 
minor destructa), čia pat pabrėžiant, 
jog po to kryžiuočiai lietuvių ne
naudai pastatė per Nerį tiltą, per 
kurį atsigabeno, ko jų kariuomenei 
reikėjo 132. Įvykių eiga tarsi liudy
tų, jog ir šio bokšto reikėtų ieškoti 
priekinėje gynybinėje linijoje, ar
čiau Neries.

Toliau kronikininkas, nurodęs, 
kad kryžiuočiai padegė trobą pilies 
viduje, nuo kurios daug kitų užsi
degė, pažymi, jog «po to pastatė 
bombardas prieš žemesnįjį bokštą» 
(turrim inferiorem) ir, šaudydami 
akmenimis, jį pavertė į dulkes133. 
Posilgės kronikoje tik bendrai pa
žymėta, kad «pilies bokštai (thorme) 
buvo labai sušaudyti»134.

Visų minėtų bokštų reikėtų ieš
koti pilies vakarinėje dalyje.

Atrodo, kad iki XVII a. vidurio 
sienose buvo dešimt— vienuolika di
desnių gynybinių bokštų bei pen
ki— šeši mažesni.

Gynybinės sienos pietrytinėje 
dalyje, tarp Gedimino pilies kalno 
ir Pilies vartų (į rytus nuo jų), bu-
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129 M. M o r e l o w s k i .  Objaśnienie.., p. 27. 132 Ten pat.
136 1955 m. archeologinių kasinėjimų dieno- 133 SRP, II, 660.

rastis, p. 14— 15. 134 SRP, HI, 195.
131 SRP, H, 659.
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vo du apvalūs-aštuonkampiai bokš
tai, pažymėti Fiurstenhofo plane. 
Jie minimi 1622 m. privilegijoje dėl 
sklypo prie Karališkojo malūno 135. 
1719 m. ribų aprašyme prieš m ūri
nius karališkuosius malūnus m ini
mas «mažas pilies bokštas» 136 137, ma
tyt, yra vienas iš jų. 1843 m. Homo- 
lickis rašė, kad šių bokštų pamatai 
dar matomi, bet pažymi, jog vieno 
jų griuvėsiai buvo išardyti daugiau 
kaip prieš 20 metų r37.

1808 m. plane Gedimino pilies 
kalno papėdėje stovėjęs bokštas jau 
nepažymėtas. Gal jis ir buvo išar
dytas dar X IX  a. pradžioje? Šian
dien bokšto vietą rodo šlaito kyšu
lys kalno pietinėje papėdėje (nau
jojo tako į kalną pradžios kairėje 
pusėje). Toliau į pietvakarius buvęs 
bokštas 1808 m. plane dar yra.

Ties Pilies gatvės pradžia, Že
mutinės pilies gynybinėje sienoje, 
stovėjo bokštas, kuriame, kaip m i
ni XVT a. ir vėlesni dokumentai, 
buvo didieji vartai į miestą.

Nuo bokšto į vakarus, prie gy
nybinės sienos pristatyto Tribunolo 
teismo rūmų vakarinio galo, buvo 
«apvalus mūrinis bokštas» (taip jis 
apibūdintas 1622 m. pilies invento
riuje) 138. Sis bokštas, atrodo, yra 
Brauno atlase (dešiniajame pilies 
kampe) —  neaukštas, bet gana ma
syvus. X IX  a. pirmojoje pusėje Ho- 
molickis mini, kad prie Tribunolo 
teismo rūmų vakarinio galo buvę 
apgriuvusių senų ir labai storų pi
lies mūrų, užsisukusių į pietvaka
rius, kad čia buvę tarsi bokšto lie
kanos, nugriautos apie 1817 m .139

Fiurstenhofo plane pilies piet
vakarių kampe yra du apvalūs 
bokštai, o nuo jų kiek į rytus, už 
įstrižai stovinčio pastato (Trabantų, 
arba Karališkųjų alebardininkų, 
namo pagal Brauno planą), nuro
dytas tuščias tarpas sieną sudariu
sių pastatų eilėje. Gal būt, čia ir 
stovėjo anksčiau minėtas apvalus 
kampinis bokštas.

1740 m. plane šiame pilies kam
pe parodyti du bokštai sudarė vie
nus pilies vartus iš kelerių. 1940 m. 
atidengtos tų bokštų liekanos atitin
ka minėtą planą. Pamatų plytų mat
menys (dažniausiai 7— 7,5 cm aukš
čio) ir visas plano pobūdis su dviem  
vienodais apvaliais bokštais, More- 
liovskio nuomone, rodo, kad jie pri
skirtini 1510— 1520 m. laikotarpiui. 
Sie bokštai lyginami su panašiais 
X V I a. pirmosios pusės Vilniaus sta
tiniais, turinčiais cilindrinius flan- 
kuojančius bokštus ar bokštelius, jų  
tarpe su Subačiaus vartais 14°.

Taigi pilies pietvakarių kampe 
buvo, greičiausiai, trys bokštai: vie
nas priskirtinas prie senųjų įtv irti
nimų, o du apvalūs vartų bokštai —  
prie vėlesnių, statytų, matyt, X V I a.

Toliau gynybinėje sienoje, su
kančioje į šiaurės vakarus, arba Jo
gailos namo vakarinėje dalyje, bu
vo du keturkampiai gynybiniai 
bokšteliai, pažymėti Fiurstenhofo 
plane. Jų liekanų (pietinis buvo 
6,4 X 6,4 m dydžio) aptikta 1939 m.

Kiek į šiaurę nuo šių keturkam
pių bokštelių buvo apvalus mūrinis 
bokštas (katedros varpinės apatinė 
dalis). Jo gynybinį pobūdį rodo
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135 M. H o m o 1 i c k i, O  planach W ilna.., 
p. 34.

136 E. L o p a c i ń s k if Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. I1l, p. 98.

137 M. H o m o 1 i c k i, O planach W ilna..,
p. 34

138 ABK, ‘T. XX, crp. 282.
139 M. H  o m 61 i c k i, O planach W ilna.., 

p. 13.
140 M. M  o r e 1 o w s k i, Objaśnienie.., 

p. 35— 36.
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sienų storiai (dab. žemės lygyje). 
Išorinės (vakarų), taip pat šoninės 
(šiaurės ir pietų) sienos yra 4 m 
storio, tuo tarpu vidinės (rytų) tik 
2,8 m. Gerai išlikusios šaudymo an
gos. Įėjimas į šį bokštą buvo iš kie
mo (rytų) antrajame aukšte.

1961— 1963 m. dirbant, paaiškė
jo, kad apvalioji bokšto dalis pasta
tyta ne iš karto. Pirmojo aukšto 
skiedinyje yra žymi molio priemai
ša. Antrasis ir trečiasis aukštai sta
tyti maždaug tuo pačiu metu, bet 
skiedinyje molio priemaišų nedaug. 
Vėlesnis yra ketvirtasis apvaliojo 
bokšto aukštas. Akmeninių sienų 
apdailoje vyrauja išilginis plytų dė
jimo būdas 141. Čia nėra nei gotiki
nio, nei ankstesnio vendinio, baltiš
ko, plytų rišimo. Pagal mūrą bokš
tas gali būti datuojamas XIII a.142.

Tačiau 1963 m. pradžioje, atka
sus apvaliojo bokšto viduje vakari
nę sieną, paaiškėjo, kad jis pasta
tytas ant senesnio keturkampio 
bokšto, nugriauto ik i pirmojo aukš
to. Jo liekanos aptiktos 1,8 m gy
lyje nuo apvaliojo bokšto grindų. 
Įsikasta iki 4 m, bet aptikto ketur
kampio bokšto apačia nepasiekta. 
Prie jo vidinės sienos rasti stambių 
apdegusių plytgalių, suodinų akme
nų sluoksniai, matyt, liudija, kad 
bokštas nugriautas kovų metu.

141 S. L a s a v i c k a s ,  Buv. Katedros varpi
nės sienų mūrų istorinė kartograma, 
1961, Saugoma SMRGD archyve.

142 Ten pat; Vilniaus miesto istorija, p. 26.
Apvalių mūrinių bokštų buvo ir kitose
XIII a. Lietuvos pilyse. Toks bokštas, ku
rio įgulą sudarė prūsai, gynęs pilies vartus, 
1277 m. minimas Traidenio Gardino pilyje 
(ПСРЛ, t. Il, Москва, 1962, стр. 878).
XIV a. pabaigoje jis buvo įjungtas į V y 
tauto rekonstruotos pilies įtvirtinimus, 
o XVI a. —  vaizduojamas Gardino pieši
nyje ( S c h i eman,  Russland, Polen und 
Livland, Berlin, 1886, p. 160— 161;

Keturkampio bokšto vakarinėje 
sienoje aptikta arkinė niša (2,95 m 
pločio) ir durys (1,26 m pločio) jo
je, abi mūrytos vienu metu. Atka
sus keturkampio bokšto šiaurės va
karų kampą, galima buvo nustatyti, 
kad bokšto vakarinė siena iš vidaus 
yra apie 6,63 m pločio. Vidinės ni
šos, kaip ir viso keturkampio bokš
to, plytos yra maždaug 33X16X  
X9 cm dydžio143. Panašios arkinės 
nišos (angos?) viršutinė dalis po ke- 
lerių metų pastebėta keturkampio 
bokšto taip pat išorinėje rytinėje 
sienoje.

Keturkampiame bokšte, kiek ga
lima spręsti iš atkastojo ploto, vy
rauja išilginis plytų dėjimas (riši
mas) su retai, neperiodiškai pasitai
kančia skersine plyta. Šis bokštas, 
būdamas senesnis už, kaip manoma, 
XIII a. statytą apvalųjį bokštą, pri
klauso prie seniausių Žemutinės pi
lies mūrinių gynybinių įtvirtinimų. 
Bandoma jį datuoti XIII a. pirmąja 
puse ar viduriu 144.

Istoriografijoje priimta, kad ap
valusis gynybinis bokštas paaukš
tintas vienu aukštu 1522— 1524 m. 
ir taip pat XVT a. pabaigoje145. 
Matyt, šis senas gynybinis bokštas 
minimas 1561 m., kai Žygimanto 
Augusto įsakymu katedros varpas 
iš medinės varpinės perkeltas «in

J. W o j c i e c h o w s k i ,  Stary zamek w 
Grodnie, Warszawa, 1938, p. 142; 
H. H. В о р о н и н ,  Древнее Гродно,—  
Материалы и исследования по архео
логии СССР, т. 41, Москва, 1954, 
стр. 152).

143 Atkastą keturkampio bokšto dalį išmatavo 
arch. S. Lasavickas.

144 Vilniaus miesto istorija, p. 26.
145 W. Z a h o r s k i ,  Katedra wileńska, W il

no, 1904, p. 5— 6; P. G u d y n  a s, S. P i n 
kus,  P. S v i č i u 1 i e n ė, P. J u o d e -  
1 i s, Paveikslų galerija, Vilnius, 1968, 
p. 5.
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turrim antiquam» 146. Apvalusis gy
nybinis bokštas, virtęs katedros var
pine, išliko iki mūsų dienų.

Nuo aptarto apvaliojo bokšto 
į šiaurę, vakarinėje gynybinėje sie
noje (dab. Istorijos-etnografijos mu
ziejaus vakarinėje dalyje), buvo 
du priestatėliai-bokšteliai, pažymėti 
XVI a. pabaigos Vilniaus vaizde iš 
Broel-Platerio rinkinio, Fiurstenho- 
fo plane. Jų pamatai surasti 1959 m. 
archeologinių kasinėjimų metu. 
Siaurinio liekanos aptikos 1,7 m že
miau dab. žemės paviršiaus, kur 
prasideda senasis gynybinės sienos 
mūras. Bokštelis mažas, išorėje jis 
3,6 m ilgio (palei gynybinę sieną) 
ir 2,3 m pločio. Jo sienų storis 0,8 m. 
Plytų rišimą sunku nustatyti, nes 
jos apirusios. Šis priestatėlis primū
rytas prie gotikinės akmens mūro 
sienos. Jo plytos gelsvos, raudonų 
nedaug. Atrodo, jog priestatėlis re
nesansinis (plytos 30, 28, 27 cm 
ilgio, 7— 7,5 cm storio). Jo viduje įsi
kasta iki 3,2 m, toliau vanduo. Bu
vo išaiškinta, kad bokštelio pama
tai dėti 5,4 m žemiau dab. žemės 
paviršiaus. Pačioje apačioje mūryti 
nedideli akmenys, o visa siena iš 
Plytų.

Antrojo panašaus priestatėlio- 
bokštelio liekanos prie tos pačios 
gynybinės sienos aptiktos apie 31 m 
į pietvakarius, 1,4 m gylyje nuo dab. 
žemės paviršiaus.

Šie renesansiniai priestatėliai- 
bokšteliai, matyt, turėjo gynybinę 
paskirtį, statyti, kaip atrodo, 
XVI a., greičiausiai Žygimanto A u
gusto laikais. Jie, tur būt, stovėjo

dar XVIII a. pirmojoje pusėje, 
o vėliau, perstatant prie gynybinės 
sienos stovėjusį apgriuvusį pastatą, 
jų liekanas padengė storas griuvenų 
ir žemių sluoksnis 147.

Žemutinės pilies gynybinių sie
nų šiaurės vakarų kampe, į šiaurės 
rytus nuo minėtų gynybinių prie- 
statėlių-bokštelių, buvo didelis goti
kinis kampinis bokštas, labai išsi
skiriančiai nuo kitų pilies statinių 
pavaizduotas Brauno atlase (Nr. 8). 
Jis buvo trijų aukštų, su viršuje 
smailėjančiu stogu, dviem plačiom  
mūrinėm aplink einančiom galeri
jom, kurių viršutinėje, juosusio j e 
paskutinį aukštą ir stogo pakraštį, 
buvo šaudymo angos. Brauno atlase 
bokštas pavadintas Žibintu (Der 
Lucerne) gal dėl to, kad nakčia bū
davo apšviečiamas, o gal dėl viršu
tiniame aukšte vienas prieš kitą bu
vusių langų. Nežiūrint į aštuonkam
pę formą, kapitulos 1533 m. ir 
vėlesniuose aktuose jis vadinamas 
apvaliuoju pilies bokštu (turris arcis 
rotundam), tačiau kiek vėliau, bet, 
matyt, dar XVI a., jis bus gavęs ir 
Tvardovskio vardą 148, nes 1719 m. 
ribų aprašymo dokumente pažymė
tas apvalus kampinis pilies bokštas 
vadinamas jau Tvardovskio bokš
tu 149. Šį vardą senasis apvalusis 
bokštas bus gavęs, matyt, nuo 
X V I a. garsaus burtininko Tvar
dovskio, kuris «iššaukdavo» m iru
siųjų dvasias.

Šis kampinis bokštas aiškiai pa
vaizduotas 1740 m. plane, o 1758 m. 
akte minimas trijų aukštų bokštas 
bei prie jo tušti apgriuvę mūrai 15°.

146 J. K u r c z e w s k i ,  Kościół zamkowy 
czyli katedra wileńska, t. I, Wilno, 1908, 
p. 74— 75, 290.

147 1959 m. tyrinėjimų apžvalga, p. 12— 18
24.

148 M. H o m о 1 i c k і, О planach Wilna. . , 
p. 36— 39.

149 E. L  o p a c i ń s к i, Nieznane danė. ., Pra
ce. ., t. HI, p. 98.

150 Ten pat, p. 101.
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XVIII a. pabaigoje stambus aštuon
kampis bokštas dar stovėjo, jį 
Smuglevičius pavaizdavo viename 
savo piešinių.

1964 m. buvo bandyta ieškoti šio 
bokšto liekanų prie dab. Istorijos- 
etnografijos muziejaus šiaurės va
karų kampo. Iš vakarų aptikti ke
turkampio bokšto pamatai, mūryti 
daugiausia iš akmenų. Ant bokšto 
dalies užstatytas minėtas muziejus, 
o šiaurinė siena —  sunaikinta. Pa
aiškėjo, kad bokšto viduje buvo 5X  
X6 m keturkampė patalpa, o išorė
je bokštas maždaug 9X10,5 m dy
džio. Jo šoninė (pietinė) siena buvo 
2 m, o priekinė (vakarinė) —  2,7 m 
storio.

Didžiojo (Tvardovskio) bokšto 
pėdsakų dar buvo bandoma ieškoti 
į šiaurės rytus nuo muziejaus 
šiaurinio galo (iškastas didesnis kaip 
5X6 m plotas), bet pamatų liekanų 
neaptikta151. Matyt, didžiojo bokš
to dalis išorinėje sienų pusėje buvo 
nugriauta, o kita dalis išliko dab. 
muziejaus namo kampe.

Atrodo, kad muziejaus vakarinės 
sienos, arba ankstesnės gynybinės 
sienos, pamatai yra tik priremti 
prie aptiktojo keturkampio bokšto 
sienos pamatų. Taigi nesurišti, sta
tyti ne vienu metu 152. Gal būt, šis 
bokštas buvo sugriautas 1394 m. 
kryžiuočių antpuolio metu.

Prie šiaurinės Žemutinės pilies 
sienos, einančios nuo minėto kampo

151 1964 m. archeologinių stebėjimų duome
nys, p. 56— 59.

152 Ten pat, p. 57.
153 M. M o r e l o w s k i ,  Objaśnienie.., p. 27.
154 SRP, II, 659.
155 M. H o m o 1 i c k i, O  planach W ilna..,

p. 8.
156 Описание документов и бумаг, 339,

(1533m. dok.); W. K i e s z k o w s k i ,  Dzie
je placu katedralnego, p. 104; E. Ł o p a -

rytų kryptimi, galu pristatyto Se
nojo, mažesnio j o arsenalo pastato 
šiaurės vakarų kampe buvo apvalus 
bokštelis. Jį, atrodo, galima įžiūrėti 
X V I a. pabaigos Vilniaus vaizde (iš 
Broel-Platerio rinkinio). Bokštelis 
statytas, matyt, X V I a.153. Žemuti
nės pilies šiaurės rytų kampe, prie 
Didžiojo arsenalo, buvo dveji var
tų bokštai, pažymėti 1740 m. plane. 
Ten pat vaizduojamas apvalus kam
pinis gynybinis bokštelis prie Vilnios 
kairiojo kranto, šalia Didžiojo arse
nalo pietrytinio kampo.

V a r t a i .  Vygando kronikoje 
minima, kad 1394 m. atkaklios ko
vos vyko prie Žemutinės pilies var
tų 154, tačiau iš to laikotarpio pla
tesnių žinių apie juos neturime. 
Žemutinės pilies gynybinėse sienose 
yra buvę kokie penkeri-septyneri 
vartai.

Plačiausiai žinomi vėliausiai nu
griauti (1837 m.) 155 Pilies vartai, 
stovėję ties Pilies gatve. X V I a. 
pirmosios pusės —  XVIII a. pra
džios aktuose jie vadinami ir D i
džiaisiais vartais į Vilniaus miestą 
(arba iš miesto), buvusiais pilies 
bokšte156. Po Pilies vartais buvo 
«bajorų kalėjimas», o šalia —  «gi
lusis kalėjimas» nuteistiesiems m ir
ti 157. Vartai yra Brauno atlase (di
dieji, su segmentine sąrama)158, taip 
pat Fiurstenhofo plane.

Išliko vartų vaizdų ir iš vėles
nio laikotarpio, prieš jų nugriovimą.

c i ń s k i, Nieznane dane.., Prace.., t. III, 
p. 98.

157 1622 m. pilies inventorius—ABK, т. XX, 
стр. 280.

158 Brauno atlase Žemutinė pilis, kaip minė
jom, pavaizduota netiksliai. Jos visą ke
turkampį reikia, matyt, atsukti taip, kad 
vartai išeitų į Pilies gatvės (plane Nr. 23) 
pradžią.



— 47 —

J. Oziemblovskio litografijoje Pilies 
vartai vaizduojami iš išorinės pusės, 
su barokiniu portalu trijų  aukštų 
pastate, kurio dalis, matyt, yra vė
lesnis, gal XVIII a., pristatymas. 
J. Peškos akvarelėje vartų pastatas 
matomas iš kiemo, apačioje su atvi
ra arkada, likusia, tur būt, iš pir
minės statybos 159. Prieš perstatymą 
gynybinis vartų bokštas greičiausiai 
buvo siauras, panašus į stačiakampį, 
išsikišęs iš gynybinės sienos. Pra
džioje jame, kaip kartais manoma, 
netgi nebuvę vartų, nes miestas 
XIV— X V  a. galėjęs per pelkes ne
prieiti prie pačios pilies, būti nuo 
jos toliau, negu vėliau, o įvažiavi
mas iš miesto į Žemutinę p ilį gal 
buvęs iš vakarų 16°.

Vartai, visas įvažiavimas vaka
rinėje Žemutinės pilies dalyje, bu
vo gana sudėtingai įrengti; amžiams 
bėgant, perstatomi, pristatomi. Apie 
XVI a. juos sudarė priekiniai vartai 
tarp minėtų dviejų bokštelių pilies 
pietvakariniame kampe, išorinėje 
pagrindinių gynybinių sienų pusė
je. Iš jų tarp pagrindinių ir papil
domų priekinių gynybinių sienų su
sidaręs vartų kaklas ėjo iki antrų
jų vartų prie apvaliojo (varpinės) 
bokšto.

Vartai gynybinėje sienoje kiek 
į šiaurę nuo varpinės pažymėti 
1648 m. Getkanto, 1740 m. Fiur- 
stenhofo planuose, minimi 1719 m. 
ribų aprašyme161. Tačiau atrodo, 
kad anksčiau čia turėjo būti ištisi
nė siena. X IV — X V  a. apgulimo są
lygomis vartų vieta čia nepatogi, ji 
nepakankamai apginama. Pirm iniai

vartai buvo kiek į pietus nuo apva
liojo bokšto, tarp jo ir keturkampio 
Jogailos namo šiaurinio bokštelio, 
kurių vietoje vėliau pastatytas ka
tedros namas, išlikęs iki X IX  a. 
Šioje vietoje vartai turėjo atsirasti 
drauge su apvaliuoju bokštu162. Iš 
išorės, vakarų, vartai matomi XVI a. 
pabaigos Vilniaus vaizde (iš Broel- 
Platerio rinkinio), o iš vidaus —  
XVIII a. antrosios pusės Vilniaus 
pilių A. Rossi akvarelėje. Dar anks
čiau, kai apvaliojo bokšto vietoje 
stovėjo keturkampis senasis bokštas, 
vartai ar varteliai (1,26 m pločio) 
buvo, kaip minėjome, keturkampio 
bokšto apatinėje dalyje.

Panašus įvažiavimas su dviem 
vartais —  bokštais, sujungtais sie
nomis, buvo šiaurės rytų Žemutinės 
pilies kampe, prie Didžiojo arsena
lo. Jis pažymėtas 1740 m. plane. Šio 
įvažiavimo dalis, prieinanti prie 
šiaurės rytų kalno papėdės, buvo 
aptikta 1908 m. Tai buvo dvi lygia
gretės sienos, ėjusios 4,3 m atstumu 
viena nuo kitos iš rytų į vakarus. 
Sienos mūrytos iš akmenų ir dide
lių  plytų, masyvios, sujungtos arka, 
kuri buvo nugriauta163. Kalno pa
pėdėje buvusių antrųjų vartų lie
kanos ir šiandien dar tebėra aiškiai 
matomos.

Vartai buvo ir medinėje prieki
nėje gynybinėje užtvaroje —  aštria- 
kuolių sienoje. Čia jie parodyti 
1688 m. piešinyje.

T i l t a i .  Į Žemutinės pilies var
tus per Vilnios upę ėjo trys-ketu- 
ri tiltai, iš jų du-trys per kairiąją 
Vilnios šaką.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

159 W. K i e s z k o w s k i, Dolny zamek.., 
p. 508— 509.

160 M. M o r e l o w s k i ,  Objaśnienie.., p. 22.
161 E. Lo p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra

ce. ., t. HI, p. 95— 97.

162 M. M o r e l o w s k i ,  Objaśnienie.., p. 34.
163 M. М и л о в и д о в ,  Случайные раскоп

ки у подошвы замковой горы, стр. 48—
49;

A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus pilies teri
torijos archeologiniai kasinėjimai, p. 8.
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1394 m. apgulimo metu kryžiuo
čiai iš pabūklų ilgai apšaudė Že
mutinės pilies tiltą, pridengtą kai
liais, odomis sviedinių smūgiams 
suminkštinti. Tiltas buvo sugriautas, 
bet gynėjai jį stiprino toliau 164, nes 
tiltai buvo pritaikyti prieigų prie 
pilies vartų gynybai.

1500 m. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Aleksandro (1492— 1506) 
dokumente kalbama apie tiltą per 
Vilnios upę prieš pilį, kuris nuo se
no tvarkomas didžiojo kunigaikščio 
valsčiaus žmonių, nors tais metais 
darbus atliko Vilniaus m iestiečiai165. 
1536 m. dokumentas liudija, kad 
prieš pilies vartus buvo mūrinis til
tas 166, kuris, matyt, ir parodytas 
Brauno atlase. 1719 m. kalbama 
apie tiltelį, per kurį ėjo kelias į p ilį 
nuo šv. Jurgio bažnyčios ir puškar- 
nios, taip pat tiltą prie Didžiųjų 
(t. y. Pilies) vartų. 1740 m. Fiursten- 
hofo plane, atrodo, tiltus dar gali
ma įžiūrėti ties Pilies vartais, apva
liuoju (varpinės) bokštu ir Didžiuo
ju arsenalu, Vilnios dešinės šakos 
žiotyse, kelyje į Antakalnį. Be to, 
tiltas, matyt, buvo pilies pietvaka
riniame kampe, ties dviejų apvalių 
bokštų vartais. 1750 m. kapitulos 
lėšomis pastatytas naujas mūrinis 
tiltas prieš katedrą 167.

G y n y b i n i a i  g r i o v i a i  i r  
u ž t v a n k o s .  Ne visiškai aišku,

ar visa Vilnios kairioji pusė yra 
natūrali jos vaga, tačiau pagilinta, 
sutvirtinta statiniais ir kt. ji atliko 
pilies gynybinio griovio, fosos, vaid
menį.

Žemutinės pilies gynybiniai grio
viai minimi 1394 m. apgulimo me
tu 168 *, taip pat XVII a. dokumentuo
se r69. 1719 m. kapitulos žemių
aprašyme fosa vadinama kairioji 
Vilnios šaka ties karališkaisiais ma
lūnais (į rytus nuo Pilies vartų), buv. 
šv. M. Magdalenos bažnyčia (ties 
dab. telegrafo pastatu) bei kated
ra 17°. 1758 m. kairioji šaka, ties
įtekėjimu į Nerį, apibūdinta tiesiog 
kaip «kastinė Vilnia» 171.

Vilnios gynybinę reikšmę didi
no jos vandenį pakeliančios užtvan
kos, kurių didelis vaidmuo atsispin
di kronikose, aprašančiose 1394 m. 
Vilniaus apgulimą. Posilgė netgi 
pažymi, kad pilies negalima buvo 
pulti, nes grioviuose buvo tiek van
dens, jog neįmanoma p rie iti172. Už
tvankos buvo tvirtai įrengtos ir  gi
namos: kryžiuočiai, nors ir bandę 
vandenį nauju grioviu nuleisti, nie
ko nelaimėję ir turėję šį darbą 
m esti173.

Užtvankos minimos ir vėlesniais 
amžiais, ir po XVII a. karų. 
1668 m. dokumentas liudija, kad 
tuomet Lietuvos didysis kunigaikš
tis Jonas Kazimieras (1648— 1668)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ! □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

164 SRP, IIr 659. Odas pilies mūrams pri
dengti mini ir Dlugošas (Dzieła wszystkie, 
t. IV, 460).

165 ABK, t. X, crp. 237— 238; iš pilies tiltų 
minimas 1522 m.—  Acta Capituli Vilnen- 
sis, t. 1 (1502— 1533), М АВ RŠ, f. 43, 
b. 444, 1. 56; plg. ten pat, b. 21440, 1. 3 
(M. Homolickio apie 1830 m. išrašai iš 
Kapitulos aktų).

166 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Kate
dralnego. ., p. 104.

ł67 Acta Capituli Vilnensis, t. 27 (1744—
1752), p. 389, М АВ RS, f. 43, b. 469;

M. H o m o l i c k  i, Do uwag.., p. 102; 
J. K u r c z e w s k i ,  Kościół zamkowy, 
t. HI, Wilno, 1916, p. 333.

168 SRP, II, 660 (fossa); HI, 195 (graben).
169 ,,fossa seu canalis" (1670 m. dok.) —  

M. H o  m o l i c k  i, Do uwag.., p. 99 — 
100.

170 E. L  o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Fta- 
ce. ., t. I1l, p. 94— 95, 98.

171 Ten pat, p. 101.
172 SRP, I1l, 195.
173 SRP, II, 660.







XIII a. antrosios pusės pastato žemutinis vai
nikas su kaladėlėmis po kampu

XIII a. pabaigos —  XIV a. pradžios pastato 
kampas

XIV a. karkasinio pastato žemutinio vainiko 
dalis

XIV a. medinis grindinys
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Atkasto pastato su kontraforsais liekanos 

XV a. pradžios akmeninis grindinys

Žemutinės pilies rūmai XVIII a. pabaigoje. P. Rossi piešinys

Žemutinės pilies rūmų griuvėsiai XVIII a. pabaigoje. P. Smuglevičiaus akvarelė



Vilniaus pilys iš pietvakarių XVIII a. pabaigoje. Piešinys

Vilniaus pilys XVIII a. pabaigoje (kairėje —  senasis arsenalas, centre —  Tvardovskio 
bokštas, į dešinę nuo jo —  naujasis arsenalas) P. Smuglevičiaus akvarelė

Aukštutinės pilies sienų konservavimas 1950 m.
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Aukštutinės pilies salė. Arch. S. Lasavicko rekonstrukcija 1960 m.



Aukštutinės pilies konservuotų griuvėsių dalis
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įsakęs atidaryti užtvanką ir  pilies 
kanalą nedelsiant išvalyti nuo ka
ro griuvėsių 174. Viena užtvanka bu
vo ties šv. M . Magdalenos bažnyčia, 
kur jungėsi Žemutinės pilies ir 
miesto gynybinės sienos, kita, ma
tyt, žemiau jos, Vilnios kairėje ša
koje —  pilies gynybiniame griovyje. 
Čia, ties katedros frontonu, vandens 
turėjo būti gana daug. Tokį įspūdį 
darė ne tik 1688 m. tos vietos pie
šinyje pavaizduotas vandens plotas, 
bet ir prieš srovę plaukianti irkluo
jama valtis.

Vilnios vagą, Pilies kanalą, 
XVII— XVIII a. ne kartą buvo rū
pinamasi išvalyti, ypač dėl to, kad 
vanduo negrėstų katedrai, neužlie
tų jos rūsių 17S.

Taigi, apžvelgę Žemutinės pilies 
gynybines sienas, bokštus, vartus, 
tiltus, griovius, užtvankas, turime 
konkretų visų gynybinių įtvirtinim ų  
vaizdą. Ypač pažymėtina, kad šie 
įtvirtinimai atlaikė didžiuosius 
XIV a. antrosios pusės Kryžiuočių  
ordino puolimus prieš Lietuvos sos
tinę, iš kurių labai didelis, padaręs 
daug nuostolių Žemutinei piliai, bu
vo 1394 m. puolimas.

Iš apgulimo eigos, kaip jau mi
nėjome, atrodo, kad Žemutinė pi
lis daugiausia buvo puolama iš va
karų. Dlugošas pateikė duomenų, 
jog kryžiuočiai puolė Žemutinę p ilį

174 M. H o m o 1 i c k i, O  planach W ilna.., 
p. 9; J. Kurczewski, Kościół zamkowy, I, 
p. 157.

175 J. K u r c z e w s k i ,  Kościół zamkowy.., 
t. I1l, Wilno, 1916, p. 254, 272— 273, 284, 
330, 341.

176 Ši Dlugošo žinia atitinka 1387 m. Jogailos
dokumento tekstą (CDCV, I, 5), nurodan
tį, pastatą buvus tarp pilies gynybinių 
sienų. Todėl bandymas šio Jogailos duo
to vyskupams mūrinio namo ieškoti ne 
pilies teritorijoje (W. K i e s z k o w s k i ,  
Dzieje placu Katedralnego.., p. *96— 98)

toje vietoje, kur yra katedra. Pa
žymima, kad, netikėtai puldamas, 
priešas bandė įsiveržti į tą pilies 
dalį, «kurioje dabar stovi vyskupo 
rūmai» 176, jis buvo netgi jau ir  ant 
mūrų užlipęs, bet gynėjai jį nustū
mė 177. Šiuo atveju priešas bandė 
įsiveržti prieinamiausioje vietoje, 
kuri, tur būt, buvo į pietus nuo 
dab. varpinės bokšto. Matyt, todėl 
čia gynybinėje sienoje buvo dau
giau šaudymo angų.

Žemutinės pilies įtvirtinim ai po 
didžiųjų Ordino antpuolių buvo at
statomi ir tvirtinami (kaip matė
me, net mūšio metu). Tai greičiau
siai buvo daroma ir X V — X V I a. 
viduryje, kai pilis buvo perstatoma, 
taip pat restauruojant ją po 1610 m. 
gaisro 178. Po XVII a. vidurio karų 
pilies fortifikacijos taip pat dar tai
sytos 179.

Žemutinės pilies įtvirtinim ai, su
vaidinę didelį vaidmenį, ginant L ie
tuvos sostinę karo su Ordinu epo
choje, ir keletą vėlesnių amžių su
darė Lietuvos valstybinio centro —  
didžiojo kunigaikščio rezidencijos 
(dvaro) —  gynybines sienas. Vėliau, 
nuo XVII a., visai piliai palaipsniui 
nebetenkant reikšmės, nyko ir  įtv ir
tinimai, kol XVIII a. pabaigoje —  
X IX  a. pirmojoje pusėje buvo be
veik visiškai nugriauti, užpilti že
mėmis.

nėra pagrįstas, nes tik vėlesni dokumen
tai rodo kitą (nuo XVI a.) šio pastato vie
tą. Manoma, kad Jogailos dovanoto pasta
to pamatai atkasti 1939 m. į pietryčius 
nuo varpinės (M. M o r e l o w s k i ,  Ob
jaśnienie. ., p. 32, 34).

177 J. D ł u g o s z ,  Dzieła wszystkie, t. IV, 
p. 463.

178 E. L o p a c i ń s k i ,  Horodnictwo wi
leńskie w latach 1470— 1794, —  „Wilno", 
1939, Nr. 2, p. 84— 85.

179 Volumina legum, V, 1860, f. 49 (1670 m.), 
87 (1673 m.).
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Po 1831 m. sukilimo caro val
džia miesto centre pradėjo statyti 
tvirtovę. Nugriovusi senąsias pilies 
liekanas, Žemutinės pilies teritori
joje pastatė naujus įtvirtinim us —  
pylimus, kurie šiaurvakariuose ir 
šiaurėje apjuosė Žemutinės pilies 
plotą, o rytuose, pietuose ir piet
vakariuose ėjo Gedimino pilies kal
no papėde. Panašiai įtvirtintas plo
tas buvo ir  dešiniajame Neries 
krante, priešais Gedimino pilies kal
ną. 1839, 1840 m. naujų Vilniaus 
sutvirtinimų planuose parodyti taip

pat pylimai, nuo pat Neries juosią 
ir Kreivąjį (Pilkąjį) kalną, tačiau 
jie, matyt, nebuvo užbaigti. 1862 m. 
Vilniaus plane minėti įtvirtinim ai 
pažymėti tik kairiojoje Vilnios pu
sėje ir dešiniajame Neries krante. 
Jie stovėjo keletą dešimtmečių, o po 
to išnyko nuo žemės paviršiaus 180 
ir buvo užmiršti.

Senieji Žemutinės pilies įtv irti
nimai ilgus amžius saugojo ir gynė 
Lietuvos sostinę Vilnių. Jie atspindi 
sostinės istoriją, atskirų epochų sta
tybinius sugebėjimus.

4. AUKŠTUTINĖ PILIS

Aukštutinėje pilyje, kai kurių 
tyrinėtojų nuomone, jau XIII a. 
buvę m ūrinių įtvirtinim ų. Kol nėra 
visai patikimų įrodymų, šią nuomo
nę reikia laikyti hipoteze. Abejonių 
nekelia tai, kad išlikusios mūro da
lys priklauso X V  a. pradžiai ir yra 
Vytauto (1392— 1430) laikais pasta
tytos pilies liekanos. Aukštutinę pi
lį jis liepė apvesti aukšta gynybine 
siena su trimis bokštais (šiauriniu, 
vakariniu ir pietiniu) bei vartais 
šiaurinėje dalyje. Rytinėje pusėje 
buvo pastatyti dviejų— trijų  aukštų 
gyvenamieji rūmai. Jų pirmajame 
aukšte buvo penkios pagalbinės pa
talpos, o antrajame —  didžiulė, 
skliautais dengta, viduryje su kolo
nomis salė, rūmų menė (maždaug 
10X30 m dydžio). Jos buvusį vaiz
dą atkūrė arch. S. Lasavickas,

188 1964 m. tarp katedros ir Gedimino pilies 
kalno (Pionierių rūmų) aptiktas griovys 
apie 6 m pločio dugne ir iki 3 m gylio 
nuo dabartinio žemės paviršiaus. Už jo 
eina tarsi pylimas (13 m pločio) —  beveik 
į paviršių iškylantis natūralus gruntas.

1960 m. konservuodamas šių rūmų 
sienas. Tuomet kartu buvo bandyta 
paruošti rekonstrukcijos projektą 
skliautams virš pirmojo aukšto, virš 
rūmų menės, taip pat galiniams 
frontonams išmūryti ir dvišlaičiui 
čerpių stogui uždengti.

Medinė, Gedimino laikais staty
ta, pilis, tikriausiai, sudegė X IV  a. 
pabaigoje ar X V  a. pradžioje. Apie 
šios pilies statybos laiką esama įti
kinamų teiginių. Pagal 1940 m. V il
niaus Gedimino kalno kasinėjimų 181 
duomenis:

«. . .  V  b sluoksnyje pasirodė 
anksčiausios Gedimino kalno akme
ninės patrankų kulkos, plytos ir 
arbaletu šaudomųjų strėlių antga
liai. Stratigrafinė tų trijų  senienų 
rūšių padėtis yra labai įtildnama ir 
leidžia daryti išvadas apie pasirody-

Matyt, čia yra carinės tvirtovės liekanos 
(1964 m. archeologinių stebėjimų duome
nys, p. 38).

181 E. ir V. H o 1 u b o v i č i a i, Gedimino 
kalno Vilniuje 1940 m. kasinėjimų pra
nešimas, p. 14.
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mą Gedimino kalne pirmųjų plytų 
statybai». Ir toliau: «. . .  Pasirody
mą Vilniuje arbaletinių strėlių ant-: 
galių ir akmeninių patrankinių kul
kų galima nukelti į X IV  amžių ir 
šį faktą surišti su kryžiuočių puo
limais. Žodžiu, V  b juodžemyje ran
dami pėdsakai Vilniaus apgulimo 
ir mūšių su kryžiuočiais 1365-tais —  
1394 metais, ir šis sluoksnis priskir
tinas senesniam laikui, negu pirmo
ji plytų statyba Gedimino kalne». 
Tuo tarpu «.. .Annalis Thorunensis 
kalba apie buvimą Vilniuje mūrinės 
pilies X IV  amžiuje 182. Darant iš to 
išvadas, galime plytų statybą, kal
kinius junginius iš V  b sluoksnio ir 
grindinį susieti su pirmųjų ginamų 
sienų Gedimino kalne statymu 
XIV amžiuje, prieš ir pradžioje 
kryžiuočių puolimų». Tačiau 
«...  Antra vertus iš Žilberto de 
Lanua 1413 m. Vilniaus aprašymo 
paaiškėja, kad ankstyvoji istorinė 
pilis X V  a. pradžioje dar neturėjo 
ginamųjų sienų iš plytų ir akmenų, 
bet kad į ją vedė iš Žemutinės pi
lies dvi ginamosios sienos».

Šiuos tariamai vienas kitam  
prieštaraujančius įrodymus dėl la i
ko, kada atsirado mūrinė statyba 
Gedimino pilies kalne, galima aiš
kinti taip: rastų plytų ne tiek, kad 
būtų galima pagrįstai tvirtinti apie 
bet kurios rūšies didelį m ūrinį pa
statą. Labai galimas dalykas, kad 
iškastos plytos — iš medinių pasta
tų kaminų bei krosnių, o geriausiu 
atveju —  kokio nors nedidelio m ūri
nio pastato medinės pilies kieme ar
ba spėjamų įtvirtinimų.

Todėl tvirtintina, kad, gaisrui 
sunaikinus medinę Gedimino pilį,

nauja mūrinė pilis (kurios dalių dar 
ir šiandien, daugiau kaip po pen
kių amžių, tebėra) pradėta statyti 
X V  a. pačioje pradžioje ir pabaigta 
1419 m., statybai vadovaujant ir ja 
rūpinantis kunigaikščiui Vytautui 
(1392— 1430), Gedimino anūkui.

Vytautas, žinomas to meto stra
tegas, matyt, įvertino savo senelio 
parinktos piliai vietos tinkamumą. 
Be minėtų gamtinių kliūčių prieigose 
prie kalno, be gero matomumo nuo 
viršukalnės, pagaliau be paties kal
no pašlaičių statumo, leidžiančio gy
nėjams ritinti akmenis ir rąstus, bu
vo dar viena strateginiu atžvilgiu 
labai svarbi ypatybė ™  beveik pa
čioje kalno viršūnėje tekėjusi, ir iki 
mūsų dienų tebesrovenanti, gėlo 
vandens versmė. Turėdama pakan
kamai geriamo vandens, pilies įgula 
galėjo išsilaikyti net ir priešo ap
supta.

Štai kodėl Aukštutinė pilis nei 
Gedimino, nei Vytauto valdymo 
metu niekada nebuvo kryžiuočių 
paimta.

Kaip atrodė anais laikais miesto 
panoramoje didingai iškylantis kal
no ir pilies siluetas, patikimų žinių 
mažai teturime.

Keičiantis valdovams ir valsty
bės padėčiai, Aukštutinė pilis, ilgai
niui irdama, nebepatenkino jų reik
mių ir visiškai nustojo savo vaid
mens. Tatai atsitiko jau XVII a. 
pradžioje: 1610 m. ji rekonstruota, 
pritaikant bajorų kalėjimui.

Iš kai kurių dokumentų183 galima 
susekti, kad XVII a. Žemutinės pi
lies rūmų architektas Polis V ilhel
mas (Pohl Wilhelm) pagal Vladislo
vo Vazos (1632— 1648) privilegiją

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

183 E. L  o p a c i ń s k i, Nieznane dane.., Pra
ce. ., t. III, p. 89.

182 SRP, III, 164.
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buvo gausiai apdovanotas už gerą, 
dvidešimt metų trukusį visų pilies 
pastatų tvarkymą bei priežiūrą, tai
gi ir už Aukštutinės pilies pastatų 
priežiūrą. M inėtoji privilegija da
tuota 1633 m. liepos 25 d. Vadinasi, 
nuo 1613 ik i 1633 m. kalno pilies 
pastatai, galima sakyti, buvo kvali
fikuotai prižiūrim i.

Tačiau 1660 m., Vilniaus apguli
mo metais, pilis buvo galutinai su
naikinta, ir po šio karo jau nie
kas nesiėmė jos atstatyti. Maža ką 
tepadėjo 1705— 1708 m., per karą su 
švedais, caro Petro I nurodymu at
likta pilies rekonstrukcija, įren
giant joje ginklų ir maisto sandė
lius. Irstančią p ilį užfiksavo dail. 
Pr. Smuglevičius (1747— 1807) sa
vo vertingose akvarelėse.

1787 m. Vilniaus universiteto 
profesorius Martynas Knakfus pa
darė senosios Vilniaus pilies brėži
nius, o 1792 m. gegužės mėn. mies
to magistrato (M. Knakfus —  jo na
rys) pavedimu jis buvo įpareigotas 
apžiūrėti Aukštutinės pilies mūrus 
ir per tris dienas parašyti raportą 
apie galimus griuvimus bei kalno 
padėtį.

Reikia pažymėti, kad kaip tik 
tais pačiais metais Johano Frideri- 
cho Kniobelio (Johan Fridrich Kno
bel 1724— 1792) buvo restauruota ir 
praplėsta pilis Gardine.

Sie faktai leidžia padaryti išva
dą, kad pačioje XVIII a. pabaigoje 
Žečpospolitos valdžia norėjo pilis 
išsaugoti ir atlikti būtiniausius res
tauravimo darbus.

Deja, atrodo, nieko nebuvo pa
daryta, nes tokia apleista pilis pra
stovėjo ik i X IX  a. pirmųjų metų, 
kai Vilniaus gubernijos architektas

Žozefas Pusjė (Joseph Poussier) 
1816— 1817 m. atliko pirmąją kalno 
pilies mūrų ir abiejų bokštų kon
servaciją bei sustiprino kalno šlai
tus184. Jis buvo Vilnios vagos pakei
timo iniciatoriumi (taip, kaip dabar 
ji teka), kad apsaugotų pilies kal
ną nuo paplovimo.

Deja, praėjus vos dešimčiai me
tų, žymi dalis dar tebestovėjusių 
pastatų buvo apgriauta, o pietinis 
bokštas, išlikęs žinomose dail. Pra
no Smuglevičiaus akvarelėse, be
veik visiškai išgriautas. Tuo pačiu 
metu, reikia manyti, buvo nugriauti 
ir du viršutiniai vakarinio bokšto 
aukštai 185.

1830 m., vedant optinio telegra
fo liniją tarp Varšuvos ir Peterbur
go, ant vakarinio bokšto likučių už
statyta medinis dviaukštis antsta
tas, kuris vėliau naudotas įvairiems 
tikslams; X X  a. pradžioje jame 
įrengta net kavinė. Be kita ko, kaip 
tik tuomet buvo sugalvota kiekvie
nos dienos dvyliktą valandą pažy
mėti šūviu iš patrankos, pastatytos 
greta bokšto.

1910 m. rengiant kavinę, vaka
rinio bokšto langų ir durų angos 
apmūrytos mažo formato plytomis, 
panašiomis į XVII a. vidurio ir, tik
riausiai, paimtomis iš kurio nors nu
griauto tų laikų pastato. Nubyrėję 
vidaus ir išorės sienų paviršiai bu
vo restauruoti XVII ir  X IX  a. p ly
tomis. Tie darbai, galima sakyti, ir 
buvo pirmoji vakarinio bokšto re
konstrukcija, įnešusi daug taisytinų 
elementų.

Todėl senosios architektūros 
gerbėjai ruošė savo projektus, ieš
kodami pilies išvaizdos, labiau ati
tinkančios buvusiąją. Vienas iš jų,

184 E. Ł o p a c i ń s k i ,  Nieznane dane.., Pra- 185 „Ochrona zabytków sztuki", z. 1— 4,
се. ., t. HI, p. 89. Warszawa, 1930/31, p. 165— 168.
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architektas Juozas Kamarauskas, 
siūlė restauruoti p ilį pagal jo pa
ties dar 1895 m. atliktą piešinį. Ta
čiau užmojis buvo per platus ir į šį 
pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.

1914 m. Lvovo universiteto pro
fesorius architektas Adolfas Šiško 
paruošė du projektus pilies bokštui 
restauruoti. Pirmajame iš jų, atlik
tame 1914 m. kovo 1 d., jis visai 
teisingai pasiūlė nugriauti medinį 
antstatą. Pagal šį projektą bokštas 
turėjo pasibaigti aukštu aštuonsie- 
niu piramidiniu stogu, svetimu savo 
santykiais ir mažai tepateisinamu, 
kai bokštas tik dviejų aukštų. 
Antruoju savo projektu, atliktu 
1914 m. balandžio 1 d., architektas 
A. Šiško pasiūlė paaukštinti bokštą 
mūriniu ornamentuotu parapetu * 
ir palikti medinį antstatą, paverčiant 
jį vienaaukščiu su suktais laiptais 
į viršuje suprojektuotą bokštelį. 
Aišku, kad nei vienas, nei kitas pro
jektas neatitiko restauruojamiems 
architektūros paminklams keliamų 
reikalavimų ir todėl nebuvo pri
imti.

Tolesnius darbus šioje srityje 
nutraukė pirmasis pasaulinis karas.

Sis klausimas buvo atnaujintas 
tik 1925 m. Vilniuje sušauktame 
architektūros paminklų konservato
rių suvažiavime. Čia buvo atkreip
tas dėmesys į tai, kad medinį ant
statą reikia būtinai ir neatidėliojant 
nugriauti, nes jo medinės konstruk
cijos, išstovėjusios 95 metus, galėjo 
susmukti, o, be to, antstatas neleido 
apsaugoti bokšto sienų nuo atmos
feros įtakos. Tačiau dėl lėšų stokos 
šie darbai buvo vis atidėliojami.

* Parapetas —  neaukšta sienelė, atitverianti 
stogą, terasą, laiptus, krantinę.

* Pendentyvai —  įgaubti trikampiai skliautų 
fragmentai po kupolu jo kvadratinio pa-

Pagaliau 1928 m. gruodžio 11 d. 
grupė architektų raštu kreipėsi 
į Vilniaus miesto magistratą, nuro
dydama, kad būtina paskelbti kon
kursą pilies vakarinio bokšto res
tauracijos projektui sudaryti.

1930 m. į magistratą buvo pa
siųstas I l architektų ir šiaip žino
vų pasirašytas protokolas, kuriame 
sakoma, kad, prieš ruošiant kon
kursui projektus, reikia nuvalyti 
nuo bokšto visus antstatus bei prie
dėlius, ir kad, tik rekognoskavus 
pirmykštę išvaizdą, tebus įmanoma 
pradėti projektuoti restauravimo 
darbus.

1930 m. medinio antstato klausi
mas tapo nepaprastai aktualus: su
puvęs antstatas pakrypo, vanduo 
sunkėsi į sienų vidų ir ardė mūrą. 
Tai ypač ryšku buvo virš antrojo 
aukšto langų; išstovėjęs 100 metų, 
antstatas pagaliau buvo nugriautas.

Tada vilniečiui inž. architektui 
Juozui Raubai buvo pavesta atlik
ti tikslius bokšto matmenų brėži
nius, rekognoskuojant autentišką 
padėtį. Reikia pripažinti, kad 
J. Rauba šią užduotį atliko palygin
ti greitai ir gana sąžiningai. Ypač 
įsidėmėtini jo atlikti bokšto piūviai, 
kur pusrūsyje aiškiai nupiešti mū
riniai pendentyvai *, vėlesnių re
konstrukcijų ж metu pakeisti.

Svarstant* tolesnę atstatymo eigą, 
atsirado pasiūlymas virš bokšto 
įrengti belvederį *. Šio pasiūlymo 
šalininkai netrukus paruošė detalų 
projektą kuo «. . .  plokštesnio per
dengimo, kuris nebūtų matomas iš 
lauko». Jo uždavinys —  įrengti ne 
tiktai patogią aikštelę panoramai

grin do kampuose, sudarantieji perėjimą iš 
keturkampio į apskritą planą.

* Belvederis —  priestatas ant rūmų viršutinio 
aukšto, dažniausiai su terasa.
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9 pav. Aukštutinės pilies bokšto plytų ti
pai ir jų rišimo būdai

stebėti, bet taip pat apsaugoti bokš
tą nuo lietaus ir sniego. Tam tiks
lui buvo parinkta gelžbetoninė 
plokštė, konstrukcija ir medžiaga 
visiškai neatitinkanti senosios bokš
to architektūros. Pasiūlymas turėjo 
ir vieną teigiamą savybę —  plokštei 
įrengti prireikė išmūryti trečiąjį 
bokšto aukštą. Po ilgų debatų jis 
buvo suprojektuotas su tuščiavidu
rėmis sienomis ir pastatytas. Bokš
tas įgavo dabartinę išvaizdą, kuri 
priminė kai kuriuos senovės pieši
nius ir buvo kiek artimesnė sena
jam siluetui.

Šiuos darbus atlikti buvo paves
ta konservatoriams S. Lorencui ir
S. Narenbskiui.

Daugiau rekonstruodami, negu 
restauruodami, jie vis dėlto atliko 
nemaža tikrai vertingų tyrinėjim ų 
ir buvusios bokšto išvaizdos re- 
kognoskavimų.

Visų pirma galutinai įsitikinta, 
kad ankstyvaisiais laikais į bokšto 
vidų negalėjo būti įeinama per pir
mojo aukšto pirmykščio lango angą, 
todėl nuo šio įėjimo atsisakyta ir  
pradėta ieškoti senovinio. Atkasus

bokštą iš šiaurės rytų pusės, sie
noje rastas įėjimas į pusrūsį, kuris 
susisiekė su pusiau apvalia laiptine, 
jungusia pusrūsį su pirmuoju ir  
antruoju aukštu. Buvo rasti ryškūs 
tų suktinių laiptų, išsitekusių mūro 
sienos storyje, pėdsakai ir net atski
rų fragmentų likučiai; laiptai iš 
antrojo aukšto į trečiąjį, nors ir už
versti griuvenomis, mūro sienos v i
duryje aptikti sveiki.

Taip pat pavyko nustatyti, kad 
pusapvalė laiptinės siena iš lauko 
nugriauta apie 1660 m., o jos jun
gimosi su bokšto siena pėdsakai už
mūryti vėliau.

Atkasus dar giliau, buvo rasti 
laiptinės pamatai su buvusių sukti
nių laiptų likučiais, ir to jau paka
ko visai laiptinei restauruoti.

Pusrūsyje bokšto pamatų planas 
keturkampis, o perėjimai pendenty- 
vais į viršutinių aukštų aštuonkampį 
planą kiek apnaikinti. Vietoje šių 
m ūrinių pendentyvų pabetonuotos 
gelžbetoninės kampinės sijos.

Išvežus iš pusrūsio visą laužą ir 
griuvenas, rasta dalis išlikusio pus
rūsio grindinio, iškloto plytomis pa
gal seną romėnų būdą opus spica
tum, dar vadinamą acoltello, tik su 
tuo skirtumu, kad plytos čia sudė
tos ne šonu, bet plokščiai.

Kartu sienoje buvo rekognos- 
kuotos angos, tikriausiai dūmtakiai, 
ir iš antrojo aukšto langų pašalinti 
X IX  a. pradžios primūrijimai, pa
liekant juos tik iš kiemo dviejuose 
languose. Visi sienų plyšiai stropiai 
užtaisyti. Bokšto vidus mediniais 
perdengimais perdalytas į aukštus, 
sijų guoliams nenaudojant autentiš
kų angų.

Tokiu budu vakarinio bokšto 
restauravimo metais buvo atlikta 
pagrindinė dalis parengiamųjų dar
bų vėlesnei rekonstrukcijai, būtent: 
1) nugriautas medinis dviejų aukštų
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antstatas; 2) pašalinti nuo mūro 
sienų griuvenų ir skardos likučiai;
3) išvalytas visas bokšto vidus;
4) nuvalytas bokšto sienų paviršius;
5) nukasta laužas ir žemės bokšto
papėdėje; 6) atkastas tarpas tarp 
išorinės bokšto sienos ir šiaurės ry
tų apvadinės-ginamosios sienos; 
7) išaiškintas įėjimas ir laiptų nar
velis; 8) atidengti laiptai iš antrojo 
aukšto į trečiąjį sienos viduje; 9) ap
tikti bokšto sienos viršutinėje dalyje 
dviejų medinių balkių vainikų guo
liai. Jie įdėti sienai surišti bei sutvir
tinti, ir vietoj išorinio įmūrytas gele
žinių sijų žiedas (restauruojant 
1949 m. birželio 4 d., rytų fasade nu- 
ardžius atitrukusį mūrą, 1,97 m virš 
pirmojo aukšto perdengimo rastas 
geležinkelio bėgis su įrašu «D. O. VI. 
1920»); 10) sustiprinus mūro paviršių, 
uždengtas provizorinis stogas; 11) pi
lies kiemo viduryje atkasti optinio 
telegrafo direkcijos gyvenamojo na
mo (statyto 1830 m., nugriauto
XIX a. antrojoje pusėje) pamatai, 
kurie po inventorizacijos vėl užkasti.

Taip su pertraukomis buvo dirba
ma iki 1936 m., kai restauravimui 
ėmė vadovauti P. Pivockis, J. Bo- 
rovskis ir B. Paškovskis. Jie tęsė pra
dėtą darbą dar plačiau, nes lygiagre
čiai vykdė ne tik vakarinio bokšto, 
bet ir pilies gyvenamojo pastato bei 
kitų statinių rekognoskavimo ir kon
servavimo darbus. 1938— 1939 m. 
šiems darbams vadovavo konserva
torius Kieškovskis.

Tais pačiais metais buvo kasinė
jama Gedimino pilies kalne; dar
bams vadovavo Varšuvos universi
teto profesorius Vladimiras Antonie- 
vičius ir jo buvusi mokinė magistrė 
Alina Kvietlinskienė. Tačiau prasi
dėjęs karas 1939 m. privertė darbus 
nutraukti. Iki tol spėta atlikti:

1. Galutinai rekonstruotas bei iš 
dalies restauruotas vakarinis bokštas,

pastatant trečiąjį aukštą dvigubomis 
sienomis (iš lauko sienelė pusantros 
plytos storio, o iš vidaus —  vienos 
plytos; plytos naujo formato, raudo
nos) ir išbetonuojant suktinius laip
tus bei belvederio plokštę (gelžbeto
ninės konstrukcijos).

2. Atkastos, užkonservuotos ir iš 
dalies restauruotos šiaurinės gynybi
nės sienos.

3. Sustiprintas rytinis Gedimino 
pilies kalno šlaitas, sustiprintos ir už
konservuotos šiaurinės ir rytinės gy
venamojo pastato —  rūmų sienos 
(pastato plotas 18X37 m).

4. Išvalytas apatinis gyvenamojo 
namo aukštas ir aptvarkytas įvažia
vimas į pilies kiemą.

Tokią p ilį kartu su Vilniaus mies
tu 1939 m. pabaigoje Tarybų Sąjun
gos vyriausybė perdavė Lietuvai.

1940 m. birželio 24 d. posėdyje 
tuometinė Vytauto Didžiojo Kultūros 
muziejaus taryba savo protokole 
Nr. 38, patikrinusi visą restauracinę 
dokumentaciją ir atliktus darbus, 
pažymėjo:

«3 § —  pristatytieji vakarinio 
bokšto vidaus įrengimo braižiniai 
nepatenkina restauruojamų senovės 
paminklų braižinių reikalavimų: ne
ištirta ir neparodyta buvusioji kon
servacija, santykis naujosios konser
vacijos su senąja ir pan.

4 § —  a) nors Vilniaus miesto sa
vivaldybės rašte Nr. 1838 dažnai var
tojamas žodis rekonstrukcija, bet kas 
ligi šiol padaryta vakariniame bokš
te, tai yra tik darbai, visai nesuderin
ti su šio paminklo pobūdžiu ir nepa
remti tyrinėjimų duomenimis.

b) visus Gedimino kalno tyrimo, 
konservavimo bei restauravimo dar
bus perimti V. D. Kultūros Muziejui 
ir c) darbus vykdyti pavesti inž. 
arch. Borovskiui».

Sutikti su tokiu viską paneigian
čiu įvertinimu —  negalime. Iš tikrųjų
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tiktai gelžbetoninės belvederio plokš
tės, tos pačios konstrukcijos penden- 
tyvų bei suktų laiptų įrengimas gali 
būti pripažintas nevykusiu, tuo tarpu 
visi kiti darbai, susiję su tikrąja pa
minklo restauracija, turi neginčija
mai teigiamos reikšmės.

Tais pačiais metais buvo atliekami 
Gedimino pilies kalno kasinėjimai, 
trukę nuo rugpiūčio 31 d. ik i lapkri
čio 2 d. ir davę daug vertingos me
džiagos.

Klastingas hitlerinės Vokietijos 
užpuolimas neleido įgyvendinti dau
gelio tolesnių pilies konservavimo ir 
restauravimo priemonių.

Po miesto išvadavimo (1944 m. 
liepos 13 d.) vakarinis pilies bokštas 
buvo smarkiai apgriautas: 1) trys 
viršutinių bokšto aukštų briaunos ar
tilerijos sviedinių buvo beveik visai 
sudaužytos, 2) laiptinė išdraskyta, 
dalis laiptų sunaikinta, 3) belvederio 
gelžbetoninė plokštė smarkiai sužalo
ta (apie 30%), 4) mediniai aukštų
perdengimai sunaikinti, 5) kai ku
riose sienose žiojėjo didžiausi p ly
šiai (nuo sutrenkimų).

LTS R  M inistrų Taryba netrukus 
išskyrė reikiamas lėšas ir pavedė 
Architektūros reikalų valdybos Pa
m inklų apsaugos skyriui imtis visų 
galimų pilies bokšto atstatymo prie
monių.

Restauravimo darbų organizavi
mas pokario metų sąlygomis, o ypač 
vandens ir medžiagų tiekimas į v ir
šukalnę, sudarė daug nelengvai įvei
kiamų sunkumų.

Išsiaiškinta, kad miesto vanden
tiekio stotis tegalėtų vandenį pakelti 
tik iki pusės kalno, todėl reikėjo sta
tyti perpumpavimo stotelę. Medžia
goms į kalną užkelti buvo įrengtas 
elektrinis keltuvas, parinkus jam tin
kamiausią trasą pietų šlaite ir taip 
apskaičiavus, kad nė vienas šlaito 
medis nebūtų žalojamas.

Jau bedirbant, projektavimo tres
to paruoštame atstatymo darbų pro
jekte buvo daug kas pakeista. Pagal 
projektą turėjo būti nuardyta visa 
išlikusi belvederio gelžbetoninė 
plokštė, nes, esą, seno gelžbetonio ne
galima sudurti su nauju ir išbetonuo
ti visą naują plokštę su nauja lai
kančiąja konstrukcija. Tačiau, vyk
dant darbus, gelžbetoninė plokštė 
buvo pridurta prie išlikusios dalies. 
Ir dabar, praėjus daugiau kaip 
dviem dešimtmečiam, pro sudūri- 
mus vanduo niekur neprasisunkia, 
o pati konstrukcija išlaiko jai skir
tą krūvį.

Nemaža rūpesčių sukėlė taip pat 
senojo pavyzdžio (31X14X8 cm dy
džio) plytų gamyba. Jos buvo užsa
kytos Riešės-Panerių plytinėje, ne
toli Vilniaus. Plytinė dar turėjo mo
lio, tinkamo intensyvios raudonos 
spalvos plytoms gaminti, be to, joje 
dirbo keli seni darbininkai, degę ply
tas piliai restauruoti 1936— 1939 me
tais. Bet, iš kitos pusės, šios plytinės 
degimo krosnis buvo susiamortizavu- 
si, apirusi, pro jos plyšius išeidavo 
daug šilumos. Dėl to sunku buvo ti
kėtis bent kiek intensyvesnio raudo
numo plytų, juo labiau, kad krosnis 
kūrenta ne malkomis, bet durpėmis.

Plytinė sutiko gaminti tik papras
tos formos plytas, o fasoninių, arba 
lekalinių, plytų, reikalingų aštuon
kampio bokšto kampų rišimui, suk
tųjų laiptų vidurio stulpeliui bei 
nuotakams gaminti, nesiėmė (žr. 
9 pav. 4, 3, 5 Nr.).

Pagal senąjį pavyzdį buvo paga
minta 27 000 plytų. Tačiau tinkamo 
rausvumo taip ir nepavyko gauti —  
plytos buvo gana šviesios. Nutarta, 
kad tokia plytų spalva ne tik nepa
kenks paminklui, bet netgi padės 
lankytojui lengviau pamatyti vėles
nių restauracijų vietas. Tais pačiais 
samprotavimais buvo pagrįstas ir ne
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išvengiamas reikalas naudoti šviežiai 
gesintų kalkių skiedinį.

Kaip žinome, į senovės architek
tūros paminklų restauravimą bei 
konservavimą žiūrima dvejopai.

Vieni siekia, kad restauruojant 
būtų ryškiai pabrėžtas vėlesnio lai
kotarpio darbas. Tokiais atvejais 
imamos ne seno formato plytos, bet 
restauravimo laikų ir, jeigu galima, 
net skirtingos spalvos, kad stebėtojas 
iš pirmo žvilgsnio galėtų atskirti, kas 
yra sena ir kas naujai padaryta.

K iti reikalauja, kad restauruojant 
būtų stropiausiai laikomasi senoviš
kos statybos technikos: seno formato 
plytos rišamos senu būdu, būtinai 
bent metus išgulėjusių kalkių skiedi
niu. Šios pažiūros šalininkai kai ku
riais atvejais leisdavo net dažyti 
plytas, kad tik remontuotos vietos 
nesiskirtų nuo autentiško mūro.

Restauruojant 1948— 1950 m. pi
lies vakarinį bokštą, buvo nuspręsta 
laikytis vidurio. Visų pirma iš anksto 
nustatyta, jog plytos bus senoviško 
formato, bet šviesesnės, kad pagal 
spalvą ir galima būtų atskirti restau
ruotas vietas. Neturint gesintų ir i l
gai išgulėjusių kalkių, skiedinį buvo 
nutarta maišyti iš naujai gautų me
džiagų, plytas neginčijamai auten
tiškose vietose rišti istoriniu, arba 
gotikiniu, būdu (žr. 9 pav. 2 Nr.), o 
neautentiškose, t. y. vėlesnių restau
racijų, vietose —  paprastu, šiandien 
paplitusiu, dedant vieną eilę ilgainių, 
kitą —  trumpainių. Ir pagaliau ten, 
kur anksčiau buvo restauruota tik 
apdarinėmis ilgainėmis plytomis, tuo 
pačiu būdu ir atstatyti, nes gotikinio 
rišimo atveju čia tektų griauti auten
tišką mūrą.

Reikia pastebėti, kad ir  autentiš
kose vietose pilies bokšto sienų 
konstrukcija buvo labai įvairi. Tai 
per daugelį amžių vykdytų perstaty
mų ir tvarkymų rezultatas. Be to,

į sienas, mūrytas kalkių skiediniu iš 
lauko akmenų ir raudonų plytų, joms 
sustiprinti bei geriau surišti skersai 
arba išilgai dėti mediniai rąstai.

Tokios pat pažiūros buvo laiko
masi ir visų kitų pagrindinių restau
ruojamo objekto elementų atžvilgiu: 
palikti gelžbetoniniai sijiniai pen- 
dentyvai, atstatyta sudaužytoji gelž
betoninė belvederio plokštė.

Atnaujinant trečiąjį bokšto aukš
tą, kurio sienos, kaip minėjome, mū
rytos 1936— 1939 m. rekonstrukcijos 
metu iš dabartinio dydžio (25 X 12,5 X  
X6,5 cm) plytų ir su vidaus tuštu
momis, slepiančiomis gelžbetoninę* 
plokštę laikančias kolonas, buvo mū
rijama pagal tą pačią sistemą (palik
tos vidaus tuštumos ir pan.), tik go
tikinėmis, arba senovės, plytomis 
(31X14X8 cm).

Visus minėtus darbus atliko visai 
nekvalifikuoti darbininkai, nes jokia 
statybinė organizacija tuo metu ne
siėmė dirbti tokiomis nepatogiomis 
sąlygomis ir neįprastame objekte.. 
Todėl pačioje pradžioje reikėjo žmo
nes bent elementariai apmokyti ir 
per keletą dienų iš paprastų pagal
binių darbininkų paruošti «restau
ratorius».

Tokiu būdu ši pirmoji pokarinė 
architektūros paminklo restauracija 
Vilniuje negalėjo nors iš dalies ati
taisyti prieškarinės restauracijos 
klaidų (tai ir nebuvo šios restaura
cijos, užbaigtos 1950 m., tikslas).

1957 m. dailininkai VI. Drėma, 
J. Jukonis. ir J. Valentukonis paruo
šė Vilniaus senamiesčio maketą, ku
riame bandyta atkurti taip pat ir v i
sus Aukštutinės pilies pastatus. Šis 
eksponatas buvo užsakytas Vilniaus 
kraštotyros muziejaus ir susilaukė 
didelio lankytojų susidomėjimo.

1957— 1960 m., vadovaujant arch.
S. Lasavickui, buvo atliekami tolesni 
pilies rekonstravimo ir konservavimo-
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darbai. Pirmiausia pagal mūsų pasiū
lymą pilies vakariniame bokšte buvo 
įrengtas muziejus. Tuomet į visas 
langų angas reikėjo įstatyti geleži
nius įstiklintus rėmus bei įvesti 
elektros apšildymą.

Dabar trijuose bokšto aukštuose 
ir  pusrūsyje (kiekvieno aukšto plo
tas 65 m2) eksponuojami archeologi
niai radiniai, pasakoj an tie j i apie V il
niaus pilių ir miesto istoriją, apie lie
tuvių kovas prieš kryžiuočius.

Be to, tuo pačiu metu konservuo
tos pilies rūmų sienos bei dviejų 
bokštų (pietinio ir šiaurinio) liekanos. 
Viršukalnyje esanti aikštelė išplani- 
ruota, apželdinta, įrengti suoleliai 
poilsiui. Pastatytas paminklinis ak
muo Žalgirio mūšio sukakčiai įam
žinti.

Vakare ir naktį prožektorių ap
šviestas vakarinis Aukštutinės pilies 
bokštas palieka ilgai įsimenantį 
vaizdą.

5. ŽEMUTINES PILIES TERITORIJA IR JOS PASTATAI

Aukštutinės ir Žemutinės pilies 
teritorija apėmė apie 4 ha. Ji buvo 
užstatyta įvairiais pastatais ir tapo 
lyg nedideliu įtvirtintu miestu, ku
riame gyveno ne tik pilies valdovas, 
kariai ir tarnybos žmonės, bet ir - kiti. 
Žemutinėje pilyje buvo jos valdovo, 
didžiojo kunigaikščio, rezidencija —  
jo ir šeimos bei kai kurių didikų na
mai; ilgainiui čia kūrėsi ir kai kurios 
valstybės įstaigos. Antai X IV  a. pa
baigoje, įvedus Lietuvoje krikščiony
bę, Žemutinės pilies teritorijoje buvo 
pastatyta bažnyčia —  katedra V il
niaus vyskupui ir šv. Onos bažnyčia 
pranciškonams, paskirti namai V il
niaus vyskupui ir kapitulos nariams. 
Tokiu būdu Žemutinė pilis tapo ad
ministraciniu krikščionybės centru 
Lietuvoje. Didėjant artilerijos vaid
meniui, pilyje buvo pastatytas arse
nalas patrankoms ir kitiems ginklams 
laikyti ir saugoti, atsirado Vyriausio
jo tribunolo pastatas, kalėjimas ir kt. 
Taigi pilies teritorijos užstatymas 
palaipsniui keitėsi, keičiantis gyveni
mui, vystantis statybos technikai ir 
kintant valdovų meniniam skoniui.

Ypač didelių perstatymų ir pakeiti
mų būdavo po gaisrų, o kartais ir 
pasikeitus valdovams. Tačiau šian
dien nuosekliai apžvelgti pilies užsta
tymo raidos per keturis šimtme
čius —  nuo XIII a. antrosios pusės iki 
pilies sunaikinimo 1655— 1661 m.—  
dar negalime: trūksta duomenų.

Pavyzdžiui, apie seniausio laiko
tarpio pilies užstatymą žinome labai 
bendrais bruožais. Kiek tiksliau jį 
apibūdinti galime tik nuo X V I a. 
Tačiau ir X V I— XVII a. pilies terito
rijoje stovėjusių pastatų istorija ir 
architektūra tebėra dar nepakanka
mai žinoma.

Archeologinių kasinėjimų medžia
ga rodo, kad pilies teritorijoje XIII a. 
antrojoje, pusėje ir X IV  a. didelė da
lis pastatų buvo mediniai. Jų liekanų 
rasta šiaurinėje kalno pašlaitėje, ša
lia katedros ir kitose Gedimino aikš
tės vietose. Medinius pastatus mini ir 
X IV  a. pabaigos rašytiniai šaltiniai, 
nors jų ir neapibūdina. Pavyzdžiui, 
Jogaila pirmajam Vilniaus vyskupui 
1387 m. dovanojo pilyje vieną mūrinį 
ir keturis medinius namus 186.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□z:

186 US, I, 58.
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Medinių pastatų buvo pelkėtoje 
pilies teritorijos dalyje, kur mūrinius 
statyti žymiai sunkiau. 1959— 1961 m. 
šiaurinėje kalno pašlaitėje surasta 
25 tokių XIII— X IV  a. medinių pilies 
pastatų liekanos 187. Jos parodė, kad 
iš pradžių statoma daugiausia iš ap
valių pušinių rąstų, bet be žievės. 
Vyrauja trobesiai iš rąstų, sunertų 
kampuose; pastatai su suleistais į šu
lus sienojų galais, arba karkasinio 
tipo, sudaro retas išimtis. Sienojų ga
lai trumpi, lygiai nukirsti. Patys 
sienojai tuo metu buvo jau rūpestin
gai suleidžiami, tarp jų dedamos sa
manos, panašiai kaip ir mūsų dieno
mis. Pastatai statyti daugiausia be 
jokių pamatų. T ik  kartais juos suda
ro kelios skersinės kaladės po kurio 
nors apatinio vainiko rąstu ar kam
pu. Kartais kaip pamatai buvo nau
dojami likę ankstesnio pastato žemu
tiniai vainikai. Kai kurių trobesių 
grindys iš tašytų, rūpestingai suleistų 
lentų, kurios klotos dažniausiai tie
siog ant sijų. T ik  retkarčiais sijų ga
lai įleidžiami tarp pirmo ir  antro 
vainiko sienojų, ir grindys pakelia
mos nuo žemės. Durys 0,75— 1,2 m 
pločio iš lentų, prikaltų medinėmis 
vinimis prie skersinių. Pasitaiko len
tų, sujungtų įleistais skersiniais. Du
rys ant medinių bėgūnų, užkabina
mos geležiniais kabliais, kartais už
šaunamos mediniais skląsčiais arba 
rakinamos.

XIII a. antrojoje pusėje ir X IV  a. 
pradžioje buvo statomi daugiausia 
nedideli (viduje jų dydis nuo 2,5 X  3,3 
iki 4,3 X 4,3 m) beveik kvadratiniai 
pastatėliai. T ik  kartais jie turi pri
statytą mažą atvirą ant stulpų ar 
su sienelėmis prieangį. Panašūs yra 
ir ūkiniai, ir gyvenamieji trobesiai.

T ik gyvenamųjų rūpestingiau pada
rytos durys ir viename kampe yra 
iš molio bei akmenų krosnis.

X IV  a. statybai vis dažniau nau
dojami tašyti keturkampiai rąstai, 
o patys trobesiai statomi vis didesni. 
Jų ilgis 8— 12 m, plotis daugiau kaip 
5 m, o viduje yra po 2— 3 kambarius.

Būta ir puošnesnių bei aukštesnių 
namų. Kai kurie iš jų turėjo sandė
liu  paverstą paklėtį, į kurį patenka
ma per žemas (0,7— 0,98 m aukščio) 
duris. Pasitaiko gonkelių su tašytais 
profiliuotais stulpais.

Pastatai dažniausiai stovi vienas 
greta kito, kiemeliai tarp jų nedideli. 
Kai kurios sodybos aptvertos verti
kalių stulpų ar lentų tvoromis. K ie
me vaikščioti buvo pametamos len
tos, kartais jie grindžiami.

Rūpestingai iškloti grindiniai bu
vo tik gatvėse. Pirmuosius grindinius 
įrengiant, į pelkėtą gruntą gatvės 
pakraščiais kas 1— 2,5 m buvo kalami 
stulpai, o jų viršutiniai galai sujun
giami skersiniu skeltu rąstu su ga
luose iškirstomis skylėmis. Ant šių 
skersinių, besiremiančių į sukaltus 
stulpus, gatvės pakraščiais ir ties v i
duriu buvo dedami išilginiai rąsteliai 
ir ant jų klojamos storos skeltos pu
šinės lentos. Grindinys turėjo 4—  
4,5 m pločio, gatvės kraštai buvo ne
lygūs. T ik  X IV  a. pabaigoje gatvės 
pakraščius pradedama išlyginti, de
dant išilginius rąstus. Susidėvėjęs 
grindinys buvo lopomas klojamomis 
lentomis, kurios kartais prikalamos 
medinėmis vinimis. Kai grindinys 
apsinešdavo, nusmukdavo žemiau ap
linkinio žemės paviršiaus ir smarkiai 
susidėvėdavo, ant jo buvo klojami 
nauji išilginiai rąstai ir dedamas k i
tas lentų grindinys.

187 A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus Žemutinės 
pilies mediniai pastatai XIII— XIV am

žiais, kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, 
t. IV, Vilnius, 1964, p. 171— 187.
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Archeologai yra aptikę panašių 
medinių gatvių grindinių Senojoje 
Ladogoje, Naugarde, Rygoje, Mask
voje, Varšuvoje ir  daugelyje kitų
XIII— X IV  a. miškų juostoje buvusių 
miestų. Taigi Vilnius šiuo atžvilgiu 
nesudarė kokios nors išimties.

Įvairūs autoriai, remdamiesi 
XVII a. dokumentais, mini, kad drėg
nesnėse pilies teritorijos dalyse buvę 
iškasti kanalai, kurių kraštai sustip
rinti mediniais rąsteliais, o per juos 
buvę mediniai tilte lia i188. Tačiau ka
sinėjimų metu nei tiltelių, nei kana
lų  dar nepavyko surasti. Todėl nega
lime pasakyti, nei kada jie pradėti 
kasti, nei detaliau jų apibūdinti.

Ištirtuose ploteliuose aptikti kuk
lūs, nedideli gyvenamieji pastatai, 
matyt, priklausė amatininkams, pi
lies tarnybos žmonėms. Pirmiausia 
tai patvirtina tyrinėtoje teritorijoje, 
šiaurinėje pašlaitėje, tokių trobesių 
aplinkumoje surasti batsiuvių įran
kiai, daugybė odos atraižų ir  kita 
menka buitinė medžiaga. Kad čia gy
venta amatininkų ir  pilies tarnybos 
žmonių, iš dalies patvirtintų ir  tai, 
jog, iškilus reikalui, šie namai nu
griaunami ir jų užimtoji teritorija 
imama naudoti kitiems reikalams. 
Pavyzdžiui, po krikšto (1387 m.) da
lis pastatų nugriaunama ir jų vietoje 
statoma katedra, išskiriamas plotas 
apie ją kapinėms. Panašiai šiaurinėje 
pašlaitėje, nugriovus medinius trobe
sius, buvo pastatyta šv. Onos bažny
čia, o aplink ją nemažas plotas pa
skirtas kapinėms.

Tačiau dalis medinių pastatų, ma
tyt, buvo geresni. Juose gyveno pilies 
valdovui artimesni ir įvairias parei
gas jo dvare einantieji. Kaip matėme,

netgi Vilniaus vyskupui 1387 m. iš 
pradžių pilyje, be mūrinio pastato, 
atiduoti keturi mediniai pastatai.

Žinoma, klystume įsivaizduodami 
X IV  ir X V  a. Žemutinę p ilį užstatytą 
tik mediniais pastatais, nors taip kar
tais ir teigiama senesniuose darbuose. 
Kad pilyje buvo mūrinių pastatų ir  
mūro technika buvo žinoma, liudija 
žemiausioje kultūrinio sluoksnio da
lyje ir ant gatvės grindinio randa
mos plytos ir plytgaliai. Mediniuose 
pastatuose krosnių iš plytų XIII a. 
ir X IV  a. pirmojoje pusėje nemūrijo. 
Plytos ir akmenys, mūras, naudoja
mas pirmiausia gynybiniams pilies 
įrengimams —  bokštams, sienoms, 
vartams. Tačiau tuo nesitenkinta 
ir tada mūryta kai kurie pastatai.

Apie seniausius mūrinius pastatus 
žinome nedaug. Jie buvo statomi pir
miausia sausesnėje aukštesnėje vie
toje, arčiau kalno. Si pilies dalis ap
supimo metu buvo saugiausia, to
liausia nuo gynybinių sienų ir todėl 
sunkiausiai apšaudoma. Pagaliau iš 
čia lengviausiai buvo pasitraukti 
į Aukštutinę pilį. Todėl čia nuo se
niausių laikų turėjo būti statomi pi
lies valdovo ir jo artimųjų namai, 
rūmai. Tačiau ši pilies dalis iki šiol 
beveik netyrinėta, be to, ankstesnių 
pastatų liekanos smarkiai nukentėjo, 
statant renesansinius kunigaikščių 
rūmus ir 1831 m. kasant per šią te
ritoriją tvirtovę juosusį griovį.

Šiuos spėjimus apie mūrinę sta
tybą ties kalno vakariniu galu 
patvirtina 1964 m., kasant griovį šilu
minei trasai, renesansinių rūmų kie
me aptiktos stambaus pastato pietva
karių sienos liekanos. Pastatas m ūry
tas iš plytų ir akmenų: pamatai

(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

188 M. H  o m o 1 i c k i, Do uwag nad dziełem:
W ilno.. . ;  Wizerunki.. f t. 23, p. 98.
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10 pav. Vilniaus pilies teritorija Fiurstenhofo (1740 m.) plane:
1 — Aukštutinės pilies kiemas, 2 — vakarinis, išlikęs, bokštas, 3 — pietinis bokštas (išlikę pamatai), 4 —rū
mų griuvėsiai, 5 — aštuoniakampis bokštelis pietinėje kalno pašlaitėje, 6 — antras bokštelis, 7 — vartai ir
ir tiltas į miestą (į Pilies gatvę), 8 — misionieriams priklausę pastatai, 9 — Vyriausiojo tribunolo pastatas, 
10 —du bokštai, tarp kurių spėjama buvus senuosius pilies vartus, Il — senieji vyskupo rūmai, 12 — var
pinė, 13 — kelias ir tiltas į Tilto gatvę, 14—katedra, 15 — šv. Kazimiero koplyčia, 16 — Kapitulos ir kitų
dvasininkų pastatai, 17 — kunigaikščių rūmų kompleksas, 18 — lūmų sodo teritorija, 19 — rūmams priklausęs, 
XVIII a. pabaigoje arsenalui perstatytas, pastatas (dab. LTSR Istorijos-etnografijos muziejus), 20 — horod- 
ničiui priklausę pastatai, 21—kiemas, kuriame stovėjo šv. Onos (iki 1551 m.), vėliau šv. Onos-šv. Barboros 
bažnyčia (1552—1666), 22—pilies šiaurės vakarų bokštas, vadinamasis Tvardovskio, 23 — šiauriniai pilies
vartai, 24 — arsenalo kiemas, 25 — šiaurės rytų bokštas ir arsenalo vartai, 26 — rytinis bokštas kalno pašlai

tėje

platūs, negiliai įleisti. Sienų pavir
šius mūrytas iš plytų, jas rišant va
dinamu baltišku, arba vendiniu, bū
du. Sieną remia masyvūs keturkam
piai kontraforsai (1,5 X  1,6 m dydžio) 
per 2,5 m vienas nuo kito. Pastato 
griuvenose rasta kryžiaus formos 
plytų skliautų nerviūroms. Šie radi

niai rodytų, kad pastato viduje buvo 
didelė skliautuota salė. Pagal m ūri
jimą pastatą tektų datuoti XIII a. ar 
X IV  a. pradžia.

1933 m. bandomųjų kasinėjimų 
metu tarp katedros rytinio galo ir  
dabartinio Lietuvos TSR  Istorijos-et
nografijos muziejaus taip pat buvo
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rasta ankstyvųjų gotikinių mūrų 
liekanų 189 190 *. Nors plačiau jos netyri
nėtos, datuotos X IV  a. pabaiga ar 
X V  a. pradžia.

Pagaliau tiesioginiu mūrinės ik i
krikščioniškojo laikotarpio statybos 
liudininku yra jau minėtas mūrinis 
namas pilyje, kurį 1387 m. Jogaila 
padovanojo Vilniaus vyskupui. Rei
kia manyti, kad Jogaila pilyje turėjo 
ir daugiau m ūrinių pastatų, o atida
vė tą, kuris stovėjo vyskupui ir ka
tedros kapitulai paskirtame pilies 
plote.

Nuo X IV  a. pabaigos mūrinė sta
tyba pilies teritorijoje plinta vis la
biau. Tai patvirtina kiemuose supilti 
mūrinių pastatų griuvenų sluoksne
liai, iš kurių matyti senesnių mūrinių 
pastatų perstatymai, remontai ir 
griovimai. Tuo metu medinius gatvių 
grindinius pakeičia akmeniniai grin
diniai. Galime spėti, kad nuo to me
to akmenimis grindžiami ir rūmų 
kiemai, panašiai, kaip Vytauto sta
tytoje Trakų arba Gardino pilyse.

B a ž n y č i o s .  Iš to meto yra 
dviejų mūrinių bažnyčių liekanų. 
Tai šv. Onos bažnyčia ir katedra.

Šv. Onos bažnyčia pilyje yra su
silaukusi nemažo tyrinėtojų dėmesio, 
nes ji minima Žygimanto Augusto 
testamente ir turėjo būti jo šeimos 
mauzoliejumi. Be to, mieste tebestovi 
gražiausias vėlyvosios gotikos pa
minklas —  šv. Onos bažnyčia šalia 
Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno. 
Jos istorija taip pat domino ir do
mina daugelį istorikų ir meno tyri
nėtojų. Jiems taip pat teko aiškintis, 
kurios rašytinės žinios liečia to paties

vardo bažnyčią pilyje ir kurios prie 
Bernardinų bažnyčios tebestovin- 
čią 19°. Ta proga galima tik pasakyti, 
kad kai kurie bandymai abi šias baž
nyčias sutapatinti ir įrodyti, kad Že
mutinės pilies teritorija apėmė visą 
Vilnios slėnį iki pat Bernardinų baž
nyčios, pasirodė esą be jokio pa
grindo.

Pagaliau 1957— 1959 m. šiaurinėje 
kalno pašlaitėje aptikti ir atkasti šios 
bažnyčios pamatai galutinai išsklaidė 
bet kokias abejones. Išlikę pama
ta i1 9 rašytiniuose šaltiniuose m ini
mi faktai ir G. Brauno atlase esąs 
pilyje vad. šv. Barboros bažnyčios 
piešinys leidžia gana tiksliai apibū
dinti šv. Onos bažnyčią pilyje.

Šv. Onos bažnyčia buvo šiaurinė
je kalno pašlaitėje. Čią išliko jos 
šiaurės rytų sienos, absidos ir dalis 
pietvakarių sienos bei šiaurės vakarų 
fasado pamatų. Likusi pamatų dalis 
sunaikinta X V I a. viduryje, statant 
naująją šv. Onos bažnyčią. Iš išliku
sių pamatų matyti, kad ji buvo tik 
20,5 m ilgio ir 9 m pločio, stovėjo ab
sida į kalną. Pamatai m ūryti iš ak
menų ir plytų, yra 1,6— 1,7 m storio 
ir įleisti iki 1,7 m gylio, o sienų sto
ris apie 1,4 m. Absidą ir šiaurės va
karų gale kampus bei šonines sienas 
rėmė nedideli keturkampiai kontra
forsai. Durų ir langų glifai * buvę 
mūryti iš figūrinių plytų, o stogas 
dengtas plokščiomis čerpėmis.

Bažnyčios viduje buvo tik 11X  
X 6 m dydžio nava su dviem stulpais 
prie šiaurės vakarų sienos ties fasa
dinėmis durimis. Atrodo, kad bažny
čioje stovėjo 3 altoriai.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□i

189 P. S l e d z i e w s k i ,  Kościół św. Anny- 
św. Barbary intra muros castri vilnensis,—  
„Ateneum Wileńskie", R. IX, Wilno, 
1934, p. 32.

190 P. S l e d z i e w s k i ,  Kościół św. Anny-
św. Barbary.., p. 1— 2.

191 A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus pilies teri
torijos archeologiniai kasinėjimai,— Val
stybinės LTSR architektūros paminklų 
apsaugos inspekcijos metraštis, t. Il, 
p. 14— 17.

* Glifas —  trikampė architektūrinė puošmena.
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Absidos ir pietvakarių sienos ri
boje ir į šiaurės vakarų sieną (šalia 
durų kairėje pusėje) į bažnyčią rė
mėsi mūrinės sienos, kurios pilies te
ritoriją (kaip rodo pilies piešinys 
Brauno atlase) dalijo į atskirus 
kiemus.

Bažnyčios viduje ir aplinkumoje, 
maždaug 40 X  50 m plote, aptikta ka
pų. Matyt, šv. Onos bažnyčią, kaip 
ir katedrą, supo kapinės.

M. Homolickio, P. Sledzievskio ir 
kitų tyrinėtojų surasti šios bažnyčios 
istorijos faktai rodo, kad ji buvo pa
statyta tuoj po Lietuvos krikšto. Jau 
1398 m. surašytame Vilniaus vysku
po Andriaus testamente minima šv. 
Onos bažnyčia pilyje. Be to, 1413 m. 
imperatoriaus Zigmanto pasiuntiniui 
Benediktui de Makrai įteiktame 
skunde, šalia kitų kryžiuočių pikta
darybių, minima, kad 1390 m. kry
žiuočiai apšaudė apsuptoje Vilniaus 
pilyje bažnytinę procesiją, ėjusią iš 
katedros į šv. Onos bažnyčią. Taigi 
ši bažnyčia stovėjo jau 1390 m. Ga
limas dalykas, bažnytėlė iš pradžių 
buvo medinė, o X IV  a. pabaigoje ar 
pačioje X V  a. pradžioje jos vietoje 
pastatyta mūrinė, kuri iki 1534 m. 
priklausė pranciškonams.

Vilniaus katedra buvo įstaiga, 
glaudžiai susijusi su politiniu gyve
nimu. Joje buvo vainikuojami ir lai
dojami didieji kunigaikščiai. Čia la i
dojami ir jų šeimos nariai bei dauge
lis feodalinės Lietuvos didikų. Todėl 
ji —  turtingiausia ir puošniausia baž
nyčia Lietuvoje.

192 A. H. K i г k o r, Bazylika Litewska, Kra
ków, 1886; Wł. Z a h o r s k i ,  Katedra W i
leńska; J. K u r c z e w s k i ,  Kościół zam
kowy. ., t. I— III; J. M a c e i k a ,  Paveiks
lų galerija, Vilnius, 1968.

193 M. B a l i ń s k i ,  Historya miasta Wilna,
t. I, p. 117; J. K r a s z e w s k i ,  Wilno od
początków jego. ., t. I, p. 76; Wł. Z a-

Suprantama, kad Vilniaus kated
rai daug dėmesio skyrė istorikai ir  
daug apie ją rašoma vadovuose po 
miestą. Apie ją parašyta ir išleista 
keletas monografijų 192. Katedros sta
tyba yra susijusi su vienu iš neaiš
kiausių ir romantiškiausių senojo 
Vilniaus istorijos klausimų. Dauguma 
ankstesnių istorikų teigia, kad V il
niuje buvęs svarbiausias pagonybės 
centras, o katedra 1387— 1388 m. pa
statyta anksčiau stovėjusios svar
biausios pagonių šventyklos, arba 
tiesiog Perkūno šventyklos, vieto
je 193. Apie tai sprendžiama iš kelių  
rašytiniuose dokumentuose esančių 
užuominų.

Svarbiausias katedros statybai 
nušviesti dokumentas —  Jogailos raš
tas popiežiui. Galimas dalykas, Jo
gaila rašte tiksliau apibūdino pasta
tytosios bažnyčios —  busimosios ka
tedros —  vietą. Tačiau to rašto 
neišliko. 1388.III.12 popiežiaus Urbo
no VI bulė, suteikdama katedrai 
tokias teises, užsimena Lietuvą, V il
nių, buvusią pagonybę ir stabus la
bai bendrais bruožais 194.

Užuomina, kad katedra stovi pa
gonių šventyklos vietoje, kur degė 
šventoji ugnis ir buvo dedamos aukos 
dievams, virto žinia 195. Tačiau V il
niaus istoriografai daugiausia rėmėsi 
X V I a. Lietuvos metraščiuose esan
čiu padavimu, kad Vilnios slėnis san
takoje su Nerimi buvo vadinamas 
Šventaragio slėniu ir čia nuo XIII a. 
antrosios pusės buvę laidojami su
deginti Lietuvos kunigaikščiai bei

h o r s k i, Katedra Wileńska, p. 2— 5, 10; 
J. K u r c z e w s k i ,  Kościół zamkowy. . , 
t. I, p. 4— 5.

194 CDCV, I, 20- 21.
195 J. O r d a ,  O kulcie pogańskim w daw

nym Wilnie,— ,,Alma Mater Wilnensis,1* 
zesz. 7, Wilno, 1928, p. 17— 25.
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kiti kilmingieji. M. Strijkovskis 
šiuos padavimus pateikė, papildęs 
žiniomis apie šventyklą, šventą miš
ką, žynius, apie šventykloje pasta
tytą akmeninę statulą. . .r96

Ypač populiarūs tie aiškinimai ta
po X IX  a. Juos kartojo M. Balinsiąs, 
J. Kraševskis, o T. Narbutas papildė 
«surastu» smulkiu tos šventyklos ap
rašymu, iš kurio sužinome net jos 
dydį, sienų aukštį ir kitas smulkme
nas 196 197. Vėliau žinios apie mūrinę ar 
medinę šventyklą su akmenine Per
kūno statula, aukuru, altoriais, šven
tais žalčiais ir bokštu, iš kurio žyniai 
žmones mokė ir ateitį pranašavo, bu
vo kartojamos X IX  a. pabaigoje ir 
X X  a. pradžioje daugelio autorių. 
Ant šios pagonių šventyklos pamatų 
arba iš dalies netgi sienų ir buvusi 
pastatyta Vilniaus katedra, varpinės 
žemutinė dalis —  buvęs žynių-krivių  
bokštas, o už didžiojo altoriaus te
besąs įmūrytas aprūkęs aukuro 
akmuo. Dar apie 1840 m. M. Homolic- 
kis išaiškino, kad minėtas akmuo ne
turi nieko bendra su pagoniška šven
tykla, o vėliau tiksliai nustatyta, kad 
varpinės žemutinė dalis —  pilies gy
nybinės sienos bokštas. Iki pat 
1940 m. dar vis pasitaikė leidinių, 
kuriuose kartojama, kad katedra pa
statyta pagonių šventyklos 198 arba 
švento miško 199 vietoje. Dažnai spė
liojama, kad pirmoji katedra buvusi 
medinė 20°.

Po 1931 m. potvynio pradėjus tir
ti katedros pamatus, rūsius ir aplin

196 M. S t r y j k o w s k i ,  Kronika Polska, Li
tewska, Zmódzka.., t. I, p. 373, t. Il, 
p. 79— 80.

197 T. N a r b u 11, Dzieje starożytne narodu 
Litewskiego, t. I, Wilno, 1835, p. 226—  
229.

198 Wl. Z a h o r s k i ,  Przewodnik po Wilnie,
wyd. trzecie, p. 4, 66; A. J u š k e v i 
č i u s  ir J. M a c e i k a ,  Vilnius ir jo

ką, išaiškėjo, kad katedra pastatyta, 
kaip sako ir X IV  a. dokumentai, ne 
šventame miške, o pilyje —  pilies 
sienų apsuptoje teritorijoje, kurioje 
nebuvo miško. Tai rodo medinių pa
statų liekanos ir kultūrinis sluoksnis 
prie katedros zakristijos ir šv. Kazi
miero koplyčios pamatų. Buvo suras
ti 1387— 1388 m. statytos katedros 
pamatų ir sienų likučiai 20!. Paaiškė
jo, kad ji buvo mūrinė, nedidelė —  
užėmė dalį dabartinės katedros v i
durinės navos, vakariniame gale tu
rėjo 1,6 m pločio duris, o grindys bu
vo apie 1,85 m žemiau dabartinių, 
sienų storis —  1,4 m, tai yra toks, 
kaip ir šv. Onos bažnyčios pilyje. 
1397 m. prie jos pristatoma pirma 
koplyčia.

Nedidelė mūrinė katedra stovėjo 
iki 1419 m. gaisro. Po 1419 m. V y 
tautas katedrą perstatė. Atrodo, kad 
senosios sienos buvo nugriautos iki 
pamatų ir pastatyta žymiai didesnė 
mūrinė trinavė bažnyčia su aštuon
kampiais pilioriais viduje ir dviem  
bokštais vakariniame bažnyčios fa
sade. Pietinis bokštas buvęs aukštes
nis. Katedros perstatymas turėjo bū
ti užbaigtas dar iki 1430 m., nes tą 
rudenį Vilniuje Vytautas numatė 
vainikavimosi iškilmes, o vėliau čia 
buvo palaidotas. Prie katedros išori
nių sienų pristatomos naujos koply
čios, kartais griaunant senąsias. To
dėl jos išorė keičiasi. Bažnyčią iš 
abiejų pusių iki pat XVI a. vidurio 
supo kapinės.

apylinkės, Kaunas, 1940, p. 19, 130;
A. Z a b i t i  s-N e z a b i t a u s k a s ,  V il
niaus bažnyčios mūsų tautos šventovė, 
Vilnius, 1940, p. 70 ir kt.

199 J. K ł o s ,  Wilno, p. 60.
200 Ten pat, p. 62, 118.
201 S. L o r e n t z, Katedra Wileńska w XIV  

і X V  w., „Kurjer wileński", 1934, Nr. 88.



Pilių griuvėsių dalis XVIII a. pabaigoje. Piešinys

Žemutinės pilies siena, atkasta kalno pietuose 1955 m.
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Vilniaus aukštutinė pilis (piešinys iš 1827 m. „Vii- Aukštutinės pilies bokštas 1929 m.
niaus gubernijos pilių atlaso")

Žemutinės pilies pietinės 
sienos fragmentas 1964 m.

Žemutinės pilies sienos 
šiaurės vakarų bokštelio 
liekanos 1964 m
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Vytauto statytoji katedra išsto
vėjo iki 1530 m. gaisro, po kurio ji 
dar kartą iš pagrindų perstatyta.

Taigi katedra buvo pastatyta Že
mutinės pilies vakarinėje pietvaka
rinėje dalyje. Nuo X IV  a. pabaigos 
visas vakarinis pietvakarinis pilies 
pakraštys atsiduria vyskupo ir kapi
tulos rankose. Salia katedros kapinių 
iš pietų buvo gana didelis mūrinis 
vyskupui priklausęs namas, o šalia 
jo iš šiaurės vakarų bei į pietvaka
rius ir į šiaurę nuo katedros ilgainiui 
pristatoma mūrinių, daugiausia dvi
aukščių pastatų, priklausiusių kapi
tulos nariams ir įvairiems kitiems 
dvasininkams. Jų žinioje ši pilies 
teritorijos dalis išliko iki pat 
XVIII a. pabaigos, o valdų plotas 
vis didėjo ir ilgainiui apėmė daugelį 
sklypų už pilies. Pilies teritorijoje 
stovėję dvasininkams priklausę pa
statai buvo nugriauti tik X IX  a. 
pirmojoje pusėje.

Šv. Trejybės koplyčios misionie
riai turėjo kažkokius pastatus šalia 
katedros ir valdovų rūmų. Kai tie 
pastatai 1530 m. sudegė kartu su ka
tedra, jų sklypas buvo paimtas rūmų 
sodui, o misionieriams duotas kitas —  
į rytus nuo pilies vartų, priešais ka
rališkuosius malūnus. Čia įsitvirtinę, 
XVII a. pabaigoje —  XVIII a. jie 
sugebėjo užvaldyti beveik visą bu
vusio sodo teritoriją.

Kaip bebūtų keista, tačiau kol 
kas labai nedaug žinome apie X V  a. 
Žemutinės pilies teritorijoje statytus 
pastatus; po 1419 m. gaisro pilies pa
statai turėjo būti perstatomi. Tuo 
metu turėjo iškilti nauji ar perstatyti

202 M. H o m o 1 i c k i, O  planach W ilna.. f 
p. 31— 33.

203 ...... in curia magnifici domini Radzy-
vilouicz in palacio superiori in arce Vil-
nensi inferiori sitto.. CDCV,  I, 687.

senieji kunigaikščių rūmai, bent ne 
mažesni kaip Trakų salos pilies rū
mai, nes čia numatytos Vytauto vai- 
nikavimosi iškilmės, kurioms reika
linga ir katedra, ir rūmų salė bei pa
talpos svečiams.

R ū m a i .  Iš Vytauto valdymo 
laikotarpio turime žinių, kad pilies 
teritorijoje stovėjo ir kai kurių didi
kų namai. Išliko žinia, kad 1396 m. 
nuslinkęs kalno šlaitas užvertė didiko 
Monvydo namus. Tiesa, nežinome, 
nei kokie tai buvo namai (mūriniai 
ar mediniai), nei kur jie stovėjo. Kai 
kurie tyrinėtojai spėja, juos stovėjus 
pietinėje kalno pašlaitėje 202. Rūmų 
buvo ir daugiau. Sakysim, 1503 m. 
rugsėjo 19 d. Maišiagalos ir Paberžės 
parapijų valdų dalybų aktas buvo 
sudarytas Mikalojaus Radvilos dvaro 
aukštuosiuose rūmuose, esančiuose 
Vilniaus Žemutinėje pilyje 203. X V I a. 
pirmosios pusės dokumentuose daž
nai minimi namai ir sklypai bei skly
peliai Žemutinėje pilyje, priklausę 
įvairiems kitiems asmenims 204. T ik  
Žygimantas Senasis ir Žygimantas 
Augustas, perstatydami pilies rūmus 
ir kitus pastatus, išpirko privačių 
asmenų sklypus arba pakeitė juos 
sklypais mieste 205. Tačiau dar ir 
X V I a. antrojoje pusėje pilyje liko 
Mikalojaus Radvilos rūmai kalno pa
šlaitėje. Jie taip pat nukentėjo, slen
kant šlaitui, kaip anksčiau Monvydo. 
Dėl to architektui Petrui Bohemie- 
čiui teko tvirtinti kalno šlaitus 206.

Išlikę rašytiniai šaltiniai ir griu
vėsių piešiniai rodo, kad Žemutinė 
pilis buvo perstatyta XVI a. —  re
nesanso epochoje. Todėl ankstesnėje

204 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. ., p. 90.

205 W. K i e s z k o w s k i ,  ten pat.
206 S. Z. KL, Renesansowe Wilno Zygmunta 

Augusta, —  „Kurjer Wileński", 1934, 
Nr. 313.
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literatūroje pilies perstatymas buvo 
priskiriamas Žygimanto Augusto val
dymo laikotarpiui ir  aiškinama, kad 
svarbiausia šio perstatymo priežas
tis — 1530 m. miesto gaisras, kuris 
sunaikino ir visą Žemutinę pilį. Ta
čiau pastaruoju metu įžymus lenkų 
renesanso epochos tyrinėtojas V. Po
ciecha surado ir paskelbė naujų duo
menų. Pasirodo, kad 1530 m. sudegė 
katedra ir dalis kitų Žemutinės pilies 
pastatų, bet ne kunigaikščių rūmai. 
Jie tuo metu buvę ką tik užbaigti ir 
kainavę 100 000 dukatų 207. Taigi pi
lies rūmų perstatymas buvo pradėtas 
dar gerokai prieš 1530 m. ir užbaig
tas greičiausiai dar ik i Žygimanto 
Augusto valdymo pradžios, nes jis, 
1544 m. tapęs didžiuoju kunigaikščiu, 
iš pradžių daugiausia statė ūkinę pi
lies dalį —  už pilies iškeltas arklides, 
pirtis, skalbyklą, pastatus vežimams 
ir karietoms, taip pat Viršupyje 
esančią rezidenciją. Tai aiškiai matyti 
iš L. Kolankovskio pateiktų duome
n ų 208. Galimas dalykas, kad vėliau, 
Žygimanto Augusto valdymo laiko
tarpiu, buvo pastatyti arsenalo pa
statai, dalis valstybinių įstaigų, o 
1552— 1572 m. statoma ir naujoji šv. 
Onos bažnyčia pilyje.

Tokiu būdu jau X V I a. viduryje 
ir antrojoje pusėje Žemutinė pilis 
buvo užstatyta beveik išimtinai mū
riniais pastatais, kurie priklausė 
valstybei arba vyskupui ir kapitulai. 
Privačių asmenų nuosavybė smar
kiai sumažėjo. Tuo metu nusistovė
jęs pilies planas išliko be žymesnių 
pakitimų iki pilies sunaikinimo 
1655— 1661 m.

R e n e s a n s i n i a i  k u n i 
g a i k š č i ų  r ū m a i  stovėjo be
veik pačiame pilies centre, aukščiau

sioje vietoje, kalno vakarinėje pa
šlaitėje. Iš pietų rūmus supo sodas 
ir didelis kiemas —  aikštė. Iš vakarų 
prie rūmų glaudėsi katedra. Nuo rū
mų į šiaurę ėjo tarnybinėms patal
poms ir dvariškiams skirti korpusai, 
už kurių ties šiauriniais pilies var
tais buvo pastatyta didžiulė nauja 
šv. Onos bažnyčia.

Buvusiems kunigaikščių rūmams 
apibūdinti yra remiamasi architekto 
P. Rossi piešiniu ir dailininko 
P. Smuglevičiaus akvarelėmis, kurio
se daugiausia vaizduojamas pietinis 
rūmų korpusas XVIII a. pabaigoje. 
Papildomų duomenų duoda XVIII a. 
vidurio planas ir kai kurie archeolo
giniai radiniai.

Iš plano ir aptiktų vakarinio kor
puso pamatų matyti, kad pagrindinė 
rūmų dalis viduje sudarė ne visai 
taisyklingą keturkampį (apie 50 X  
X50 m) beveik uždarą kiemą. J į su
po keturi besijungią korpusai, palik
dami tik apie 15 m pločio tarpą kie
mo šiaurės rytų kampe, tarp rytinio 
ir šiaurinio korpusų. Čia rūmų kie
mas jungėsi su antru, toliau į šiaurę 
buvusiu, netaisyklingos formos kie
mu. Į kiemą ėjo vartai pietiniame 
korpuse, arčiau vakarinio jo galo. 
Pro šiuos vartus iš rūmų buvo galima 
patekti į aikštę tarp katedros ir vy
riausiojo tribunolo bei į vartus iš pi
lies į miestą. Vakariniame korpuse, 
ties katedros šiaurės rytų kampu, bu
vę kiti vartai, pro kuriuos iš rūmų 
patenkama į gatvę, ėjusią į šiaurinius 
pilies vartus, į Antakalnį arba arse
nalą, o pagal katedrą —  į vakarinius 
pilies vartus, ėjusius į dabartinės T il
to gatvės rajoną, kur buvo daugu
ma pilies ūkinių pastatų ir kelias 
į tiltą per Nerį.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

207 Wł. P o c i e c h a ,  Królowa Bona, t. III, 208 L. K o 1 a n k o w s k i, Zygmunt August.., 
Poznań, 1958, p. 93, 185, 234— 235. p. 330— 331.
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P. Rossi piešinys ir P. Smugle
vičiaus akvarelės rodo, kad rūmų 
rytinis ir pietinis korpusai (grei
čiausiai ir vakarinis bei šiaurinis) 
buvo trijų  aukštų; žemėje yra iš
likę rūsių su cilindriniais skliautais. 
Pirmieji du aukštai žemesni, langai 
mažesni, o viršutinis aukštas —  
aukštesnis ir didesni keturkampiai 
langai. Rūmų sienas išorėje viršu
je užbaigė puošnus atikas. Taigi 
rūmai buvo beveik lygūs su katedra.

Išoriniai rūmų fasadai tiesūs, ly 
gūs, plokšti, be žymesnių papuoši
mų. Pietinis korpusas turėjo du 
keturkampius, į priekį išsikišusius, 
tarsi bokštelius su siaurais lange
liais, primenančiais šaudymo angas. 
Panašų bokštelį turėjo rytinis kor
pusas; toks pat pažymėtas plane ir 
vakariniame korpuse.

Vakarinis korpusas buvęs žy
miai siauresnis už kitus. Jis iš da
lies jungėsi su katedra —  iš viršu
tinio rūmų aukšto dengta galerija 
galima buvo patekti į katedroje 
įrengtą specialią ložę. Siaurinis 
korpusas buvo netaisyklingos for
mos. Galimas dalykas, kad vakari
nio ir šiaurinio korpusų statybai 
panaudoti senesni pastatai.

Rūmų kiemas išgrįstas akmeni
mis ir greičiausiai apjuostas tri
aukščių galerijų, panašiai, kaip kiek 
anksčiau pastatytuose Vavelio rū
muose. Rūmų galerijų kolonos pa
gal to meto paprotį buvo dažytos; 
statyta ne tik iš plytų, bet ir livo- 
niško pilko tašyto akmens, gal būt, 
ir marmuro. Stogai dengti glazū
ruotomis čerpėmis. Spalvingumas 
gyvino rūmų išorę; vidų puošė 
daugiaspalvių koklių krosnys, k ili
mai, herbai, veidrodžiai.

209 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. . , p. 90.

Pirmuosiuose rūmų aukštuose 
buvo virtuvės, dvariškių patalpos, 
raštinės, rūsiai ūkiniams reikalams. 
Viršutiniame aukšte —  iškilmių, 
priėmimų salės, kunigaikščio, jo 
žmonos bei šeimos narių ir  kilm in
gų svečių kambariai.

Čia ik i Žygimanto Augusto 
mirties buvo laikoma garsioji jo 
biblioteka, tuo metu viena iš stam
biausių Europoje, taip pat paveiks
lų  rinkinys. Buvo įrengtos saugyk
los brangenybėms.

Į rūmus iš rytų beveik rėmėsi 
pilies kalnas, o iš pietryčių ir  žy
mia dalimi iš pietų juos supo di
džiulis rūmų sodas, nusitęsęs iki 
gynybinės sienos ir atskirtas nuo 
gretimos, ties katedra buvusios, 
aikštės siena, kuri ėjo nuo rūmų 
ik i pilies pietinių vartų. Savo metu 
V. Kieškovskis teigė, kad rūmai ir 
pilies vartai buvę sujungti ne 
siena, o rūmų sparnu, supusiu so
dą iš šiaurės ir dargi ėjusiu pagal 
gynybinę sieną į rytus nuo var
tų 209. Tačiau šiam jo teiginiui pa
tvirtinti neturime jokių duomenų. 
Galimas dalykas, kad sode buvo 
kokių nors medinių pastatų —  pa
viljonų, čia taip pat turėjo būti trys 
šaltiniuose minimi Žygimanto Au
gusto 1547 m. įrengti tvenkiniai, 
kurie buvo sujungti su kanalu už 
pilies sienos 21 °.

Į šiaurę nuo rūmų stovėjo ilg i 
siauri dviaukščiai korpusai, sudarę 
pilies rūmų tarnybinę dalį. Šiaurės 
vakarų išorinis korpusas ėjo kiek 
laužyta linija ir buvo maždaug 
200 m ilgio, tai yra tęsėsi beveik 
nuo rūmų iki šiaurinių vartų. Jo 
išorinei sienai buvo panaudota gy
nybinė siena, o ties korpuso kampu

210 L. K o 1 a n k o w s k i, Zygmunt August.., 
p. 330.
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stovėjo didelis bokštas. Šio pasta
to dalis XVIII a. pabaigoje persta
tyta į naująjį arsenalą, vėliau pa
versta kareivinėmis, o dabar čia 
yra Lietuvos TSR  Istorijos-etnogra
fijos muziejus. .

Vos kelių metrų pločio gatvelės 
atskirtas stovėjo antras lygiagretus 
(apie 90 m ilgio) pastatas; jo šiau
rinis galas jungėsi su kalno pa
šlaitėje stovėjusiais pastatais, kurių 
dalis buvo horodničiaus žinioje. 
Pastatų langai nedideli, keturkam
piai, dalis su geležinėmis grotomis, 
stogai dengti čerpėmis ir lentelėmis, 
daugybė kaminų (pavyzdžiui, ho
rodničiaus pastatas XVIII a. turė
jo devynis kaminus).

Pastatus jungė mūrinės arkos, 
o kai kur pirmajame aukšte buvo 
masyvūs kaustyti mediniai suveria
mi vartai, jungę kiemus.

Kartais prie sienų ar mūrinių 
pastatų dar X V I a. antrojoje pusėje 
ir XVII a. pradžioje buvo pristato
mi nedideli mediniai gyvenamieji 
namai. Jų liekanų rasta kasinė
jant 21K

Rūmų tarnybiniai ir horodni
čiaus žinioje buvę pastatai sudarė 
ištisą labirintą su įvairaus dydžio 
netaisyklingos formos kiemais bei 
ilga siaura gatvele tarp kraštinių 
dviejų korpusų. Čia greičiausiai 
gyveno dalis pilies ir rūmų tarny
bos žmonių, kurių daug reikėjo ku
nigaikščio ir jo žmonos dvarui ap
tarnauti. Vien rūmų sargybą suda
rė 35 alebardininkų būrys212, o 
Žygimanto Augusto pirmosios žmo
nos —  Elžbietos —  dvarą sudarė 
114 dvariškių ir tarnų; paties Žy

gimanto Augusto vadinamąjį len
kišką dvarą sudarė 259 asmenys ir 
dar visas būrys Lietuvos didikų ir 
jų tarnų213. Čia, be įvairias parei
gas ėjusių didikų, buvo kapelionų, 
gydytojų, kambarinių, pažų, asmens 
sargybinių, šaulių, taip pat sakali
ninkų, įvairių amatininkų —  siuvė
jų, kepėjų, virėjų ir t. t.

Statant rūmus, sustiprinta ir 
kalno vakarinio galo pašlaitė: išmū
rytos sienos, kurias, atrodo, stiprino 
kontraforsai.

Kas buvo renesansinių kuni
gaikščių rūmų autorius, kas vadova
vo statybos darbams ik i 1530 m. 
gaisro, tebėra neišaiškinta. Galima 
spėti, kad ir Vilniuje prie rūmų sta
tybos dirbo tie patys italai archi
tektai, kurie statė kiek anksčiau 
pradėtus Vavelio rūmus. Tai būtų 
Pranciškus de Ia Lore (Pranciškus 
Italas) arba Bartalomėjus Berreci. 
Tačiau šis spėjimas kol kas tepa- 
remtas tuo, kad abiem atvejais 
(tiek Vilniuje, tiek Krokuvoje) bu
vo tas pats užsakovas —  Lietuvos 
ir Lenkijos valdovas Žygimantas 
Senasis,—  ir tuo, jog kiek vėliau —  
X V I a. viduryje —  ir Vilniaus pi
lyje, ir Krokuvoje dažniausiai dirba 
tie patys architektai, skulptoriai.

Pilies statybos rūpesčiai turėjo 
priklausyti tuometiniams horodni- 
čiams, kuriais 1516— 1535 m. buvo 
Ulrichas Hozijus (Hooze) ir jo sū
nus Jonas, horodničium buvęs 
1536— 1548 m. K iek vėliau, 1557—  
1568 m., horodničium buvo Jobas 
Bretfus, žinomas kaip architektas 
ir inžinierius. Minėtus tris horodni- 
čius kai kas ir laiko vyriausiais pi-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

211 A. T a u t a v i č i u s ,  XVI— XVII a. me- 212 L. K o 1 a n k o w s k i, Zygmunt August.., 
diniai gyvenamieji pastatai Vilniaus 2e- p. 318.
mutinės pilies teritorijoje, kn. Iš lietuvių 213 Ten pat, p. 314— 317. 
kultūros istorijos, t. Il, p. 22— 23.
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lies statybos architektais 214. U lrichą  
Hozijų Vilniaus pilies atstatytoju 
po 1530 m. gaisro laiko ir S. Lo
za215. Tačiau horodničiams pirmiau
sia, tur būt, teko rūpintis pilies 
sienų ir bokštų atnaujinimu, remon
tu po gaisro. Tuo tarpu rūmų sta
tyba prasidėjo dar gerokai prieš 
1530 m. gaisrą. V. Pociecha laikosi 
nuomonės, kad ik i 1541 m. įvairių  
Vilniaus pilies statybų architektu 
buvo Lenkijoje ir Lietuvoje dirbęs 
architektas Bernardinas de Gianotis 
(Zenobi)216. Tuo tarpu kiti tyrinė
tojai svarbiausiu architektu Vilniaus 
pilyje Žygimanto Augusto valdymo 
laikotarpiu laiko architektą ir 
skulptorių D. Cinį, kuris gaudavęs 
didžiausią atlyginimą 217. Jis, kiek ži
noma, nuo 1537 m. protarpiais dir
bo prie katedros atstatymo ir kitų 
įvairių statybų pilyje, turėjo mieste 
sklypą ir namus218. Be to, čia yra 
dirbęs ir garsus to meto skulpto
rius D. Padovanis (Giovani Maria 
Padovani)219 bei visas būrys kitų  
italų, šveicarų, vokiečių mūrininkų, 
skulptorių, akmens tašyto jų ir kitų  
specialistų. Tačiau kurie darbai ar 
pilies pastatai priskirtini vienam ar 
kitam iš jų, dar sunku nustatyti.

N a u j o j i  šv. O n o s  b a ž n y 
čia. Rūmams priklausiusių pastatų 
šiauriniame gale buvo didesnis kie
mas, kuriame stovėjo nedidelė goti

214 E. Ł  o p a c i ń s k i, Horodnictwo W i
leńskie w latach 1470— 1794,— „Wilno", 
Nr. 2 (1939), p. 84— 85.

215 S. Loża,  Architekci i budowniczowie w 
Polsce, Warszawa, 1954, p. 122.

216 Wł. P o c i e c h a ,  Królowa Bona, t. I1l,
p. 186.

217 W. K i e s z к o w s к i, Dolny zamek.., 
p. 511.

218 S. C e r c h a  i F. K o p e r a ,  Nadworny
rzezbiarz króla Zygmunta Starego Giovani
Cini z Sieni i jego dzieła w Polsce, Kra
ków. p. 20, 22— 24.

kinė šv. Onos bažnytėlė, apsupta 
šventoriuje esančių kapinių, apie 
10 m į šiaurės rytus nuo jos —  mū
rinis namas, G. Brauno atlase, at
rodo, pavadintas «jaunosios karalie
nės rūmais». Vilniaus istorijos tyri
nėtojai spėjo, kad čia iš pradžių 
galėjo gyventi pirmoji Žygimanto 
Augusto žmona Elžbieta 22°. Tačiau, 
tur būt, tai ankstesnis, gal XVI a. 
tik perstatytas, mūrinis pastatas 221, 
buvęs jos žinioje. Todėl jis kurį la i
ką ir buvo vadinamas «jaunosios 
karalienės rūmais».

Šv. Onos gotikinė bažnytėlė 
1534 m. iš pranciškonų pateko į V il
niaus vyskupo Povilo Alšėniškio 
rankas. Jis, atrodo, ją atnaujino ar 
bent papuošė paveikslais. Bažnytė
lėje buvo vargonai 222. Į ją ateida
vo kunigaikščio šeimos nariai, kol 
buvo perstatoma 1530 m. sudegusi 
katedra. 1548 m. joje pamaldų klau
syti savo žmonai Barborai Radvi
laitei liepė Žygimantas Augustas, 
bijodamas, kad katedroje jai neat
sitiktų kokia nelaimė 223.

1551 m. lapkričio mėn. vysku
pas Povilas Alšėniškis šią bažnytėlę 
atidavė Žygimantui Augustui 224. 
Pastarasis jos vietoje pradėjo sta
tyti naują šv. Onos bažnyčią, į ku
rią turėjo būti perkelti iš katedros 
jo žmonų —  Elžbietos ir Barboros —  
palaikai ir palaidotas jis pats. Taigi

219 F. K o p e r a ,  Jan Maria Padovano i jego 
działalność w Polsce, Kraków, 1935, 
p. 174.

220 M. H o m o 1 i с к i, O planach W ilna.., 
p. 5.

221 A. T  a u t a v i či u s, Vilniaus pilies teri
torijos. ., p. 18— 19.

222 P. S1 e d z i e w s k i, Kościół św. Anny- 
św. Barbary, p. 7— 8.

223 Ten pat, p. 5.
224 A. T a u t a v i č i u s ,  Vilniaus pilies teri

torijos. . , p. 20— 27.
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naujoji šv. Onos bažnyčia turėjo 
tapti jo šeimos mauzoliejumi.

1956— 1960 m. kasinėjimai Gedi
mino pilies kalno šiaurinėje pašlai
tėje parodė, kad senoji bažnytėlė 
ir greta buvęs mūrinis «jaunosios 
karalienės rūmas» buvo nugriauti 
iki pamatų. Kartu nukasta dalis 
kalno šlaito, o likęs status skardis 
sustiprintas išmūryta, bent 9 m  
aukščio ir 42 m ilgio, siena. Tuo būdu 
tarp kalno ir gynybinės sienos bei 
rūmų pastatų ir arsenalo susidarė 
beveik trikampis (apie 70 m pločio 
ir 80 m ilgio) kiemas. Šiame kieme 
apie 1552 m. ir pradėta statyti nau
ja, kiek asimetriška, 51,3 m ilgio ir  
apie 20— 25 m pločio, bažnyčia. J i 
neįprasto plano, nes turėjo ne tik 
apvalią absidą pietryčių gale, bet 
ir apvalų šiaurvakarių galą. Bažny
čios asimetriškumą sudarė prie 
šiaurės rytų sienos buvęs (13,7 m 
ilgio ir 4,7 m pločio) žemesnis prie
statas, gal koplyčia, ir prie absidos 
šiaurės rytų šono priglausta zakris
tija (6,2X4,1 m dydžio). Bažnyčios 
absida taip pat išsiskiria didumu: 
15 m ilgio ir 12 m pločio (matuo
jant pamatus išorėje). Po absida 
buvo vienintelė bažnyčioje (beveik 
5X5 m dydžio) kripta su masyviais 
cilindriniais skliautais.

Bažnyčia vienanavė, storomis šo
ninėmis sienomis, kurias puošė ir 
stiprino kas 2,5 m išmūryti 3,7 m  
pločio kontraforsai su keturkampė
mis išpiovomis kampuose. Kontra
forsai išsikiša iš sienos 1,6 m. Grei
čiausiai tokie pat kontraforsai puo
šė bei stiprino ir apvalų šiaurės 
vakarų bažnyčios galą, kuris rėmėsi 
į gatvę. Absidą rėmė tokios pat for
mos, tik mažesni, kontraforsai.

Išlikę nežymūs sienos fragmen
tai ir  tarp griuvenų surasta daugy
bė keliolikos formų raudonų geros 
kokybės figūrinių plytų bei įvai
riausių formų tašyto akmens karni- 
ziniai blokai rodo, kad pastatas bu
vo labai puošnus. Sienų paviršius 
prie pamatų išorėje buvo m ūrija
mas iš didelių pilko tašyto akmens 
plytų. 68 cm aukštyje nuo pamatų 
sienas puošė iš tamsiai raudonų 
plytų apvaliais galais išmūrytas 
volelio formos karnizas, o aukščiau 
vėl ėjo šviesios pilkšvo akmens ply
tos. Langų glifai m ūryti iš raudonų 
figūrinių plytų. Tuo būdu išorinės 
bažnyčios sienos išsiskyrė tam tikru  
margumu spalvingumu, kurį dar 
labiau gyvino vertikalių kontrafor
sų šešėliai. Stogas raudonų čerpių.

Šio puošnaus pastato pietvakarių 
siena buvo sujungta su vienu iš rū
mų grupės pastatų. Juos jungė 
3,3 m storio mūrinė siena, kuri bu
vo tarsi šventoriaus tvora, atskyru
si šventorių nuo gatvės. Sienoje bu
vo 2,4 m pločio vartai, jų kraštus 
puošė tašyto akmens profiliuotos 
staktos, o siena prie pamatų turėjo 
tokio pat akmens karnizą. Greičiau
siai virš šios masyvios šventoriaus 
sienos ėjo dengta galerija, kuria iš 
rūmų galima buvo patekti į bažny
čios viduje buvusią ložę valdovams.

Didelės bažnyčios statyba tęsėsi 
apie 20 metų ir liko neužbaigta. Žy
gimantas Augustas 1572 m. savo 
testamentu įpareigojo seseris užbaig
ti jos statybą, perkelti į ją savo 
žmonų palaikus, o jėzuitus —  saky
ti joje pamokslus, už tai palikdamas 
jėzuitų akademijai savo biblioteką, 
o šiai bažnyčiai —  bažnytinius indus, 
drabužius, liturgines knygas 225.

225 M. B a l i ń s k i ,  Historya miasta Wilna, 
t. Il, p. 159— 182.
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Testamentas nebuvo įvykdytas. 
Bažnyčia liko neužbaigta, nežinome, 
ar buvo joje pastatyti garsių skulp
torių ir architektų D. Cinio ir 
D. Padovanio darbo antkapiniai pa
minklai Elžbietai ir Barborai, taip 
pat šių skulptorių darbo altorius.

Dar neužbaigta statyti bažnyčia 
XVI a. antrojoje pusėje imta vadin
ti šv. Barboros bažnyčia.

Didelė, aukšta, nors viduje ir 
nebaigta, naujoji šv. Onos— šv. Bar
boros bažnyčia tarsi užbaigė pilies 
rūmų kompleksą šiauriniame gale 
ir pagyvino pilies pastatų siluetą, 
kurio pietvakarinėje dalyje virš k i
tų pastatų iškilo katedra ir kuni
gaikščių rūmai. Teritorijos dalį už 
naujosios bažnyčios užėmė pilies 
arsenalas.

A r s e n a l a s .  Stambesnės val
stybinės pilys turėdavo ne tik pa
trankų ir kitų ginklų pilies įgulai, 
bet ir arsenalą, arba ceikhausą, ku
riame buvo saugomi ginklai (pir
miausia patrankos) bei kiti karo 
reikmenys, reikalingi kariuomenei 
ir kitų pilių įguloms sustiprinti ka
ro metu. Šalia arsenalo esančiose 
liejyklose (puškarniose) buvo lieja
mos įvairaus dydžio patrankos, ga
minami k iti reikmenys.

Vilniaus pilis taip pat turėjo 
arsenalą, kuris su Tykocino pilies 
arsenalu buvo stambiausi Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje. Yra ži
noma, kad jau X IV  a. pabaigoje ir 
XV a. pirmojoje pusėje Lietuvos 
kariuomenė mūšiuose naudojo arti
leriją. Tačiau kur tuo metu Vilniaus 
pilyje buvo laikomos patrankos,

226 M. B r e n s z t e j n ,  Zaryś dziejów lud- 
wisarstwa na ziemiach b. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Wilno, 1924, 
p. 18— 23.

227 M. B r e n s z t e j n ,  Zaryś dziejów..,
p. 24— 25.

parakas, sviediniai, vežimai ir kiti 
reikmenys, nežinome. Kartais kai 
kurie autoriai mini, kad X V  a. ir  
X V I a. pradžioje arsenalas buvęs 
Aukštutinėje pilyje. Tačiau tai ne
labai įtikima, nes ji per maža ir 
nepatogi sunkioms patrankoms už
vežti.

Daugiau duomenų apie Vilniaus 
pilies arsenalą yra tik iš X V I a. v i
durio. Išlikusios Žygimanto Augusto 
dvaro sąskaitos rodo, kad 1552—  
1567 m. į V iln ių  buvo siunčiami iš 
įvairių kraštų į Lenkiją atvykę pa
trankų liejikai ir puošėjai; jie čia 
gaudavo butus, drabužius, atlygini
mą pinigais 226. Kartu per Krokuvą 
ir Gdanską į V iln ių  iš Lenkijos, 
Vengrijos gabenama daug vario, 
alavo, cino, geležies ir kitų medžia
g ų 227. Vien 1563— 1566 m. iš Kro
kuvos į V iln ių  buvo išsiųsta 3937 
įvairaus dydžio sviediniai patran
kom s228. Apie to meto Vilniaus pi
lies arsenalo dydį galima spręsti ir 
iš 1560 m. Venecijos pasiuntinio 
pranešimo, kad Žygimantas Augus
tas Vilniuje turi 180 sunkių patran
kų ir daugybę mažesnių, kurių dau
gelis gražiai papuoštos 229. 28 įvai
raus dydžio patrankos priklausė 
Vilniaus pilies įgulai 23°. Rašytiniai 
dokumentai nuo to meto iki pat 
XVIII a. pabaigos mini ne tik lie ji
kus, bet ir Vilniaus pilies arsenalo 
prižiūrėtojus, vėliau vadinamus 
«artilerijos generolais»; patrankų 
liejykla šalia pilies veikė bent iki 
1638 m 231.

Savaime suprantama, tiek arti
lerijos ir kitų ginklų negalėjo tilpti

228 Ten pat, p. 26.
229 Ten pat, p. 25.
230 Ten pat, p. 163.
231 Ten pat, p. 29.
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Aukštutinėje pilyje. Išlikusiuose 
planuose ir aprašymuose arsenalas 
minimas Žemutinėje pilyje. Jam  
buvo paskirtas Žemutinės pilies te
ritorijos rytinis kampas, toliausia 
nuo kunigaikščių rūmų, katedros ir 
miesto. Čia mažiausias gaisro pavo
jus. Arsenalą iš rytų supo Vilnia, 
iš šiaurės —  Neris, iš pietų —  kal
nas, o vakaruose —  tarp arsenalo ir 
rūmų pastatų komplekso iš pradžių 
buvo kiemas su kapinėmis ir  maža 
šv. Onos bažnytėlė, o vėliau stato
ma nauja didelė šv. Onos bažnyčia.

Arsenalo pastatus sudarė trys 
korpusai apie keturkampį kiemą, 
kurį iš vakarų uždarė Gedimino pi
lies kalnas. Pastatai buvo dviaukš
čiai, bet nevienodo dydžio. Mažiau
sias buvo vakarinis korpusas, o il
giausias šiaurinis —  daugiau kaip 
100 m ilgio; jo išorinė siena, pana
šiai kaip ir rūmų ūkinės dalies pa
stato, kartu buvo ir gynybinė siena. 
Abu šie gana siauri pastatai neišli
ko: buvo kiek perstatyti X X  a. 
pradžioje, o dalis jų sudegė per 
karą 1944 m.

Stambiausias arsenalo korpusas 
buvo rytinis (apie 70 m ilgio). Ties 
jo šiaurės rytų kampu yra stovė
jęs didelis keturkampis bokštas 
(pažymėtas dar XVIII a. vidurio pla
ne), per kurį buvo įvažiuojama į ar
senalą ir iš arsenalo į tiltą per V il
nią. Nuo šio bokšto kampo lygiagre
čiai su Vilnios vaga ėjo gynybinė 
siena iki Gedimino pilies kalno 
kampo, kur stovėjo kitas nedidelis 
aštuonkampis ar apvalus bokštas.

Taigi gynybinė siena ir bokštai ar
senalą supo tik iš rytų.

P. Smuglevičiaus akvarelėse išli
ko šio apgriuvusio korpuso piešinys. 
Jis buvo aukštesnis už kitus du kor
pusus ir puošnesnis, viršuje, kaip ir 
rūmai, su puošniu atiku. Šis korpu
sas tarsi užbaigė pilies pastatų 
kompleksą rytiniame gale.

Arsenalo viduje buvo įsispraudęs 
(apie 70 m ilgio) kiemas, iš kurio 
kalno šlaitu ėjo kelias į Aukštutinę 
pilį. Apsukus rytinį korpusą, gali
ma buvo išvažiuoti į Antakalnį, 
o pro vakariniame korpuse buvu
sius vartus —  į kiemą su šv. Onos 
bažnyčia. Čia ties arsenalo šiaurės 
vakarų kampu bent nuo X V I a. 
buvo pilies šiauriniai vartai, kad iš 
rūmų, važiuojant į Antakalnį, į va
saros rezidenciją, nereikėtų sukti 
per arsenalą. Be to, pro šiuos vartus 
buvo patenkama iš arsenalo į liejyk
las; jų viena buvo ties dabartinės 
Mokslų akademijos bibliotekos rū
mais Neries krante 232, o kita —  ar
čiau šv. Jurgio bažnyčios ir beveik 
siekė dabartinę Černiachovskio aikš
tę 233

Tuo budu arsenalo padėtis buvo 
labai patogi; jis lengvai buvo pasie
kiamas iš liejyklos. Iš arsenalo pro 
šiaurinius arba rytinius pilies var
tus galima buvo greitai išgabenti 
patrankas taip pat ir kitus karo 
reikmenis.

A r visas arsenalas pastatytas 
X V I a. pirmojoje pusėje ir vidury
je, ar dalis jo yra senesnė (iš X V  a.), 
parodys tik išlikusių pastatų dalių

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

232 1739.XII.22. Jeronimo Radvilos rūmų ir 233 M. S t r y j k o v s k i ,  Kronika Polska, Li- 
valdų inventoriuje nurodomas namas Pus- tewska, Żmódzka.., t. I, p. 373, t. Il,
kamioje prie Neries šalia Boguslavo p. 79, pakartotinai mini Puškamią Tilto
(Radvilos) rūmų, žr. V. G i z b e r t-S t u d- gatvės rajone. 1950— 1956 m. jos pėdsakų
n i e k i ,  Przekład polski nieznanego opisu pastebėta statybų metu šalia Čemiachovs-
Wilna z przed 187 laty,— „Kurjer wl- kio aikštės,
leński", 1937, V. 5, Nr. 122.
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tyrinėjimai. Iki šiol ši pilies dalis 
bene mažiausiai tyrinėta, todėl ir 
pasitenkinama spėliojimais. Jau 
M. Homolickis spėjo, kad senoji 
arsenalo dalis yra pastatyta Žygi
mantui Augustui valdant 234. Šį spė
jimą iš dalies patvirtintų minėta 
P. Smuglevičiaus akvarelė, kuri ro
do, kad arsenalo rytinis korpusas 
turėjo renesansui būdingą atiką ir 
buvo pastatytas ar perstatytas apie 
XVI a. vidurį.

1908 m. statant, rytinio korpuso 
aplinkumoje ir arsenalo kieme ap
tiktas storas griuvenų sluoksnis, ku
riame rasta daug sudaužytų koklių, 
figūrinių plytų ir tašytų akmeninių 
karnizų dalių 235. Jei ^figūrinių plytų 
ar koklių gali būti nuslinkusių šlai
tu iš Aukštutinės pilies rūmų griu
vėsių, tai tašyto akmens karnizų 
dalys turėtų priklausyti čia stovė
jusiems pastatams, nes Aukštutinės 
pilies pastatuose jų nėra. Tokius 
akmeninius karnizus pastatams 
puošti plačiai naudojo Žygimanto 
Augusto valdymo laikotarpiu Žemu
tinėje pilyje dirbę italai architektai.

Taigi dalis arsenalo pastatų, be 
abejonės, yra pastatyti ar perstatyti 
XVI a. viduryje, kai, pastačius ša
lia pilies patrankų liejyklas, ginklų 
smarkiai padaugėjo ir arsenalui rei
kėjo didesnių patalpų. Gilesniuose 
sluoksniuose surasti medinių grindi
nių ir trobesių likučiai rodo, kad 
arsenalas buvo pastatytas teritori
joje, kur seniau stovėjo mediniai 
namai.

234 M. H  o m o 1 i c k i, O planach W ilna.. t 
p. 40— 41.

235 A. M  [и л о в и д о в], Случайные рас
копки у  подошвы Замковой горы в 
г. Вильне,—  Отчет Виленской публич
ной библиотеки и музея за 1908 г., 
стр. 48.

XVI a. viduryje susiformavęs 
pilies arsenalas išliko be žymesnių 
pakitimų iki 1655— 1661 m. karo; iš 
dalies jis buvo naudojamas dar ir 
vėliau.

K i t i  p a s t a t a i .  Be jau minė
tų tuo metu perstatytų ar naujai 
pastatytų rūmų ir kitų pastatų, lie
ka paminėti katedrą, kuri po 1530 m. 
gaisro buvo perstatyta ir kiek padi
dinta. Ir toliau vakariniame fasade 
stovėjo du bokštai. Perstatymo dar
bai tęsėsi beveik trisdešimt metų ir 
galutinai buvo užbaigti tik 1557 m. 
X V I a. buvo paaukštintas varpinės 
bokštas, įgavęs beveik dabartinę 
formą. Kiek pasikeitė katedros ap
linka, nes šalia jos nebeliko kapinių.

Buvo atstatyti ir perstatyti šalia 
katedros ir varpinės stovėję vysku
po ir kapitulos namai, kurių dalis 
glaudėsi prie gynybinės sienos.

G. Brauno atlase šalia pietinių 
pilies vartų iš rytų pažymėtas iždi
ninko pastatas, o iš vakarų šalia 
vartų —  sargybos namas, tur būt, 
pilies įgulos. P ilių  įgulos taikos me
tu būdavo labai nedidelės —  tik bū
relis karių, kurių pareiga budėti 
prie pilies vartų. Pavyzdžiui, Kro
kuvos Vavelio įgulą iki 1570 m. su
darė apie 20 vyrų. Ir stambios Va
karų Europos pilys tuo metu turė
davo 35— 100 žmonių įgulą. Vilniaus 
pilies įgula taip pat nebuvo didelė. 
Tai matyti iš jai mokamos algos 
sąrašo 236.

Pastatyti pilies rūmai, šalia jų  
atstatyta didelė puošni katedra ir

236 Rachunki podskarbstwa Litewskiego 1648—  
1652. Wydanie z współczesnego rękopis- 
mu znaidującego się w bibliotece Eusta
chego Hr. Tyszkiewicza, Wilno, 1855, 
p. 42— 43; nurodoma, kad Vilniaus pilies 
pėstininkams algos per metus išmokama 
1748 florinai ir 724 florinai už medžia
gą uniformai.
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kitoje pusėje —  aukšta šv. Onos —  
šv. Barboros bažnyčia, arsenalas bei 
kiti pastatai sudarė glaudų sienomis 
ir  bokštais apsuptą kompleksą. To
dėl Žemutinė pilis su iškilusiais ant 
stačiašlaičio kalno Aukštutinės pi
lies mūrais V iln ių  aplankiusiems 
tiek saviems, tiek svetimšaliams, pa
likdavo didelį įspūdį.

Po Žygimanto Augusto mirties 
pilis ištuštėjo. Jo sukaupti rinkiniai 
buvo išvežti ir išgrobstyti. Lietu
vos— Lenkijos valdovai pilyje lan
kydavosi retai.

1610 m. liepos 1 d. didžiulis 
gaisras vėl nusiaubė Vilnių. Sude
gė ir daugelis Žemutinės pilies pa
statų. Pilies atstatymu ir remontu 
rūpinosi horodničius P. Nonhartas 
(Nonhaart), ėjęs šias pareigas nuo 
1611 iki 1633 metų. Buvo atstatyti 
pilies rūmai, katedra, arsenalas, 
vyriausiojo tribunolo ir kiti pasta
tai. Bene vienintelis naujas XVII a. 
pilį papuošęs pastatas buvo archi
tekto Konstantino Tenkalos (Ten- 
calla) 1636 m. pastatyta šv. Kazi
miero koplyčia prie katedros rytinio 
galo iš pietų, visai šalia kunigaikš
čių rūmų.

Yra žinių, kad nuo X V I a. pabai
gos pilies bokštuose ir jų rūsiuose 
laikyti kaliniai. 1622 m. uždrau

dus apgriuvusioje Aukštutinėje pi
lyje juos kalinti, visi perkelti į Že
mutinę pilį. Kalno pietinėje pašlai
tėje netoli gynybinės sienos buvo 
iškastas gilus rūsys sunkiems nusi
kaltėliams. Virš jo stovėjo nedidelis 
medinis pastatas. Kalėjim u buvo 
paversti, atrodo, pietinių pilies var
tų bokšto rūsiai, taip pat kažkoks 
bokštas, buvęs už vakarinių pilies 
vartų 237. Kaliniams laikyti pritaiky
tų patalpų būta ir kituose bokštuose. 
Antai 1964 m. aptikta viena tokia 
kamera, išmūryta šalia vadinamojo 
Tvardovskio bokšto, stovėjusio pi
lies šiaurės vakarų kampe. Į kame
rą kalinys buvo nuleidžiamas per 
lubose esančią skylę. Kamera be 
jokių langų, tik sienoje išmūrytas 
ventiliacijai kanalas, kuris išėjo 
į pastato stogą.

Iš sąskaitų matyti, kad didžiu
liam pilies pastatų ir gynybinių 
įrengimų remontui kasmet reikėjo 
nemažai lėšų 238. Tačiau, nežiūrint 
nuolatinių remontų, mažai naudoja
mi pilies pastatai jau XVII a. pir
mojoje pusėje buvo gana apleisti. 
Išlikęs 1622 m. pilies inventorius 
rodo, kad tribunolo pastato rūsiai 
buvo užversti, apleisti, o šalia jo 
stovėjęs bokštas —  be stogo, tik su 
gegnėmis 239.

6. PILIES SUNAIKINIMAS IR GRIUVĖSIŲ LIKIMAS

Pastoviai remontuojama, kad ir  
kiek apleista, Vilniaus pilis sulau
kė XVII a. vidurio karų ir okupa
cijos. Rusijos kariuomenė 1655 m.

vasarą pasiekė V iln ių  ir jį paėmė be 
didesnių mūšių. Iš pilies etmono 
kariuomenė pasitraukė taip pat be 
mūšio, o trumpas miestiečių būrio
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237 ABK, t. XX, crp. 180, 254, 282.
238 Rachunki podskarbstwa Litewskiego 

1648— 1652, p. 12, 38, 48.

239 ABK, t. XX, стр. 282.
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bandymas gintis pilyje buvo nesėk
mingas. 1660 m., kad prie pilies bū
tų sunkiau prieiti, apsuptas Rusijos 
kariuomenės dalinys užtvenkė abi 
Vilnios šakas ir dalį pilies užtvindė. 
Mūšių metu nuo artilerijos ir  gaisrų 
smarkiai nukentėjo dauguma pilies 
pastatų, iš jų ir  katedra, kuri liko 
be stogo, įgriuvusiais skliautais, 
taip pat kunigaikščių rūmai, pilies 
sienos ir kai kurie bokštai. Medi
nės pastatų dalys —  sijos, lubos, 
gegnės, grindys —  buvo plėšiamos 
kurui. 1661 m. gruodžio 2 d. Lietu
vos— Lenkijos kariuomenės atsiėmė 
jau tik pilies griuvėsius.

Karų, maro ir bado nualintas 
kraštas kilo labai pamažu. Lietu
vos— Lenkijos valstybės iždas buvo 
tuščias; atstatyti Vilniaus p ilį ne
buvo iš ko. Tiesa, palaipsniui sure
montuoti arsenalo pastatai, atstaty
tas tribunolo pastatas, taip pat kai 
kurie bokštai, nes jų  reikėjo ka
lėjimui; kalėjimas pilies bokštuose 
išbuvo iki pat XVIII a. pabaigos 240.

1666 m. Jonas Kazimieras atida
vė katedros remontui šv. Onos —  
šv. Barboros bažnyčią. Matyt, ne
baigta nuo 1572 m. bažnyčia buvo 
jau apgriuvusi ar nukentėjusi mū
šių metu. Kapitula atidavė ją nu
griauti katedrą remontuojančiam 
architektui J. Salvatoriui. Taip Že
mutinės pilies teritorijoje buvo nu
griautas pirmas didelis pastatas, 
statytas garsių italų architektų ir  
skulptorių. Bažnyčios griuvenos bu
vo suverstos virš pamatų kalno pa
šlaitėje. Apgriuvusi pilis nebetiko 
į Vilnių atvykstantiems Lietuvos—

Lenkijos valdovams apsistoti. Jiems 
tekdavo gyventi įvairiuose mieste 
esančiuose rūmuose. Vis labiau irs
tantys ir apleisti pilies rūmų ir ho- 
rodničiaus pastatai ilgai stovėjo 
tušti, dažnai be langų, kai kurie ir 
be durų, ir be stogų, išvirtusiais 
vartais.

1766 m. seime buvo konstatuota, 
kad Vilniaus pilis visai suiro, ir 
vaivadai pavedama jos pastatus 
kam nors panaudoti241. Tada dalis 
pastatų, iš jų ir rūmai, išnuomota 
įvairiausiems skurdžiams, kurių
XVIII a. pabaigoje pilies teritorijo
je jau gyveno apie 50 šeimų 242.

XVIII a. antrojoje pusėje buvo 
pradėtas perstatyti pilies šiaurės 
vakarų pakraštyje stovėjęs ilgas 
siauras pastatas, priklausęs kuni
gaikščių rūmų tarnybinei daliai. 
Perstatymas buvo užbaigtas tik
X IX  a. pradžioje. Atstatytas pasta
tas iš pradžių vadintas naujuoju 
arsenalu, o paskui tiesiog arsenalu 
kartu su kitais senojo arsenalo pa
statais 243. Vėliau jis buvo naudoja
mas kareivinėms, o pokario me
tais —  pritaikytas Lietuvos TSR  
Istori j os-etnogr afi j os muzie j ui.

1769 m. nugriuvo katedros bokš
tas; tada iš pagrindų prisiėjo re
montuoti ir apgriuvusią katedrą. Šie 
XVIII a. paskutiniais dešimtmečiais 
pradėti katedros remonto ir persta
tymo darbai, vadovaujami architek
to L. Stuokos-Gucevičiaus, buvo 
paskutinė žymesnė statyba Žemuti
nės pilies teritorijoje.

Likusieji pilies rūmų pastatai, 
išskyrus kalno pašlaitėje stovėjusio
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240 M. H o m o 1 i c k i, O  planach W ilna.., 242 W. K  i e s z k o w s k i, Dzieje placu Ка-
p. 33; W. G i z b e  г t - S t u d n i c k i f Prze- tedralnego. . , p. 105— 106.
kład polski nieznanego opisu W ilna.. f 243 M. H  o m o 1 i с к i, O planach W ilna..,
1937, Nr. 122. p. 40— 41.

241 M. H o m o 1 i с к i, O planach W ilna.., 
p. 9.
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tarnybinio korpuso nedidelę dalį, 
XVIII a. pabaigoje buvo parduoti 
nugriauti (sutartis sudaryta 1799 m. 
spalio 19 d.) ir pirmaisiais X IX  me
tais nugriauti ik i pamatų 244. X IX a . 
pradžioje buvo nugriauta dalis pi
lies gynybinių sienų bei kai kurie 
bokštai. Nugriautų pastatų ir buvu
sio sodo vietoje X IX  a. pradžioje 
atsirado turgavietė su įvairiomis 
medinėmis «būdomis», kurias 
1817 m. bandyta pakeisti mūrinė
mis 245.

Sekantį smūgį pilies liekanoms 
sudavė 1831 m. nutarimas kalną ir 
jo pašlaitėje esantį arsenalą pavers
ti Vilniaus citadele. Per Žemutinės 
pilies teritoriją buvo iškastas cita
delę juosęs didžiulis griovys ir su
piltas pylimas. Tuo metu ir iš
ardyta dalis buvusių pilies pastatų 
pamatų. Be to, kad priešui būtų 
sunkiau prisiartinti prie citadelės, 
nutarta nugriauti likusius Žemuti
nės pilies teritorijoje pastatus, iš

skyrus katedrą ir varpinės bokštą. 
Taip 1831— 1837 m. buvo nugriauti 
iki to laiko dar stovėję pietiniai pi
lies vartai, tribunolo pastatas, vys
kupui ir kapitulai priklausę namai 
bei prie jų išlikusios gynybinės sie
nos dalys, bokštų likučiai. Apie 
1840 m. išnyko nuo žemės paviršiaus 
ir gynybinė siena bei bokšteliai, bu
vę į rytus nuo pietinių vartų 246.

Tokiu būdu didelė dalis Žemuti
nės pilies teritorijos X IX  a. pirmo
joje pusėje virto tuščia purvina 
aikšte, kurios dalis paimta rinkai, 
o kita —  kariuomenės muštrui 247. 
Panaikinus citadelės pylimus ir 
griovius, 1882— 1885 m. plotas į 
šiaurę ir į rytus nuo katedros pa
verstas parku. Likusioje aikštės da
lyje dar vykdavo Kaziuko mugės 
ir kiti prekymečiai. T ik  1938 m. 
buvo pradėta tvarkyti aikštę šalia 
katedros; tada atkasta kiek pama
tų 248. 1940— 1941 m. ši aikštė iš
grįsta ir įgavo dabartinį vaizdą.

7. ARTILERIJOS BASTIONAS

Miesto gyventojai ir jo lanky
tojai iš seno daug pasakojo ir te
bepasakoja apie Dominikonų baž
nyčios ir Bokšto gatvės požemius. 
Buvo kalbama, kad tais požemiais 
galima esą nueiti į Vilniaus pilį, 
o iš jos —  iki Trakų. Apie Bokšto 
gatvės rūsius net legenda sukurta. 
Juose gyvenęs baisus slibinas, kuris

244 J. O. Zburzenie Zamku Dolnego w W il
nie. —  „Litwa i Ruś", 1912, t. 1, z 1, 
p. 55— 58.

245 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. . , p. 91.

246 M. H o m o 1 i с к i, O  planach W ilna..,
p. 8, 13— 14, 17, 33— 34, 47.

žvilgsniu užmušdavęs žmogų. Atsi
radęs drąsuolis, pastatęs priešais 
slibiną veidrodį, ir pabaisa kritusi 
nuo savo žvilgsnio. Apgriuvęs mū
rinis raudonų plytų bokštas tiek 
patraukė vilniečių dėmesį, kad jo 
vardu XVII a. buvo pavadinta v i
sa, gana ilga Subačiaus priemiesčio 
gatvė.

247 M. Г л е б о в ,  Виленские замки Верх
ний и Нижний,—  Виленский календарь 
на 1904 г., Вильна, 1903, стр. 331.

248 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje placu Ka
tedralnego. ., p. 98— 102.
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Bokštas ir šalia jo kalvoje esan
tieji mūriniai rūsiai ilgai buvo 
mįslė, kurią daug kas stengėsi įm in
ti. Reikėjo pasakyti, kas, kada ir 
kam pastatė bokštą ir išmūrijo 
rūsius?

Susidomėta ir rašyti apie juos 
pradėta tik X X  a. pradžioje. Visų 
tyrinėtojų pagrindinis klausi
mas —  kokio laikotarpio ir kokios 
paskirties šis paminklas. A. Vino
gradovas teigė, kad Vilniaus senu
mui įrodyti geriausiai tinka vadina
masis Vilniaus «piliakalnis» su po
žeminiais rūsiais ir bokštu, kuriuos 
datavo XII a.249 Inžinieriai —  Valic- 
kis ir Michnevičius —  išmatavo 
Bokšto gatvės rūsius, nubraižė pla

ną ir padarė išvadą, kad tie rūsiai 
pastatyti X IV  a. arba vėliausiai 
X V  a. pradžioje 25°. V. Gizbertas- 
Studnickis nuomonę, kad šie pože
miai buvę jau X IV  a., pavadino 
absurdu. Jis neabejojo, kad jie pa
statyti vėliau; tai liudija mūrijimas 
ir dokumentai. Remdamasis Z. Ko- 
zickio 1910 m. paskelbtais duome
nimis, autorius nurodė šių požemių 
pastatymo datą— 1665 m.—  ir pa
vadino juos kazematais 25r.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
tais rūsiais susidomėjo vokiečiai. 
10-sios armijos laikraštyje buvo pa
skelbtas H. Šneiderio straipsnis, ku
riame pateikti jų matavimai, brė
žinys ir šiek tiek istorinių žinių.
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249 А. А. В и н о г р а д о в ,  Путеводитель по 251 W. G i z b e r t-S t u d n i с к i, Wilno, 1910,
городу и его окрестностям, 2 изд. р. 163— 164.

250 Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w 
Wilnie, rok 1907, Wilno, 1908, p. 175.
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Autorius teigė, jog panašūs statiniai 
būdingi Vakarų Europos viduram
žiams, kad V ilniuje ši slėptuvė sta
tyta apie 1600 m. ir XVIII a. pa
skutiniame ketvirtyje jau nebenau
dota 252.

Architekto J. Kloso nuomone, 
požemiai pastatyti ne anksčiau, kaip
XVI a. pradžioje. Bokštas esąs sta
tytas kartu su rūsiais ir turėjęs ry
šį su kitais to laikotarpio gynybi
niais Vilniaus miesto įtvirtin i
mais 253.

M. Lovmianska palaikė Valickio 
ir Michnevičiaus nuomonę ir ma
nė, kad požemiai gali būti 1390 m. 
kryžiuočių sudegintos Kreivosios 
pilies liekanos 254. Tačiau autorė pa
žymėjo, kad paminklas netyrinėtas, 
nenustatyta jo genezė, neaiškus pa
statymo laikas, paskirtis.

M. Limanovskis rūsius laikė
XVII a. Lenkijos karaliaus ir L ie
tuvos didžiojo kunigaikščio Vladis
lovo Vazos (1632— 1648) įrengtu for
tu. Autorius, remdamasis V. Stud- 
nickiu, H. Lovmianskiu ir A. V i- 
nogradovu, teigia, kad X IV  a. ten 
buvęs piliakalnis ir ant jo įrengta 
tvirtovė 255.

V. Merkys, rašęs apie Vilniaus 
miesto gynybinius įtvirtinimus, lai
kėsi J. Kloso nuomonės. Autorius 
dar pridėjo, kad bokštą drauge su 
rūsiais reikia neabejotinai laikyti 
«senuoju miesto arsenalu», kuriame 
buvę laikoma patrankos, ginklai —  
tai buvęs Vilniaus miestiečių amu
nicijos sandėlis. XVIII a. viduryje

252 Zeitung der 10. Armee, 1916, Nr. I1l,
priedas 24.

253 J. K ł o s ,  Wilno, p. 223.
254 M a r  j a Ł o w m i a ń s k a ,  Wilno przed 

najazdem moskiewskim 1655 roku, W il
no, 1929, p. 27.

255 M. L i m a n o w s k i ,  Najstarsze Wilno,
t. I, p. 142.

arsenalo rūsiai jau buvę apleisti ir 
nenaudojami 256.

1965 m. Lietuvos TSR Kultūros 
ministerijos Muziejų ir kultūros pa
m inklų apsaugos valdyba pavedė to 
paminklo restauracijos-konservaci- 
jos ir jo teritorijos tvarkymo dar
bus Mokslinei restauracinei gamy
binei dirbtuvei. Tų metų vasarą ir 
buvo pradėti tyrimai: rinkta istori
niai duomenys, kasinėta ir zonduo
ta. Archyvinius, archeologinius ty
rimus atliko šio straipsnio autorė, 
o architektūrinius —  arch. inž. Ž. Si- 
monavičius, kuris padarė ir pamink
lo r estaur aci j os-konservaci j os pro
jektą.

1965— 1968 m. tyrinėjimai davė 
naujų duomenų paminklo istorijai. 
Archeologinių kasinėjimų metu bu
vo padaryta šešiolika pagrindinių 
ir taip pat gana daug mažesnių 
perkasų.

Misionierių bažnyčios statybos 
dokumentai rodo, kad vietovė, kur 
dabar yra rūsiai ir bokštas, XVII a. 
viduryje vadinta Subačiaus prie
miesčiu. (Subačiaus gatvės pavadini
mas žinomas nuo X V  a., o Bokšto 
gatvės —  nuo XVII a.257) XVII a. 
toji vieta dar buvo vadinama «Ro
jumi», nes čia nuo kalno atsiveria 
labai gražus vaizdas į miestą 258, 
o X IX  a. —  «Bokšto kalnu» arba 
«Išganytojo kalnu» (Mons salvato
ris) 259.

Kaip anksčiau buvo vadinami šie 
rūsiai? Dokumentuose kol kas jų pa
vadinimas žinomas tik iš XVIII a.

256 V. M e r k y s ,  Vilniaus miesto gynybiniai 
įtvirtinimai 1503— 1805 metais, kn. Iš lie
tuvių kultūros istorijos, t. Il, p. 199.

257 W. Z a h o r s k i ,  Przewodnik po Wilnie, 
Wilno (be datos), p. 45— 46.

258 CVIA, f. SA, b. 5138, 1. 1350.
259 Encyklopedia kościelna, XIV, Warszawa, 

1881, p. 440; CVIA, f. SA, b. 4227, 1. 701.
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УІ27.0

12 pav. Artilerijos bastiono planas pagal 1967— 1968 m. matavimus

pirmosios pusės. Pavyzdžiui, 1740 m. 
Fiurstenhofo miesto plane Subačiaus 
priemiesčio paslaptingieji rūsiai pa
vadinti senuoju miesto ceikhauzu 
(Alter Stadt Zeughaus), XVIII a. 
antrosios pusės dokumente —  parako 
sandėliu (prochownia) 260, o X IX  a.—  
X X  a. pradžios dokumentuose —  pa
prasčiausiai rūsiais (sklep, lochy na 
Baszcie)261.

Barbakanu požemius Bokšto gat
vėje pirmasis pavadino V. Stundic- 
kis. J. Klosas vadino juos rūsiais ir

buvo nuomonės, kad jie kiek panašūs 
į Krokuvos barbakaną 262. J. Bulota, 
R. Šalūga tuos rūsius taip pat vadino 
barbakanu; tuo metu (t. y. X V —  
XVII a.) tokie pusračio formos žemė
je paslėpti įtvirtinimai, —  teigė auto
riai, —  buvo vadinami barbaka- 
nais 263. Vėliau nemaža autorių per
ėmė tą pavadinimą ir jį vartojo tiek 
periodinėje spaudoje rašydami, tiek 
ir kalbėdami.

Barbakano terminas kilęs iš ara
bų kalbos. Barbakanais viduramžiais
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260 C VIA, f. SA, 1784 m., b. 4227, 1. 170 ir 202 J. K ł o s ,  Wilno, p. 229— 233.
1776 m. b. 4214, 1. 665. 263 J. B u l o t a ,  R. Š a l ū g a ,  Vilniaus pože-

261 Vilniaus Valstybinio universiteto (W U) miuose, Vilnius, 1960, p. 18— 19.
RŠ, b. 53— 1.
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vadinta apvalios fortifikacijos. Kro
kuvoje toks įtvirtinimas pastatytas 
X V  a. pabaigoje prie miesto sienos 
vartų. Bet ir jis barbakanu imtas va
dinti tik X IX  a. antrojoje pusėje 264. 
Lenkijos barbakanai nuo Vilniaus 
artilerijos bastiono skiriasi ne tik 
laiko atžvilgiu, paskirtimi, bet ir sa
vo konstrukciniu, architektūriniu 
sprendimu. XVIII a. pabaigos Pabal
tijo karinių įtvirtinim ų planų paaiš
kinimuose artilerijai skirti įrengimai 
vadinami arsenalais, ceikhauzais 265. 
Tačiau pažymėtina, kad tuose pa
čiuose planuose bastionais vadinami 
masyvūs trikampio, keturkampio for
mos žemės pylim ų sutvirtinimai. 
XVII a. dokumentuose panašūs gy
nybiniai įtvirtinim ai vadinami tvir
tove (forteca), netaikant to termino 
pilims 266. 1965— 1967 m. išaiškinus 
pirminę ir tiesioginę įtvirtinim ų pa
skirtį, jie pradėti vadinti Vilniaus 
artilerijos bastionu, nors tas pavadi
nimas, gal būt, ir nėra pats tinka
miausias.

Miesto gynybai skirtą artilerijos 
bastioną, pristatytą prie X V I a. gy
nybinės miesto sienos, sudaro stačia
kampis bokštas (9— 8,20 m X  12 m), 
kurio fasadas išeina į Bokšto gatvę. 
Iš bokšto pirmajame aukšte žemyn 
eina 48 m ilgio ir 2,75 m pločio tu
nelis, jungiantis bokštą su pagrindine 
pasagos formos bastiono dalimi. Fa
sadas 8 m aukščio pasaga juosia 3—  
4 m aukščio natūralią kalvą. Apytik
riai nuo pasagos vidurio į šiaurę ply
tėjo žemuma, kurios paviršius buvo 
6— 7 m žemiau dabartinio. Požeminę 
pasagos sieną ir skliautus izoliavo

60— 70 cm storio molio sluoksnis. 
Ant jo iki pat pasagos fasadinės sie
nos viršaus buvo supiltas 1— 4 m 
storio smėlio sluoksnis, įrengiant 
virš pasagos sierų ir skliautų aikš
telę. Pasagos mūro sienų storis 
3,5 m. Pasagą iš šiaurės ir pietų 
juosė sausas 3— 4 m gynybinis grio
vys; manoma, kad toks gynybinis 
įtvirtinimas padarytas pagal Diure- 
rio gynybinių sutvirtinimų prin
cipus.

Vidaus patalpų aukštis —  5 m, 
plotis —  4 m, ilgio —  pagal šaudymo 
angų kraštinę Į1O m, o prie vidaus 
sienos su nišomis —  96 m. Pasagos 
išorinėje sienoje yra trylika angų 
patrankoms šaudyti. Dvi iš jų pritai
kytos Banguoti vadinamuose priesta
tuose prie pasagos šiaurinio ir pieti
nio fasado galo. Nišos su šaudymo 
angomis yra 3 m pločio, 2,30 m 
aukščio ir 1,75 m gylio. Pasagos 
vidaus sienoje yra keturiolika įvai
raus dydžio (1,40X1,80X0,90 m) 
nišų, o timely j e —  keturios. Švies- 
langių, kurie buvo ir ventiliacijos 
langais, iš viso čia vienuolika ir du 
priestatuose. Du židiniai —  1,35 X  
Xl,20 m dydžio ir 70 cm gylio. Tu
nelio skliautuose taip pat buvo ap
vali (1,20 m diametro) ventiliacijos 
anga.

Nišos buvo naudojamos kaip len
tynos (parakui, salietrai, druskai ir 
kt. pasidėti), o židiniai —  apšildyti 
ir patrankoms uždegti.

Bastiono mūre yra raudonų ir 
gelsvų dviejų dydžių plytų (32 X  
X16,4X7,4 cm; 31,6X15,6X8,6 cm). 
Plytų rišimas gotikinis.
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264 J. D o b r z y c k i, Barbakan Floriański w 
Krakowie, Kraków, 1961, p. 5.

265 Leningrado Valstybinio karo istorinio 
archyvo filialas, f. З, ap. 23, b. 973, 1. 3—
4, 8— 10. 14.

266 Valstyb. M. E. Saltykovo-Sčedrino biblio
teka Leningrade, RŠ, P. Dubrovskio f., 
Lenkų autografai 321/2, Nr. 150, 1. 64.
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Pagal įrengimą bastioną sunku 
priskirti kuriai nors iš lenkiškų, 
olandiškų, itališkų bastioninės for
tifikacijos sistemų, nes tipologiškai 
jis nevienalytis. Vilniaus bastiono 
schema savotiška, skiriasi individua
lumu, nors ir nepretenduoja į tobu
lumą; yra žinomas Vilniaus bastio
no «brolis», tik žymiai mažesnis ir 
kiek skirtingos struktūros —  tai 
XVI a. pabaigos Kauno pilies bas
tionas pietryčių bokšto papėdėje. 
Vilniaus bastiono restauravimo pro
jekto autorius po natūros zondavi
mų ir analoginės medžiagos studijų 
yra nuomonės, kad Vilniaus bastio
no gynybinė schema yra senųjų ita
liškų bastionų ir bastėjų tipo, be to, 
jame galima įžiūrėti taip pat ir R y
tų Europos bastionų, pavyzdžiui, 
Radvilų renesansinių bastioninių 
pilių, pastatytų Biržuose ar Nesvy
žiuje, bruožų.

Kada šis bastionas pastatytas? 
Jau 1965 m. tyrim ai parodė, kad bas
tionas yra ne požeminis, o antžeminis 
ir ne «senasis miesto arsenalas» —  
miesto gyventojų ginklų sandėlis, 
o skirtas gynybai. Jo paskirtis —  
frontine ir flangine patrankų ugnimi 
pasitikti ir atmušti priešą nuo mies
to. Kovų su caro Aleksejaus kariuo
mene metu jis ir buvo sugriautas, 
o po to restauruotas, ruošiantis šved- 
mečiui 267. Artilerijos bastionas nega
lėjo būti pastatytas X V I a. pradžioje. 
Bastiono dar nebuvo ir X V I a. pa
baigoje. Tai rodo ir Brauno planas, 
1523 m. išleistas pirmą kartą, o 
1576 m. pakartotinai. Bastiono čia 
dar nėra. Paryžiuje X V I a. pabai
goje išleistoje graviūroje iš Broel- 
Pliaterio rinkinių su užrašu «Vilna» 
bastiono taip pat nėra, nors miesto

sienos ir bokštai pažymėti gana 
ryškiai.

Miesto gynybinė siena pagal L ie
tuvos didžiojo kunigaikščio A lek
sandro privilegiją buvo pradėta sta
tyti 1503 m. ir baigta 1522 m. T yri
mai parodė, kad, statant bastioną, 
gynybinė siena Bokšto gatvėje buvo 
išlaužta (apie 50 m). Vadinasi, bastio
nas statytas vėliau, negu gynybinė 
siena. Tą patvirtina ir kultūrinis 
sluoksnis prie pasagos šiaurinio fa
sado. Čia jis iš dalies sunaikintas —  
perkastas statybos metu. Tuo tarpu 
tas pats kultūrinis sluoksnis prie gy
nybinės sienos ties Bokšto gatve 
visai nejudintas. Be to, šioje teritori
joje pastebėti du pagrindiniai ir skir
tingų laikotarpių kultūriniai sluoks
niai. Pirminiame žemės paviršiuje, 
ant kurio stovi gynybinė siena Bokš
to gatvėje, yra tik neglazūruotų ly 
gių puodų šukių ir odos atraižų. K u l
tūrinio sluoksnio storis 15— 20 cm. 
Statant bastioną, šis sluoksnis fosoje 
visai sunaikintas, vietomis perkastas. 
Perkasimai žymu prie pasagos šiau
rinio ir  pietinio fasadų, taip pat ir 
prie tunelio pietinės sienos. Bastiono 
statybiniame žemės paviršiuje daug 
glazūruotos keramikos fragmentų. 
Sprendžiant iš keramikos, statybinės 
medžiagos —  olandiškų čerpių ir k i
tų radinių, —  matyti, kad bastiono 
statybos žemės sluoksnis yra susi
daręs XVII a. Tam neprieštarauja 
ir žinomieji to laikotarpio istoriniai 
šaltiniai.

Vladislovas Vaza Polianovos taika 
1632 m. užtikrino kuriam laikui tai
ką su Rusija. Po to jis ėmė tvarkyti 
Lietuvos pasienio pilių, įtvirtinim ų  
reikalus. 1634— 1635, 1641 m. seimo 
nutarimais buvo reikalaujama lėšas,

267 1965— 1968 m. Vilniaus „barbakano" tyri
mo medžiagos ataskaitos, SMRGD archyvas.
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skirtas karo reikalams, leisti pa
gal paskirtį ir ypač stiprinti Lietu
vos artileriją. Buvo nutarta Lenkijos 
pavyzdžiu Vilniuje, Smolenske ir ki
tuose miestuose statyti ceikhauzus 
(prie pilių ir tvirtovių), o ten, kur 
jie buvo, —  restauruoti, taip pat pri
žiūrėti patrankas, sviedinius, knatus 
ir kitus artilerijos reikmenis 268. 
1648 m. karo inžinieriaus Fridricho 
Getkanto sudarytame Vilniaus mies
to gynybinių įtvirtinim ų plane jau 
aiškiai pažymėtas bastiono bokštas 
ir antžeminė koridoriaus dalis. Ty
rimų metu nustatyta, kad bokštas —  
sudėtinė bastiono dalis ir statyti jie 
kartu. Taigi artilerijos bastionas 
greičiausiai ir buvo pastatytas šiuo 
laikotarpiu.

Po 1655— 1661 m. mūšių Vilnius 
buvo smarkiai apgriautas. Kaip ma
tyti iš J. Kraševskio paskelbtos V il
niaus miesto išlaidų knygos, 1666 m. 
vasarą vyko dideli miesto sutvirtini
mo darbai 269. Tuo pačiu metu kalnas 
už Subačiaus vartų buvo stiprinamas 
pylimais. 1667 m. lapkričio 2 d. V il
niaus vaivadijos seimo instrukcijoje 
pasakyta, kad seimui ir karaliui rei
kia neužmiršti artilerijos, amunicijos 
ir ceikhauzo trūkumų, Vilniaus bas
tiono ir kitų pasienio pilių ir tvir
tovių griuvėsių. Prašoma seimą pa
galvoti apie mokesčius jiems atsta
tyti 27°.

Vadinasi, bastionas Vilniuje galėjo 
būti restauruotas po 1655— 1667 m. 
karo. Archeologinių kasinėjimų metu 
paaiškėjo, kad bastionas buvo smar
kiai apgriautas, o po to tikrai res
tauruotas. Ypač aiškiai tai liudija 
mūro zondažai.

Prie bokšto pietinės sienos atkasti 
du kultūriniai sluoksniai. Vienas iš 
jų priklauso bastiono statybos, o k i
tas —  restauracijos laikotarpiui. Įdo
mu tai, kad tarp šių sluoksnių kera
mikos ir statybinės medžiagos frag
mentų nebuvo jokio skirtumo. 
Vadinasi, tarp bastiono statybos ir 
restauracijos laiko tarpas yra visai 
nedidelis.

Išeitų, kad bastionas Vilniuje galė
jo būti pastatytas XVII a. pirmojoje 
pusėje arba, tiksliau sakant, .ketvir
tajame— penktajame šio amžiaus de
šimtmetyje.

Kyla klausimas, kas jį suprojekta
vo, kas vadovavo statybai? Deja, kol 
kas jokių žinių istoriniuose šaltiniuo
se nerasta. Galima spėti, kad jo 
projekto autorius —  F. Getkantas, 
kadangi, kaip minėta, 1648 m. jo su
darytame miesto gynybinių įtvirti
nimų plane bastiono bokštas ir ant
žeminė koridoriaus dalis jau pa
žymėtas.

XVIII a. viduryje bastionas dar 
buvo žemės paviršiuje. Tą akivaiz
džiai rodo Fiurstenhofo planas. Vė
lesniuose— 1794, 1798, 1801, 1808, 
1840, 1862 metų —  ir kituose to lai
kotarpio miesto planuose, bastiono 
jau nė pėdsakai nepažymėti; tuo 
tarpu daugelyje planų bastiono 
sklype pažymėti miestelėnų pastatai. 
XVIII a. pabaigoje bastiono teritorija 
jau buvo paversta miesto šiukšlynu. 
Kada ji buvo juo paversta, padėjo 
nustatyti supiltinio žemės sluoksnio 
struktūra ir sluoksniuose pasitaikę 
keramikos ir statybinės medžiagos 
fragmentai —  puodų šukės, kokliai, 
čerpės, plytos ir čia rasti olandų auk-
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268 Volumina legum, IV, p. 12. 270 Valstyb. M. E. Saltykovo-Ščedrino biblio-
269 J. K r a s z e w s k i ,  Wilno od początków teka Leningrade, RS, P. Dubrovskio f.,

jego. . , t. Il, p. 139— 140. Lenkų autografai 321/2, Nr. 150, 1. 64.



— 83 —

siniai dukatai iš XVIII a. pabaigos. 
Padėjo ir 1799 m. Jėzaus kūdikių na
mų aprašymas, kuriame pasakyta, 
kad tų namų šiaurinis galas statytas 
ant supiltinio grunto (namas stovi už 
20— 25 m nuo bastiono į rytus)271. Pa
žymėtina, kad tame šiukšlyne didelis 
procentas odos atraižų, o vietomis jų  
net ištisos krūvos, ypač arčiau Suba
čiaus gatvės. Matyt, kad odų atraižų 
liekanos buvo vežamos iš miesto bat
siuvių cechų. Užvertus bastioną, dalis 
jo teritorijos XVIII a. pabaigoje 
pradėta užstatyti mediniais ir m ūri
niais pastatais, o dalis —  atiduota 
daržams. Pavyzdžiui, 1786 m. žemės 
ir pastato pardavimo akte pasakyta, 
kad, einant nuo Subačiaus vartų 
į Misionierių bažnyčią, Subačiaus 
gatvės kairėje pusėje Jurevičiai 
parduoda Goreckiui žemės sklypą ir 
jau sugriuvusį namą272.

1799 m. čia, kur dabar ligoninė, 
pagal arch. Juozo Kosakovskio pro
jektą buvo pastatyti Jėzaus vardo 
kūdikių namai273. Tyrinėjant vietą, 
taip pat buvo rasta medinių ir m ūri
nių pastatų liekanų.

1784 m. Vilniaus žemės teismo aktų 
knygoje įrašyta, kad Vilniaus vaiva
da K. Radvila liepęs M ykolui Koz
lovskiui, be kitų darbų, prižiūrėti 
mūrą, vadinamą parako sandėliu 
(prochownia), esantį Bokšto kalne 
prie Misionierių ir Subačiaus var
tų274.

Kūdikių namų sklypo aprašyme 
pažymėta, kad tie namai 1793 m. ga
vo iš magistrato činšo teisėmis (100 zl. 
per metus) visam laikui sklypą ir 
bokšto griuvėsius. Be to, nurodoma, 
kad iš to sklypo ir griuvėsių namai 
neturį jokių pajamų275. 1800 m. bir
želio 13 d. generalgubernatorius Go- 
leniščevas Kutuzovas įsakė magistra
tui pateikti raportą apie bokštą (už 
Subačiaus vartų), požeminius rūsius 
ir apleistą teritoriją. Tame rašte 
klausiama, kokiomis teisėmis griuvė
siai ir sklypas priklauso magistratui, 
kokį jie duoda pelną ir ką miestas 
ateityje iš jų galėtų gauti, nes visa 
tai, kas iki šiol matyti, tėra tik viso 
miesto užverstas šiukšlynas. Tų pa
čių metų liepos 6 d. generalguberna
torius rašė magistratui, kad bokštą
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271 W U  RŠ, B. 53— 1. 274 CVIA, f. SA, b. 4227, 1. 700— 701.
272 CVIA, f. SA, b. 5146, 1. 511. 275 CVIA, f. 1135, ар. 4, b. 411, 1. 236.
273 VVU RŠ, B. 53— 1.
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14 pav. Vidaus sienos išklotinė

su visa aplinka išnuomoti ne kam k i
tam, o našlaičių namų špitolei ir imti 
nuomos mokestį po 100 zl. per me
tus. 1801 m. balandžio 4 d. ir buvo 
sudaryta tokia sutartis276. 1828 m. 
Vilniaus vizitiečių fundacijos doku
mentuose pasakyta, kad našlaičių 
namų špitolė iš Vilniaus magistrato 
išsinuomojo bokšto griuvėsius su są
lyga, kad jie tų griuvėsių ir prie jų  
esančių rūsių nesunaikins. Ant tų 
rūsių špitolė galėjo sėti javus arba 
sodinti daržoves. Čia taip pat pasa
kyta, kad rūsiai aukšti ir nuo didelio 
žemės spaudimo 1828 m. buvo įgriu
vę, bet dabar pataisyti. Įspėjama, kad 
jie vėl galį įgriūti ir esą pavojingi gy
vybei, todėl siūloma juos nugriauti ir 
dalį statybinių medžiagų panaudoti 
špitolės sienoms nuo gatvės taisyti 
arba net naujam pastatui pastatyti277. 
Bastionas tik todėl ir  išliko, kad bu
vo užpiltas. Jis jau buvo nebebrangi- 
namas, ir daugelyje vietų, pavyz
džiui, pasaginės dalies priestatui flan- 
kavimui, kone visai nugriauti, tunelio 
iš bokšto į pasagą stogas nuardytas. 
Pasaginė jo dalis išliko. Pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo metais vo
kiečiai čia įsirengė slėptuvę ir amu
nicijos sandėlį. Jie užmūrijo šaudymo 
angas, židinius, užtinkavo sienas, pa
darė drenažą, visiškai sunaikino se
nąjį grindų paviršių, o sykiu ir grin

dis, padarė cementinę aslą, įrengė 
automatinį šulinį pietinėje tvirtovės 
dalyje, įtaisė cementinių vamzdžių 
šulinius ventiliacijai278. Tie darbai 
pridarė žalos ne tik paminklui —  
perkasinėjimais buvo sunaikinta ir 
trečdalis paminklo teritorijos. Be to, 
paminklo teritoriją sudarkė iškasta 
didžiulė duobė prie pietinio bastiono 
galo; mūre čia buvo išlaužta nemaža 
anga, statant plytų kaminą. Antrojo 
pasaulinio karo metais nuo Subačiaus 
gatvės buvo prikasta duobių šaudme
nų atsargoms paslėpti. Duobių buvo 
prikasta ir  šiaurinėje bastiono bokš
to sienos pusėje, tik čia —  lavonams 
laidoti.

1954— 1956 m. paminklo teritorijos 
pietinė dalis paversta miesto pokari
nių griuvėsių sąvartynu. Taip atsiti
ko todėl, kad ik i 1965 m. paminklas 
buvo laikomas požeminiu. Griuvenos 
čia buvo išlygintos, paminklo terito
rija užsodinta medžiais, įrengta kū
dikių namų žaidimo aikštelės ir IX  
rusų vidurinės mokyklos bandomasis 
daržas-sodas.

Po Didžiojo Tėvynės karo apie 
20 metų bastionas išbuvo miesto dar
žovių sandėliu. 1967 m. pašalinus v i
sas pertvaras, viską, kas nesusiję su 
paminklo praeities istorija, architek
tūra, bastiono vidus iš dalies atgavo 
pirmykštį vaizdą. Nors ir apardy-
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276 CVIA, f. 458, ap. 1, b. 552, 1. 11— 13. (1965— 1968 m. Vilniaus „barbakano" ty-
277 CVIA, f. 1135, ap. 4, b. 411, 1. 235— 236. rimo medžiagos ataskaitos, SMRGD archy-
278 Gyventojų apklausinėjimo duomenys vas).
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15 pav. Artilerijos bastiono skersinis piūvis pagal inž. arch. Ż. Simonavičiaus restauracijos
projektą

tas, jis išlaikė senąją struktūrą ir 
beveik visus elementus, jų bruožus, 
detales ar bent jų pėdsakus, pagal 
kuriuos ir yra galima bastioną res
tauruoti.

Atkasus bastiono bokštą (Bokšto 
gt.) ir praėjimą į jo pasaginę dalį, 
skirtą artilerijai, neliko abejonių, kad 
bokštas statytas taip pat vėliau, negu 
gynybinė siena, kad jis yra bastio
no sudėtinė dalis ir statytas kartu 
su juo.

Prieš pradedant tyrinėjimus (1966 
m. vasarą), paviršiuje buvo tik 
bokšto pirmojo aukšto griuvėsiai. 
Bokštas be rūsių, pastatytas ant 
konstruktyvių arkų, kaip ir tunelis, 
jungiantis bokštą su bastiono pasa
ga. Arkos po statybos buvo užpiltos 
žemėmis. Pirmojo aukšto kapitali
nės sienos šiandien smarkiai ap
griautos, jose iškirsti didžiuliai ke
turkampiai langai. Didelės angos 
išlaužtos ir tunelio kapitalinėse sie
nose. Archeologiniai tyrim ai rodo, 
kad iš pradžių bokštas buvęs deng
tas olandiškomis čerpėmis.

Prieš antrąjį pasaulinį karą bokš
tas jau buvo sugriuvęs. Didžiojo Tė
vynės karo metais, įsirengę artileri
jos bastione slėptuvę ir amunicijos 
sandėlį, vokiečiai naudojosi taip pat

ir jo bokštu. Pirmajame aukšte grin
dys buvo kai kur medinės, kai kur 
cementinės. Jos klotos ant X IX —  
X X  a. bokšto griuvėsių. Prie vakari
nės vidaus sienos įtaisyta vonia, o 
prie rytinės —  krosnis. Įeiti į bokštą 
buvo galima per bastiono tunelyje iš
kirstą įėjimą (nuo Subačiaus gatvės). 
Toje tunelio dalyje, kuri jungėsi su 
bokšto rytine siena, buvo įrengtas 
W C (tualetas), o kanalizacija išvesta 
per tunelio šiaurinę sieną pagal 
X V I a. gynybinę sieną šiaurinėje 
Bokšto gatvės dalyje Vilnios link. 
Pokario metais bokštas jau nenaudo
tas. Pažymėtina, kad prie jo pietinės 
sienos yra buvę prisiglaudę du nedi
deli mediniai pastatai. Vienas iš jų —  
gyvenamasis namas, nes turėjo kros
nį ir kaminą, išvestą per gynybinę 
sieną į Bokšto gatvę. Čia buvusių 
trobesių likučiai užversti pokario 
griuvėsiais.

Bokšto ir viso bastiono statyba —  
grubios ir dažnai vietomis neužbaig
tos detalės, kreivos kapitalinių bokš
to sienų sumūrytos plytų eilės, gy
nybinio griovio pietrytinio krašto per 
mažas nužeminimas (fosos kraštas 
aukščiau šaudymo langų) —  rodo, 
kad artilerijos bastionas ir jo bokštas 
statyti labai skubiai ir vietomis jie
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net nebuvo užbaigti pagal numaty
tą projektą.

Tyrim ų metu kiek daugiau sužino
ta apie X V I a. pradžios miesto gyny
binę sieną Bokšto gatvėje ir paties 
bastiono statybą.

X X  a. pradžioje Vinogradovas, juo 
remdamasis M. Limanovskis, taip pat 
ir M. Lovmianska, rašė, kad už Su
bačiaus vartų, kur dabar atkastas ar
tilerijos bastionas, buvęs piliakalnis 
ir bokštas iš kryžiuočių laikų. Sta
tant artilerijos bastioną, visa terito
rija buvo taip sunaikinta, jog tyrim ų 
metu ilgai galvota, kad čia jokio pi
liakalnio nebuvo. Pagaliau bastiono 
pietrytiniame fosos ribos šlaite buvo 
rasta rąstais sutvirtinto pylimo že

mių. Pasirodo, kad minėti autoriai 
teisūs —  piliakalnis čia buvo. Dau
giau ką nors pasakyti apie jį šiuo 
metu yra sunku, nes jis nebuvo ty
rinėjamas.

Tyrinėjant paaiškėjo, kad miesto 
gynybinės sienos griuvėsiuose Bokšto 
gatvėje dar ir šiandien galima atrasti 
kelių epochų pėdsakų. Pirmiausia se
noji gynybinė siena šioje miesto da
ly  je yra buvusi ne mūrinė, o medinė 
(3 m aukščio). Aštriakuolių siena bu
vo sutvirtinta pylim u (1,5 m aukščio). 
Tą konstatavimą patvirtina ir Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 
privilegijoje pasakyti žodžiai: «[...] 
kas negali statyti mūrinės, tegul sta
to aštriakuolių medinę»279. Tiek me-

279 Собрание древних грамот и актов, ч. I, 
Вильно, 1843, стр. 18.
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17 pav. Rąstų gynybinė siena 

(VIII: VIII mastelis 1 : 50)

dinė, tiek ir mūrinė datuojamos
XVI a. pradžia, nes abi stovi ant to 
paties kultūrinio sluoksnio ir viena
me žemės aukštyje. Tarp jų gali būti 
ne daugiau kaip 10— 15 metų skirtu
mas. Medinė kuolų siena, kaip ir mū
rinė, buvo naudojama gynybai iki 
XVIII a. pirmosios pusės. Užpilant 
artilerijos bastioną šiukšlėmis, ta 
kuolų sienos dalis, kuri stovėjo virš 
pylimo (iki 1,5 m aukščio), buvo iš
laužta ir taip pat užversta. Tolesni 
tyrimai parodė, kad X V I a. pradžios 
mūrinė gynybinė miesto siena Bokš
to gatvėje dar visa tebestovėjo iki
XVII a. pabaigos. XVIII a. pradžioje 
šiaurinė Bokšto gatvės gynybinės sie
nos dalis jau nuardyta ir «palaidota» 
po šiukšlynu. Jos vietoje iškilo nauja 
siena, kuri buvo tik gatvės formantas. 
Vilniečių ilgai klysta ir manyta, kad 
tai XVI a. gynybinė siena. Tą klaidą 
išaiškinti padėjo ir Vilniaus miesto 
XVII a. bei XVIII a. planai280. Sta
tant artilerijos bastioną, senoji mies
to siena Bokšto gatvėje, ties bokštu, 
buvo išgriauta. Pastačius bastioną, iš
laužtoji sienos dalis užstatyta nauja

mūro siena, kuri skiriasi pamatų įže
minimu, tvirtumu, m ūrijimu ir įeina 
į bokšto pirmojo aukšto vakarinės 
sienos kapitalinę sieną. Siaurinėje 
bokšto dalyje naująją sieną rėmęs 
tarsi nedidelis kontraforsas (labai ne
vykęs) buvęs tuoj užpiltas žemėmis. 
Toji sienos dalis jau priklauso bastio
no statybos laikotarpiui. Tai, kas li
kę iš Bokšto gatvės gynybinės sienos, 
rodo, kad ji smarkiai nukentėjo per 
karus, viršutinę jos dalį ir šaudymo 
angas apardė ne tik laikas, bet ir 
žmonės.

Jau minėti istoriniai šaltiniai ir 
1965— 1968 m. tyrim ai rodo, kad 
XVII a. viduryje pastatytas prie 
X V I a. pradžios miesto gynybinės 
sienos artilerijos bastionas apjungė
X IV — X V I a. miesto įtvirtinimus, 
juos sustiprindamas.

Šiandien artilerijos bastiono 
šaudymo angos jau seniai negres
mingos. Nuo bastiono galima pasi
grožėti puikia Vilniaus miesto pa
norama, pastatų «mozaika». Todėl 
ir susimąstyta, kam geriau pritai
kyti ir kaip eksploatuoti buvusį
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28° XVII— XVIII a. Vilniaus planuose tėra 
tik dalis miesto.
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miesto gynybinės paskirties ansamb
lį. Architektai, inžinieriai, istorikai ir 
iš viso kultūros darbuotojai daug 
diskutavo, įvairių nuomonių pareiš
kė 1966— 1968 m. spaudoje. Paga
liau buvo numatyta čia įrengti alaus 
daryklos «Tauras» firm inę 200 vie
tų alinę. Jau 1966 m. imtasi pirmų
jų darbų: padarytas artilerijos bas
tiono generalinis planas, restaura
vimo ir utilitarinio pritaikymo 
projektinė užduotis, o 1967 m. pa
vasarį —  pradėti paminklo vidaus 
restauravimo darbai (nišų, šaudymo 
angų, sienų), kurie ir šiandien te
bedirbami. Įruošiant firminę alinę, 
bus atliekami požeminiai naujos 
statybos darbai. Jiems jau paruošti 
darbo brėžiniai, o patys darbai nu
matyti pradėti 1970 m. rudenį. A tli

kus visus minėtus darbus, numato
ma sutvarkyti paminklo teritori
ją —  planiruoti, drenuoti, atkurti 
paminklines plano formas ir alti
tudes—  pagal inž. V. Zonno pa
rengtą projektą.

1968— 1969 m. archit. inž. 2. Si- 
monavičius paruošė Bokšto kalno ir 
Bokšto gatvės gynybinės sienos res
tauravimo projektą. Sie restauravi
mo darbai taip pat jau dirbami. 
Taigi paminklų restauratoriai V il
niuje atkurs dar vieną visasąjungi
nės reikšmės architektūrinį pa
minklą.

Spėjama, kad tokių bastioninių 
įtvirtinim ų yra buvę Vilniuje prieš 
Aušros ir Rūdninkų vartus. Tačiau 
ką nors tikra pasakyti dar negali
ma, nes neatlikta jokių tyrimų.
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1. BENDROSIOS ŽINIOS

T
rakų vardu vadinamos trys 
pilys: Senųjų Trakų —

viena ir Naujųjų Trakų —  
dvi: pusiasalio ir salos.

Kuri iš tų p ilių  minima istoriniuose 
šaltiniuose, labai sunku atskirti. Pai
niojami net patys Trakai, nors jie ir 
nepanašūs. X V I a. publicistas ir isto
rikas Aleksandras Gvaninis (Gvagni- 
ni) Europos skaitytojams apie Trakus 
pateikė tokių žinių «Senieji Trakai —  
medinis miestas, kažkada buvęs ap
tvertas mūru, dar tebėra žymu mūro 
likučių, juos sugriovė kryžiuočiai. 
Nuo Vilniaus penkios mylios, pilis 
ežero viduryje, gana gerai apsaugo
toje vietoje, į ją persikeliama valti
mis. Čia yra buvusi visos Lietuvos 
kunigaikštystės sostinė, po to perkel
ta į Vilnių.

Naujieji Trakai —  miestas medinis, 
jame yra keliolika m ūrinių namų ir 
keletas m ūrinių bažnyčių, tarp ežerų 
pilis, gerai apsaugota, mūrinė, ketu
rios mylios nuo Vilniaus, miestas ant 
Vokės kranto»1.

Lietuvos kelių aprašyme, sudary
tame kryžiuočių 1384— 1402 m., rašo
ma: „Jeigu kas ateina į Trakus ir no
ri po to vykti į šalies gilumą, te
vyksta šiuo keliu: pradžioje iš Trakų 
į Senuosius Trakus («aide Tracken»), 
iki Vokės trys mylios, pašaro užtek
tinai»1 2. Vokė čia paminėta kaip 
orientacinis taškas ir  patogi vieta 
nakvynei prie vandens. A. Gvaninio 
pasakymą «ant Vokės kranto» reikia 
suprasti kaip nuorodą į artimiausią 
upę, kuria galima pasinaudoti.

1 A. G v a g n i n i, Z. kroniki Sarmacyi 
Europskiej, Kraków, I860, p. 169.

2 SRP, II, 698.

Kad Senųjų Trakų, panašiai kaip 
ir Naujųjų, pilis stovėjo saloje, į ku
rią reikėjo keltis valtimis, patikėtina, 
nors dabar ten jokio ežero nebėra, 
yra pelkės ir griovių žymės, o pilies 
vietoje stovi bažnyčia. Mes negalime 
pasakyti, kaip pelkė ir grioviai atro
dė X V I a., tačiau, kad Vokė būtų te
kėjusi per Naujuosius Trakus —  ne
patikėsime. Arčiau jos Senieji Trakai. 
Tai aiškus autoriaus apsirikimas. Bet 
dėl vieno apsirikimo negalima atmes
ti visų kitų teiginių.

Naujųjų Trakų pilis dabar aiškiai 
skiriame: viena stovi Galvės ežero 
saloje, o kita —  pusiasalyje. Kad ku
ri nors Trakų pilis stovėtų pusiasaly
je, X IV — X V I a. šaltiniuose neužsi
menama, rašoma stačiai —  Trakai 
arba Trakų pilis. Kartais pasakoma 
arba iš užuominų galima suprasti, jog 
tai salos pilis. Tačiau dėl to dar ne
galima tvirtinti, kad kalbama apie 
Galvės salos pilį. Daug kas teigia, jog 
dabartinis Aukų kalno piliakalnis ir 
net visas Trakų miestas yra stovėjęs 
saloje. Jeigu nuo X V  a. ežerų van
duo yra nuslūgęs 1,8 m, kaip tvirtina 
hidrologai, tada teiginiu dėl vėlesnio 
pusiasalio atsiradimo reikia patikėti 
ir  neatmesti minties, kad tolimoje 
praeityje visos trys Trakų pilys yra 
stovėjusios salose. Tada Iri taip atro
dys ir akademiko M. Tichomirovo pa
skelbtas «Rusų miestų sąrašas»3, ku
riame rašoma: «Senieji Trakai m ūri
niai. O naujieji Trakai prie ežero dvi 
sienos mūrinės, o aukštai medinė. 
O saloje mūras». Tačiau neskubėkime

3 M. H. Т и х о м и р о в ,  Список русских 
городов дальних и ближних,— «Истори
ческие записки», т. 40, стр. 224.
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spręsti, kad mūrinės sienos ir aukštai 
medinė priklauso pusiasalio piliai, 
o tai, kas sakoma apie salą —  Galvės 
ežero salos piliai. Šie duomenys, kaip 
ir Gvaninio užuominos, tiek tepasako, 
kad Senųjų Trakų pilis taip pat yra 
buvusi mūrinė; vadinasi, turėjusi 
mūrinę gynimosi sieną arba bergfri- 
do tipo bokštą. Lauko tyrinėjim ų čia 
nebuvo, be to, jie maža ką ir beduotų, 
nes mūro likučiai, kuriuos mini Gva- 
ninis, galėjo būti sunaudoti vėles
nėms bažnyčios ir vienuolyno staty
boms. 1405 m. Vytautas čia pastatė 
bažnyčią ir įkūrė benediktinų vie
nuolyną, kuriam atidavė žemės skly
pą su daržais, o visą dvarą pasili
ko sau4. Pirmoji, greičiausiai medi
nė, bažnyčia negalėjo stovėti pilies 
vietoje.

Senuosius Trakus 1822 m. aplankęs 
dailininkas V. Smakauskas (1797—  
1876) rašė, kad pagoniškos šventyklos 
pėdsakai buvę sunaikinti visai nese
niai. Miestelyje jis radęs pakrypusią 
smuklę ir keletą susmukusių pirkių. 
Raudonų plytų nedidelė ir švari baž
nyčia primenanti praeitį. Viduje, 
einant į zakristiją, kairėje pusėje jis 
matęs Vytauto portretą, nutapytą v i
su ūgiu su lotynišku užrašu, kad šis 
kunigaikštis esąs bažnyčios fundato
rius. Vienuoliai jam parodę švento
riuje prie zakristijos esančius pago
niškos šventyklos pamatų griovius, 
kurie atsiradę, vykdant fanatiško, 
neapykanta pagonybei degančio žmo
gaus įsakymą. Pilies mūrų likučius 
tas fanatikas palaikęs pagoniškos 
šventyklos pėdsakais, įsakęs juos iš
kasti ir akmenis išmėtyti5. Tokį įsa
kymą davęs greičiausiai kuris nors 
vienuolyno viršininkas, pilies vietoje 
statant mūrinę bažnyčią, kurią

1857 m. ištiko gaisras. Dabar stovinti 
pseudogotikinė bažnyčia pradėta sta
tyti po to gaisro ir užbaigta 1889 m.

Prie zakristijos erdvioje patalpo
je V. Smakausko lankymosi metu 
buvusi nemaža biblioteka. Joje šalia 
knygų stovėjusios ir spintos su baž
nytiniais drabužiais.

V. Smakausko užuomina padeda 
suprasti, kodėl Senuosiuose Trakuo
se nėra mūrinių pilies pėdsakų. Ir 
V. Smakauskas kalba apie šventyklą, 
o ne apie pilį. Pilis, jo manymu, bu
vusi medinė, statyta Gedimino ir, 
Kęstučiui išsikėlus į Naujuosius Tra
kus, nustojusi reikšmės, nes buvusi 
visiškame užkampyje.

V. Smakauskas pastebėjo nema
ža smulkių dalykų ir nieko nepa
sakė apie pačią aplinką, kurioje pi
lis stovėjo, ar galėjo ji būti saloje, 
kaip teigė A. Gvaninis. Teiginys, 
kad į p ilį XVI a. reikėjo keltis val
timis, šiandien atrodytų nepatiki
mas, jeigu ne vienas šaltinis, aiš
kiai paremiantis tą teiginį. M inėta
me 1827 m. pilių ir kitų statybos 
bei architektūros paminklų albume, 
saugomame Krokuvoje, Tautos mu
ziejuje, yra ir Senieji Trakai. P ir
majame lape, pavadintame «Senųjų 
Trakų pilies situacija», atvaizduotas 
dviejų aukštų pastatas, galuose su 
fligeliais, pylimas, juosiantis pasta
tą, ir gilus griovys su tiltu dešinėje. 
Paaiškinimuose parašyta: «A —  
dviejų aukštų vienuolynas, m ūry
tas iš plytų; B —  buvusios Kęstu
čio pirties pamatai; C —  m ūrinių 
sienų, ėjusių aplink pilį, liekanos 
su vartais; D —  p ilį supęs pylimas 
su mediniais tiltais per jį; E  —  grio
vys, prisipildantis vandens pavasa
rį; F  —  tvenkinys, į kurį buvo pri

4 GDCV, I, 92— 93. nienie Trok z 1822,— „Atheneum”, V,
5 W i n c e n t y  S m o k o w s k i ,  Wspom- Wilno, 1841, p. 176— 177.
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leidžiama vandens iš šiuo metu 
nusekusio ežero». Antrajame lape —  
Senųjų Trakų pilies teritorijos ir 
pastatų planas. Šio lapo paaiškini
mai sako tą patį, ką ir pirmojo. Iš 
plano matyti, kad vienuolyno pa
stato teritoriją supa platus ir gi
lus griovys, per jį du tiltai, vienas 
važiuotiems, kitas —  pėstiems. Baž
nyčios dar nėra.

Albumas sudarytas 1827 m., bet
gi atskirų paminklų matavimai ir 
planai galėjo būti padaryti anks
čiau, prieš V. Smakausko apsilan
kymą Trakuose. Taigi visi turimi 
duomenys rodo, kad Senųjų Trakų 
pilis X IV — X V  a. buvo mūrinė, kad 
XVI a. buvo jos griuvėsių. Pilies 
vietoje statant vienuolyną ir vėliau 
bažnyčią, pilies liekanos, net pa
matų akmenys buvo pašalinti. Pilis 
stovėjo nedidelėje, iš dalies dirbti
nėje saloje. Apsauginį griovį pri
pildydavo vanduo iš ežerėlio, bu
vusio pietryčiuose. Į p ilį galima 
buvo patekti valtimis arba tiltais.

Su Senaisiais Trakais siejamas Ge
dimino vardas, o su Naujaisiais —  
Kęstučio. Kronikininkas Vygandas, 
rašydamas apie Gedimino m irtį, pa
vadino jį Trakų karaliumi (rex de 
Tracken)6. Tyrinėtojų tarpe ir dabar 
tebesiginčijama, kurią Trakų p ilį pri
skirti kuriam kunigaikščiui. Žymiau
sias Trakų kunigaikštis, be abejo, bu
vo Kęstutis. Vytautas, kovodamas su 
Jogaila, siekė atgauti Trakus kaip 
tėvoniją, paveldėtą iš tėvo. X V I a. 
metraštininkai, neskirdami salos pi
lies nuo pusiasalio, visa, kas buvo 
Trakuose, priskyrė Kęstučiui. Kęstu
tis pilis statęs, Kęstutis jose ir gyve
nęs, Vytautas jas paveldėjęs. Tokią

pažiūrą iš X IV — X V I a. metraštinin
kų perėmė X IX  a. romantikai ir ją 
išpopuliarino. Jų dėmesio centre atsi
dūrė tai, kas buvo įspūdingiausia —  
Galvės salos pilis. Skaitant jų kūri
nius, visai nesunku pastebėti, kad 
Trakus jie «atrado», ieškodami gar
bingos pagoniškos praeities, kurios 
didvyriu buvo Kęstutis.

Julius Slovackis (1809— 1849) Tra
kus vadina Kęstučio sostine, jam 
ežerai —  Trakų marios. Pilies bokš
tas —  tai pagoniškoji šventykla, virš 
jos tirštuose debesyse blykčiojanti 
dievo Perkūno akis. J. Slovackis ne 
tik rašė eiles apie Trakus, bet ir pie
šė ežerą su salos pilim i. Vladislovas 
Sirokomlė (1823— 1862), 1855 m. lei
dęsis į kelionę po Lietuvą, pirmiausia 
aplankė Trakus. Jau daug šimtmečių 
Kęstučio pelenai dūlį Vilniuje, Šven
taragio slėnyje, tačiau narsi jo dvasia 
tebedvelkianti iš pilies griuvėsių7.

Reikia manyti, kad į Trakus jų  
griuvėsių įamžinti dailininkas Vincas 
Smakauskas vyko, tos pačios pago
niškos Kęstučio dvasios viliojamas. 
Jis išlandžiojo p ilį skersai ir išilgai, 
išmatavo ją žingsniais, apžiūrėjo ant 
sienų tinko išlikusias freskas ir nu
piešė jas (iš viso 12). Aprašymą ir 
freskų piešinius jis paskelbė moksli
nėje ano meto spaudoje8, labai apgai
lestaudamas, kad sienų tinkas ištru
pėjęs, vietomis atstojęs ir nugriuvęs, 
freskas plauna lietus.

Tą pačią p ilį piešė V. Gersonas 
(1831— 1901). Jo litografijos repro
dukciją į savo knygą įdėjo V. Siro
komlė. Pilies neaplenkė ir entuziastas 
Elvyras Andriolis (1836— 1893), su
sidomėjęs taip pat pusiasalio pilimi.
J. Oziemblovskis savo graviūras
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6 SRP, II, 493— 494. 8 W i n c e n t y  S m o k o w s k i ,  Wspomnie-
7 W. S y r o k o m l a ,  Wycieczki po Litwie nie Trok z 1822, p. 166.

w promieniach od Wilna, t. I, Wilno, 1857.
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pavadino «Kęstučio pilys Trakuose». 
Trakų ir Kęstučio vardai pasidarė 
neatskiriami. Apie Trakus dainavo ir 
lietuvių poetai. Silvestras Gimžaus
kas (1844— 1897), prisiminęs buvusią 
Trakų valdovų galybę, sielojosi, kad 
jos nebėra nė ženklo, kad mūrai sa
loje riogso kaip paminklas, kol «dar 
laiko ranka stipri geležinė, to mums 
palikimo suvis nenutrynė». Maironiui 
Trakų pilis —  apaugusi pelėsiais ir 
kerpėmis, «nutilusios sienos, apleis
tos visų, be sargo, ginklų, be žmo
gaus», primena brangiausius laikus 
«ant vieškelio amžių plataus».

Trakams išgarsėjus, atsirado pre
tendentų į jų kilmės aiškintojus. Teo
doras Narbutas, manydamas, kad 
vertingiausia tai, kas seniausia, savo 
žvilgsnį nukreipė į Kijevo Rusios 
laikus9. Narbuto m intį pasigavęs, 
Vilniaus gimnazijos mokytojas 
A. Turcevičius išleido apie Trakus 
brošiūrą 10 11, kurioje teigė, kad Senuo
sius Trakus įkūręs Jaroslavas Išmin
tingasis XI amžiuje. Autorius rėmėsi 
metraščio žinia, kad 1040 m. ir 
1044 m. Jaroslavas žygiavo į Lietuvą. 
Tačiau Trakai rusų metraštyje nemi
nimi, o Lietuva —  daugiau, negu 
Trakai. Taikydamasis prie to meto 
carinės valdžios politikos, autorius 
savo brošiūroje kėlė aikštėn tai, kas 
Trakų pilyje atrodė rusiška.

Po metų Vilniuje pasirodė Tra
kams skirta Vladislavo Zahorskio 
knygelė11.

V. Zahorskis pasakojo apie Trakus 
visa, ką tik rado literatūroje ir šalti
nių publikacijose. Aiškina, iš kur k i

9 T. N  a r b u 11, Dzieje narodu Litewskiego, 
t. HI, p. 227.

10 A. T y p ц e в и 4, Троцкий замок, Биль
на, 1901.

11 W. Z a h o r s k i ,  Troki i zamek Trocki,
Wilno, 1902.

lęs Trakų vardas, kokie žinomi L ie
tuvos istorijos įvykiai susiję su Tra
kais, kas kada pilyje yra gyvenęs, ko
kiomis legendomis apipintos pilys ir 
miestas. Jo knygelė iliustruota. Joje 
perspausdinti V. Smakausko padary
tų pilies sienų dekoracijų piešiniai, 
įdėtos keturios pilies griuvėsių foto
grafijos. Šia V. Zahorskio knygele 
vėliau naudojosi turistinės literatū
ros autoriai12. Ja susidomėjo ir vo
kiečių kultūros istorikai. Žinomas 
Mažosios Lietuvos veikėjas A lek
sandras Kuršatas paskelbė straipsnį 
«Trakų griuvėsiai»13, kuriame atpa
sakojo V. Zahorskio knygelės turinį, 
nurodydamas autoriaus pavardę. 
A. Kuršatas nušvietė Trakų miesto ir 
pilių istoriją su visomis įdomybėmis, 
šį bei tą nuo savęs pridėdamas, iki 
1655 m., kada pilis buvo sunaikinta ir 
apleista. Straipsnį jis užbaigė šitaip: 
«Šiuo metu miestas bereikšmis, pre
kiauja agurkais, kurių čia daug augi
nama ir vežama į Vilniaus turgų. Ta
čiau istorinė praeitis garsina miestelį 
ir romantiški pilies griuvėsiai privi
lioja nemaža turistų».

Lenkų meno istorikas M. More- 
liovskis nebepriklausė tai lenkų isto
rikų grupei, kurią sudarė M. Balins
iąs, J. Kraševskis, V. Zahorskis ir 
kuriuos nedvejojant galima pavadinti 
senosios Lietuvos valstybės patriotais 
romantikais. M. Moreliovskis gyveno 
ir  rašė Vilniuje tais laikais, kada abi 
senosios Lietuvos sostinės —  Vilnius 
ir Trakai —  buvo Lenkijos okupuo
tos. M. Moreliovskis savo kraštotyri
niame vadove po Vilniaus kraštą pri-

12 P. K r a u j e l i s ,  Trakų pilis ir jos liki
mas, Vilnius, 1924; J. M a c e i k a ,  Trakai, 
Vilnius, 1940; E. K u l w i e c ,  Troki, Prze
wodnik, Wilno, 1939.

13 A. K u r s c h a t ,  Die Ruinen von Troki,—
„Altpreussisches Monatschrift", 41, Kö
nigsberg, 1904, p. 571— 583.
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minė, kad Lietuvos pilių  statyba su
klestėjusi ir aplamai civilizacija pa
plitusi po krikščionybės įvedimo bei 
Lietuvos sujungimo su Lenkija 14.

Lietuvos valstybė 150 metų buvo 
pagoniška. J i turėjo pilių, ginklų ir 
organizaciją, įgalinusius apsiginti nuo 
krikščionių puolimų, kurie buvo daž
ni ir žiaurūs. M. Moreliovskio teigi
nys apie krikščionybės ir unijos 
reikšmę pilims tėra duoklė oficia
liajai politinei linijai, kuri buvo 
daugiau ar mažiau privaloma.

M. Moreliovskis Trakų ir kitoms 
Lietuvos pilims, buvusioms Vilniaus 
krašte, ieško analogijų Vakarų Euro
pos architektūroje. Jo metodas lygi
namasis. Trakų pilies planinę struk
tūrą ir stilistines savybes jis gretina 
su Susy (Coucy), Rueno (Rouen) p ili
mis Prancūzijoje. Vieną Trakų pilies 
trompą jis laiko mūrytą tipiškai 
prancūzišku būdu15. Keliautojo de 
Lanua pastabos, jog Trakų pilis mū
ryta prancūzišku pavyzdžiu, nereikia 
suprasti, kad gotikinę architektūrą 
jis vadino prancūziška. Visoje goti
kinėje architektūroje, kurios pastatų 
jam teko matyti, jis galėjo skirti, kas 
išimtinai prancūziška. M. Moreliovs
kis atmeta vokiečių autorių m intį 
apie Lietuvos pilių panašumą su 
kryžiuočių pilimis. Tos pilys nevie
nodos, kryžiuočių pilys nebuvo pilys- 
slėptuvės gyventojams, jos daugiau 
panašėjo į vienuolynus. Trakų pilyje 
autorius įžiūrėjo prancūzų-flamandų 
architektūros įtaką. Be architektūri
nių mūro analogijų, savo išvadą jis 
stengėsi paremti ir ūkiniais ryšiais.

Planinio ir stilistinio pilies verti
nimo Europos architektūros istorijos 
požiūriu lig i šiol mes dar neturime ir  
todėl M. Moreliovskiui reikia pripa

žinti prioritetą šioje srityje, o jo 
samprotavimus laikyti rimto dėmesio 
verta hipoteze.

Poetams, dailininkams, istorikams 
ir aplamai romantikams daugiau rū
pėjo tai, kas vyko pilyse, negu pati 
pilių, kaip statybos ir architektūros 
paminklų, istorija. Po romantikų į 
kultūros dirvą stojus pozityvistams, 
iškilo klausimas, kada ir kieno pilis 
statyta, kokios fortifikacinės ir ar
chitektūrinės tų pilių savybės? 
Nors Trakų pilimis iš seno domima
si, tačiau mokslinio tyrinėjimo, pa
remto istoriniais šaltiniais ir archeo
loginiais kasinėjimais, joms negreit 
teko susilaukti. Tenkintasi apsilan
kymo įspūdžiais ir straipsniais vie
nu ar kitu pilies istorijos klausimu.

Kiek kitaip į Trakų p ilį pasižiū
rėjo vokiečių tyrinėtojai, ieškoję 
Lietuvoje vokiečių kultūrinės įta
kos. 1917 m. Trakuose lankėsi Bern- 
hardas Šmidas, gerai susipažinęs su 
Kryžiuočių ordino pilių architektūra 
ir gyvenęs Marienburge. Jo straips
nis, skirtas Trakams, iš dviejų dalių. 
Pirmojoje dalyje autorius dėstė L ie
tuvos istorijos žinias, susijusias su 
Trakais. Tarp kita ko, jis mini, kad 
Kęstutis ir  Vytautas buvę gerai su
sipažinę su vokiečių kultūra. Antro
ji dalis paremta autoriaus stebėji
mais natūroje, teigiant, kad mūrai 
gali pasakyti tai, apie ką ty li ra
šytiniai šaltiniai. Svarbiausia šioje 
dalyje —  pilies vertinimas architek
tūriniu požiūriu. Joje rašoma: „Dė
mesio vertas nuostabus rūpestingu
mas —  pastatas tartum nulietas. 
Viršutinio aukšto mūro sienos iš fid- 
lingo granito, taisyklingai sudėto ir 
rūpestingai išlyginto. Aukščiau vis
kas mūryta iš didelių plytų. Plytų

14 M. M o r e l o w s k i ,  Przewodnik kraj о- 15 Ten pat, p. 62— 63, 74, 201.
znawczy po Wileńszczyźnie, p. 44.
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degimas, skiedinio mišinys ir  m ūri
jim as—  tobuliausias, koks yra tik 
geriausiuose ordino valdytos Prū
sijos statiniuose. Atskirų dalių pro
filiavime nieko ypatinga, tačiau iš 
visko matyti meistro ranka. 10 m  
pločio, Чь aukščio skliautas, koks iš
likęs koplyčios fligelyje, galėjo būti 
išmūrytas tik labai patyrusio m ūri
ninko. Įsidėmėtinos langų ir durų 
angų apvalios arkos. Jas mes turi
me laikyti pažangesnės, stilistiškai 
naujoviškos pusiau gotikos bruožu. 
Visas nepriekaištingai atliktas muro 
kūrinys stebina kiekvieno senosios 
architektūros mylėtojo akį» 16.

Lankydamasis pilyje, B. Šmidas 
matė išplautas langų grotas,—  jų 
prisireikė okupantams, nes, auto
riaus žodžiais tariant, «karo metu 
kiekvienas metalo gabalas sunaudo
jamas». Tai, galima sakyti, vokiečių 
«kultūros» įnašas į paminklo apsau
gą. Šiame straipsnyje B. Šmidas tie
siai nesakė, kad Trakų arba kitos 
Lietuvos pilys būtų buvusios pasta
tytos kryžiuočių kultūros įtakoje. 
Tą jis išdrįso teigti antrosios okupa
cijos metu.

Didžiausias darbas apie Trakų 
pilį išleistas 1941 m., Tarybų val
džios metais, Kultūros paminklų 
apsaugos įstaigos rūpesčiu. Jo auto
riai —  Z. Ivinskis ir J. Borovskis 17. 
Pirmasis pateikė istorinę apžvalgą, 
paremtą rašytiniais šaltiniais, o ant
rasis —  lauko tyrinėjimais, susiju
siais su konservaciniais darbais. 
Z. Ivinskis iš vokiečių kronikų su 
geografinių vardų rodyklėmis išrin
ko žinias, kuriose minimi Trakai. 
Pirmą kartą vokiečiai apgulė Trakus

16 B. S c h m i d ,  Burgruine Traken, p. 82.
17 Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus

metraštis, t. I, Kaunas, 1941 m., p. 135—

1375 m.18, antrą kartą Trakai m ini
mi 1377 m. Tų metų vasario 2 d. 
kryžiuočiai, vadovaujami maršalo 
Godfrido fon Lindeno, pasiekę V il
nių ir Trakus. Vilniuje su jais dip
lomatinį susitikimą turėjęs Algirdas, 
o Trakuose —  Kęstutis. Šią žinią 
kartojo net keli metraštininkai: 
J. Posilgė, Torunės pranciškonų vie
nuolyno kronikininkas, Vygandas 
Marburgietis ir X V I a. Gdansko 
(Dancigo) kronikininkas K. Šiucas 
(Schütz) 19. Rašydami apie tą patį 
žygį, vienas daugiau, kitas mažiau 
pasako. J. Posilgė teigia, kad grįž
tantiems kryžiuočiams lietuviai la
bai daug žalos padarę: sunaikinę pa
slėptą maistą ir pašarus. Riteriai ir 
jų talkininkai išbadėję vos bepajėgę 
sugrįžti. Vygandas sako, kad kry
žiuočiai atėję į Kęstučio žemę prie 
Trakų su 12 000 kariuomenės, kuri 
pasiskirsčiusi į tris dalis ir teriojusi 
kraštą: vieni Merkinę, kiti Trakus ir 
treti —  Vilnių. Dėl Trakų sakoma, 
kad kryžiuočiai apgulę naują p ilį 
(novum domum). K . Šiucas pridu
ria, kad kryžiuočiai sunaikinę M er
kinės p ilį ir Trakų sritį ik i pat Tra
kų pilies, kurios paimti neįstengę. 
Dalį Vilniaus pilies jie sudeginę.

Vygando užuomina apie naują 
p ilį sakyte sako, kad 1377 m. Trakų 
vardu jau buvo vadinamos dvi pi
lys: Senųjų ir Naujųjų Trakų. Jei
gu tebūtų buvusi viena pilis, nebū
tų reikėję sakyti, kad ji nauja. 
Katra Naujųjų Trakų: salos ar pu
siasalio pilis čia turima galvoje, iš 
kronikų negalima susekti. Puolimas 
vyko žiemą, ežerai buvo užšalę, to
dėl nebuvo reikalo kalbėti apie

243i yra to darbo atspaudas, išleistas 
500 egz. tiražu.

18 SRP, II, 106, 574.
19 SRP, III, 104— 105; SRP, II, 113, 589.
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kliūtis, kurias teko nugalėti. Antra 
vertus, jeigu ir būtų pasakyta, kad 
naujoji pilis saloje, nežinia apie ku
rią kalbama, nes tuomet abi pilys 
galėjo būti salose.

Kad Kęstutis iš Senųjų Trakų 
kunigaikštystės sostinę kėlė į Nau
juosius, liudija Lietuvos Metraštis, 
kuriame sakoma, kad jis kėlėsi la
biau į vakarus, prie Galvės ežero 
kranto. Metraštyje (Bychovco kro
nikoje) šitaip rašoma: «Ir kunigaikš
tis Kęstutis paėmė ją (Birutę) jėga 
iš to miesto ir atvežė su didele pa
garba į savo sostinę Trakuose ir, 
pakvietęs savo brolius, iškėlė su 
jais dideles vestuves ir padarė tą 
Birutę savo žmona. Ir kada kuni
gaikštis Kęstutis nuvažiavo m ylią 
nuo Trakų, jam labai patiko vieta 
tarp ežerų, ir jis ten įsikūrė ir mies
tą pastatė, pavadinęs jį Naujaisiais 
Trakais, ir perkėlė savo sostinę iš 
Senųjų Trakų į Naujuosius Trakus, 
o štai jo sūnus Vytautas gimė Se
nuosiuose Trakuose. Ir toje vietoje, 
kur jis gimė, Vytautas po savo tėvo 
mirties įsteigė Dievo motinos ap
reiškimo bažnyčią ir įkurdino šven
tojo Augustino ordino vienuolius» 20.

Metraščiuose Trakai, kaip Kęstu
čio sostinė, minimi daug kartų, ypač 
konflikto su Jogaila metu, tačiau 
apie juos kalbama, kaip apie savai
me suprantamą dalyką, ir katra pi
lis Naujuosiuose Trakuose pastatyta 
Kęstučio, neįmanoma atspėti. B y
chovco kronikoje neužsimenama 
apie Galvės ežerą. Kitame, kiek 
ankstesniame, Lietuvos metraštyje 
sakoma, kad Kęstutis p ilį Trakuose 
pastatęs arčiau Galvės ežero. Tas 
posakis lyg ir liudytų, kad kalba 
eina apie pusiasalio pilį, kuri stovi

tarp dviejų —  Galvės ir Bernardi
nų —  ežerų. Viena aišku, kad Kęs
tutis į savo gyvenimo pabaigą iš Se
nųjų Trakų atsikėlė į Naujuosius ir 
čia pastatė pilį. Z. Ivinskis ir jo 
pirmtakai mano, kad tai bus ta pi
lis, katrą dabar vadiname pusiasalio.

Persikėlus Kęstučiui į Naujuo
sius Trakus, Senieji pradedami už
miršti, ir Naujieji vadinami bendru 
Trakų vardu. Kryžiuočių sudarytuo
se Lietuvos kelių aprašymuose mi
nimas kelias nuo Trakų į Senuosius 
Trakus. Vadinasi, apie 1380 m. Tra
kų vardas jau buvo perėjęs Naujie
siems Trakams.

Po Kęstučio mirties, Vytautui 
pabėgus į Ordiną, Trakai, galima 
sakyti, atsidūrė mūšio lauke. 1383 m. 
vasarą kryžiuočiai drauge su V y
tautu suruošė didelį Trakų puolimą. 
Kryžiuočių kariuomenės buvo tūks
tančiai, Vytautas atsivedė irgi ne
mažus žemaičių būrius. Pilyje gynė
si Jogailos įgula. Nors puolėjai tu
rėjo atsigabenę akmenims svaidyti 
mašiną ir bombardų, apgulimas už
truko kelias savaites ir pilis pasida
vė tik rugsėjo 11 d. Gniezno archi- 
diakono metraštyje sakoma, jog ap
gulimas užtrukęs, nes pilis buvusi 
didelė ir aukštomis sienomis ap
juosta. Paėmę Trakus, kryžiuočiai 
nuskubėjo į Vilnių, bet jo paimti 
neįstengė ir turėjo sugrįžti. Juos 
persekiojo Jogailos ir Skirgailos ka
riuomenė, apsupusi Trakų pilyje 
buvusią kryžiuočių įgulą. Apsupi
mas truko net 6 savaites. 1383 m. 
lapkričio 3 d. įgula iš apsupimo 
pasitraukė, palikdama pilį labai ap
griautą. Kryžiuočių kronikininkų 
žiniomis, griūdami mūrai padarę 
daug nuostolių pagonims. Apgulimo

20 Хроника Быховца, Москва, 1966, стр. 
54— 55.



— 96 —

metu pilis buvusi griaunama dviem 
mašinom ir vienu mūradaužiu. Tais 
pabūklais mūras buvęs taip sudau
žytas, kad įgula nebeįstengusi lai
kytis. Viename metraštyje rašoma, 
kad, Jogailai Trakų p ilį atsiėmus, 
naktį dar išgriuvęs virvės ilgumo 
(apie 17 m) mūras.

Sis Trakų pilies ėjimas iš rankų 
į rankas kronikose gana smulkiai 
aprašytas, tačiau, kur toji pilis sto
vėjo, neužsimenama, nekalbama apie 
vandens kliūtis, kurias, piliai esant 
Galvės ežero saloje, būtų reikėję 
nugalėti. Atrodo, jog kovos vyko 
dėl pusiasalio pilies. Nors ši pilis, 
kaip ir visas miestas, tuomet galė
jo būti saloje, tačiau daug lengviau 
prieinamoje. Daroma išvada, kad 
Naujuosiuose Trakuose Kęstučio 
statyta pilis buvo ta, kurią dabar 
vadiname pusiasalio pilim i ir kurio
je yra Aukų kalnas.

Po Kęstučio mirties, iki Vytau
tas pasidarė didžiuoju Lietuvos ku
nigaikščiu, Trakai šaltiniuose mažai 
beminimi. Matyt, jie nebeteko turė
tosios reikšmės. Skirgailai, kuris 
Lietuvą valdė Jogailos pavestas, 
Trakai nerūpėjo. 1391 m. rugpiūčio 
mėn. kryžiuočiai, vadovaujami ma
gistro Konrado Valenrodo, išvyko 
į didelį žygį prieš Lietuvą. Jų pul
kai pro Strėvą atvyko prie Trakų, 
bet rado juos sudegintus. Todėl jie 
pasuko naikinti Vilniaus ir Neries 
sričių21. Kodėl Skirgaila sudegino 
Trakus, dabar nelengva išaiškinti. 
Reikia manyti, kad strateginiais su
metimais, nesitikėdamas jų apginti 
ir matydamas apsupimo pavojų įgu
lai. Kad Trakų pilis nebuvo skubo
tai atstatyta, liudija Vygando kroni
kos žinia, kurioje sakoma, kad 
1394 m. rugpiūčio pradžioje ordino

magistras Konradas fon Junginge
nas, grįždamas nuo Vilniaus, buvo 
nakvynės sustojęs Trakuose22. Apie 
kokius nors karinius veiksmus čia 
neužsimenama. Peršasi mintis, kad 
Trakai tuo metu buvo apleisti. Ir 
1403 m. ordino maršalka po žygio 
prieš Gardino ir Merkinės pilis už
suko į Trakus, bet kad čia būtų vy
kęs mūšis, kronikoje neužsimenama. 
Ką-ne-ką, o jau laimėtų mūšių kro
nikų autoriai neužmiršdavo.

Nors nė viename šaltinyje įsak
miai nepabrėžiama, kad būtų kalba
ma apie pusiasalio pilį, tačiau pozi
tyvistinės krypties istorikų manyta, 
jog šios žinios salos piliai netaikyti
nos. X V  a. pradedama skirti didžioji 
Trakų pilis nuo mažosios. Kadangi 
pusiasalio pilis su priešpiliu savo 
plotu didesnė už salos pilį, tai ma
noma, jog pavadinimas atitiko rea
liąją padėtį. Be to, ir T. Makovskio 
graviūroje, darytoje apie 1600 m., 
salos pilis vadinama mažąja, o pu
siasalio —  didžiąja.

Paneigdami romantikų sudarytą 
kęstutinę tradiciją, pozityvistinės 
krypties istorikai dėl Trakų pilių  
statytojų padarė tokias išvadas: Se
nieji Trakai priklausė Gediminui, 
juos paveldėjo Kęstutis. Senuosiuo
se Trakuose gimė Vytautas. Naujuo
sius Trakus įkūrė, čia p ilį pastatė 
ir į juos savo sostinę perkėlė Kęstu
tis. Atgavęs Trakus kaip tėvoniją ir 
pasidaręs didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu, Vytautas pastatė p ilį Gal
vės ežero saloje. Kuo remiamas šis 
teiginys?

Šaltiniuose nėra užrašyta, kad tą 
pilį būtų statęs Vytautas. Spėjimai, 
paremti stilistinėmis architektūrinė
mis arba techninėmis savybėmis, 
kaip darė M. Moreliovskis ir B. Šmi-

21 SRP, III, 172—173. 22 SRP, II, 660.
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das, vargu ar gali būti tikslūs. Jų  
išvados gali tik paremti konkretes
nius įrodymus. Skaitant šaltinius, 
buvo pastebėta, kad Vytauto valdy
mo pradžioje Trakai visai neminimi. 
Vadinasi, jie buvo nuošalyje nuo 
politinio valstybės gyvenimo, ma
tyt, ir dėl to, kad po sudegini
mo nebuvo atstatyti. Pirmasis V y 
tauto vardu Trakuose sudarytas 
raštas yra 1399 m. donacija Vilniaus 
katedros kapitulai. Z. Ivinskis su
darė Vytauto buvimo Trakuose datų 
sąrašą (itinerarą)23, kuris daug ką 
pasako. 1392— 1399 m. Vytautas ne
išdavė nė vieno rašto, kuriame su
rašymo vieta būtų pažymėti Trakai. 
Ūžtat nuo 1408 m. Vytautas kas
met būna Trakuose, o kai kuriais 
metais net po kelis kartus, pavyz
džiui, 1412 —  keturis, 1413 —  ketu
ris, 1415 —  septynis ir t. t. Daugiau
sia Vytautas Trakuose laiką leido ir 
raštus davinėjo 1414— 1417 m. Kai 
kuriuose dokumentuose pažymėta 
«rašyta mūsų pilyje Trakuose». Iš 
viso to daroma išvada, kad Galvės 
ežero salos p ilį Vytautas pastatė 
apie 1407— 1408 m. Statybos pra
džia siejama su Senųjų Trakų ati
davimu vienuoliams. Atsisakydamas 
nuo pilies Senuosiuose Trakuose, jis, 
matyt, buvo nusprendęs arba jau 
pradėjęs statyti p ilį Naujuosiuose 
Trakuose.

Si pažiūra į Trakų pilių atsiradi
mo laiką pasidarė vyraujanti, ta
čiau ne vienintelė. Tebeturi šali
ninkų ir senoji romantikų pažiūra, 
kad ir Galvės salos pilis priklauso 
Kęstučiui. Naujausiu šios pažiūros 
atgaivintoju yra J. Orda 24. Pažiūrą, 
jog pusiasalio p ilį įkūręs Kęstutis,

o salos p ilį —  Vytautas, jis laiko pa
remtą spėliojimais ir dirbtiniais 
samprotavimais, be to, prieštarau
jančią istoriniams duomenims ir  vie
tinei tradicijai. Jis remiasi 1702 m. 
dokumentu, nustatančiu Trakų mies
to jurzdiko ribą. Tame dokumente 
rašoma: «Ji eina ir prasideda nuo 
Didžiosios gatvės kampo, nuo Trakų  
kanauninko pono Paulavičiaus na
mo, stovinčio šonu, esančio priešais 
Gedimino p ilį... Einant toliau tilto 
ir Kęstučio pilies link, yra sala, 
į kurią anksčiau būdavo tiltas, o iš 
tos salos į paminėtą p ilį.. .» Čia v i
siškai aiškiai pusiasalio pilis pava
dinta Gedimino pilim i, o salos —  
Kęstučio. Taip tas pilis vadinę mies
to gyventojai pagal seną tradiciją. 
J. Orda daro tokią išvadą: «Čia tie
siog minimi pavadinimai, kurie tuo
metinėje vietinėje tradicijoje buvo 
giliai įsišakniję, kiekvienam žinomi 
ir tuo metu nekvestijonuojami, jei
gu pateko į turintį praktinę reikšmę 
dokumentą». Jis mano, kad pusia
salio ir salos pilys sudarė vieną gy
nybinį kompleksą ir statytos beveik 
vienu laiku. Kryžiuočių kronikose 
minima nauja pilis, galėjusi būti 
viena iš tų pilių, tik atnaujinta po 
sunaikinimo. Jo manymu, seniausioji 
pusiasalio pilies dalis, esanti aplink 
Aukų kalną, atsiradusi jau XIII a.—  
tuo pačiu metu, kaip ir Senųjų Tra
kų pirm ieji įtvirtinimai, arba kiek 
vėliau. Salos p ilį Kęstutis įkūręs 
prieš pat 1377 m. ryšium su sosti
nės perkėlimu iš Senųjų į Naujuo
sius Trakus. Tas kronikų žinias, ku
rias ankstesni tyrinėtojai priskyrė 
pusiasalio piliai. J. Orda taiko sa
los piliai.
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23 Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus met- 24 J. O r d a ,  Trakų pusiasalio pilis,—  Valsty-
raštis, t. I, p. 15.4— 159. binės LTSR Architektūros paminklų ap
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Tyrinėtojai pozityvistai svarbiu 
savo pažiūrų argumentu laikė ke
liautojo ir diplomato Žilibero de 
Lanua žinias. Trakuose jis lankėsi 
1414 m. ir dienoraštyje užrašė, jog 
mieste būta dviejų pilių, kurių vie
na labai sena, visa iš medžių ir su
plūktos žemės. Ta senoji pilis stovė
jusi ant vieno ežero kranto, o 
antroji —  kito ežero viduryje, per 
patrankos šūvį nuo senosios. Pilis 
saloje buvusi dar visai nauja ir pa
statyta iš plytų, kaip kad stato 
prancūzai25. Šią žinią J. Orda aiš
kina taip: keliautojas į pusiasalio pi
lį žiūrėjęs iš salos pilies ir matęs 
senąją jos dalį, esančią piliakalnyje, 
kuri dabar vadinama Aukų kalnu, ir 
kuri yra buvusi ne visa pilim i, o tik 
pusiasalio pilies aukštutinę dalimi. 
Jis daro išvadą, kad pusiasalio 
gynybinės sistemos vadinamoji 
aukštutinė pilis išlaikiusi dar pir
mykščius archaiškus bruožus iš 
priešgedimininių laikų, tokius kont
rastiškus visai naujai salos piliai. 
Be to, pusiasalio pilies dalys labai 
skirtingos, primenančios Gardino ir 
Vilniaus pilių sudedamąsias dalis: 
priešpilį, arba žemutinę pilį, ir pilį, 
esančią kalne.

J. Orda mano, kad Žygimantas 
Kęstutaitis (1432— 1440) buvo nužu
dytas 1440 m. kovo 20 d. ne salos, 
o pusiasalio pilyje. Strijkovskio kro
nikoje šio įvykio priežastys taip ap
rašytos: «O visados pats, žiūrėdamas 
pro langą į Trakų miestą, kuriame 
dažniau gyveno, ir  pamatęs du ar 
tris besikalbančius, tuoj pasikvietęs, 
atskirai kiekvieną klausdavęs, apie 
ką kalbėję; jeigu kuris nors truputį 
sumišdavęs, tai liepdavęs visus kar
tu paskandinti, nežiūrėdamas įsta

tymų; tuo būdu, kai niekuo netikė
jo ir galvojo, jog visos kalbos jį lie- 
tusios, bet visų bijojo (tai yra 
kiekvieno tirono ypatybė), labai 
daug Lietuvos bajorijos ir prastų 
žmonių liepė sunaikinti». Stebėti 
pavaldinius kunigaikštis galėjęs tik 
iš pusiasalio, o ne salos pilies.

Žinoma, taip paraidžiui skaityti 
metraščių neverta. M. Strijkovskiui 
rūpėjo pasakyti, kad Žygimantas 
Kęstutaitis buvęs tironas, ir jis be- 
letristiškai pailiustravo, kaip jo įta
rumas ir žiaurumas pasireiškė. Be
letrizuotų detalių metraščiuose aps
tu, todėl juos reikia skaityti 
kritiškai, o ne paraidžiui. Kad iš 
tikrųjų didysis kunigaikštis būtų 
sekęs pro pilies langą, kas su kuo 
mieste kalbasi, reikia labai paabe
joti. Jis galėjo sekti, kas vyksta pi
lies kiemuose, ką kuždasi dvarionai, 
bajorai ir tarnai, o ne miestiečiai. 
Juk ne miestiečiai Žygimantą Kęs
tutaitė ir nužudė.

Yra kitų patikimesnių užuomi
nų, kad Žygimantas Kęstutaitis gy
veno ir buvo nužudytas pusiasalio 
pilyje. Štai kas rašoma Lietuvos 
metraštyje apie tą tragišką įvykį: 
kunigaikštis buvęs labai žiaurus k il
mingiesiems bajorams ir jų vietoje 
norėjęs išaukštinti «šuniško kraujo 
prastuolius». Daug bajorų suėmęs: 
kunigaikštį Jurijų, Lengvenio sūnų, 
pasodinęs į mažąją Trakų pilį, O lel- 
ką —  Kernavėje, o jo kunigaikštienę 
su dviem sūnumis —  Utenoje. Kuni
gaikščiai suruošė sąmokslą. «Taip 
nusprendę pasiuntė dvarioną, kilusį 
iš Kijevo, gimimo Skabeiką, ir davė 
jam tris šimtus šieno vežimų ir 
kiekviename vežime po šienu pa
slėpė po penkis ginkluotus vyrus,
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25 P. K l i m a s ,  Ghillebert de Lannoy, 
p. 119— 120.
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о vienas žmogus važnyčiojo, ir pa
siuntė tą Skabeiką į Trakus, tarsi 
dėkliniam šienui pristatyti. Pasiuntę 
Skabeiką, jie (sąmokslininkai) ėmėsi 
ieškoti Moldavijoje kunigaikščio 
Švitrigailos, o kunigaikštis A lek
sandras Čartoryskis su Skabeika įva
žiavo į Trakų p ilį Verbų sekmadie
nį. Kaip tik tuo metu kunigaikščio 
Žygimanto sūnus išėjo iš pilies 
į bažnyčią, o pats kunigaikštis Žygi
mantas klausė mišių pilyje, miega
majame. Ir kunigaikštis Čartoryskis, 
įvažiavęs su Skabeika ir su tais v i
sais vežimais į pilį, velkes uždarė, 
ir visi tie žmonės išlindę iš vežimų 
suėjo tiesiai prie kunigaikščio mie
gamojo, kur jis klausė mišių. K u
nigaikštis Žygimantas turėjo mešką, 
kurią labai mylėjo, ir kada ji, pri
ėjusi prie miegamojo, pabrozdindavo 
savo letenomis, visada ją įleisdavo. 
Kunigaikštis Čartoryskis su Skabei
ka ir su tais visais vyrais pabrozdi- 
no ranka į duris, kunigaikštis Žy
gimantas pamanė, jog tai meška, ir  
atidarė duris... Čartoryskis ir puo
lė prie jo, norėdamas užmušti, ta
čiau nieko rankoje neturėjo, tada 
Skabeika nustvėrė šakes, kuriomis 
židinyje buvo taisomos malkos ir 
tomis šakėmis smogė... ir  kraujas 
iš galvos ištiško ant sienos, jo žy
mės ir dabar tebematyti ant sienos 
jo miegamajame, didžiojoje Trakų 
pilyje»26.

Metraštis liudija Kęstučio sūnų 
Žygimantą tikrai gyvenus pusiasa
lio, arba didžiojoje, pilyje. Mažojo
je, arba salos, pilyje jis laikė kali
nius. Į salos p ilį negalėjo suvažiuoti 
ir tiek vežimų, nors tiltas ir būtų 
buvęs. Dėklą buvo gabenama į pu
siasalio pilį.

Kodėl Žygimantas Kęstutaitis 
negyveno salos pilyje, galima aiš
kinti dvejopai. Pirma, pusiasalio pi
lis buvo tėvo, o salos —  brolio, di
desnis ir garbingesnis paveldėjimas 
iš tėvo,—  anais laikais tai buvo la
bai vertinama. Antra vertus, pusia
salio pilis buvo didesnė ir patoges
nė. Tai, kad Žygimantas Kęstutaitis 
gyveno pusiasalio pilyje, sakytų, jog 
ji Kęstučio. Iš to, kad ši pilis 
XVIII a. buvo vadinama Gedimino 
vardu, nedera daryti išvados, kaip 
daro J. Orda, kad ją būtų statęs 
Gediminas. Trakų apylinkių toponi
mika tokiai išvadai nepritaria.

X V I— XVII a. aktuose yra m ini
mi vietovardžiai, susiję su Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių vardais. Antai 
viename 1535 m. dokumente m ini
mas Kęstučio kalnas, tačiau jis v i
sai ne Trakuose, o prie Vievio ežero. 
Kitame 1571 m. žemės sienų nusta
tymo akte minimas Vytauto kalnas, 
lokalizuojamas tarp Galvės ir B ir- 
vio ežerų. 1535 m. žemės dalybų 
dokumente minima Algirdo sala, 
kuri turėjo būti gana didelė, nes 
joje stovėjo totorių kilmės bajoro 
Kalimavičiaus dvaro trobesiai. Iš 
aprašymo aiškėja, kad tas dvaras ir 
tuo pačiu Algirdo sala buvo prie
šais Trakų p ilį tarp Galvės ežero ir 
kito ežero, kuris dokumente vadina
mas Kurčios vardu 27.

Nors Algirdas su Trakais netu
rėjo nieko bendra, tačiau jo vardu 
pavadinta sala. J. Orda mano, kad 
tas vardas greičiausiai susijęs ne su 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio bro
lio vardu, o su Vytauto karvedžio 
Algirdo, kuris 1396 m. nugalėjo to
torius. Tada vėl kyla klausimas, 
kaip Vytauto vardo kalnas atsirado
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už Trakų, o jo karvedžio —  Trakuo
se? Kaip nežymus asmuo pagal tra
diciją galėjo aplenkti žymiausią?

1477 m. Trakuose lankėsi Vene
cijos ambasadorius Ambraziejus 
Kontarinis (Ambrosio Contarini) ir, 
kaip dera diplomatui, aprašė savo 
įspūdžius. Jis svečiavosi pas didįjį 
Lietuvos kunigaikštį Kazimierą. Po 
ilgos ir varginančios kelionės sve
čias į Trakus atvyko vasario 12 die
ną. Miestas, matyt, jam įspūdžio 
nepadarė, nes jį vadina sodybėle ar
ba žemele. Užtat pačią pilį, kurioje 
gyveno Kazimieras, jis vadina «pa- 
locium».

Svečio pasveikinti Kazimieras 
atsiuntęs du savo bajorus, kurie jam 
buvę pristatyti kaip adjutantai. 
Antrąją viešėjimo dieną A. Konta
rinis buvęs pakviestas pas karalių 
pietų. Tam reikalui valdovas atsiun
tęs tamsiai raudono damasko rūbus, 
pamuštus sabalų kailiais. Ambasa
doriui buvusios atsiųstos taip pat 
karališkos rogės, šešiais ristais žir
gais pakinkytos. Iš šono šalia rogių 
stovėjusi Kazimiero ponų palyda. 
Šitaip iškilmingai A. Kontarinis 
įvažiavęs į pilį. Kadangi minima 
antroji po atvykimo į Trakus diena, 
vadinasi, pasiuntinys buvo apgyven
dintas ne toje pilyje, kurioje gyve
no Kazimieras.

Skaitykime toliau. Lietuvos val
dovas didingai sėdėjęs savo kamba
ryje, o šalimais —  du jo sūnūs, ap
sivilkę tamsiai raudono satino rū
bais ir buvę tokie jauni ir gražūs, 
jog atrodę kaip angelai. Salė bu
vusi pilna bajorų ir kavalierių, kad 
net nebuvę kur stovėti. Ambasado
riu i buvo paduotas suolas atsisėsti.

Kazimieras nieku būdu neleidęs 
jam kalbėti priklaupus ir prašęs bū
tinai atsisėsti. Nenoromis turėjęs tai 
išpildyti.

Kazimieras kalbėjęs per vertėją. 
Po audiencijos A. Kontarinis buvęs 
nuvestas į kitą salę, kur buvę pa
ruošti stalai vaišėms. Kazimieras su 
sūnumis atvykęs į salę, trimitams 
gaudžiant. Ambasadorius buvęs pa
sodintas šalia vyskupo. Pietus valgę 
apie 40 asmenų. Valgius į stalą, irgi 
pirma trimitams sugaudus, nešę tar
nai ant didelių padėklų, gausiai pri
krautų. Valgiai buvę pateikiami su 
peiliu, kaip Venecijoje. A. Kontari
nis pastebi, kad prie iškilmingų pie
tų stalo jam reikėjo išbūti beveik 
dvi valandas. Atsisveikindamas šei
mininkas su vaikais svečią palydė
jęs lig i salės slenksčio ir įsakęs duo
ti keliarodį. Vasario 16 d. A. Kon
tarinis išvykęs iš T rak ų 28.

Nors ir kaip įdomios A. Konta- 
rinio žinios apie jo viešnagę Tra
kuose, tačiau jos tiksliai nepasako, 
kurioje būtent pilyje jis nakvojo ir  
kurioje pietavo. Iš visko atrodo, kad 
Kazimieras jį priėmė salos pilyje. 
Tačiau teigti, kad salos pilis būtų 
buvusi reprezentacinė, galima tik 
labai atsargiai.

1517 m. per Trakus pravažiavo 
imperatoriaus pasiuntinys Zigman
tas Herberšteinas. Jis pasakoja, kad 
per pietus, iškeltus Trakų vaivados, 
susitikęs su internuotu totorių cha
nu Sich-Achmatu. Tam chanui šei
mininkai rodę deramą pagarbą; jis 
buvo saugomas, tačiau elgėsi sava
rankiškai dviejose tarp ežerų esan
čiose pilyse, apjuostose mūro siena 
ir  atiduotose jam 29. Si žinia šaky-
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tų, kad abi pilys buvo vertinamos 
vienodai, ir ne taip jau labai, jeigu 
pavestos belaisviui, o kurioje Z. Her
beršteinas pietavo, taip ir neaišku.

Kad Vytautas sustodavo salos pi
lyje, regis, visiems aišku. Tačiau 
karūnavimo iškilmes ruošė ne Tra
kuose, o Vilniuje. Žinia apie tų iš
kilmių ruošimą Trakuose literatūro
je atsirado per nesusipratimą. P ir
masis ją paleido V. Sirokomlė, 
1429 m. monarchų suvažiavimą Luc
ke perkeldamas į Trakus ir patį įvy
kį paankstindamas vieneriais me
tais. Trakų pilyje valdovų ir didikų 
suvažiavimo nebuvo. V. Sirokomle 
pasekė V. Zahorskis ir kai kurie k i
ti vėlesni autoriai.

Lietuvos metraštis nesako, kur 
Vytautas mirė, kiti šaltiniai, tame 
tarpe ir Gvaninio vardu išleistas 
veikalas, labai artimas Strijkovskio 
kronikai, teigia, kad jis miręs Tra
kuose. Rusų Sofijos metraštyje (So- 
fijskij Vremenik) parašyta, kad m ir
ties dieną (1430 m. spalio 27 d.) 
Trakų ežeruose pakilusi nematyta 
audra, ir vanduo tris dienas stovė
jęs kraujuotas.

Panašios žinios Trakų pilis apgo
bia romantikos šydu, kurio nega
lima niekinti, tačiau tiesą surasti, 
jomis pasinaudojant, labai sunku.

Apskritai iš rašytinių žinių be
veik negalima sužinoti, kaip pilys 
atrodė ir kada jos statytos. Rašiu
sieji nesidomėjo tais dalykais, nes 
tai jiems atrodė kasdieniška ir sa
vaime suprantama.

Tikslesnius atsakymus galėtų 
duoti archeologiniai kasinėjimai ir 
architektūros istorikų lauko tyrinė
jimai. Deja, šios mokslo šakos tebė
ra labai jaunos, be to, ir jos negali

atkurti to, kas yra dingę be pėd
sakų.

Pirmasis Trakų pusiasalio p ilį 
kasinėjo Eustachijus Tiškevičius. 
1854 m. vietiniai gyventojai paste
bėjo keistą reiškinį. Pilies (Aukų) 
kalne be jokios išorinės priežasties 
įgriuvo žemė. Vilniaus gubernato
rius kreipėsi į E. Tiškevičių ir pra
šė reiškinį išaiškinti. E. Tiškevičius, 
atvykęs į Trakus, apžiūrėjo visas 
įgriuvusias vietas ir padarė septy
nis perkasus. Jokių pastatų liekanų 
arba • griuvėsių neaptiko. Pasak jo, 
tai supiltas kalnas ir kokių nors pa
slaptingų urvų jame negalį būti, 
nors keturiose vietose radęs skliau
tus, o po jais —  švarų smėlį. Jam  
pasirodė, kad tie skliautai padaryti, 
pilant kalną, žemių slinkimui stab
dyti. Plytos ir skliautų mūrijimas 
liudiję jų senumą ir, esą, galimas 
daiktas, kad kalnas supiltas dar 
prieš Trakų pilies pastatymą. Be to, 
jis aptikęs krosnių pėdsakų, radęs 
plytų nuolaužų ir didelį skylėtą ne
aiškios paskirties šaukštą. Krosnis ir 
plytas palaikė vėlyvo, jo nedominu
sio pastato liekanomis, o skylėtą 
šaukštą —  kulto apeigų dalyku. 
E. Tiškevičiui pirmiausia rūpėjo pa
gonybė, todėl jis ir padarė išvadą, 
kad ant kalno galėjo būti atliekamos 
religinės apeigos. Pagonys neturėję 
m aldyklų ir savo dievus garbinę po 
atviru dangum.

Iš E. Tiškevičiaus kasinėjimų, 
kuriuos aprašė V. Sirokomlė 30, ma
tyti, kokio neaukšto mokslinio lygio 
buvo tie kasinėjimai. Tyrinėtojas 
ieškojo paslaptingų urvų ir jų ne
rado, o ką rado, į tą nekreipė dė
mesio, ir netgi nesurašė kasinėjimų 
dienoraščio. Iš jo pranešimo tik tiek

30 W. S y r o k o m l a ,  Wycieczki po Litwie 
w promieniach od Wilna, t. I, p. 54— 56.
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teaiškėja, kad kalne yra buvę mūri
niai pastatai. Jeigu radiniai būtų 
buvę detaliai aprašyti arba nupieš
ti, galima būtų spėti mūro atsiradi
mo laiką.

E. Tiškevičius pasuko romantikų 
sukurtos tradicijos keliu. Jam pilia
kalnis—  supiltas kalnas, kurio v ir
šūnėje buvo meldžiamasi pagoniš
kiems dievams. Labai galimas daik
tas, kad E. Tiškevičiaus spėjimas 
davė pradžią Pilies kalną vadinti 
Aukų kalnu. Senuose dokumentuose 
arba metraščiuose Aukų kalno var
do nėra. Bene pirmasis šį vardą į li
teratūrinę apyvartą paleido S. Lo
rencas 31, matyt, pasiduodamas 
E. Tiškevičiaus ir V. Sirokomlės su
gestijai. Žinoma, pagoniškos šven
tyklos galėjo būti pilies teritorijoje, 
tačiau kulto objektai išsiskirdavo iš 
karinių-strateginių.

Pusiasalio pilim i, kaip architek
tūros paminklu, susidomėjimas di
dėjo. Prieš pirm ąjį pasaulinį karą ją 
tyrinėjo ir savo samprotavimus pa
skelbė 1909 m. kalendoriuje archi
tektas Z. Hendelis ir V. Šukevi-

čius32. Nors V. Šukevičius buvo 
archeologas, bet Trakuose jis ne- 
kasinėjo, pasitenkindamas išoriniais 
mūro ir žemių sampilų stebėjimais.

1905 m., Krokuvos lenkų praei
ties paminklų mėgėjų draugijos pa
vestas, pilies griuvėsius tvarkė inž. 
B. Milevskis. Lėšos buvo surinktos iš 
visuomenės. Jų  užteko tik pietryčių 
bokštui nuo griuvimo apsaugoti. V i
sa kita pamažu tebegriuvo ik i 
1929 m., kada Vilniaus vaivadijos 
konservatorius, gyventojų ragina
mas, pradėjo p ilį tvarkyti. Buvo su
darytas darbų planas piliai nuo to
lesnio nykimo apsaugoti. Dirbo 
arch. inž. J. Borovskis. Pirmiausia 
pašalinta griuvėsių dalis iš donžono 
bei gyventųjų patalpų ir atidengti 
donžono vartai. Panašūs darbai bu
vo atliekami kasmet, tačiau pilies 
konservacija vyko labai lėtai. Pra
sidėjęs antrasis pasaulinis karas 
juos nutraukė. Be to, tie darbai bu
vo dirbami be archeologinių kasi
nėjimų. Archeologiniai tyrinėjimai 
pradėti tik 1960 m. Jų duomenys 
daug ką išaiškina.

2. PUSIASALIO  PILIS

Trakų pusiasalio pilies griuvė
siai tebėra miesto centre —  pusiasa
lyje, kuris įsiterpia tarp Galvės ir 
Bernardinų (Lukos) ežerų. Galvės 
ežeras supa p ilį iš šiaurės, o Ber
nardinų ežeras iš rytų ir pietryčių. 
Tik pietvakarių ir  šiaurės vakarų 
kraštu pilis rėmėsi į sausumą.

Pusiasalio pilis apėmė apie du 
ha ir buvo viena iš didžiausių feo

dalinės Lietuvos pilių. Tačiau iki 
mūsų dienų paviršiuje iš jos teliko 
menkos kai kurių bokštų ir gyny
binių sienų liekanos bei griovių žy
mės. Visi šie pėdsakai rodo, kad ji 
susidėjo iš trijų dalių: 1) priekinės 
dalies, kurią sudaro vakariniame pi
lies gale —  nuo sausumos —  netai
syklingo keturkampio formos kie
mas, apjuostas grioviu ir mūrinėmis

31 S. L o r e n t z ,  Wycieczki po województ- 32 Kalendarz illustrowany „Kurjera Litew-
wie Wileńskiem, Wilno, 1932, p. 18. skiego" na rok 1909, Wilno.
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sienomis bei bokštais; 2) aukštuti
nės pilies —  teritorijos viduryje 
esanti 12— 14 m aukščio kalva (daž
nai vadinama Aukų kalnu) stačiais 
šlaitais ir beveik 50 m ilgio ir iki 
20 m pločio gana lygia aikštele v ir
šuje, kurioje dar X IX  a. pirmojoje 
pusėje ir viduryje buvo matyti mū
rinių pastatų žymių; 3) žemutinės 
dalies —  į šiaurės rytus nuo kal
no—  pusiasalio gale esąs trikampis 
kiemas, saugomas iš pietvakarių 
aukštutinės pilies kalno, o iš kitų 
pusių apsuptas Galvės ir Bernardi
nų ežerų.

Jau seniai buvo stengiamasi iš
aiškinti, kada ši pilis statyta, ar ji 
iškart apėmė visą plotą, ar pa
laipsniui išaugo apie pilies kalną, 
koks buvo jos vaidmuo kovų su kry
žiuočiais metais. Menki griuvėsiai 
žemės paviršiuje ir negausios, daž
niausiai labai lakoniškos rašytinių 
šaltinių žinios neleido bent kiek iš
samiau atsakyti į minėtus klausi
mus, dažniausiai tekdavo apsiriboti 
paprasčiausiais spėjimais ir prielai
domis.

Kaip minėta, iš rašytinių šaltinių 
ne visada aišku, kuri Trakų pilis 
(salos, pusiasalio ar Senųjų Trakų) 
minima. Rašytinių šaltinių žinios ne 
tik lakoniškos, labai nepilnos, bet 
kartais netgi prieštaringos.

Sakysim, bene ankstyviausiame 
šią pilį neabejotinai mininčiame do
kumente, apie 1387— 1392 m. suda
rytame «Rusų miestų sąraše», nu
rodoma, kad Senuosiuose Trakuose 
yra mūrinė pilis, Trakuose prie eže
ro (t. y. pusiasalyje) esanti pilis su

dviem mūro sienom ir medine aukš
tutine pilim i, o saloje —  mūrinė pi
lis 33. Remdamiesi šia žinia ir inter
pretuodami ano meto terminologiją, 
galėtume teigti, kad X IV  a. pabai
goje dvi pilies dalys (gal būt, prie
kinė ir žemutinė) jau buvo su m ūri
nėmis gynybinėmis sienomis, o ant 
kalno stovėjusi aukštutinė pilis —  
medinė34.

Tuo tarpu po keliolikos metų —  
1414 m. pradžioje —  per Trakus va
žiavęs flamandas Žiliberas de Lanua 
mini, čia esant visai naują mūrinę 
pilį saloje ir seną «ištisai iš medžio 
pastatytą» pusiasalio p ilį35. Taigi 
abiejų šaltinių duomenys priešta
rauja. Matyt, kad arba vieno iš jų 
pateikiami duomenys klaidingi, ar
ba pirmasis šaltinis —  «Rusų miestų 
sąrašas» —  greičiausiai ne visai tiks
liai datuotas. Žinios apie Trakus ir 
iš viso Lietuvos miestus į sąrašą 
galėjo būti įtrauktos ir X V  a. pra
džioje.

Rašytinių šaltinių trūkumas, iš
likusių žinių lakoniškumas ir prieš
taravimai neleido tiksliau nustatyti, 
kada ši pilis buvo pastatyta, kaip ji 
atrodė kovų su kryžiuočiais metu. 
Įvairiai interpretuojant rašytinių 
šaltinių žinias, susidarė kelios nuo
monės dėl Trakų pusiasalio pilies 
pastatymo datos ir kitais klausimais.

Plačiausiai Trakų pusiasalio pi
lies istoriją išnagrinėjo J. O rda36. 
Remdamasis rašytinių šaltinių in
terpretavimu ir išlikusių pilies mū
rų bei jos plano analize, jis priėjo 
išvadą, kad ši pilis yra senesnė ne 
tik už salos pilį, bet ir už Senųjų

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ П DC□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

33 M. H. Тихомиров, Список русских 
городов дальних и ближних,— «Истори
ческие записки», т. 40, стр. 224.

34 Р. Батура, Оборонительные укрепле
ния некоторых центров Литвы XIV ве
ка,— Материалы VI-ой конференции по

истрии науки в Прибалтике, Вильнюс, 
1965, стр. 86—88.

35 P. Klimas, Ghillebert de Lannoy, 
p. 119—120.

36 J. Orda, Trakų pusiasalio pilis, p. 49—60.
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Trakų pilį; pradžią Trakų pusiasalio 
piliai davęs tipiškas ankstyvas pi
liakalnis, esąs pilies teritorijoje ir 
nuo X IX  a. antrosios pusės dažnai 
be jokio pagrindo vadinamas «Au
kų kalnu». J. Orda, išnagrinėjęs ra
šytinius šaltinius, pasisakė, kad ši 
pilis buvo kryžiuočių puolama 1382 
ir 1383 m. Kartu J. Orda, remda
masis detaliu išlikusių mūrų apžiū
rėjimu, nuneigė spaudoje pasiro
džiusį teiginį, kad priekinė pilies* 
dalis esanti žymiai vėlesnė. Jis įro
dė, kad šios dalies mūrai yra archa- 
iškiausi, kad šios pilies dalies nega
lima vadinti priešpiliu, o reikia va
dinti priekine pilies dalimi.

Tačiau J. Ordos darbas kartu 
parodė, kad pilies istorijai, ypač jos 
seniausiam laikotarpiui, pažinti dar 
labai trūksta duomenų ir daugeliu 
atvejų prisieina tik spėti.

Pilniau pilies istorijai nušviesti 
būtinai reikėjo papildomų duome
nų, kurių galėjo duoti pilies terito
rijos archeologiniai kasinėjimai.

1960— 1961 m., konservuojant
priekinės pilies dalies pietvakarių 
bokšto griuvėsius, buvo išvalytos šio 
bokšto liekanos nuo griuvenų ir ty
rinėta jo aplinka37. 1962— 1964 m. 
Lietuvos TSR  Mokslų akademijos 
Istorijos instituto archeologai išty
rė dalį šios teritorijos (apie 3500 m2), 
norėdami išaiškinti pilies planą ir 
surinkti duomenų jos istorija i38. 
Plačiausiai kasinėta kalno viršuje 
esanti aikštelė (ištirtas 582 m2 plo
tas), kalno pašlaitė ir priekinės pi
lies dalies bokštų aplinka bei pilį 
supęs griovys.

Kasinėjant buvo surasta dar tri
jų bokštų ir dviejų m ūrinių pasta
tų pamatai bei griovių kraštus stip
rinusių sienų liekanos. Tai* leido 
atkurti tikslesnį pilies planą ir iš
skirti du didesnius pilies statybos 
laikotarpius. Be to, šie kasinėjimai 
parodė, kad pilis išsyk apėmė visą 
plotą, o ne palaipsniui išaugo.

Tačiau daug pilies plano ir sta
tybos detalių liko nepakankamai iš
aiškintų. Todėl 1964— 1968 m. pilies 
teritoriją toliau kasinėjo Spec. 
mokslinė gamybinė restauracinė 
dirbtuvė 39. Surasti dar vieni pietry
čių sienoje buvę vartai ir Bernar
dinų ežero pakrantėje, ties kalno 
pietryčių galu, buvusio bokšto pa
matai bei žymės tilto per griovį tarp 
priekinės pilies dalies ir aukštutinės 
pilies.

Visa pastarųjų metų iš kasinėji
mų sukaupta medžiaga leidžia mums 
kiek tiksliau nušviesti seniausią Tra
kų pusiasalio pilies istoriją, išskirti 
du didesnius pilies statybos laiko
tarpius.

P i r m a s i s  p i l i e s  s t a t y 
b o s  l a i k o t a r p i s .  Kasinėjimai 
parodė, kad pradžioje atlikti dideli 
žemės darbai: iškastas griovys, atsky
ręs ir saugojęs p ilį nuo sausumos (iš 
šiaurvakarių ir pietvakarių), taip 
pat griovys, atskyręs priekinę pilies 
dalį nuo aukštutinės pilies; apie že
mutinę pilį, Galvės ir Bernardinų 
ežerų pakrante, supiltas žvyro ir 
molio pylimas, kurio išorinis šlaitas 
leidosi tiesiai į vandenį. Kad pilis 
stovėtų pakilesnėje vietoje, domi
nuotų aplinkoje ir jos išoriniai šlai-

37 Kasinėjimams vadovavo SMRGD bendra- R. Jarmalavičienė. Radiniai saugomi Tra-
darbė archeologė I. Jučienė. kų muziejuje.

38 Kasinėjo moksl, bendradarbiai: O. Kun- 39 1964— 1966 m. kasinėjimams vadovavo
cienė, I. Mulevičienė, L. Nakaitė, K. Na- I. Jučienė, 1967— 1968 m.— K. Mekas,
viekas, A. Tautavičius ir architektė
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tai būtų aukštesni bei statesni, prie
kinės pilies kiemo pakraščiais su
piltas gana storas žvyro, žemių 
sluoksnis.

Storiausias (iki 2,3 m storio) su
pilto žvyro sluoksnis rastas prieki
nio pilies kiemo pietryčių kampe, 
kur užpilta nedidelė ežero pakrantė
je buvusi pelkė. Toliau į šiaurės ry
tus kiemo pakraščiu supiltas sluoks
nis palaipsniui plonėja, daugiau už
piltas tik pats kiemo pakraštys, 
buvusios kalvos šlaito viršutinė da
lis, kad šlaitas nuo ežero būtų sta
tesnis. Kiemo šiaurės vakarų pa
kraštys paaukštintas 0,8— 1 m. Tuo 
tarpu kiemo viduryje supiltų sluoks
nių nepastebėta.

Po supiltu žvyru yra išlikęs se
nasis žemės paviršius —  buvusi ve
lėna. Ji kai kur, padengta smulkių 
degėsių kruopelėmis. Galimas daly
kas, jog, prieš statant pilį, teritori
joje buvo nudeginta smulkesnė aug
menija, kad nekliudytų darbams.

Senajame žemės paviršiuje, nei 
priekinėje pilies dalyje, nei kalno 
aplinkoje, nei už kalno esančiame 
kieme, aiškesnių žmogaus gyvenimo 
pėdsakų nerasta. Tai rodytų, kad 
pusiasalio pilis buvo statoma tuo 
metu negyventame plote —  ne prie 
piliakalnio ar buvusioje gyvenvietė
je. Todėl suprantama, kad, pastatęs 
naują pilį, valdovas pavadina ją 
tuo pačiu vardu. Iš pradžių —  tai 
Naujieji Trakai, o paskui —  tiesiog 
Trakai. Tuo tarpu pirmieji Trakai 
jau 1384 m. vadinami Senųjų Tra
kų vardu, kuris išlieka ik i šių die
nų. Jei dabartinė pusiasalio pilis 
būtų buvusi statoma šalia gyvenvie
tės, tai ji būtų gavusi tos gyvenvie
tės vardą ir jį išsaugojusi.

Taigi pusiasalio pilis Trakuose 
statoma ne kokiai stambesnei gy
venvietei apsaugoti, o parinkus sau
gesnę, sunkiau prieinamą vietą. Ji

turėjo duoti pradžią Trakų miestui, 
išaugusiam šalia pilies, pavojaus 
metu suteikti saugų prieglobstį.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad 
pilies statybos pradžioje supiltuose 
sluoksniuose yra plytgalių ir kalkių 
skiedinio gurvoliukų. Tai rodo, kad 
lygiagrečiai su žemės darbais prie
kinėje pilies dalyje ėjo ir mūro 
darbai.

Tokiu būdu žemės pylim ų su rąs
tų sienomis, kuriuos palaipsniui bū
tų pakeitę mūriniai bokštai ir sie
nos, priekinėje dalyje nebuvo. Ji 
išsyk statyta mūrinė, nes nuo sau
sumos turėjo būti stipriausi įtv irti
nimai.

Priekinės pilies dalies gynybi
nius įrengimus sudarė apsauginis 
griovys nuo sausumos, už jo aukš
tyn kyląs (nuo 3— 4 m iki 7— 8 m 
aukščio) status šlaitas ir jo viršuje 
pastatyta mūrinė siena ir bokštai. 
Griovio pločio ir gylio nustatyti ne
galima, nes jis pasikeitė antruoju 
pilies statybos laikotarpiu, X V  a. 
pirmojoje pusėje. Aišku tik, kad iš 
šiaurės vakarų pelkėto slėnio dugne 
iškastas griovys buvo ne daugiau 
kaip 12— 14 m pločio ir apie poros 
metrų gylio (nuo dabartinio žemės 
paviršiaus). Jo dugnas apsemtas 
vandens. Tuo tarpu iš pietvakarių, 
kur prie pilies prieina aukštuma, 
griovys bus buvęs platesnis. Jo vie
ta dabar užstatyta miesto pastatais 
ir tyrinėjimams neprieinama.

Už griovio kilo status (7— 8 m 
aukščio) šiaurės vakarų pilies šlai
tas. Nuo Bernardinų ežero šlaitai 
žemesni (3— 5 m aukščio).

Priekinę pilies dalį nuo kalno 
skyrė taip pat griovys (apie 15 m 
pločio ir ik i 4 m gylio), kurio šiau
rės vakarų galas rėmėsi į Galvės 
ežerą, o pietrytinis —  į Bernardinų 
ežerą. Griovio dugnas, atrodo, bus 
buvęs sausas.
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1 — salos pilis, 2 — tiltas į miestą, 3 — pusiasalio 
pilis, 4 — bažnyčia, 5 — buv. Bernardinų vienuolynas

Priekinėje pilies dalyje greičiau
siai buvo šeši ar net septyni ketur
kampiai įvairaus dydžio bokštai: 
keturi iš jų —  kiemo kampuose ir 
po vieną ties pietryčių, pietvakarių 
ir šiaurės vakarų krašto sienos v i
duriu. Ties pietvakarių krašto vidu
riu stovėjusiame bokšte, tur būt, 
buvo pagrindiniai pilies vartai. Piet
ryčių sienoje —  nuo Bernardinų eže
ro —  nedideliame bokštelyje buvo 
antri, tarsi atsarginiai, vartai.

Trys kampiniai bokštai nuo sau
sumos (pietryčių, pietvakarių ir 
šiaurės vakarų) bei pagrindinių pi
lies vartų bokštas buvo didesni; 
šiaurės rytų kampe stovėjęs kiek 
mažesnis, ir mažiausi bokštai ties 
šiaurės vakarų ir pietryčių sienos 
viduriu.

Sveikiausias —  pietryčių bokštas, 
stovėjęs Bernardinų ežero krante. 
Dalis jo sienų išliko iki ketvirtojo 
aukšto. Tai vienintelis bokštas su 
kontraforsais kampuose. Jis yra apie 
15X15 m dydžio, jo sienos (3,2—  
3,3 m storio) mūrytos beveik išti
sai iš akmenų, viduje yra 8,5 X  
X8,5 m dydžio patalpos. Nuo ket
virtojo aukšto bokšto sienų pavir
šius išorėje ir viduje mūrytas iš p ly
tų. Durys į pirmąjį aukštą su 
negiliu pusrūsiu yra šiaurės rytų sie
noje. Greta jų, arčiau šiaurinio 
kampo,—  mažesnės durys į korido
rių ir jo gale esantį laiptų narvelį. 
Šie laiptai jungė visus likusius 
aukštus. Antrajame ir trečiajame 
aukšte buvo mediniai perdengimai 
ir siauri gynybai pritaikyti langai. 
Ketvirtajame (ir, tur būt, penktaja
me) aukšte langai didesni. Manoma, 
kad šie aukštai pritaikyti pilies val
dovui ar įgulai gyventi.

Kai XVII a. viduryje pilis bu
vo apgriauta ir neteko karinės reikš
mės, pietryčių bokštas pritaikytas 
kitiems reikalams. Jo pusrūsis ir 
pirmasis aukštas užversti griuveno
mis, o viršutinių aukštų sienos iš v i
daus nutašytos, paliktos tik 2,3— . 
2,8 m storio, iškirsti didesni ketur
kampiai langai; išmūrytos pertvaros 
bokštą dalijo į kelis kambarius.

Šis bokštas 1963— 1965 m. kon
servuotas ir iš dalies atstatytas40.

40 Griuvėsių konservacijai ir dalinei bokštų restauracijai vadovavo SMRGD architek
tas S. Mikulionis.
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Pietvakarių bokštas dydžiu ir iš
planavimu panašus į pietryčių bokš
tą. Jis taip pat turi pusrūsį, įėjimus 
į pusrūsį ir viršutinius aukštus. Šio 
bokšto sveiki išliko du aukštai ir 
dalis trečiojo. Bokšto griuvėsiai 
I960— 1961 m. konservuoti.

Siaurės vakarų kampe stovėju
sio pirmojo bokšto tėra tik pamatai, 
kurie surasti 1963 m. po dabar te
bestovinčio mažesnio bokšto griuvė
siais. Senasis bokštas buvęs apie 
15X15 m dydžio. Jo šiaurės vakarų 
sienos storis —  3,7 m, o kitų sienų 
net 3,9— 4 m. Taigi patalpa bokšto 
viduje galėjo būti tik apie 7X7,5 m 
dydžio. Kiek daugiau išliko šio bokš
to šiaurės rytų ir šiaurės vakarų 
sienų pamatų, kurie panaudoti vė
liau čia statytam mažesniam bokš
tui plonesnėmis sienomis. Senojo 
bokšto pietrytinės ir pietvakarinės 
sienų pamatai daug daugiau nuar
dyti. Jų liekanų galime rasti tik 
2,5— 2,9 m gylyje nuo dabartinio 
kiemo paviršiaus.

Galima spėti, kad senasis kampi
nis bokštas buvo smarkiai apgriau
tas 1383 m. mūšiuose, ir apgriuvusio 
bokšto akmenys panaudoti sku
biam pilies sienų remontui bei nau
jo, mažesnio, bokšto statybai. Išliku
sių pamatų viršuje matyti iš mūro 
išluptų akmenų lizdai, o ant piet
rytinės sienos pamatų gulėjo dar 
apie 70 cm ilgio geležinis laužtuvas. 
Tačiau prie šių pamatų liekanų v i
sai nerasta nei kalkių skiedinio tru
pinių, nei skaldos, kuria užpildyda
vo akmenų tarpueilius. Matyt, ir 
griuvenos buvo sunaudotos statybai.

Naujas mažesnis bokštas ant se
nojo bokšto pamatų dalies buvo pa
statytas ne anksčiau kaip pačioje 
XIV a. pabaigoje, nes naujojo bokš
to asloje, molio sluoksnyje, kuris 
dengia senojo bokšto pamatų viršų, 
surasta viena X IV  a. pabaigos L ie

tuvos monetėlė su stiebų vartais 
vienoje pusėje ir ietigaliu bei kry
žium i—  kitoje, taip pat du apdilę 
X IV  a. pabaigos ar X V  a. pradžios 
Prahos grašiai.

Atrodo, kad senajame šiaurės 
vakarų bokšte pusrūsio nebuvo.

Jau seniau spėta, kad ties prie
kinės dalies pietvakarių sienos v i
duriu turėjo stovėti bokštas, kuria
me galėjo būti pilies vartai. Tiesia 
linija pilies pietvakarių siena turi 
apie 85 m ilgio (atstumas tarp kam
pinių pietryčių ir pietvakarių bokš
tų) ir iš kampinių bokštų visą ją 
apginti gana sunku. Be to, ties šios 
sienos viduriu iš pietvakarių prieina 
aukštuma, todėl pilis čia lengviau
siai puolama.

XVIII a. ši pilies dalis buvo la
bai apnaikinta, atidavus ją domini
konams, kurie čia pradėjo statyti 
apie 50 m ilgio ir 26 m pločio baž
nyčią. Jos šiaurės rytų galas stovė
jo priekiniame pilies Kerne, o piet
vakarių galas —  už pilies. Statybai 
pritrūkus lėšų, bažnyčios šoninė 
pietrytinė nava buvo perstatyta 
į dviejų aukštų vienuolyno korpusą, 
o šiaurės vakarų nava —  paversta 
vienuolyno bažnytėle. Centrinės na
vos vietoje —  tarp abiejų pastatų —  
liko 8,5 m pločio kiemas, kuriame 
dar matyti buvusio pilies griovio 
žymės.

1964 m. rudenį kieme, griovio 
šiaurės rytų pakraštyje, iškastas ne
didelis perkasas. Griovio pakrašty
je, 2,6 m žemiau kiemo lygio, su
rasti 3,4 m storio sienos pamatai, 
kurie įleisti daugiau kaip 5,5 m 
nuo dabartinio kiemo lygio. Griovio 
gylio nepavyko nustatyti. Nuo sie
nos į šiaurės rytus —  į pilies kie
mą —  buvusi patalpa, kuri užversta 
griuvenomis.

M inėtieji radiniai patvirtina spė
jimą, šioje vietoje stovėjus bokštą.
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Bokštas buvęs keturkampis, kurio 
bent 9 m pločio dalis išsikišo iš gy
nybinės sienos —  tai buvęs vienas iš 
labiausiai išsikišusių gynybinėje sie
noje ir greičiausiai vienas iš didžiau
sių bokštų. Jo viduje buvo ne ma
žesnė kaip 8,5 X  8,5 m dydžio patal
pa bei daugiau kaip 4,5 m gylio 
rūsys.

Jei iš tiesų čia buvo pilies var
tai, tai jų padėtis patogi ir tuo at
žvilgiu, kad juos galėjo ginti šau
liai iš gretimų kampinių bokštų, 
stovėjusių už 35 m.

Kada ir kodėl šis bokštas nu
griautas, per kur tuo metu įvažiuo
jama į pilį, tebėra neaišku. Iš turi
mų duomenų atrodo, kad bokštas 
nugriautas anksčiau, negu prasidėjo 
dominikonų bažnyčios statyba, nes 
pilies išorinis griovys iš dalies užly
gintas ir jo dugnas (2,5 m gylyje 
nuo kiemo paviršiaus) išgrįstas ak
menimis. Griovio kraštas prie pilies 
sutvirtintas 80 cm storio iš akmenų 
mūryta sienele, kurios išliko 3,6 m 
aukščio dalis.

Siaurės rytų kampe, Bernardinų 
ežero pakrantėje, gamtos labiau ap
saugotoje pilies dalyje pastatytas 
mažesnis keturkampis bokštas. Jis 
tik 10X11 m dydžio, jo sienos 2—  
2,4 m storio. Bokštas taip pastaty
tas, kad iš jo galima būtų apšau
dyti priekinę pilies dalį, nuo kalno 
skyrusio griovio dugną ir šio grio
vio krašte esančią pilies kiemo šiau
rės rytų sieną.

Keturkampis bokštas kelis kar
tus remontuotas; yra vėliau įreng
tas, skliautais perdengtas rūsys, pa
verstas kalėjimu. Prie pietvakarių 
sienos kieme buvę kažkokie priesta
tai, greičiausiai kalėjimo sargams.

Vakarinis priekinės pilies dalies 
bokštas stovi kiemo šiaurės vakarų 
krašte, ties gynybinės sienos vidu
riu, visiškai gynybinės sienos išorė

je. Šio bokšto siena iš kiemo su
tampa su gynybine siena, ir joje yra 
tik apie 1 m pločio durų anga, pro 
kurią patenkama į 4X4,4 m dydžio 
patalpą bokšto viduje. Iš lauko 
bokštas netaisyklingo keturkampio 
formos, nes šiaurės rytų ir pietva
karių sienos trumpesnės (6 ir 6,5 m),
0 šiaurės vakarų —  ilgesnė (8,5 m). 
Nevienodas ir sienų storis (2,2—  
2,6 m). Bokšto išoriniai kampai mū
ryti iš plytų, į sienas įm ūryti ketur
kampiai rąstai. Galimas dalykas, 
kad bokštas pastatytas ir vėliau —  
po 1383 m. mūšių. Šį klausimą ga
lima bus išspręsti, tik atidengus ir 
ištyrus visą kiemo šiaurės vakarų 
kraštą supančią gynybinę sieną ir 
kultūrinį sluoksnį.

Kadangi šio bokšto iki mūsų die
nų teliko pamatai ir šiaurės rytų 
kampas, tai ne visai aišku, kaip bu
vo susisiekiama tarp bokšto aukštų. 
Juos galėjo jungti viduje mediniai 
laiptai arba nuo kiemo sienoje ant
rajame aukšte prasidedąs laiptų 
narvelis.

Septintasis nedidelis bokštas sto
vėjo ne ties pietryčių (nuo Bernar
dinų ežero) gynybinės sienos vidu
riu, bet arčiau pietryčių bokšto —  
25,70 m nuo jo į šiaurės rytus. D y
džiu jis panašus į vakarinį bokštą, 
bet beveik visas yra pilies kiemo 
viduje. Jo tėra tik pamatai ir dalis 
pirmojo aukšto sienų. Į jas, kaip ir
1 vakarinio bokšto, buvę įm ūryti ta
šyti rąstai. Visą pirmąjį aukštą už
ėmė įvažiavimui skirta patalpa. 
Bokšto išoriniame šone esanti vartų 
anga yra 2,15 m pločio, o iš kie
m o—  2,75 m pločio. Pats bokštas 
netaisyklingos formos, kiemo link 
plonėjančiomis išorinėmis sienomis. 
Jo dydis iš lauko apie 8X6,6 m.

Visi priekinės pilies dalies bokš
tai, išskyrus Bernardinų ežero pa
krantėje stovėjusį vartų bokštelį, iš-
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sikiša iš gynybinės sienos. Iš jų pi
lies gynėjai galėjo apšaudyti sienas 
puolančius priešus. Pietryčių ir piet
vakarių bokštuose iš sparno galima 
buvo apšaudyti vartų puolėjus. Visi 
bokštai greičiausiai buvo dengti len
telėmis, nes čerpių aplink juos ne
rasta.

Priekinės pilies dalies gynybinės 
sienos mūrytos beveik ištisai iš ak
menų. Vidutiniai ir didesni akme
nys dėti eilėmis, tarp jų likę tarpai 
užpildyti kone išimtinai akmenų 
skalda ir skiediniu. Daugiausia išli
ko tik sienų pamatai (ir tai ne v i
sur—  nėra dalies pietvakarių sienos 
pamatų), o kai kur ir žemutinė sie
nos dalis. Liekanos rodo, kad sienos 
nevienodo storio, nevienodai giliai 
įkasti pamatai. Matyt, sienos m ūry
tos ne vienu metu.

Pirmiausia sienos, tur būt, mū
rytos nuo sausumos —  iš pietvakarių 
ir šiaurės vakarų. Įdomios yra piet
vakarių sienos liekanos prie pietry
čių bokšto šiaurės vakarų sienos. 
Čia siena mūryta iš vidutiniškų ak
menų ir yra 3,2 m storio. Jos piet
ryčių galas pasuktas stačiu kampu 
į šiaurės rytus, kampas mūrytas iš 
plytų. Tačiau toliau į šiaurės rytus 
ji netęsta, o prie posūkio pastatytas 
kampinis bokštas. Matyt, iš pradžių 
pilies kiemo pietryčių kampe bokš
tas nebuvo numatytas, panašiai kaip 
senojoje Kaimo jpilyje, Lydos ir 
Medininkų pilyse. Pakeitimai dary
ti jau dirbant —  išmūrytas ketur
kampis kampinis bokštas ir  gyny
binė siena toliau į šiaurės rytus, 
Bernardinų ežero pakrante, mūryta 
jau nuo jo šiaurės rytų sienos.

Gynybinė siena kiemo pietryčių 
pakraščiu vesta kiek į išorę išlenk
tu lanku, prisitaikant prie ežero 
kranto ir stengiantis kiek galima 
padidinti kiemą. Ji nevienodo sto
rio; prie pietryčių bokšto —  2,5 m,

o toliau kiek plonėja ir yra tik
2,2 m. Sienos pamatai visur siekia 
natūralų gruntą, visur perkastas 
storas supiltasis sluoksnis (vietomis 
iki 2,3 m storio). Į nejudintą grun
tą įleista tik apatinė akmenų eilė- 
Kadangi sienos pamatai remiasi 
į buvusios kalvos šlaitą, tai išorinio 
sienos krašto (nuo ežero pusės) pa
matų akmenys įkasti giliau, nes ten 
ir nejudintos žemės paviršius yra 
giliau. Pamatų vidinio ir išorinio 
krašto gylio skirtumas kartais pa
siekia 60— 70 cm.

Prie pietryčių bokšto siena mū
ryta beveik ištisai iš akmenų, tar
pai tarp jų užpildyti akmenų skal
da, o toliau į šiaurės rytus kai kur 
paviršiuje įmūryta viena kita p ly
ta. Protarpiais į sieną buvę įm ūryti 
keturkampiai (iki 30X30 cm storio) 
skersiniai rąstai.

Kiemo šiaurės vakarų— vakarų 
pakraščio gynybinė siena (3 m sto
rio) išmūryta taip pat beveik išti
sai iš akmenų ir taip pat kiek iš
lenkta išorėn. Jos pamatai įleisti 
palyginti negiliai ir tik į supiltą 
gruntą, jie natūralaus žemės pavir
šiaus nesiekia. Pamatų apačioje yra 
tik viena ar dvi eilės skiediniu ne
surištų akmenų. Ant jų dėtos dar 
dvi įvairaus dydžio akmenų eilės, 
surištos skiediniu, o aukščiau siena 
mūryta iš rūpestingiau parinktų 
akmenų, yra lygi. Taigi sienos pa
matus sudaro 3— 4 akmenų eilės, 
įleistos į supiltą gruntą tik 80—  
90 cm.

Prie pietvakarių bokšto yra sie
nos dalis (tik 29 m), kurios pama
tai siekia nejudintą gruntą, 2,8 m 
gylyje. Ši sienos dalis išmūryta- 
perstatyta antruoju pilies statybos 
laikotarpiu. Likusioji sienos dalis 
turėtų priklausyti pirmajam staty
bos laikotarpiui. Kai kur jos pavir
šiuje akmenys tarsi apdegę.
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Kiemo šiaurės rytų krašte tiesi
2,2 m storio siena jungė šiaurės va
karų bokšto rytinį kampą su šiaurės 
rytų bokšto šiaurės vakarų siena. Ji 
mūryta ant griovio, skyrusio priekinę 
pilies dalį nuo kalno, krašto. Sienos 
pamatams ir žemutinei jos daliai at
vežti dideli (iki 60— 70 cm skersmens) 
akmenys. Tarp akmenų joje kiek 
daugiau plytgalių ir plytų. Apie 4 m 
aukščio sienos žemutinė dalis remiasi 
į griovio kraštą. K iek ji buvo iškilusi 
virš priekinės pilies dalies kiemo, ga
lima tik spėlioti. Greičiausiai ne ma
žiau kaip 5 m. Tuo būdu jos aukštis 
nuo griovio dugno būtų siekęs bent 
9 m. Maždaug kiemo lygyje ir šioje 
sienoje vienur kitur buvę įm ūryti 
stori keturkampiai skersiniai rąstai. 
Griovyje prie sienos pamatų rasta 
nemažai griuvenų, kurių tarpe daug 
plytų skaldos. Atrodytų, kad viršu
tinė sienos dalis arba bent jos pa
viršius buvo mūrytas iš plytų 
(30,5— 31,5 cm ilgio, 13— 13,5 cm 
pločio bei 9 cm storio) be ryškesnių 
išilginių braukų.

Arčiau šiaurės vakarų kampinio 
bokšto, ties kalno vakariniu kampu, 
sienos liekanose pastebėta įmūrytų 
vertikalių ir horizontalių įstrižai sie
nos krypčiai rąstų galų. Spėjama, 
kad šioje vietoje galėjęs būti tiltas 
per griovį iš priekinės pilies dalies 
į kitą pilies dalį. Tačiau kol kas 
neaiškus nei tilto plotis, nei tolesnė 
kelio kryptis.

Gynybinių sienų aukštis tebėra 
nenustatytas. Neturime duomenų, 
kuriais remdamiesi galėtumėme api
būdinti ir sienų viršuje buvusias šau
lių  galerijas.

Tuo būdu, ligšiolinių tyrinėjimų 
duomenimis, jau pirmutiniu statybos 
laikotarpiu priekinę pilies dalį suda
rė griovio nuo sausumos atkirsta ga
na stačiais šlaitais kalvos dalis su 
viršuje netaisyklingu keturkampiu

kiemu, kurį juosė akmeninės (2—
3,2 m storio) sienos ir saugojo šeši 
ar septyni keturkampiai bokštai. Jo
je buvo bent treji vartai: vieni —  
pietvakarių sienos viduriniame bokš
te patekti į p ilį iš sausumos, antri —  
bokštelyje Bernardinų ežero krante 
ir treti —  susisiekti su likusia pilies 
dalimi šiaurės rytų sienoje.

Likusią pilies dalį, saugomą nuo 
sausumos mūrinės priekinės pilies, 
pirmuoju laikotarpiu supo tik žemės- 
molio pylimas ir medžio įtvirtinim ai, 
kuriuos dar mini X V  a. pradžios ra
šytiniai šaltiniai.

Šio pylimo išliko tik nežymių 
pėdsakų, nes jis buvo suardytas, mū
rijant akmenines gynybines sienas 
ežerų pakrante. Išlikusios pylimo žy
mės Galvės ežero krante rodo, kad 
pylimas buvo daugiau kaip 4 m aukš
čio, supiltas iš žvyro, tik kai kur su
stiprintas moliu. Ant pylimo turėjo 
stovėti medinė siena. Tačiau jokių 
jos pėdsakų nėra.

Kalno viršuje buvusių pirmųjų 
medžio ir žemės įtvirtinim ų pėdsakų 
taip pat nerasta. Juos mini tik rašy
tiniai šaltiniai. Todėl negalime atsta
tyti pirmosios aukštutinės pilies 
plano.

Pilies kiemai buvo neužstatyti, to
dėl įgula turėjo gyventi daugiausia 
bokštuose.

Kada pilis pastatyta? Kasinėjimai 
tiesioginio atsakymo nedavė. Tačiau 
surinkti radiniai ir jų sulyginimas su 
rašytinių šaltinių duomenimis leidžia 
iš dalies į šį klausimą atsakyti.

Pirmiausia priekinėje pilies daly
je, ypač kieme arčiau bokštų ir šiau
rės vakarų sienos, surinkta apie 70 
įvairaus dydžio akmeninių sviedinių, 
kurių dalis suskilę ar apdegę. Rasta 
čia ir arbaletinių strėlių įtveriamųjų 
antgalių. Radiniai liudytų, kad kaip 
tik ši Trakų pilis galėjo būti puola
ma kryžiuočių 1383 m., kad prie šios
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pilies dalies vyko aršios ilgai užsitę- 
susios kovos.

J. Ordos surinktos iš vokiečių ir 
lenkų kronikų žinutės rodo, kad 1382, 
1383 ir 1390 m. buvo puolama tik 
viena Trakų pilis. Lenkų metrašti
ninkas ją apibūdina kaip didelę ir 
apjuostą aukšta mūro siena.

Matyt, po 1383 m. mūšių pilis bu
vo tiek nukentėjusi, kad ik i 1390 m. 
nespėta atstatyti ir, kaip minėta, 
artėjant kryžiuočiams, įgula joje 
gintis nesiryžo, sudegino p ilį ir pa
sitraukė į Vilnių.

Kasinėjimų radiniai (sudaužyti, 
apdegę sviediniai, strėlių antgaliai) 
liudytų, kad mūšiai vyko prie prie
kinės pilies dalies mūro sienų ir 
bokštų. Greičiausiai tada galėjo ap
degti šiaurės vakarų sienos dalis, ga
lėjo būti apardytas šiaurės vakarų 
bokštas, kurio išliko tik pamatai.

Kadangi pilies kiemuose nesusi
darė kiek storesnio kultūrinio sluoks
nio (iš radinių tėra vienas kitas gele
žinis kirvis, kiti įrankiai, mažai žiestų 
puodų šukių, šiek tiek X IV  a. pa
baigos monetėlių, kaulinės šachmatų 
figūrėlės ir kt.), iš to galima spręsti, 
kad priekinė pilies dalis jau iš pat 
pradžių statoma mūrinė, o jos sienos 
sustiprinamos bokštais, pritaikytais 
priešui iš šono apšaudyti. Visa tai 
rodo, kad pilis buvo statoma minėtų 
mūšių išvakarėse, tur būt, X IV  a. 
septintajame dešimtmetyje. Ankstes
nėse lietuvių pilyse (Medininkuose, 
Lydoje, Krėvoje, 1362 m. sunaikin
toje Kauno pilyje) buvo daug mažiau 
bokštų ir jie nepritaikyti priešui iš 
šono apšaudyti. Greičiausiai Trakų  
pusiasalio pilis bus statyta netrukus 
po Kauno pilies sunaikinimo.

Šią pilies statybos datą (1362—  
1382) iš dalies paremia ir kitos žinios. 
Pavyzdžiui, Lietuvos metraščiuose iš 
X V  a. pradžios išliko žinia, kad didy
sis kunigaikštis Vytautas gimė apie 
1350 m. Senuosiuose Trakuose41. Tai 
rodytų, kad apie 1350 m. kunigaikš
čio Kęstučio šeima tebegyveno Se
nuosiuose Trakuose. Vadinasi, Senųjų 
Trakų pilis tebebuvo Trakų kuni
gaikščio rezidencija, svarbiausia jo 
pilim i, o pusiasalio pilis Naujuosiuose 
Trakuose turėjo būti pastatyta po 
1350 m.

Pirm ąjį pilies statybos laikotarpį 
nutraukė 1382— 1383 m. įvykiai —  
Kęstučio mirtis, Vytauto ir Jogailos 
kovos dėl didžiojo kunigaikščio titulo.

A n t r a s i s  p i l i e s  s t a t y 
b o s  l a i k o t a r p i s .  Šis laikotar
pis prasidėjo pačioje X IV  a. pabai
goje, greičiausiai tada, kai didžiuoju 
kunigaikščiu tapo Vytautas.

Tuo metu priekinėje pilies dalyje 
turėjo būti atstatytos išgriautos sie
nų dalys, sutvarkyti geriau išlikę 
bokštai ir vietoje senojo šiaurės va
karų bokšto pastatytas naujas, ma
žesnis, kurio griuvėsių išliko ik i mūsų 
dienų. Jis tokio pat dydžio kaip ir 
šiaurės rytų: keturkampis 10,5X11 m, 
sienos 2,5— 2,8 m storio, mūrytos 
iš akmenų, viduje 5X5,4 m dydžio 
patalpa. Bokšto sienose, kaip ir va
kariniame bokšte, buvę įm ūryti 
horizontalūs keturkampiai rąstai. 
Bokštas be rūsio, nors stovi gana 
aukštoje vietoje. Į pirmojo aukšto 
patalpą yra durys iš kiemo pietry
čių sienoje, o į antrąjį aukštą pa
tenkama per balkoną virš pirmojo 
aukšto durų; į balkoną turėjo bū
ti mediniai laiptai. Tuo atžvilgiu šis

41 M. J u č a s ,  Lietuvos metraštis, kn. Ru
sų knygos spausdinimo pradžia ir Lietu
va, Vilnius, 1966, p. 106.
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bokštas panašus į Trakų salos prieš
pilio bokštus. Tačiau jo ir viršutiniai 
aukštai keturkampiai, o salos —  ap
valūs. Išoriniai bokšto kampai ir 
durų bei langų glifai mūryti iš 
plytų.

XVII a. antrojoje pusėje ar 
XVIII a. prie šio bokšto pietinio kam
po kieme buvęs pastatytas nedidelis, 
greičiausiai vieno aukšto, pastatėlis 
su menkai į žemę įleistais pamatais.

Šiuo statybos laikotarpiu kiemo 
pietvakarių kampe supiltas dar vie
nas (0,8— 1,5 m) žvyro sluoksnis ir 
perstatyta šiaurės vakarų sienos da
lis (apie 29 m) prie kampinio bokšto. 
Perstatytos sienos pamatai įleisti iki 
nejudinto grunto.

Kieme, pagal gynybinę sieną, 
12 m nuo bokšto į šiaurės rytus ir 
0,95— 1,1 m nuo gynybinės sienos, 
buvo pastatytas mūrinis 14,3 m ilgio 
ir  12 m pločio pietvakarių gale bei 
13,1 m pločio šiaurės rytų gale dvie
jų patalpų pastatas. Jo išliko tik pa
matai (apie 1,1 m storio, įleisti apie 
1,25 m į supiltą gruntą). Statyta iš 
akmenų ir plytų (30— 31 cm ilgio bei 
8— 8,5 cm storio). Vien iš pamatų nu
statyti durų ir langų vietą, pastato 
paskirtį —  neįmanoma.

Netoli pastato šiaurės rytų kampo 
kieme, greičiausiai kažkokiame medi
niame priestate, stovėjusios dvi ar 
trys iš plytų mūrytos krosnys. Į ry
tus ir šiaurės rytus nuo pastato su
rasta X V I— XVII a. būdingų puody
nės formos koklių su keturkampėmis 
angomis.

XVII a. pabaigoje ar XVIII a. pa
statas buvo nugriautas ir jo vietoje 
prie gynybinės sienos ir bokšto stato
ma kažkokia ūkinė patalpa.

Antro taip pat beveik kvadratinio 
pastato liekanos aptiktos priekinio pi
lies kiemo pietryčių pakraštyje, maž
daug už 38 m nuo kampinių bokštų 
ir vos už kelių metrų nuo rytinių pi

lies vartų. Tebėra šio pastato rūsio 
sienos, grindys ir laiptai į rūsį bei 
cilindrinių skliautų žymės. Viduje 
buvusi 6,3 X 5,7 m patalpa suskliausta 
cilindriniais skliautais, asla išgrįsta 
plytomis. Asla 3 m gylyje nuo kiemo 
paviršiaus. Pietiniame kampe 2,2 m 
ilgio ir 1,05 m storio iš plytų mūryta 
sienelė atitveria 1,75 m pločio patal
pos dalį. Iš kiemo į rūsį ėjo laiptai, ir 
yra durų anga šiaurės vakarų sieno
je prie šiaurinio kampo. Durų anga 
(1,65 m pločio ir 2,1 m aukščio) su
skliausta lanko formos arka. Į rūsį —  
9 laipteliai, mūryti iš plytų ir pa
dengti storomis lentomis. Greta durų, 
atrodo, buvęs ir langelis.

Rūsio sldiautai iškilo virš kiemo 
lygio, ir pirmojo aukšto grindys tu
rėjo būti kiek aukščiau kiemo.

Durų angos, laiptų ir skliautų 
mūrijimui plytos yra 30— 32 cm ilgio, 
12,5 cm pločio bei 9 cm storio. Rūsio 
sienos iš lauko mūrytos labai netvar
kingai ir nerūpestingai. Be to, į sie
nas buvę įmūryti, o kai kur iš išorės 
prie pamatų tik priglausti įvairaus 
storio vertikalūs keturkampiai stul
pai. Tarpai tarp stulpų nevienodi 
(nuo 20 cm iki 1,25 m), nevienodas 
jų storis (nuo 30X13 cm iki 35 X  
X35 cm ar net 35X40 cm) ir jie ne
sudaro tiesios linijos. Šiaurės rytų ir 
pietryčių sienose buvę įmūryta po 
penkis stulpus, o pietvakarių sieno
je —  tik du. Šiaurės vakarų sienoje 
jų visai nebuvo.

Tokia pastato sienų konstrukcija 
išskiria jį iš kitų žinomų Trakų pilių  
pastatų ir iš viso dabar Lietuvoje ži
nomų X IV — X V  a. pastatų. Jo data
vimui duomenų neturime. Neišaiškin
ta ir jo paskirtis.

Kasinėjant pastato rūsys buvo 
pilnas juodos sąnašinės žemės, kurios 
viršutiniuose sluoksniuose rasta kele
tas X V I— XVII a. koklių ir keli įvai
raus dydžio akmeniniai sviediniai.
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19 pav. Trakų pusiasalio pilies pirmojo sta
tybos laikotarpio schema:

I — priekinė pilies dalis su mūro sienomis ir bokš
tais, H — pilies kalnas, III — žemutinė pilis, ap

juosta ežerų ir pylimo

Likusioji priekinės pilies kiemo 
dalis tebebuvo neužstatyta.

Tuo metu sutvarkyti ir sustiprin
ti už gynybinės sienos šlaitai ir re
konstruotas griovys, skyręs p ilį nuo 
sausumos. Pavyzdžiui, Bernardinų 
ežero krante šlaito apačia sustiprinta 
1,2— 1,5 m storio siena iš akmenų; 
jos viršus dabar yra apie 2— 2,2 m 
aukščiau ežero lygio. Ši siena eina 
lygiagrečiai gynybinei sienai (už 
8— 9 m) ir lanku juosia šiaurės ry
tų ir pietryčių bokštus.

Dalis šios sienos eina p ilį juosusio 
griovio vidiniu kraštu, apie 7,5 m 
nuo gynybinės sienos pietvakarių pu
sėje ir 15— 16 m nuo gynybinės sie
nos šiaurės vakarų pusėje. Griovio 
krašte išlikusi 0,8— 1,3 m storio ir 
kai kur ik i 3— 3,6 m aukščio sienelė. 
Jos viršus visur apardytas, todėl ne
aišku, kokio aukščio ji buvo. Siena 
pirmiausia sulaikė nuolaidėjantį (3—  
8 m aukščio) šlaitą nuo slinkimo 
į griovį. Tačiau ji galėjo būti naudo
jama ir gynybai.

Iš šiaurės vakarų p ilį supusio 
griovio kraštas nuo lauko taip pat 
buvo sustiprintas beveik ištisai iš 
akmenų mūryta 1,2— 1,4 m storio 
siena, kuri išlikusi tik ik i žemės 
paviršiaus. Griovio plotis viršuje —  
14,5 m. Padarius griovio piūvį, pa
aiškėjo, kad jis 2 m gylio. Jo dug
nas tik 11 m pločio ir kiek žemiau 
ežero lygio. Griovio dugne per 1,5—  
1,7 m nuo pakraščiuose esančių mū
rinių sienų sukalta stulpelių eilė ir 
prie jų pastatytos ant šoninės 
briaunos storos tašytos lentos. Tarp 
šių lentų ir mūrinių sienų pamatų 
supiltas į griovio dugną nuolaidė- 
jantis pylimėlis, saugojęs sienų pa
matus nuo paplovimo, o lentos savo 
ruožtu stiprino pylimėlio kraštą.

Iš pietvakarių p ilį juosusio grio
vio išoriniame krašte sienos dar ne
rasta ir griovio plotis nežinomas. Da
bar griovio teritorija yra užstatyta, 
tyrinėjimams neprieinama. Todėl ga
lime tik spėlioti, kad nuo gretimos 
aukštumos pilis turėjo būti atskirta 
žymiai platesniu grioviu. Griovio plo
tis čia galėjęs būti apie 25 m.

Priekinė pilies dalis apjuosta 
antra siena ir griovio išorinis kraštas 
sustiprintas mūrine siena po to, kai 
likusioji pilies dalis jau buvo apjuos
ta ežerų pakrante išmūrytos gynybi
nės sienos. Gynybinės sienos, supu
sios likusią pilies dalį, galai priglaus
ti prie priekinės pilies dalies kampi
nių bokštų. Jos uždaro į ežerą 
besiremiančius vidinio griovio galus. 
Prieš statant gynybines sienas, abu 
vidinio griovio galai ežerų pakran
tėje buvo užpilti žemėmis ir į su
piltą gruntą įkasti griovio galus už
dariusios sienos (tik 1— 1,2 m storio) 
pamatai. Pamatuose ties griovio v i
duriu palikta anga, kad į griovį su
sirinkęs vanduo galėtų nutekėti 
į ežerą, nepaplaudamas pamatų. 
Į šias uždarančias sienas ir remiasi
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20 pav. Pusiasalio pilies priekinės dalies sienos antruoju statybos laikotarpiu:
1 — velėna, '1 — išlikusios sienų dalys, 3 — nugriautų sienų dalys, 4 — griuvenų sluoksnis, 5 — ežeras, 6 —

sluoksniai, supilti statant pilį

priekinę pilies dalį apjuosusios ant
rosios sienos galai.

Prie griovio šiaurės vakarų galo, 
Galvės ežero pakrantėje, 25 m nuo 
priekinės pilies dalies šiaurės vakarų 
bokšto, buvo pastatytas nedidelis ke
turkampis bokštas. Išliko tik kiek jo 
pamatų dalių. Pamatai įleisti į buvu
sį pylimą. Bokštas buvęs apie 6X  
X7,5 m dydžio, viduje —  4,5X5 m 
patalpa. Durys į bokštą galėjo būti 
jo šiaurės rytų sienoje.

1,3 m nuo šio bokšto šiaurinio 
kampo į šiaurės rytų sieną remiasi 
Galvės ežero krantu ėjusi gynybinė 
siena. Jos storis apie 1,7— 2 m, mū
ryta prie pat vandens, buvusio pyli
mo pašlaitėje. Vėliau žemutinė sienos 
dalis (iki 3— 4 m aukščio) nuo kiemo 
buvo užpilta nulyginto pylimo žemė
mis. Kai kur po sienos pamatais klo
tas medinis grindinys, kad vanduo jų 
nepaplautų. Siena eina lenkta linija, 
prisitaikydama prie kranto.

Pačiame pusiasalio smaigalyje, 
maždaug Galvės ir Bernardinų ežerų 
sandūroje, buvo pastatytas dar vie
nas keturkampis 6,9X7 m bokštas su

3,1 X  3,8 m patalpa viduje. Išlikę jo 
pamatai ir šiek tiek pirmojo aukšto 
sienos iš kiemo su durų anga. Bokšto 
kampai ir durų glifai —  plytų.

Gynybinės sienos Bernardinų eže
ro krante išliko daugiau, negu G al
vės ežero pakrantėje. Tačiau ir čia 
jos kraštas nuo ežero kai kur smar
kiai apardytas. Vietom išlikę tik pa
matai, o vietom —  pamatai ir dalis 
vidinio sienos krašto. Atrodo, kad 
vienur kitur siena buvusi sustiprinta 
kontraforsais. Be to, kasinėjimai pa
rodė, kad nuo pusiasalio smaigalyje 
esančio bokšto iki priekinės pilies da
lies šiaurės rytų bokšto Bernardinų 
ežero pakrante išmūryta gynybinė 
siena (124 m) ne visur vienoda. Ties 
buvusio vidinio griovio pietryčių ga
lu siena (apie 1 m storio) mūryta be
veik tik iš akmenų, jos pamatai įleis
ti į supiltą gruntą. Tokia plona siena 
jungė priekinės pilies dalies šiaurės 
rytų bokštą su toliau (už 24 m) šiau
rės rytuose išmūrytu dar vienu ne
taisyklingo keturkampio bokštu 
(8,3X6,9— 7,5 m). Jo išlikę tik su
skilę pamatai ir nežymios šiaurės
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vakarų sienos dalys su 1 m pločio 
durų angos pėdsakais.

Į šią tarp bokštų esančią ploną 
gynybinę sieną, 9 m nuo šiaurės rytų 
bokšto, iš pietryčių remiasi priekinę 
pilies dalį juosianti antroji siena, o iš 
šiaurės vakarų, 15 m nuo bokšto, —  
kalną supusio griovio išoriniame 
krašte buvusi siena, už kurios plonoji 
siena glaudžiasi prie skardžio, maž
daug 4— 4,5 m aukščio. Pilies kie
mas yra apie 5 m aukščiau ežero 
lygio.

Toliau nuo mažesnio j o bokšto ry
tinio kampo ežero pakrante mūryta 
2— 2,5 m storio siena. Kai kur jos v i
dinis kraštas dar iškyla iki 1,6— 1,8 m 
aukščiau kiemo lygio. Čia sienos pa
viršiuje nuo kiemo yra išilginio ke
turkampio rąsto pėdsakų; rąstas bu
vęs nežymiai įleistas į sieną. Galimas 
dalykas, kad tai buvusios šaulių gale
rijos medinių konstrukcijų žymės. 
Taigi siena turėjo iškilti ik i 9— 10 m 
aukščiau ežero lygio.

Viršutinė sienos dalis bus buvusi 
mūryta daugiausia iš plytų, nes kie
me prie sienos yra kai kur 1,6 m sto
rio plytų laužo sluoksnis. Sienos pa
viršius nuo kiemo mūrytas tik iš 
plytų. Vidinę sienos dalį sudaro ak
menų eilės, tarp jų supiltas storas 
kalkių skiedinio sluoksnis, į kurį klo
ta plytų eilė, kai kur piltas plytų 
skaldos sluoksnis. Vidinėje sienos da- 
lyje plytos dėtos skersai.

Pamatų paviršius nuo kiemo taip 
pat mūrytas iš plytų. T ik  kai kur 
tarp plytų pasitaiko vienas kitas ak
muo. Skiedinio siūlės tarp plytų ir 
akmenų lygiai išglaistytos. Virš kie
mo paviršiaus iškilusioje sienos da
lyje plytos rištos gotiškai, skiedinio 
siūlės plonos ir rūpestingai išrejuo-

tos. Plytos gana įvairaus dydžio. Jų  
storis nuo 7 ik i 9,5 cm, o plotis —  
nuo 11 iki 14,5 cm. Išorinis sienos pa
viršius nuo ežero neišliko.

Ši sienos dalis atkreipė ir anks
tesnių pusiasalio pilies tyrinėtojų dė
mesį. Z. Ivinskis ją laikė seniausiu 
pusiasalio pilies mūru ir skyrė kuni
gaikščio Kęstučio valdymo laikotar
piui 42. Pastaruoju metu J. Orda, 
palyginęs šią sieną su priekinės pilies 
dalies sienomis, yra nuomonės, kad 
priekinės pilies dalies sienų mūras 
archaiškesnis, o gynybinę sieną Ber
nardinų ežero pakrantėje ties pilies 
kalno pietryčių galu reikia datuoti 
laikotarpiu po 1414 m., tai yra po 
Žilibero de Lanua kelionės43. Iš 
tiesų tai, kad šios sienos statybai 
naudota daug daugiau plytų, rodo, 
jog ji statyta vėliau, negu priekinės 
pilies dalies sienos.

Jau minėtame «Rusų miestų są
raše» apie Trakų pusiasalio p ilį ra
šoma, kad jos «dvi sienos mūrinės, 
o aukštai medinė». Taigi sąrašas 
mums rodo pilies mūrų statybą, liu 
dija, kad aukštutinės pilies mūrai 
statyti vėliausiai, po to, kai buvo iš
mūrytos gynybinės sienos apie že
mutinę pilies dalį ežero pakrantėmis. 
Galima teigti, kad mūrinė aukštutinė 
pilis kalno viršuje statyta jau pačio
je pilies statybos pabaigoje. Šią išva
dą patvirtina ir archeologinių kasi
nėjimų duomenys.

Archeologiniai kasinėjimai paro
dė, kad, statant mūrinę aukštutinę 
pilį, kartu buvo tvarkomi kalno šlai
tai ir stiprinama pašlaitė. Kalno v ir
šuje atliktieji darbai sunaikino anks
tesnius —  X IV  a. antrosios pusės ir 
X V  a. pradžios —  medinius statinius 
ir žemės sutvirtinimus.

42 Z. I v i n s k i s ,  Trakų Galvės ežero salos 43 J. O r d a ,  Trakų pusiasalio pilis, p. 57.
pilis, p. 148.
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Kalno viršus buvo išlygintas, susi
dariusi į šiaurės vakarus kiek nuo- 
laidėjanti aikštelė —  apjuosta m ūry
ta gynybine siena, kuri ėjo apie visą 
kalno viršų. Sienos apsupto stačia
kampio kiemo ilgis —  apie 50 m; 
tikslaus jo ilgio nurodyti negalima, 
nes, nuslinkus kalno pietryčių galui, 
neliko ir galinės sienos pamatų. Tuo 
tarpu pietvakarių krašte sienos pa
matų išliko 42,5 m, o šiaurės rytų  
krašte —  47 m. Kiemo plotis šiaurės 
vakarų gale —  14 m. Sienos (apie 
2 m storio) pamatai ne visur vienodai 
giliai įleisti, m ūryti beveik ištisai iš 
akmenų, tik kai kur pasitaiko plytų. 
Giliausiai pamatai įkasti ties pietry
čių kampu (1,4— 1,6 m).

Kiemo viršuje ir pašlaitėje nuvir
tę mūrai rodo, kad sienų paviršius 
buvo mūrytas beveik tik iš plytų, 
o vidus —  daugiausia iš akmenų. P ly 
tos (8— 8,5 X 13— 14,5 X  29— 30 cm), 
kurių dalis su ryškiom išilginėm  
braukom, rištos gotikai būdinga tvar
ka. Kai kur vietoj paprastų plytų  
įmūryta figūrinių. Atrodytų, kad 
aukštutinės pilies gynybinėms sie
noms m ūryti buvo sunaudotos p ly
tos, likusios nuo salos pilies ar kitų 
statybų.

Aukštutinės pilies gynybinės sie
nos skiriasi nuo kitų šios pilies sienų 
dar keliais bruožais. Pirmiausia į sie
nas prie pamatų įm ūryti dideli tašy
ti keturkampiai išilginiai rąstai; gali
mas dalykas, kad buvo jų ir vertika
lių, nes nuvirtusiame mūre šiaurės 
vakarų pašlaitėje rasta tarsi jų at
spaudų. Be to, aukštutinės pilies gy
nybines sienas kai kur rėmė kontra
forsai. Kasinėjant rasta dviejų kont
raforsų pamatai. Ties galinės šiaurės 
vakarų sienos viduriu iš lauko buvęs
2,3 m pločio ir 1,6 m ilgio keturkam
pis kontraforsas. Maždaug už 5 m 
nuo vakarinio kampo pietvakarių šo

ne sieną rėmė 2,15 m storio ir 7 m 
ilgio kontraforsas, kurio pamatai pa
kopomis leidosi kalno šlaitu. Pagaliau 
vakariniame kiemo kampe surasta 
apie 50 visai sveikų 30— 31 cm ilgio, 
9 cm storio ir 13 cm pločio ties vidu
riu plytų. Jų vienas šonas tiesus, 
o kitas —  iškarpytas. Šiomis figūrinė
mis plytomis galėjo būti puošiamos 
dekoratyvinės nišos gynybinėje sie
noje, panašiai kaip salos pilies rūmų 
kieme. Tokių figūrinių plytų salos 
pilyje nerasta. Matyt, jos gamintos 
tik pusiasalio aukštutinei piliai pa
puošti.

Tokiu būdu aukštutinės pilies gy
nybinėse sienose buvo įm ūryti išilgi
niai rąstai, kontraforsai, taip pat de
koratyviniai elementai, panašiai kaip 
salos pilies rūmų kiemelyje.

Kiemo pietryčių galas yra pora 
metrų aukštesnis. Ant jo stovėjo mū
rinis pastatas, kurio išorines sienas 
sudarė aikštelės pakraščiais mūrytos 
gynybinės sienos. Kadangi pietrytinė 
siena neišliko, tai pastato dydį galima 
nurodyti tik apytikriai —  apie 15 X  
X18 m (iš išorės). Jo šiaurės vakarų 
sienos, iš kiemo, storis apie 1,7— 1,8 
m, o jos pamatai vos įleisti į žemę. 
Siena mūryta iš akmenų ir plytų, 
į ją buvęs įmūrytas išilginis ketur
kampis rąstas.

Išlikusios menkos vidinių sienų 
žymės neleidžia tiksliau apibūdinti 
pastato pirmojo aukšto plano, nega
lime nurodyti, kur buvo durys. M a
tyti tik, kad pastato vakariniame 
kampe buvusi 3,8X2 m dydžio pa
talpėlė. Pirmojo aukšto patalpų grin
dys medinės. Nugriuvus šiaurės rytų 
sienos daliai, išliko apie 2 m aukščio 
lango su smaila arka viršuje kraštas. 
Pastato langas buvęs 4— 5 m aukš
tyje nuo žemės paviršiaus. Jo gli
fas mūrytas iš raudonų ik i 16 cm 
pločio plytų.
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Salia pastato ir tarp pastato griu
vėsių nerasta nei koklių, nei čerpių 
fragmentų. Galimas dalykas, kad jis 
buvo neužbaigtas. Iš dalies tokią 
mintį tarsi patvirtina schematiškas 
jo vaizdas, esąs seniausiame (XVII a. 
pradžios) Trakų piešinyje, kur pasta
tas lyg be stogo.

Kalno viršuje šalia pastato iš 
šiaurės vakarų liko beveik 35 m ilgio 
ir 14 m pločio keturkampis sienos ap
juostas kiemas. Kieme kultūrinio 
sluoksnio nėra. Tai irgi liudytų, kad 
pastatas rytiniame kalno gale nebuvo 
gyvenamas.

Šiauriniame kiemo kampe prie 
šiaurės rytų sienos buvęs pradėtas 
statyti dar vienas pastatas ar bokš
tas. Jam buvo iškasta 12— 13 m ilgio 
ir 6— 7 m pločio bei 1,8 m gylio duo
bė. Joje prie gynybinės sienos pa
matų primūryta 9,2 m ilgio ir 60 cm 
storio sienelė, kurioje 1,7 m aukšty
je yra karnizas perdengimui. Prie jos 
pietryčių galo išmūryta 1,2 X 0,7 m 
dydžio kitos sienos dalis. Darbai nu
trūko, o duobė buvo užversta 20—
40 cm skersmens akmenimis.

Kartu su mūro darbais kalno vir- • 
šuje buvo lyginami ir stiprinami jo 
šlaitai. Kadangi kalva iš žvyro, tai 
statesni jos šlaitai greitai paplauna
mi, griūva. Juos stiprinant, dalis pa
dengta plūkto molio sluoksniu. Kad 
šlaitai būtų aukštesni, kalnas sunkiau 
prieinamas, pašlaitėje aplink buvo 
kasamas platus (apie 3 m gylio) grio
vys, kurio šlaitai sustiprinti mūrinė
mis sienomis.

Nuo priekinės pilies dalies kalną 
skyrė jau anksčiau iškastas 15 m plo
čio ir apie 3 m gylio griovys, kurio 
pietvakarių kraštu ėjo priekinės pi
lies dalies gynybinė siena. Nuo šio 
griovio ties kalno galais buvo kasa
mas kitas griovys, turėjęs žiedu ap
juosti visą kalną. Kasamo griovio 
plotis buvo nevienodas; ties kalno

pietryčių galu —  6— 8 m, ties šiaurės 
vakarų galu —  8 m, o ties rytiniu  
kampu —  12— 13 m pločio. Ties kal
no galais platesnio griovio negalima 
buvo iškasti, nes jis būtų siekęs gy
nybinę sieną ežero krante.

Griovys buvo kasamas ne visas 
iš karto. Iš pradžių buvo iškasami 
griovio kraštai ir sutvirtinami mūri
nėmis sienomis, o paskui turėjo būti 
išvalyta vidinė griovio dalis.

Vidinis griovio kraštas —  kalno 
pašlaitėje —  buvo iškastas visas. Čia 
išmūryta pašlaitę stiprinanti siena, 
kuri žiedu supa visą kalną, jos ilgis 
apie 260 m, storis apie 1,1— 1,4 m, 
o aukštis apie 1,6 m. Siena mūryta iš 
akmenų, jos viršus kiek išgaubtas, 
nuolaidėja į griovį. Sienos viršų iš 
dalies dengia kalno šlaitą stiprinęs 
plūkto molio sluoksnis.

Išoriniame griovio krašte siena 
mūryta iš abiejų galų. Ties kalno 
šiaurės vakarų galu ir šiauriniu kam
pu išmūryta 73 m sienos dalis. Ji 
prasideda nuo bokšto Galvės ežero 
pakrantėje rytinio kampo ir, lanku 
apjuosusi kalno galą, pasuka į pietry
čius, kur nutrūksta. Ties kalno piet
ryčių galu griovio išoriniame krašte 
išmūryta 90 m sienos dalis. J i prasi
deda 15 m nuo priekinės pilies da
lies šiaurės rytų bokšto prie gynybi
nės sienos, apsupa mažesnįjį bokštą 
Bernardinų ežero pakrantėje, lanku 
juosia kalno galą ir rytinį kampą, 
o toliau taip pat nutrūksta. Tarp 
abiejų sienos galų griovio išoriniame 
krašte 52 m tarpas.

Griovio išorinio krašto siena su 
apardytu viršum mūryta taip pat be
veik ištisai iš akmenų, 1— 1,2 m sto
rio, ir išlikusi 3— 3,3 m aukščio —  tik 
ik i dabartinio kiemo lygio, o seniau 
ji kiek iškilo aukščiau kiemo ir sau
gojo, kad kas neįgriūtų į griovį.

Griovio vidinė dalis liko žymia 
dalimi neiškasta, dugnas neišlygintas.
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21 pav. Pusiasalio pilies priekinės dalies gynybinių sienų iš šiaurės vakarų schema

Vėliau jis užslinko, jį užvertė nuo 
kalno viršaus nugriuvusios aukštuti
nės pilies sienų griuvenos, o kai kur 
užlygintas X IX  a., įrengiant pilies 
teritorijoje parką.

Ties kalno šiaurės vakarų galu, 
tarp griovio ir gynybinės sienos, li
ko tik 4 m pločio kiemo ruožas, tarsi 
kelias kariams pagal gynybinę sieną. 
Juo buvo patenkama ir į Galvės eže
ro krante ties kalno šiaurės vakarų 
galu stovėjusį bokštelį. Bernardinų 
ežero pakrantėje ties kalno galu, 
tarp gynybinės sienos ir griovio, liko 
apie 10 m pločio kiemo tarpas pagal 
gynybinę sieną.

Kalno šiaurės rytų pašlaitėje, tarp 
nebaigto m ūryti griovio išoriniame 
krašte sienos galų, surasta stambios 
kalkių degimo krosnies su dviem ka
merom liekanų. Krosnis apie 6,6 X  
X6 m dydžio su 1,3— 1,5 m storio ak
meninėmis sienomis. T ik  pakuros an
gos mūrytos iš plytų. Abi krosnies 
pakuros pietvakarių pusėje, nuo 
kalno, per 2,25 m viena nuo kitos. 
90 cm pločio pakuros anga eina 
į 3,6X2— 2,1 m dydžio lygiagretes 
kameras. Jų sienos viduje smarkiai 
apdegusios, o aplink krosnį daug 
išdegtų kalkių. Taigi dalis statybi

nių medžiagų buvo ruošiama čia 
pat, pilies teritorijoje, kalno šiau
rės rytų pašlaitėje.

Tuo būdu kasinėjimai parodė, kad 
antruoju laikotarpiu pilies statybos 
darbai nutrūko. Liko nebaigti pasta
tai kalno viršuje, nebaigtas kasti 
griovys apie kalną, o gal ir dar kas.

Kada ir kodėl darbai nutrūko, ka
sinėjimai atsakymo nedavė. Galime 
tik spėti, kad tai įvyko apie 1430 m., 
mirus pilies valdovui kunigaikščiui 
Vytautui ir prasidėjus kovoms tarp 
pretendentų į didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio sostą.

Reikia atkreipti dėmesį ir į Trakų 
salos ir pusiasalio pilių teritorijoje 
randamos archeologinės medžiagos 
skirtumus. Jei salos pilyje daug įvai
rios X V — XVII a. pirmosios pusės 
archeologinės medžiagos ir dalis jos, 
ypač kokliai ir moliniai bei stikliniai 
indai, puošni, jeigu net priešpilio kie
mas užstatomas mediniais pastatais, 
kad sutalpintų daugiau gyventojų, tai 
viso to nėra pusiasalio pilyje. Didžiu
liai pusiasalio pilies kiemai neužsta- 
tyti. Juose nesusidarė bent kiek žy
mesnio kultūrinio sluoksnio. Čia la
bai maža koklių ir tie patys daug 
kuklesni. Nėra polichrominių koklių,
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puoštų portretais ar herbais. Pusia
salio pilies priekinėje dalyje kokliai 
daugiausia puodynės formos, su ke
turkampe anga, glazūruoti ir negla
zūruoti. Pasitaiko žalia glazūra pa
dengtų, dažniausiai nesudėtingo pie
šinio. Šie kuklūs ir negausūs kokliai 
rodo, kad koklinių krosnių pilyje bu
vo nedaug, jos gana nedidelės, mažai 
tekūrenamos, todėl retai perstatomos. 
Įdomu tik, kad koklinės krosnys šioje 
pilyje buvo statomos nuo X IV  a. pa
baigos. Tai liudija perstatyto prieki
nės pilies dalies šiaurės vakarų bokš
to asloje esančio plūkto molio sluoks
nio radiniai. Šiame sluoksnyje, kuris 
dengia senesnio nugriauto bokšto pa
matus, kartu su X IV  a. pabaigos L ie
tuvos moneta ir dviem Prahos gra
šiais rasti neglazūruotų puodynės 
formos koklių fragmentai. Tai jau 
antras tokių koklių radinys X IV  a. 
pabaigos Lietuvos pilyse. Anksčiau 
tokių koklių šukių rasta Gardino pi
lyje po aukštutinės cerkvės pama
tais 44.

Panaši padėtis yra ir su moliniais 
indais. Čia randama beveik išimtinai 
vietinės gamybos paprastų žalia gla
zūra padengtų ar neglazūruotų puo
dų šukių. Visai nėra balto molio 
puošnių importinių indų šukių, kurių 
taip daug X V I a. —  XVII a. pradžios 
sluoksniuose Vilniaus Žemutinėje ir 
Trakų salos pilyje. Labai maža čia ir 
molinių keptuvių, ąsočių šukių.

Daugumas kitų radinių —  įvai
raus dydžio kaltinės vinys, paskiri 
durų apkaustai, pavieniai peiliai, 
plačiaašmeniai kirviai, arbaleto strė
lių antgaliai, įvairaus dydžio akmeni

44 H. H. В о р о н и н ,  Древнее Гродно,—  
«Материалы и исследования по архео
логии СССР», № 14, М., 1954, рис. 19 
внизу.

45 Б. А. К о л ч и н ,  Железообрабатываю
щее ремесло Новгорода Великого,—

niai sviediniai —  nesiskiria nuo kito
se Lietuvos pilyse ir miestuose ran
damų X IV — XVII a. radinių. Iš re
tesnių radinių galima tik paminėti 
priekinėje pilies dalyje ant nugriau
to bokšto pamatų liekanų surastą 
apie 70 cm ilgio geležinį laužtuvą ir  
netoli šio bokšto —  nedidelį užlen
kiamą dalgį. Tokie dalgiai imami 
į keliones, jų kotai trumpi, kartais 
metaliniai. Jų  gana plačiai randama 
Rytų Europos XIII— X IV  a. pamink
luose 45. Įdomią radinių grupę su
daro ir  XIII— X V  a. būdingos kauli
nės šachmatų figūrėlės, kurių dau
gumai analogijų randame Kijevo 
Rusios miestuose46.

Pagaliau reikia paminėti, be at
skirų monetų, ir 1966 m. pavasarį 
netoli šiaurės vakarų bokšto šalia gy
nybinės sienos rastą plokščią molinę 
gertuvę su X V I a. monetomis. Loby
je buvo apie 420 monetų, kurias su
darė Aleksandro (34 vnt.), Žygiman
to Senojo (68 vnt.) ir Žygimanto Au
gusto (311 vnt.) pusgrašiai bei keletas 
Stepono Batoro (1576— 1586) kaldin

tų trečiokų (4 vnt.)47. Sprendžiant pa
gal vėlyviausią monetą, kaldintą 
1583 m., lobis paslėptas X V I a. pa
baigoje.

Visi šie radiniai ir surastieji ke
raminiai dirbiniai rodo, kad, neužbai
gus perstatyti pusiasalio pilies,
X V — XVII a. pirmojoje pusėje be
veik išimtinai naudojama tik prieki
nė, išbaigtoji dalis. Ji, matyt, pir
miausia buvo karinė tvirtovė, skirta 
ūkiniams kariuomenės reikalams —  
ginklams, pašarui, maistui, gurguo
lėms laikyti.

«Материалы и исследования по архео
логии СССР», № 65, М., 1959, стр. 75, 
рис. 61.

46 J. L i n d e r i s ,  Trakų šachmatai,— „Moks
las ir gyvenimas", 1968, Nr. 3.

47 Lobis saugomas Trakų muziejuje.
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P u s i a s a l i o  p i l i e s  i s t o 
r i j o s  b e n d r i e j i  b r u o ž a i .  Iš 
duomenų matome, kad X IV  a. antro
joje pusėje (greičiausiai septintuoju- 
aštuntuoju dešimtmečiu) Trakų pu
siasalio pilis buvo statoma vienu 
metu visame tame plote, kuriame 
jos griuvėsiai išliko ik i mūsų dienų. 
Tada buvo pastatytos priekinės pi
lies dalies mūrinės sienos ir bokš
tai, o likusi pilies dalis turėjo že- 
mių-molio pylimus ir medines 
sienas. Šalia naujos didelės tvirto
vės kūrėsi gyventojai ir greit augo 
medinis miestas. Ši pilis buvo puo
lama, tur būt, jau 1377 m., neabe
jotinai apiplėšta 1382 m. ir smarkiai 
sunaikinta 1383 m. vasarą bei rude
nį, o 1390 m. sudeginta pačių pilies 
gynėjų.

X V  a. pradžioje, greičiausiai tarp 
1414 m. ir 1430 m., likusioje pilies 
dalyje žemių ir medžio įtvirtinim ai 
buvo pakeisti mūrinėmis sienomis ir 
bokštais. Tada visa pilis apjuosta mū
rinėmis gynybinėmis sienomis ir 
pastatyta bent 10 įvairaus dydžio 
keturkampių bokštų, kurių 7 buvo 
priekinėje jos dalyje. Nuo sausu
mos p ilį skyręs griovys sutvirtintas 
mūrinėmis sienomis, pastatytos 
aukštutinės pilies mūrinės gynybi
nės sienos, statomi m ūriniai pasta
tai kalno viršuje ir priekinės pilies 
kieme, aukštutinės pilies kalnas ap
supamas 6— 14 m pločio ir 3 m gy
lio grioviu, kurio kraštai sustipri
nami akmeninėmis sienomis. Tačiau 
aukštutinės pilies pastatų statyba ir 
kalno stiprinimo darbai nutrūko dar 
neužbaigti ir vėliau jau nebebuvo 
tęsiami. Todėl ateityje daugiausia 
buvo naudojamasi tik priekine pi

lies dalimi, visiškai užbaigta. Tai 
liudija kad ir plono kultūrinio 
sluoksnio susidarymas priekinėje 
pilies dalyje.

Tolesnį pusiasalio pilies likim ą 
nušviečia negausios rašytinių šaltinių 
žinios, mininčios kai kuriuos įvykius.

Beveik visi autoriai sutinka, kad 
1440 m. kovo 20 d., Verbų sekmadie
nį, pusiasalio pilyje buvo nužudytas 
didysis Lietuvos kunigaikštis Žygi
mantas Kęstutaitis, čia tuo metu gy
venęs. Manoma, kad jo miegamasis 
ir šalia minima koplyčia buvo pilies 
vartų bokšte 48. Taigi X V  a. pirmojo
je pusėje pilyje buvusi netgi koply
čia, greičiausiai šv. Mykolo, nes šis 
šventasis viduramžiais buvo laikomas 
karių globėju. J. Orda spėja, kad 
koplyčios fundatoriumi buvo Žygi
mantas Kęstutaitis, turėjęs sūnų M y
kolą 49.

X V I a. pabaigoje ir XVII a. pir
mojoje pusėje pilis jau buvo paversta 
Trakų vaivadijos teismu, o bokštų 
dalis —  kalėjimu 50. Prie jų pristato
mi nedideli priestatėliai.

1655 m. kariaujant su Maskva, pi
lis, smarkiai apgriauta, stovėjo nebe- 
remontuojama ir pamažu iro, virs
dama griuvėsiais. Pilies teritorijoje 
rinkdavosi pavieto ir vaivadijos ba
jorų seimeliai.

Kai 1688 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kancleris Marcijonas 
Oginskis testamentu paliko 30 000 
auksinų dominikonams, kad jie Tra
kuose pasistatytų šv. Mykolo bažny
čią ir vienuolyną, pastarieji pradėjo 
reikšti pretenzijas į pusiasalio pilies 
teritoriją, stengdamiesi gauti ten vie
tos bažnyčiai ir vienuolynui51. Tik  
po 1720 m., bajorijai sutikus, domi-
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48 J. Or d a ,  Trakų pusiasalio pilis, p. 54— 55. 60 Ten pat, p. 57.
49 Ten pat, p. 55. 51 Ten pat, p. 55.
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22 pav. Pusiasalio pilies kalno sustiprinimų piūvio schema:
1 — velėna, 2 — išlikusios mūrinių sienų dalys, 3 — nuvirtusios sienų dalys, 4 — Galvės ežeras

nikonai gavo priekinės pilies terito
rijos dalį ir pradėjo bažnyčios staty
bą52. Bažnyčia statoma buvusių pa
grindinių pilies vartų bokšto vietoje, 
matyt, dėl to, kad toje vietoje X V  a. 
pirmojoje pusėje bokšte buvo šv. 
Mykolo koplyčia.

Dominikonai ėmė statyti apie 
50 m ilgio ir 25 m pločio trinavę 
bažnyčią su dviem bokštais prieki
niame pietvakariniame fasade, kuris 
atsidūrė jau už pilies, už jos griovio. 
Statyba tęsėsi ik i pat XVIII a. pabai
gos, tačiau, pasikeitus politinėms ap
linkybėms, pritrūkus lėšų statybai, ji 
nebuvo užbaigta. X IX  a. pradžioje 
jos pietinė nava perstatyta į vienuo
lyną, kuris užbaigtas apie 1823—  
1826 m.53 Siaurinės navos dalis buvo 
perstatyta į nedidelę vienuolyno baž
nytėlę; vidurinė nava pavirto kiemu 
tarp vienuolyno ir bažnytėlės. Tuo 
tarpu bažnyčios pietvakarių galas su 
bokštais liko nepanaudotas ir pamažu

ėmė griūti, irti. Si apleista XVIII a. 
bažnyčios dalis X X  a. trečiajame de
šimtmetyje kai kurių tyrinėtojų buvo 
palaikyta senaisiais pilies vartais. Iš 
jos ir M. Moreliovskis sprendė, kad 
visa priekinė pilies dalis esanti pa
statyta ne anksčiau kaip antrojoje 
X V I a. pusėje.

Jei vienuolyno ir bažnytėlės pa
statai išliko iki mūsų dienų, tai ne
saugomi pilies bokštai ir sienos per 
visą X IX  a. pamažu iro ir griuvo. 
Jų plytos ir akmenys buvo imami gy
ventojų. Aukštutinės ir žemutinės pi
lies pastatų griuvėsiai X IX  a. antro
joje pusėje buvo aplyginti, pasodin
tos lapuočių medžių alėjos, ir ši 
pilies teritorijos dalis paversta mies
to parku, o priekinė pilies dalis už
statyta mediniais pastatais, kurie 
pašalinti jau po Didžiojo Tėvynės 
karo, pradėjus aiškinti paminklo 
plotą ir rūpintis išlikusių pilies mū
rų konservacija.
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52 W. S y r o k o m l a ,  Wycieczki po Litwie, 53 S. L o r e n t z ,  Konserwacja min zamków
t. I, p. 53— 54. w Wileńszczyźnie, p. 178.
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23 pav. Pusiasalio pilies planas po antrojo 
statybos laikotarpio

Ši pilies statybos ir sunykimo 
istorija dar nėra pilna; joje nemaža 
spragų.

Tolesni tyrinėjimai turės nustaty
ti, kur buvo vartai ir tiltas iš prieki
nės pilies dalies į žemutinę pilį, taip 
pat, kur buvo kelias į aukštutinę pilį 
ir jos vartai. Reikėtų paieškoti dar 
vieno žemutinės pilies bokšto Galvės 
ežero krante, kur turėjo būti vartai 
į Galvės ežerą, į salos pilį. Į šiuos ir 
daugelį kitų neaiškumų atsakymą tu
rėtų duoti pilies teritorijos archeolo
giniai kasinėjimai, pilies mūrų archi
tektūriniai tyrinėjimai, archyvinės 
medžiagos studijos. Visa tai leistų pa
tikslinti dabartines apytikres pilies 
statybos datas, pagrįsti arba atmesti 
kai kuriuos teiginius.

Tačiau jau dabar sukaupti duo
menys parodė Trakų pusiasalio pilies 
plano sudėtingumą, tai, kad ji kartu 
su salos pilim i užima svarbią vietą 
Lietuvos pilių istorijoje. Ji —  viena 
iš vėlyviausių gotikinių gynybinių 
Lietuvos pilių.

3. SALOS PILIS

T y r i n ė j i m a i  i r  r e s t a u 
r a c i j a .  Salos pilis —  tai išlikusi 
X IV— X V  a. statinių dalis, ypač sa
vita savo padėtimi ir architektūra. 
Nėra abejonės, kad ji panaši į k i
tas Europos pilis, bet yra joje ir sa
vitumų, susijusių su vietinės m ūri
nės architektūros tradicijomis.

Pilies griuvėsiais žavėjosi praei
ties mylėtojai, tačiau platesni jos 
konservacijos bei restauracijos dar
bai pradėti tik 1939 m. Pokario me
tais pradėtas griuvėsių tyrimas ir 
jų  atstatymas. Mokslinės restauraci-

nės gamybinės dirbtuvės architek
tams V. Balčiūnui, B. Paškevičiui ir 
šių eilučių autoriui teko ilgą laiką 
pilį tirti, sudaryti restauracijos pro
jektą, o vėliau taip pat ją atstatyti.

Tiriant pilies griuvėsius, konsta
tuota, kad pilis statyta ne vienu 
metu, o dviem pagrindiniais perio
dais. Kunigaikščių rūmų šiaurės va
karų korpuso patalpos priklauso 
pirmajam statybos periodui. Tai 
liudija langų glifai. Zondažais3 * ir 
šurfais** nustatyta, kad donžonas 
statytas antrajame statybos periode.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

* Zondažas —  įsilaužimas į mūrą, norint jį
ištirti.

** Surf as —  duobė arba gręžinys žemėje, 
norint nustatyti geologinius sluoksnius, 
pamatų gylį ir jų sudėtį.
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Išlikusieji ik i mūsų dienų griu
vėsiai yra iš antrojo statybos perio
do, kai pilis buvo pritaikyta gyny
bai nuo parako patrankų. Tai liu 
dija priešpilio gynybiniai bokštai.

Iš konstruktyvinių statybinių de
talių išryškėja ir trečioji pilies 
rekonstrukcija X V  a. pabaigoje, tik
riausiai didžiojo kunigaikščio Kazi
miero Jogailaičio (1440— 1492) lai
kais. Rekonstruojant pilies rūmai 
buvo nudažyti polichromiškai.

Manoma, kad, dekoruojant p ilį 
polichromiškai, rūmų išorė ir inter
jerai buvo tinkuojami, bet jų kons
truktyviniai elementai nekeičiami. 
Pavyzdžiui, išliko gotikiniai skliau
tai su grubiai nutinkuotom nerviū
rom*; į gotikinį skliautų profilį v i
sai neatsižvelgta. Šios rekonstrukci
jos metu buvo išardyti gotikiniai 
ornamentai pilies kiemelyje; jie at
kurti 1960 m., atkurtos ir medinės 
galerijos donžono sienoje.

Nuo XVI a. pilis atsidūrė nuo
šalyje nuo pagrindinių kelių ir nu
stojo savo strateginės reikšmės. Per 
1655— 1667 m. karą ji buvo smar
kiai apgriauta54. Šimtmečiais vieti
niai gyventojai ardė pilies sienas,

* Nerviūra —  išsikišanti profiliuota kryžmi
nio (dažniausiai gotikinio) skliauto 
briauna.

54 W. S m o k o w s k i ,  Wspomnienie Trok z
1822 (z tablicą), p. 157— 181; А. К и р 
ко p, О развалинах готического замка, 
основанного Гедимином на озере в Тро
ках,—  «Северная Пчела», 1852, № 244; 
М. B a l i ń s k i ,  L i p i ń s k i ,  Starożytna 
Polska, t. IV, 1886, p. 241-263 (miasto Troki); 
А. О к у л е в и ч ,  Город Троки,—  «Вест
ник Западной России», 1869, № 9,
стр. 97— 129; А. О. Т у р ц е в и ч ,  Троц
кий замок,—  Виленский календарь на 
1902 г., Вильно, 1901, стр. 281, 307.

55 1788 m. balandžio 3 d. Rezeknės apskri
ties iždininkas J. Odynecas reikalavo pa
traukti teismo atsakomybėn Trakų gy
ventoją A. Bialogurskį, kuris grobė pi-

lupo plytas bei akmenis savo sta
tyboms 55.

Pažangioji visuomenė jau X IX  a. 
pirmojoje pusėje susirūpino pilies 
griuvėsių likimu. 1888 m. inž. Pro- 
zorovas paruošė sąmatą ir brėžinius 
konservacijai56. Tai buvo pirmas 
žingsnis pilies griuvėsiams gelbėti, 
bet projektas nebuvo įvykdytas. T ik  
1904 m. lenkų kultūrinės draugijos 
įpareigotas Z. Hendelis pradėjo Tra
kų pilies tyrimo darbus57. 1905m., 
inž. B. M ilevskiui vadovaujant, pi
lis buvo šiek tiek konservuojama 58. 
Po to pilim i vėl niekas nesirūpino. 
1929 m. pilies griuvėsiai vos laikėsi, 
saloje priaugo krūmų ir net medžių. 
Pietvakarių gynybiniame bokšte tik  
vietomis išliko apdailinis plytų  
sluoksnis. Tebestovėjo tik apatinė 
priešpilio įėjimo bokšto dalis, už
versta griuvenom. Geresnėje padė
tyje buvo pietryčių gynybinis bokš
tas. Pietryčių gynybinės sienos išli
ko tik vidurinis mūro sluoksnis. Že
mės ir griuvenos dengė kazematus, 
fosą. Katastrofiška buvo kunigaikš
čių rūmų padėtis. Donžonas išliko 
tik iš kiemelio, bet ir šiai griuvėsių 
daliai grėsė pavojus. Apatinė rūmų

lies plytas. CVIA, Aktai, b. 2987, 1. 72—  
73.

56 Пояснительная записка и смета на 
поддерживание Трокского замка и пред
охранение его от дальнейшего разру
шения. Составлена 27-го сентября 1888 г. 
гражданским губернатором Прозоровым.

57 Z. H e n d e l ,  Troki, Sprawozdanie To
warzystwa opieki nad Polskiemi zabyt
kami sztuki i kultury za rok 1904, Kra
ków, 1905.

58 W. S z u k i e w i c z ,  Sprawozdanie i wy
dawnictwo wydziału Towarzystwa opieki 
nad Polskiemi zabytkami sztuki i kultury 
za rok 1905, Kraków, 1906; W. S z u k i e 
w i c z ,  Zamek Trocki,—  Kalendarz Illustro- 
wany „Kurjera Litewskiego11 na rok 1909, 
Wilno, 1908, p. 200— 214.
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dalis užversta griuvenomis iki ant
rojo aukšto langų angų (pirmuoju 
aukštu vadiname pusrūsį, nes jis iš
kilęs virš žemės paviršiaus), t. y. 
iki reprezentacinės salės grindų.

1926 m. inž. V. Girdvainis, V il
niaus konservatoriaus E. Riomerio 
pavedimu, sudarė geodezinį pilies 
griuvėsių planą, tyrė griuvėsius. 
1929 m. pradėta jų konservacija.

Nors iš pilies tebuvo likę griuvė
siai, juose išliko daug architektūri
nių fragmentų ir detalių. Konserva- 
cijos-restauracijos darbams vadova
vo Vilniaus ir Naugarduko vaivadijų 
konservatorius (iki 1938 m. dr. 
S. Lorencas, vėliau —  V. Kieškovs- 
kis). Projektinę medžiagą ruošė in
žinierius architektas J. Borovskis. 
Jis atliko taip pat ir darbus.

Pradžioje buvo stengiamasi už
mūryti apatines sienų dalis, kad jos 
būtų patvaresnės. Todėl pilies rūmų 
kampuose, ant senų pamatų, taip 
pat prie donžono griuvėsių pamūry
ti kontraforsai. Iki 1935 m. konser
vatoriai vengė restauruoti, jie tik 
konservavo, bet netrukus įsitikino, 
kad vietos klimato sąlygomis neį
manoma išsaugoti irstančių archi
tektūrinių fragmentų, jų pilnai ne- 
atstačius.

1939 m. pradėta restauruoti rū
mų reprezentacinės salės skliautai. 
1940 m. Lietuvos kultūros paminklų 
apsaugos įstaiga ėmėsi plačių res
tauracijos darbų, kuriuos nutraukė 
antrasis pasaulinis karas.

Nors prieškarinės restauracijos 
statybinės medžiagos buvo geros, 
kai kurie restauruoti pilies frag
mentai vėl sugriuvo. Mūsų nuomo
ne, tai įvyko todėl, kad prieškarinės 
restauracijos eigoje stengtasi išsau
goti griuvėsių romantiką, kartais 
nesiskaitant su išlikusiomis kon
strukcijomis ir dekoratyviniais ele
mentais. Pavyzdžiui, restauruodami

pietryčių bokštą ir prie jo prisišlie
jusias pietų gynybines sienas, res
tauratoriai neištyrė gynybinio pa
rapeto liekanų. Pietryčių gynybinia
me bokšte išliko išėjimo anga prie 
gynybinės sienos. Šios angos apati
nė dalis yra gynybinio parapeto 
grindų lygyje. Gynybinė siena buvo 
atstatyta pirmykščio storio, bet jos 
viršutinis konservacinis sluoksnis 
pamūrytas aukščiau buvusio para
peto grindų lygio. K ita tokio pat 
pobūdžio klaida padaryta, konser
vuojant pietvakarių gynybinį bokštą. 
Čia išliko angos į gynybinius para
petus (ambrazūras), glifų liekanos, 
bet po konservacijos jos buvo už
mūrytos. Labai galimas daiktas, kad 
restauruojant netekome ir gynybi
nių parapetų liekanų.

Norint išspręsti klausimą, kaip 
turi atrodyti restauruotas akmens 
mūro sienų paviršius, reikėjo ištirti 
jų senovės mūrijimą. Manoma, kad 
akmens mūro sienų paviršius buvo 
užglaistomas kalkių skiediniu. A t
statant sienas, buvo pakartojami 
senovės mūrijimo metodai, vadina
moji kiautinė konstrukcija.

Nuo 1951 iki 1959 m. restauraci
jos darbų vykdytoju buvo architek
tas B. Paškevičius. P ilį tyrė, taip 
pat projektinę medžiagą ruošė (iki 
1961 m.) šių eilučių autorius. P ir
maisiais metais buvo stengiamasi 
kaip galima greičiau ištaisyti ka
tastrofišką pilies padėtį ir išryškinti 
jos planinę struktūrą.

1951— 1952 m. atstatyta fosos 
akmens mūro siena, kuri prieškari
nės restauracijos metu buvo neko
kybiškai pamūryta, restauruotos 
pietvakarių bokšto trompos. 1952—  
1953 m. restauruota pati ilgiausia 
priešpilio vakarų siena. Visos sie
nos aukštis, ik i gynybinių parapetų 
grindų, buvo išlikęs tik viduriniojo
je dalyje (išorės sluoksniai —  suirę).
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Sieną atstatant, naudotasi prieškari
nių restauratorių atstatymo metodu.

1953 m. pradėta restauruoti ku
nigaikščių rūmus, o 1954 m.—  at
kurtas priešpilio šiaurės vakarų gy
nybinis bokštas, kurį dengė storas 
griuvenų sluoksnis. Atstatyti apati
niai bokšto aukštai, 1954— 1955 m. 
atstatytos kunigaikščių rūmų šiau
rės vakarų korpuso sienos ir  žvaigž
diniai skliautai.

1954 m. atkasta rūmų šiaurės 
vakarų siena (rūmų šoninis fasadas) 
ir restauruotos šios sienos trečiojo 
aukšto langų angos. Šioje vietoje 
griuvėsių sluoksnis siekė antrojo 
aukšto langus. Restauruota rūmų 
šiaurės vakarų fasadinė siena. Kad 
toliau ji neirtų, buvo uždengta čer
pių stogeliu su nuolydžiu rūmų 
griuvėsių link. Tačiau estetiškai sie
na atrodė blogiau, palyginus su iki 
tol pilyje naudotu lauko akmenų 
konservaciniu sluoksniu, panašesniu 
į griuvėsių aplinką. Vertingoms ar
chitektūrinėms detalėms, pavyzdžiui, 
skliautų liekanoms, apsaugoti pa
naudotas monolitinis gelžbetonis.

Konservuojant ir restauruojant 
kartu buvo tiriam i išlikę pilies ele
mentai. 1956 m. sudarytas pilies ku
nigaikščių rūmų atstatymo prelim i
narinis projektas. Prieita išvada, 
kad įvairios ankstesnės priemonės 
vertingiems architektūros fragmen
tams bei detalėms apsaugoti nepa
siteisino, ir todėl reikia visiškai at
statyti kunigaikščių rūmus, norint 
išsaugoti gotikinės architektūros lie
kanas. Todėl jau 1955 metų pabaigo
je atitinkamos įstaigos buvo įparei
gotos imtis reikiamų priemonių Tra
kų miestui sutvarkyti ir jo istoriniams

paminklams atstatyti. Architektūros 
ir statybos komitetas buvo įpareigo
tas atstatyti kunigaikščių rūmus ir 
juose įrengti muziejų, o priešpilį —  
užkonservuoti, taip pat ištyrinėti. 
1961 metais pagrindiniai kunigaikš
čių rūmų atstatymo darbai buvo už
baigti.

Reikia paminėti didelius prieš
karinių tyrinėtojų, lenkų, nuopel
nus, išmatuojant likusias pilies da
lis, archeologiškai fiksuojant radi
nius ir atliekant kitus darbus. Bet 
jie padarė ir kai kurių klaidų. Stori 
griuvenų sluoksniai buvo šalinami 
be nuodugnių tyrimų. Žemės dar
bai, šalinant griuvenas, buvo atlie
kami vėlyvą rudenį arba net žiemą 
be reikiamos priežiūros. Be to, jiems 
samdyti nekvalifikuoti bedarbiai, 
norint duoti uždirbti59.

Pirmaisiais restauracijos metais, 
t. y. 1951 m., archeologiniai kasinė
jimai buvo susiję su pilies fragmen
tų atstatymo darbais. Planinei struk
tūrai išryškinti reikėjo atkasti sienų 
dalis, bokštą. Atkastos sienos tuoj 
pat buvo stiprinamos, kai kur jas 
atstatant. Pavyzdžiui, rūmus juo
siančios gynybinės sienos buvo mū
rijamos vandenyje ant išilgai ir 
skersai suklotų rąstų. Jos turėjo bū
ti atraminėmis, bet dėl savo tech
ninio stovio (pastatytos pasviro eže
ro link) šių funkcijų atlikti negalė
jo. Jau tada, gelbstint sienas (1,60 m 
storio), jos pastorintos dar 60 cm, 
bet iki kokio aukščio tai buvo at
lik ta —  išaiškinti nepavyko. Tuo pa
čiu būdu pasvirusias sienas restau
ravome ir mes.

Įdomus archeologinis piūvis su
sidarė prie rūmų šiaurės vakarų

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

59 Kultūros paminklų apsaugos įstaiga aiš
kinasi,— „Vilniaus Balsas", 1941.IV.27, 
Nr. 99, ir 1941.V.11.
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fasado. 1956 metų archeologiniai 
kasinėjimai apie rūmus 60 davė daug 
medžiagos, leidžiančios sudaryti de
talų jų atstatymo projektą. Be bui
tinių radinių, čia surasta daug ar
chitektūrinių detalių, įvairių profi
lių  plytų, koklių, čerpių. Nustatyta, 
kad rūmai dengti plokščiomis čer
pėmis, o gynybiniai bokštai —  lenk
tomis, «vienuolė ir vienuolis» tipo. 
Taip pat rasta geometrinių, rombo 
formos, vitražų stiklų, aprėmintų 
švinu. Buvo tyrinėtas rūmų kieme
lis ir jo akmens grindinys.

Vienas iš trūkumų, atliekant ar
cheologinius tyrimus pilyje, tai ar
cheologų keitimasis, trukdęs įsigi
linti į duomenis ir sistemingai juos 
apibendrinti.

Ieškant istorinių šaltinių, paaiš
kėjo, kad X V I a. buvo padarytas 
Trakų salos pilies maketas61.

Žygimantas Augustas sumanė 
Trakuose įrengti vasaros rezidenci
ją. J. Borovskis, tarp kitko, tvirtino, 
kad salos pilis, karaliui pageidau
jant, turėjo būti rekonstruota į re
nesansinę rezidenciją. Šiam tikslui 
ir buvo užsakytas maketas 62.

Iškilo klausimas, kur ir kaip su
rasti X IV  a. antrosios pusės staty
bos liekanų ir kokią pilies dalį sta
tė Vytautas. Šiuos du periodus nu
statyti iš plytų, skiedinio, statybos 
technologijos neįmanoma, nes tarp 
šių statybos periodų praėjo tik 
50 metų. Duomenys, gauti kasant 
šurfus prie donžono, taip pat rūmų

60 O. N a v i c k a i t ė ,  Archeologiniai tyrinė
jimai Trakų salos pilyje,—  Valstybinės 
LTSR Architektūros paminklų apsaugos 
inspekcijos metraštis, Vilnius, 1960, 
p. 69— 80.

61 W. K i e s z k o w s k i ,  Dzieje budowy
zamku w Niepołomicach za panowania 
Zygmunta Augusta (1550— 1571),—  Odbit
ka ze sprawozdań i posiedzeń Towar-

zonoje, mūro zondažai leido pada
ryti šias apytikres išvadas: rūmų 
išorinės sienos pagal visą rūmų pe
rimetrą iki antrojo aukšto viršaus 
pastatytos pirmuoju statybos perio
du. Pirm oji pilis tikriausiai buvo 
be bokštų, taip pat ir be gynybinių 
sienų. Išlikusiomis pirmojo statybos 
periodo architektūrinėmis detalėmis 
yra rūmų šiaurės vakarų fasado lan
gų angos, kurių platėjantieji patal
pų link glifai vieninteliai visoje 
pilyje. Prie rūmų pietryčių ir piet
vakarių kampų sienų liekanos, ma
tyt, priklausė pirmojo statybos 
periodo priešpiliui. Prieš atstatant 
donžoną, buvo kasinėta ir nustaty
ta, kad donžonas statytas vėliau, ne
gu prie jo prisišliejusi rūmų kieme
lio siena. Donžono pamatai šioje 
dalyje yra plonesni, negu jo siena, 
jų plotis —  kaip rūmų kiemelio sie
nos. Viršutinėje dalyje donžono sie
nos nesusieina su rūmų sienomis. 
Vadinasi, pirmojo statybos periodo 
liekanos yra rūmų šiaurės vakarų 
korpusas iki trečiojo aukšto. Tai liu 
dija šio korpuso išorės ir patalpų 
architektūra. J i yra visai kitos 
struktūros; langų angos siauros 
(0,70 m), tuo tarpu viršutinių patal
pų kitokie langų glifai ir langų plo
tis (1,40 m). Trečiajame aukšte lan
gų palangės yra beveik ant grindų, 
o antrajame —  1,80 m aukščiau.

Buvo atidžiai patikrinama iko
nografinė medžiaga. Pati seniausia 
graviūra, vaizduojanti Trakų pilis,

zystwa Naukowego Warszawskiego, t. 
XXVIII, 1935, Wydział II, Warszawa, 
1935, p. 4. Siame pranešime pateikta iš
laidų sąmata, iš kurios matyti, kad bu
vo padarytas pilies modelis.

62 J. B o r o v s k i s ,  . . . O  ji tebestovi dar 
v is ...,— „XX Amžius", 1940, Nr. 32 
(1083), p. 6.
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daryta T. Makovskio 1600 m 63. Ji 
padėjo nustatyti, kaip buvo užbaig
tas donžonas bei kiti gynybiniai 
bokštai, bet joje yra daug netikslu
mų, pavyzdžiui, rūmus juosiančios 
gynybinės sienos parodytos kaip rū
mų sienos. Graviūroje matyti ket
virtas gynybinis bokštas, kurio pėd
sakų natūroje neaptikta.

Kitoje ikonografinėje medžiago
je vaizduojami tik pilies griuvėsiai. 
Svarbiame X IX  a. antrosios pusės 
Gersono piešinyje64 matyti tarpinis 
rūmų karnizas su išlikusia viena 
plyta donžono šoninėje sienoje.

Vertingiausia medžiaga kuni
gaikščių rūmams atstatyti, žinoma, 
buvo griuvėsių mūro tyrimai.

Virš pusrūsio yra reprezentaci
nė salė (10X20 m). J i platesnė, ne
gu rūmų sparnas priešais, todėl, 
nors interjeruose jaučiama griežta 
simetrija, eksterjere jos nesilaikoma.

Pagrindiniame fasade į pirmą 
planą išeina donžonas. Išorinės rū
mų sienos iš dalies išliko iki tarpi
nio karnizo; jo fragmentų yra ant 
abiejų šoninių donžono sienų. Tokio 
pat profilio karnizą matome ir ant 
donžono sienos iš kiemelio. Virš tar
pinio karnizo tebėra gynybinių pa
rapetų dalys. Parapeto sienose turė
jo būti šaudymo angos, bet jos 
neišliko. Donžono šiaurės vakarų 
sienoje yra išėjimo į gynybinę pa
stogę dalis.

Svarbu buvo nustatyti abiejų rū
mų sparnų stogų formą. J. Borovs-

63 Iki 1940 m. vienintelis žinomas šios gra
viūros originalas buvo Poznanėje —  Mu
zeum Mielżynskićh, f. B. Rzepki, Biblio
teka historyczna, Zbiór rycin polskich 
lub Polski dotyczących (m. inn. widoki 
Ołyki, Nieświeża, Kiecka i Trok rylca
T. Makowskiego).—  Graviūra Lietuvoje 
paskelbta knygoje: Vytauto Didžiojo Kul
tūros muziejaus metraštis, lent. XIII.

kio makete abu stogai dvišlaičiai. 
Bet parapetų liekanos donžono sie
nose rodo, kad stogai turėjo būti 
keturšlaičiai. Jeigu jie būtų buvę 
dvišlaičiai, tai būtų ir frontonai, ku
rių šis tas išliktų donžono šoninėje 
sienoje, nes gotiškai rištas plytų  
mūras čia nerestauruotas. Iš para
petų liekanų galima spėti, kad jie 
buvo atviri. Tokiu atveju stogo 
konstrukcija turėjo remtis ne į pa
rapetus, bet į rūmų išorines sienas. 
Tačiau, turėdami galvoje lietuvių 
architektūros tradicijas, klimato są
lygas ir pilies vaizdą T. Makovskio 
graviūroje, nusprendėme, kad sto
gas buvo sukonstruotas ant gynybi
nių parapetų; jų liekanos liudytų, 
kad senovėje abu rūmų sparnus 
dengė keturšlaičiai stogai.

Atkuriant kunigaikščių rūmus, 
iškilo šaudymo angų (ambrazūrų) 
klausimas. Išliko gynybinis parape
tas (brustveras) 1,85 m aukščio ir  
82 cm storio. Ir kitų pilių (Myro, 
Lucko, Slechano, Kamenec Podols
ko) parapetai apie metrą storio.

Pilies rūmų planinė struktūra to
kia, kad gynybinis parapetas tarsi 
išplaukia iš donžono masyvo. Iš gy
nybinės pastogės įeinama į donžono 
koridorių, kurio viena siena yra lyg  
gynybinio parapeto tęsinys. Šioje 
sienoje išliko 22 cm pločio langas, 
primenantis Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios šaudymo angas. Atstato
mame parapete šaudymo angas nu
tarta daryti tokias, kaip išlikusi

64 Paskelbtas knygoje: W. S y r o k o m l a ,  
Wycieczki po Litwie w promieniach od 
Wilna, p. 14— 124; z rysunku W. G e r 
s o n a  zamek na jeziorze w Trokach, li
tografija M. F a y a n s a  w Warszawie. 
Egzempliorius saugomas LTSR Mokslų 
akademijos Kartografijos skyriuje.
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donžono sienoje. Tiesa, donžone 
išliko viena 52 cm pločio anga, ta
čiau siauroje ir žemoje parapeto 
sienoje daryti tokias angas ir ant 
jos remti sunkią stogo konstrukciją 
yra netikslinga, atsižvelgiant į sta
tinius. Rūmų kiemelio ir išorės pa
rapetuose tarpsieniai tarp šaudymo 
angų yra nevienodi. Šaudymo angos 
panašiai išdėstytos gerai ik i mūsų 
dienų išlikusioje Noidenburgo p ily
je, tik čia šios dalies frontonai ir 
parapetai dvigubai storesni. Tai dar 
kartą liudija, kad Trakų pilyje fron
tonų nebuvo. Konstruktyviai pasta
tyti frontonus ant 82 cm storio pa
rapetų negalima.

Restauruojant pilį, nežinota, kam 
reikalingos rūmų kiemelyje, virš 
durų angų, esančios plytų mūro 
įgilinimo traukos; horizontaliai ei
nančios traukos įtrauktos 12 cm 
keturių eilių aukštyje, vertikaliai 
einančios 32 cm plotyje įtrauktos 
taip pat 12 cm.

Kiem elį kasinėjant, surasta 
įmantrios formos plyta, kurios pa
skirtis nebuvo žinoma. Nuodugniai 
ištyrus, prieita išvada, kad tai ket
virtadalis buvusio gotikinio orna
mento. Iš keturių tokio profilio 
plytų susidaro ornamento fragmen
tas, kurio aukštis —  40 cm, o plo
tis —  30 cm, ir jis gerai įeina į m i
nėtas mūro traukas. Tokiu būdu 
išaiškinta, kad rūmų kiemelyje bū
ta gotikinio ornamento, būdingo k i
tų šalių gotikinio stiliaus pastatams. 
Pavyzdžiui, panašiai ornamentuota 
yra Tartu bažnyčia, tik Trakų pilies 
ornamentas ažūrinis, o Tartu —  rel
jefinis; panašiai ornamentuoti taip

65 F. G o 111 e bf Formenlehre der nord
deutschen Backsteingotik, Leipzig, 1900, 
Taf. 34— 40; D. J o s e p h ,  Geschichte der 
Baukunst von Altertum bis zur Neuzeit,

pat Brandenburgo architektūros pa
minklai 65. Šis ornamentas trečios 
rekonstrukcijos metu buvo nugriau
tas, pilies rūmų fasadai nutinkuoti, 
o salė ir kiemelis —  polichromiškai 
dekoruoti. Restauruojant pilį, orna
mentas atkurtas.

Visuose rūmuose gyvenamųjų 
patalpų skliautai žvaigždiniai gotiki
niai, jie buvo atstatyti pagal išliku
sias detales. Skliautams restauruoti 
pagaminta profiliuotos, nerviūrinės 
plytos, sudėtingi mediniai klojimai.

Ištyrus medinių galerijų lieka
nas, pavyko atkurti jų konstrukty
vinius elementus ir padaryti analo
gišką architektūrinį sprendimą. 
Langų vitražų piešinys atkurtas pa
gal archeologinių kasinėjimų radi
nius. Ąžuolinės durys suprojektuo
tos taip pat pagal gotikinės archi
tektūros analogiją.

Pats aukščiausias statinys Trakų 
pilies ansamblyje buvo kunigaikščių 
rūmų donžonas, pagrindinis pilies 
bokštas. Jo aukštis nuo vartų 
slenksčio 33 m. Reikia pasakyti, kad 
kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės pilių (Naugarduko, Lucko), 
donžonai panašūs į Trakų pilies 
donžoną. Visose pilyse pirmajame 
aukšte yra įėjimas. Trakų pilies 
donžonas nuo kiemelio išliko beveik 
iki frontono, o priekinė dalis —  su
griuvo. Manoma, kad griūdamos fo- 
sos atraminės sienos sujudino don
žono pamatus, ir šio bokšto priekinė 
dalis nuvirto, užversdama visą fosą. 
Pirmojo aukšto plano kontūrai iš li
ko: donžono tūris plane, taip pat jo 
vartų glifų profiliai buvo žinomi. 
Bet negalima buvo atstatyti donžo-

Z. Aufl., Bd. Il, Leipzig, p. 575; A. Boet -  
t i c h e r, Bau-imd Kunstdenkmäler der 
Provinz Ostpreussen, Heft II, Natangen, 
Königsberg, 1898, p. 21.



— 129 —

no, neištyrus pakeliamojo tilto ir 
vartų sistemos.

Labiausiai paplitusios dvi pake
liamojo tilto sistemos: pirmoji, kai 
tiltas pakeliamas su gerve, antroji —  
su svirtimi. Po detalių tyrim ų pa
aiškėjo, kad Trakų salos pilyje bu
vo pirmoji pakeliamojo tilto siste
ma. Gervė stovėjo donžono trečia
jame aukšte, sienoje išliko geležinės 
konsolės* (10X6 cm dydžio), prie 
kurių buvo pritvirtinti ratukai, nu- 
stumiantieji grandinę prie gervės. 
Priekinėje donžono sienoje, įstrižai, 
buvo įm ūryti akmenys su anga, ku
rioje slankiojo grandinė. (Šie akme
nys, kaip eksponatai, padėti kieme
lyje.) Į sieną įm ūryti naujai nutašy
ti akmenys. Prie įėjimo vartų 
slenksčio, iš abiejų pusių, išliko ak
meninės konsolės, ant kurių gulėjo 
pakeliamojo tilto ašys. Apatinėje 
dalyje tebėra vartų profiliai, liudi
ją, kad nišos, į kurią įeidavo pa
keltas tiltas, Trakų pilies' donžone 
nebuvo. Svarbios pakeliamųjų var
tų akmeninių staktų liekanos. 
V. Raamo nuomone, tokie vartai 
buvo paplitę X IV  a. pabaigoje ir 
X V  amžiuje. Jų tėvynė —  Olandija. 
Atstatant donžono skliautus, sienas, 
langų angas, spiralinius laiptus iki 
šeštojo aukšto, neaiškumų nebuvo —  
architektūrines formas galima buvo 
atkurti iš išlikusių detalių. Donžono 
penktajame aukšte, iš kiemelio, sie
noje išliko durų anga, prie kurios 
rastos balkono medinių konsolių 
liekanos. Iš šio balkono į šeštąjį,

* Konsolė —  išsikišusi iš plokštumos atra
ma, ant kurios kas statoma arba kuri ką 
laiko.

66 I. J u č i e n ė ,  1962 m. archeologinių tyri
mų Trakų salos pilyje ataskaita, SMRGD, 
1. 1— 46.

67 O. N a v i c k a i t ė - K u n c i e n ė ,  Ata
skaita už archeologinius kasinėjimus Tra-

gynybinį, aukštą donžono išorėje 
buvo mediniai laiptai, kurie trečia
jame pilies rekonstrukcijos periode 
nugriauti, o susisiekti su šeštuoju 
aukštu sienoje iškirsta anga. Res
tauruojant ir išoriniai mediniai 
laiptai, ir anga sienoje atstatyti. 
Donžonas atstatytas su frontonais ir 
dvišlaičiu stogu taip, kaip jis pa
vaizduotas T. Makovskio graviūroje. 
Donžono frontono piešinys supro
jektuotas, atsižvelgiant į Lietuvos 
gotikinės architektūros tradicijas.

N a u j a u s i  d u o m e n y s  a p i e  
s a l o s  p i l į .  Dabar salos pilis 
stovi vienoje iš Galvės ežero salų, 
vadinamoje Pilies saloje. Iki pasta
rojo laiko visi, rašę apie Trakus, 
buvo vieningos nuomonės, kad Tra
kų salos pilis statyta natūralioje sa
loje, kurios konfigūracija turėjusi 
lemiamos reikšmės planinei pilies 
struktūrai, atskiroms jos dalims iš
dėstyti ir net kompoziciniam spren
dimui.

Akstiną giliau panagrinėti buvu
sio natūralaus salos paviršiaus klau
simą davė 1961— 1962 m. archeolo
giniai kasinėjimai, kurių metu po 
storu supilto grunto sluoksniu daug 
kur buvo surasta durpių66.

1961— 196267 ir 196768 m. archeo
loginių kasinėjimų ir 1962 m.69 ar
chitektūrinių tyrim ų metu nustaty
ta, kad durpių sluoksnis apima da
bartinę žemiausią priešpilio dalį ir 
jo klodas labai nevienodas. Storiau
sias jis prie rytinių kazematų piet
vakarių kampo: įsigręžus apie 3 m,

kų salos pilyje 1961 m., LTSR M A  Isto
rijos institutas, Archeologijos sektoriaus 
archyvas, 1. 1— 9.

68 K. M e k a s ,  Trakų salos pilies archeolo
giniai tyrimai, 1967, SMRGD.

69 S. L a s a v i c k a s ,  S. M i k u l i o n i s ,  
Trakų salos pilis, 1962 m. architektūriniai 
tyrimai, t. I, II, Vilnius, SMRGD, 1. 6— 11.
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jo apačia nepasiekta, o prie prieš
pilio bokštų jis suplonėja ir iš
nyksta.

Visas durpių klodas vėliau už
piltas storu žvyro sluoksniu ir už
verstas pilies griuvenomis, kas iš 
esmės ir suformavo dabartinės pilies 
salos kontūrus. Atmetę visa, ką 
žmogus, statydamas p ilį ir vėliau, 
per daugelį šimtmečių yra padaręs, 
gautume vaizdą, visiškai nepanašų 
į dabartinį: vietoje vienos salos ma
tytume tris 70.

Didžiausioji sala apėmė dabarti
nių kunigaikščių rūmų, priešpilio 
šiaurės vakarų bokšto bei 1961 m. 
archeologinių kasinėjimų metu su
rastos kalkių degimo krosnies plotą. 
Salos aukščiausioji vieta buvo po 
dabartiniu donžonu. Jos vakarinis, 
šiaurinis ir rytinis krantas statokas, 
o lėkštas pietinis palengva perėjo 
į vandens augmenijos prižėlusį pel
kėtą užtakį. Antroji salelė buvo 
maždaug dabartinio pietvakarių 
bokšto ir prie jo prieinančių kaze
matų ploto. Jos krantai irgi gana 
statūs. Ant trečiosios salelės pasta
tytas pietrytinis bokštas. Jos šiaurės 
ir vakarų krantai buvo labai sta
tūs, o rytinis salos iškyšulys gana 
toli įsiveržęs į Galvės ežerą.

Kad kažkada prieš pilies statybą 
buvo trys salos, dar patvirtina ir 
tai, jog Trakų ežerų vandens lygis 
anksčiau buvo daug aukštesnis.

Pirmą kartą tezę, kad Trakų 
ežerai nuseko, iškėlė inž. V. G ird
vainis. Jis, šio šimtmečio trečiojo ir 
ketvirtojo dešimtmečio sandūroje 
atlikęs Trakų salos pilies matavimus 
ir kai kuriuos Galvės ežero vietų 
niveliacijos darbus, priėjo išvadą, 
kad Trakų ežerai nuseko 1,8 m.

24 pav. Salų, buvusių prieš pilies statybą, 
schema:

1 — buvusios salos, 2 — spėjamas durpyno plotas, 
3 — dabartinė Pilies sala

Kokiais duomenimis rėmėsi 
V. Girdvainis, priėjęs tokią išvadą 
(tuo metu Galvės ežero lygis buvo 
laikomas 149,00 m absoliutaus aukš
čio), sunku pasakyti, nes beveik 
visa prieškarinė pilies tyrimo me
džiaga yra dingusi.

Tokios pat nuomonės buvo ir 
ankstesnis Trakų salos pilies restau
racijos projekto autorius B. K rū 
minis, 1957 m. radęs prie rūmus 
supančios šiaurvakarių gynybinės 
sienos bangų mūšos suplautų akme
nukų ir apšlifuotų plytgaliukų, 
kurie yra 1,8 m aukščiau dabartinio 
ežero lygio.

Geologas E. Vodzinskas, tyrinė
damas Trakų ežeryno kilmės ir rai
dos klausimus, irgi priėjo išvadą, 
kad Trakų ežerų sistemos vandens

70 S. L a s a v i c k a s ,  S. M i k u l i o n i s ,  
ten pat, t. 1, 1. 6— 10, 14, t. Il, brėž. 12.
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lygis prieš pat pilies statybą buvo 
apie 1,5— 2,0 m aukštesnis už da
bartinį. Tik, jo nuomone, pilis sta
tyta ne ant trijų, o ant dviejų sa
lelių 71.

Archeologas K. Mekas, kuris 
1967 m. atliko Trakų salos pilies 
archeologinius tyrimus, duomenų, 
patvirtinančių, kad, pradėjus pilį 
statyti arba ją tik ką pastačius, 
ežero vanduo būtų aukštesnis, negu 
dabar, negavo. Jo nuomone, Trakų  
ežerų sistemos vanduo nuseko ke
liais šimtmečiais anksčiau prieš pi
lies statybą72.

1962 m. architektūrinių tyrim ų 
metu buvo nustatyta, kad Trakų 
salos pilis kūrėsi ne tik ant sudėtin
go tereno, bet kad jos planinę struk
tūrą, architektūrines formas galėjo 
veikti bent trys stilistinės epochos.

Pirmojo periodo statyba buvo 
pradėta didžiausioje saloje. Staty
bos liekanos (galimas dalykas, kad 
šio statybos laikotarpio pilies tiek 
teliko) leido atkurti pilies plano 
schemą, kai kurias detales ir iš da
lies darbų vykdymo eiliškumą bei 
technologiją.

Pirmojo statybos periodo pilis 
turėjo susidėti iš dviejų dalių: ku
nigaikščių rūmų ir priešpilio. Rūmų 
patalpos numatytos kartotinio (vie
no, pusantro ar dviejų kvadratų) 
dydžio.

Kairiajame sparne patalpos grei
čiausiai visos turėjo būti kvadrati
nės, nes galinės planuotos tikrai 
kvadratinės (5,15X5,15 m). V iduri

71 E. V  o d z i n s k a s, Trakų ežeryno kilmės 
ir raidos bruožai,—  Geografijos metraštis, 
t. V, Vilnius, 1963, p. 210— 216.

72 K. M e k a s ,  Trakų salos pilies archeolo
giniai tyrimai, 1967, Vilnius, SMRGD, 
1. 9— 11, 30.

* Strabas —  sienoje iškalta arba išmūryta 
skylė ar kanalas.

nė patalpa, reikia manyti, irgi tu
rėjo būti kvadratinė. Jos tikslių dy
džių negalima nustatyti, nes to lai
kotarpio liekanas dengia kitų sta
tybos periodų antsluoksniai.

Dešiniojo sparno patalpos numa
tytos dviejų kvadratų, t. y. 4,7 X  
X9,4 m dydžio.

Šiuo laikotarpiu dabartinio kie
melio gale numatyta pastatyti tre
čią kiemo pastatą ar kažką, kas 
jungtų kairįjį ir dešinįjį sparnus.

Pilis statyta pagal iš anksto su
darytą planą. Visoms numatytoms 
vėliau statyti sienoms palikti štra- 
bai *— pagal juos ir galima nusta
tyti pilies planą, —  skliautams —  
guoliai. Tai ypač ryškiai matyti rū
mų dešiniojo sparno kiemo sienoje. 
Čia virš dabartinio įėjimo į apšildy
mo krosnies patalpą ir kiemelio 
šiaurinėje sienoje palikti guoliai ci
lindriniam skliautui, o dešiniojo 
sparno kiemo sienoje paliktas štra- 
bas šio sparno kiemo sienai įjungti.

Neturėdamas duomenų apie pi
lies evoliuciją, J. BorovsMs aiškino, 
kad kiemo sparnų liekanos esančios 
kažkokio išilgai dešiniojo sparno 
sienos pristatyto su puse cilindrinio 
skliauto priestato, dengiančio įėjimą 
į rūsį, vieta. Štrabas dešiniojo spar
no sienoje, jo manymu, galėjęs bū
ti niša indaujai73.

Pirmuoju pilies statybos periodu 
išorinės sienos buvo pastatytos iki 
dabartinio pirmojo aukšto palangių. 
Tokio pat aukščio buvo ir dešiniojo 
sparno kiemo siena.

73 J. В о r o v s k i s, Trakų salos pilis kaip 
tvirtovė ir Didžiojo Kunigaikščio reziden
cija atliktų konservacijos darbų švieso
je,—  Vytauto Didžiojo Kultūros muzie
jaus metraštis, t. I, p. 227— 228, pav. 
Nr. 17.
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25 pav. Salos pilies pirmojo statybos laiko
tarpio planas:

1 — buvusios salos, 2 — spėjamas durpyno plotas, 
3 —dabartinė Pilies sala, 4 —pirmojo statybos 
laikotarpio sienos, 5 — planuotos ar spėjamos pir

mojo statybos laikotarpio sienos

Visos pilies sienos iš dalies mū
rytos tranšėjose, o rūsiai iškasti vė
liau. Tai liudija daugelio rūsio vie
tų nelygus mūras —  mūrijant tos 
vietos glaudėsi prie grunto.

Galimas dalykas, kad jau šiuo 
statybos periodu padaryti kai ku
rie pirmosios salos pakeitimai. 
1962 m. atlikti archeologiniai tyri
mai parodė, kad, pradėjus mūrinę 
statybą, prieš rūmus tuojau iška
samas didžiulis griovys su nuožul
niais šlaitais; gal būt, šiuo metu ir 
pradėta formuoti fosa74.

Pastačius sienas iki pirmojo 
aukšto palangių (gal jų tiek teišli

74 I. J u č i e n ė ,  1962 m. archeologinių ty
rimų Trakų salos pilyje ataskaita, V il
nius, 1962, SMRGD, brėž. Nr. 10.

75 P. K u l i k a u s k a s ,  LTSR M A  Istorijos
instituto archeologinių kasinėjimų, vyk
dytų 1960 m. Trakuose, ataskaita, LTSR

ko?) p ilį ištinka katastrofa. Aptru
pėję plytos ir akmenys, suodžių 
pėdsakai siūlėse rodo, kad pilyje ki
lo gaisras, matyt, ne tik nutraukęs 
jos statybą, bet, gal būt, davęs aks
tiną keisti planą.

1960 m. archeologinių kasinėji
mų metu prie rūmų pietinio fasado 
buvo rasta nežinomos paskirties sie
nų likučių. P. Kulikauskas75 spėjo, 
kad tai kažkokios senesnės pilies 
priešpilio liekanos. Remdamasi šios 
vietos archeologiniais tyrimais, 
I. Jučienė priėjo išvadą, kad Trakų  
salos pilies statyba yra nevienalaikė 
ir kad atkasti mūrai —  senesnės pi
lies liekanos76. Sie teiginiai visiškai 
pasitvirtino architektūrinių tyrim ų 
metu, nustačius, jog pirmuoju sta
tybos periodu pradėta ir priešpilio 
statyba ir kad jai priklauso archeo
loginių tyrim ų metu rastos aukš
čiau išvardytos mūro liekanos.

Priešpilio sienoms buvo iškastos 
tranšėjos ir pradėta mūro darbai, 
tačiau jie, kaip ir rūmuose, ne
baigti.

Antruoju pilies statybos periodu 
iš esmės pakeičiamas pilies planas. 
Atsisakoma anksčiau planuoto prieš
pilio ir trečiojo pastato kieme.

Dešiniajame sparne susiaurina
ma vidurinė patalpa, praplatinami 
pirmieji du, nuo donžono, švieslan- 
giai. Kadangi švieslangiai rekonst
ruoti tose pačiose vietose, tai, su
siaurinus vidurinę patalpą, jie išėjo 
ne per vidurį sienos. Trečiasis švies- 
langis buvo paliktas kaip buvęs. Jo 
glifuose dabar ypač gerai matyti 
antruoju statybos periodu įvykdyta

M A  Istorijos instituto archeologijos sek
toriaus archyvas, 1. 2.

76 I. J u č i e n ė ,  1960 m. archeologinių ka
sinėjimų Trakų salos pilies rūmų terasos 
teritorijoje ataskaita, Vilnius, 1960, 
SMRGD, 1. 7.



— 133 —

sienų rekonstrukcija. (Dabar tre
ciasis švieslangis neišeina į lauko 
fasadą; kada jis buvo užmūrytas —  
nenustatyta.)

Rekonstrukcijos metu dešiniojo 
sparno išorinėje ir kiemo sienoje iš 
vidaus plytomis užmūryta pirmuo
ju statybos periodu palikti guoliai 
skliautams. Atlikus šiuos perplana- 
vimo darbus, mūrijamos skersinės 
rūsio sienos ir skliaudžiami cilindri
niai skliautai.

Gerokai perplanuotas ir kairysis 
sparnas: jis praplatinamas apie 1 m, 
susiaurinama vidinė patalpa. P ir
muoju statybos periodu prie išori-' 
nės sienos iš vidaus palikti guoliai 
skliautams užmūrijami plytomis. 
Po to kaip ir dešiniajame sparne 
statomos skersinės rūsio sienos ir 
skliaudžiami cilindriniai skliautai.

Jei rūsių statybos evoliucija yra 
gana aiški, tai tolesnė antrojo sta
tybos periodo likusių rūmų aukštų 
statyba dar nepakankamai išaiškin
ta, nors apytikriai pagal turimus 
duomenis ją taip pat galima nu
sakyti.

Kartu su rūsių rekonstrukcija 
šiuo periodu buvo statomi ir pir
mieji donžono aukštai. Po to pra
dedami darbai kairiojo sparno da
bartiniame antrajame aukšte, o kiek 
vėliau ir dešiniojo sparno dabarti
nio antrojo aukšto statyba. Nusta
tant dešiniojo sparno statybos eta
pus, daug neaiškumų kelia laiptų 
narvelio rekonstrukcijos; nežinomas 
yra nei jų tikslas, nei laikas.

Kol kas neaiški viršutinių don
žono aukštų ir dešiniojo sparno tre
čiojo aukšto statybos eiga. Kad 
dešiniojo sparno trečiasis aukštas 
statytas vėliau, aiškiai liudija donžo- 
ne palikti štrabai. Gal būt, šio, de
šiniojo, sparno aukšto ir likusių 
donžono aukštų statyba ir skyrėsi 
laiko atžvilgiu, bet vargu ar gali

ma teigti, kad čia turima reikalo 
su dar vienu statybos periodu. Tai, 
be abejo, vieningos rūmų statybos 
idėjos užbaigimas.

Antruoju pilies statybos periodu 
buvo pastatytos ir rūmus supančios 
gynybinės sienos. Fosos siena sta
tyta nežinia kada ir nežinia kam 
iškastame didžiuliame griovyje, dar 
įsikasant beveik statmenai į jo šlai
tą. Tada buvo suformuota ir terasa 
tarp rūmų ir atraminių gynybinių 
sienų, supilant gana storą žvyro 
sluoksnį.

Reikia pastebėti, kad atraminės- 
gynybinės sienos pradėjo griūti jau 
netrukus po pilies statybos. Fosos 
siena ne tik išgriuvo, bet buvo ir 
atstatyta. Pasviro šiaurės rytų ir 
šiaurės vakarų gynybinės-atraminės 
sienos. Šiaurės rytų sienos pasviri
mo santykis (1:5) gana didelis, ir 
siena jau tada buvo tvirtinta. Maž
daug 15 m nuo atraminės-gynybi- 
nės sienos šiaurės rytų kampo pa
statytas kontraforsas ir gana dide
lė sienos dalis pastorinta. Tvirtinta 
pastorinant ir šiaurės vakarų siena.

Antruoju periodu pastatyti da
bartiniai salos kunigaikščių rūmai, 
juos juosiančios gynybinės sienos su 
įvairios paskirties bokšteliais, prie 
rūmų suformuota terasa ir pradėta 
formuoti fosa.

Kunigaikščių rūmai susideda iš 
dviejų sparnų: kairiojo ir dešiniojo 
bei donžono.

Kadangi per pirmąjį donžono 
aukštą buvo važiuojama į rūmų kie
melį, todėl jame įrengta gana su
dėtinga uždarymo sistema. Įvažiavi
mą dengė pakeliamas tiltas.

Be pakeliamojo tilto, čia dar bu
vo pakeliamos geležinės grotos, 
kurios slankiojo tarp plytų mūro 
užkarpos ir akmeninių staktų; užkar
pos ir staktų apatinės dalys išliku
sios. Akmeninės staktos įrengtos
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26 pav. Salos pilies antrojo statybos laiko
tarpio planas:

1 — buvusios salos, 2 — spėjamas durpyno plotas, 
3 — dabartine Pilies sala, 4 — antruoju statybos 

laikotarpiu pastatyti kunigaikščių rūmai

mediniams vartams atremti ir vartų 
vyriams įtvirtinti. Uždarius vartus, 
jie buvo užstumiami rąstu, kuriam  
abiejose glifo pusėse mūre padary
tos skylės.

Iš pilies kiemelio po donžonu 
buvo dar vieni mediniai vartai, tik  
jų vyriai įdėti tarp dviejų smiltai
nio blokų. Tarpuvartės grindinys iš 
akmenų. Dabartinis jo lygis maž
daug atitinka senąjį.

Po grindiniu rasta nedidelė ar
kine sąrama angelė, labai panaši 
į rūmus supančioje šiaurinėje atra
minėje gynybinėje sienoje esančią 
kanalizacijos angelę. Rastoji po 
grindiniu greičiausiai buvo tarpu
vartės kanalizacijos anga.

Tarpuvartė donžono viduryje 
dengta kryžminiais skliautais; jų 
pėdsakų tebėra visuose keturiuose 
kampuose. Kadangi kairioji donžo
no siena storesnė (joje laiptų nar

velis), todėl kairioji įvažiavimo gli
fo pusė be užkarpos. Daryti užkar
pą, siaurinant vartus arba ploninant 
laiptų narvelio sienas, senieji staty
tojai, matyt, nesiryžo.

Šonines donžono sienas iš lauko 
rėmė masyvūs kontraforsai. (Kont
raforsais J. Borovskis klaidingai lai
kė ir prie donžono buvusio barba- 
kano sienų liekanas.)

Į donžono antrąjį aukštą iš pi
lies kiemelio ėjo donžono kairėje 
laipteliai. Plytinės laiptų pakopos 
dengtos lentomis, kurių žymių išli
ko šoninėse laiptų narvelio sienose.

Antrojo donžono aukšto paskir
tis tiksliai nėra žinoma. Spėjama, 
kad jame budėdavusi sargyba. Pa
talpoje išliko langas į kiemelį; jis, 
kaip ir beveik visos donžono angos, 
išeinančios į kiemelį, aprėmintas fi
gūrinėmis (su voleliu) plytomis. 
Kitoje nuo įėjimo į šį aukštą sie
noje yra niša. Patalpoje, perdengto
je cilindriniu skliautu, tur būt, bu
vo židinys.

Į kitus donžono aukštus galima 
užlipti dešinėje donžono sienoje ei
nančiais suktais laiptukais, mūrytais 
ant trompų ir užklotais lentomis.

Įėjimo į trečiąjį donžono aukštą 
anga iš lauko aprėminta dviem vo- 
linėm plytom. Angoje išliko lizdai 
staktoms, kurios šiose duryse buvo 
gana masyvios. Šio aukšto šoninių 
donžono sienų liekanose tebėra 
dviejų angų vienos pusės glifai. Dėl 
sienų storumo angos išmūrytos n i
šose (kad būtų šviesiau).

Kairėje patalpos pusėje dalį iš
orinės sienos užima einąs į viršų 
suktas laiptų narvelis. Todėl, norint 
perdengti patalpą cilindriniu skliau
tu, kairėje pusėje esanti donžono 
siena ant arkos dirbtinai pastorinta. 
Dėl to šioje vietoje lango anga lyg 
dviguboje nišoje.
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Trečiajame donžono aukšte kie
mo sienoje, kaip minėta, tebėra ge
ležinių konsolių pakeliamojo tilto 
skrysčiams likučių.

Į ketvirtąjį aukštą užlipame tais 
pačiais suktais laiptukais. Iš jų pro 
duris įeiname į koridorių, kuris jun
gė rūmų kairiojo sparno pastogę ir 
donžono ketvirtąjį aukštą su laiptų 
narveliu.

Manoma, kad penktasis aukštas 
buvo pilies koplyčia. Čia, kiemo sie
noje, išliko buvusių žvaigždinių 
skliautų pėdsakų ir durys į balko
ną. Si durų anga vienintelė, išlikusi 
visa ir turinti smailią arką.

Abiejų rūmų sparnų rūsiai iš 
esmės nesiskiria. Trys rūsio kam
bariai dengti cilindriniais skliau
tais, pereinami, durys įrengtos per- 
tvarinėse sienose. Tarp rūsių skir
tumas tik tas, kad kairiojo sparno 
rūsio kiemo sienoje yra slapti laip
tukai, susisiekią su antrojo aukšto 
galine patalpa. Iš to J. Borovskis 
darė išvadą, kad šioje vietoje ant
rajame aukšte turėjusios būti di
džiojo kunigaikščio patalpos. Pavo
jaus metu šiais slaptais laiptukais 
galima buvo nepastebimai išeiti iš 
pilies. Asla rūsiuose plūkto molio. 
Galinėje dešiniojo sparno rūsio da
lyje įrengta šio sparno centrinio 
šildymo krosnis.

Kairiojo sparno antrojo aukšto 
visos trys patalpos panašios, tik ga
linės —  stačiakampės, o vidurinė —  
kvadratinė (5,82X5,82 m). Visų jų 
skliautai žvaigždiniai; apie juos ga
lima spręsti iš tebesančių atraminių 
galvučių, nerviūrų arba skliautų 
guolių liekanų.

Kaip minėta, šio aukšto langų 
angos labai skiriasi nuo kitos rūmų

dalies angų. Be to, jų sąramos jau 
buvo rekonstruotos.

Trečiasis kairiojo sparno aukštas 
sunykęs, tačiau likę pėdsakai lei
džia spręsti apie buvusias jo formas. 
Ir čia skliautai žvaigždiniai. Juos 
restauruojant, paimtas sudėtingesnis 
nerviūrų piešinys, nes galvota, kad 
patalpos galėjusios būti kažkokios 
kitos paskirties. Tokią m intį įkvėpė 
labai sudėtingos langų angos. Ir iš 
vidaus, ir iš lauko langus rėmino 
trys volinių plytų eilės. Iš vidaus 
lango glife yra išlikę blokų, į ku
riuos, matyt, įdėdavo vyrius. G ali
mas dalykas, kad šiuose didžiuliuose 
languose iš vidaus bus buvusios 
langinės.

Donžonas nuo kairiojo sparno 
atitrauktas, todėl tarp jo ir kairiojo 
sparno sienoje iš galerijos yra pa
mūryta niša. Pro ją, kaip spėjama, 
stebėta pilies aplinka, o vėliau —  
priešpilis.

Virš trečiojo aukšto —  šaudymo 
pastogė. Išėjimo iš donžono angą ir 
šaudymo pastogę jungė savotiškas 
koridorius. Jo žymių išliko donžono 
sienoje. Išorinė koridoriaus siena 
82 cm storio (parapeto storis), o v i
daus—  62 cm. Koridorius perdeng
tas cilindriniu skliautu.

Kairysis rūmų sparnas, ypač jo 
šiaurės vakarų kampas, buvo suny
kęs. Spėjama, kad šioje vietoje bu
vę danskeriai * labai susilpnino tą 
sienos dalį. (Kad čia būta danskerių, 
liudija netoli nuo šio kampo gyny
binėje sienoje esanti kanalizacijos 
arkutė.)

Dešiniojo sparno visą antrąjį 
aukštą užėmė reprezentacinė salė. 
Ji perdengta žvaigždiniais skliau
tais, grindys —  keraminių plytelių.
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* Danskeris —  gynybinių pilių architektūri- ir dengtu tiltu jungiantis atokiau stovintį
nis elementas, iškištas iš mūro plokštumos bokštą.
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Languose buvo vitražai. Jų stikliu
kų liekanų rasta archeologinių kasi
nėjimų metu, o metalinių rėmų at
spaudų liko lango glifuose. Langų 
glifai aprėminti volinėmis plytomis; 
palangės iškirstos vėliau.

Salė turėjo būti labai puošni; tai 
liudija freskų liekanos.

Trečiajame šio sparno aukšte —  
trys patalpos, perdengtos žvaigždi
niais skliautais. Skliautų atramos 
čia beveik prie pat grindų: norėta 
išlaikyti vienodą sparnų aukštį, nors 
dešinysis sparnas žymiai platesnis 
už kairįjį.

Kairiojo ir dešiniojo sparno pa
stoges jungė galerija, ėjusi pagal 
donžono sieną nuo kiemo. Galerija 
buvo dengta; 1962 m. tyrim ų metu 
surasta gegnių lizdų donžono sieno
je. Ir gegnių, ir konsolių lizdai, pi
liai netekus reikšmės, užmūryti.

Abu sparnai išliko iki karnizo, 
kurio liekanų rasta donžono šoninė
se sienose. Matavimai parodė, kad 
karnizo liekanos tiek ant donžono 
šoninių sienų, tiek ant donžono kie
melio sienos buvo vienodame aukš
tyje. Tai dar kartą patvirtina, kad 
abiejų sparnų būta vienodo aukščio.

Rūmuose buvo ir centrinis hipo- 
kaustinio * tipo šildymas. Kairiojo 
sparno šildymo krosnies pakura iš
eina tiesiai į kiemą, o dešiniojo —  
įrengta rūsyje.

Reikia manyti, kad šiltas oras 
ėjo tiesiai į patalpą, išskyrus salę, 
kur buvo šildomos grindys. Vėliau 
pilyje įrengti labai puošnūs rene
sansiniai židiniai. Kad jie buvo, liu 
dija daugybė koklių, randamų viso
je pilies teritorijoje.

Pirm ųjų rūmų aukštų (iki ant
rojo aukšto palangių) apdaila —  ply
tos. Apdailos storis ik i 60 cm. Pasi
taiko ir juodais galais plytų; joks 
raštas iš jų nedėliotas.

Virš plytų mūro iki trečiojo 
aukšto —  akmens mūras, o aukš
čiau jo —  vėl plytos iki pat viršaus. 
Plytų naudojimą pirmuosiuose 
aukštuose J. Borovskis aiškino kaip 
konstrukciją, susijusią su gynyba. 
Bet reikalas, tur būt, ne tas. Tokią 
apdaila rodo tam tikro statybos 
periodo konstruktyvinį sprendimą, 
įvairių statybos periodų susidūrimą.

Akmenų mūras kyliuotas dau
giausia plytų kyliais. Siūlės užtrin- 
tos skiediniu lyg savotišku tinku, 
dengusiu ne tik kylius, bet iš dalies 
ir akmenis. Tokios faktūros pavyz
džių dar ir dabar matyti dešiniojo 
sparno sienose. Visos architektūri
nės detalės (glifai, kampai ir kt.) iš 
plytų. Išimtį sudaro sunkių durų 
vyriams įtvirtinti smiltainio blokai 
ir akmeninės donžono vartų staktos. 
Renesanso epochoje, pasikeitus me
niniam skoniui, pilies kiemelio sie
nos ir patalpos nutinkuotos.

Rūmų kiemelyje (11,5X21,0 m 
dydžio) gana didelis nuolydis šiau
rės link; kiemelis grįstas akmeni
mis. Dabartinis grindinio lygis yra 
beveik nepasikeitęs. Lietaus vanduo 
subėgdavo kiemo viduryje einančiu 
grioveliu į kiemo gale esančią p il
tuvo formos duobelę, iš kur per an
gą (40X40 cm) užpakalinėje rūmų 
kiemo sienoje ir toliau per kitą 
angą šiaurės rytų rūmus supančioje 
gynybinėje sienoje ištekėdavo 
į ežerą. Iš kiemelio buvo įeinama 
į abi donžono laiptines, sparnų rū-
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* Hipokaustinis šildymas —  šildymas po 
grindimis ar asla; šiluma eina iš plytų 
mūrytais kanalais.
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sius, šildymo sistemas ir į medinę 
antrojo aukšto galeriją.

Reikia manyti, kad antruoju sta
tybos periodu buvo išmūrytos ir 
rūmus supančios gynybinės sienos. 
Kad ežero vanduo nepaplautų fosos 
sienų, jos dugnas išplūktas 50 cm 
šlyno sluoksniu. Matyt, tuo pačiu 
tikslu šlyno sluoksniai (18— 40 cm 
storio) kloti beveik po visais gyny
binių sienų pamatais. Ypač sustip
rinti buvo šiaurės vakarų gynybinės 
sienos pamatai. Be šlyno, po ja pa
dėtas medinių rąstų karkasas *.

Rūmus supančios sienos nevie
nodo storio (1,5— 2,4 m), statytos iš 
akmens ir plytų, naudojant jas tiek 
viduje, kaip užpildą, tiek išorėje, 
kyliuojant tarpus tarp akmenų. A k
menys įvairaus dydžio —  pamatuose 
didesni, o viršuje ir sienų gilumo
je —  mažesni. Viršutinėse gynybinių 
sienų dalyse panaudota medinė 
skersai sieną einanti armatūra. Kad 
ji buvo, matyti iš to, jog 1952 me
tais pilies darbų vykdymo žurnale 
arch. B. Paškevičiaus padarytame 
abrise pietryčių gynybinėje sieno
je prie fosos pažymėtos trys skylės 
(20X20 cm).

Šiaurės vakarų ir pietryčių sienas 
rėmė nedideli kontraforsai, surišti 
su gynybinėmis sienomis. Šiau
rės rytų sienoje išliko dvi kanaliza
cijos angos, perdengtos arkine sąra
ma, o šiaurės rytų kampe ir šiaurės 
rytų sienoje —  skurdžios dviejų ke
turkampių bokštelių liekanos (tik 
cokolinės dalys). Todėl tiksli bokš
telių paskirtis nėra žinoma. Tačiau, 
sudarant Trakų salos pilies genera
linį restauracijos projektą77 ir nag

rinėjant atskirų pilies dalių paskir
tį, prieita išvada, kad pirmasis 
bokštelių —  gynybinis, o antraja
me —  įrengti centralizuoti danske- 
riai. Dar vienas bokštelis stovėjo 
gynybinių sienų pietvakarių kampe. 
Jo pagrindas kontraforso formos. 
Bokštelis turėjo būti apvalus, trom- 
pų pagalba pereinantis iš keturkam
pės dalies į apvalią. Bokšto, kokį 
yra pavaizdavęs T. Makovskis gra
viūroje, pėdsakų šiaurės vakarų 
kampe nerasta.

1962 m. archeologinių ir archi
tektūrinių tyrim ų metu nustatyta, 
kad rūmus juosiančios gynybinės 
sienos griuvo, neišlaikiusios storų 
žvyro sluoksnių, supiltų formuojant 
terasą tarp rūmų ir gynybinių sie
nų, slėgimo.

Gynybinėms sienoms gelbėti im 
tasi įvairių priemonių: šiaurės rytų 
sienos rytinėje dalyje pastatyti 
kontraforsai, o šiaurinėje dalyje 
(maždaug nuo sienos vidurio) pada
ryta 90 cm pločio bankete * (jos 
buvo išlikę Į1O cm aukščio). Šiau
rės vakarų siena, kaip minėta, pasto
rinta maždaug 70 cm. Deformavosi 
ir  fosos sienos. Pamatuose iš vidaus 
matyti dideli horizontalūs plyšiai. 
Kai kur sienos atstatytos (greičiausiai 
nugriuvus senosioms) ant senų pama
tų. Visų gynybinių sienų viršuje tu
rėjo eiti parapetas su šaudymo an
gomis.

Prie rūmus supančios gynybinės 
sienos pietryčių kampo terasoje yra 
šulinys. Prie pat vandens šulinio ren
tinys medinis, keturkampis, o aukš
čiau —  apvalus, mūrytas iš akmenų.
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* Karkasas —  pastato mediniai arba meta
liniai griaučiai formai arba proporcijoms 
išlaikyti.

77 S. M i k u  Ii on  i s, Trakų salos pilis, Ge
neralinis restauracijos projektas, Projek

tinio pasiūlymo stadija, 1967— 68, Vilnius, 
SMRGD, 1. 1— 23.

* Bankete —  sienos apatinės dalies prapla
tėjimas, kad ji mažiau smegtų į žemę.
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27 pav. Salos pilies trečiojo statybos laiko
tarpio planas:

l — neužstatytos buvusių salų dalys, 2 — neužpilti 
durpyno plotai, 3 — dabaitinė Pilies sala, 4 — 
antruoju statybos laikotarpiu pastatyti kunigaikščių 
rūmai, 5 — trečiuoju statybos laikotarpiu pastatytas 

priešpilis

Prieš donžoną iki pat gynybinės 
sienos buvo barbakanas, pastatytas 
donžono vartų apsaugai. Barbaka
nas išmūrytas vėliau už donžoną ir 
gynybines sienas, nes jo sienos pri
glaustos prie pilies sienų.

Trečiuoju pilies statybos periodu 
išmūrytas priešpilis. Atskiros priešpi
lio, kaip ir rūmų dalys, statytos ne 
vienu laiku. Tačiau priešpilio sta
tyboje tiek aiški viena idėja ir per
traukos tarp statybos darbų tokios 
trumpos, kad čia, be abejo, susidu
riama iš esmės su vienu statybos 
periodu.

Didelė priešpilio dalis buvo stato
ma itin nepalankiomis sąlygomis —  
ežero vandenyje ir durpyne, tačiau 
senieji statytojai visiškai išsprendė 
jiems iškilusius sudėtingus statybos 
klausimus. Bokštai pastatyti salų pa
kraščiuose ant tvirto grunto, sienos

tarp jų išvestos tiesiai ir kad jos, sto
vėdamos ant durpių, nesideformuotų, 
klota, kaip minėta, viena ar kelios 
eilės rąstų. Priešpilio sienos, ypač 
stovinčios ant durpių, kad vanduo jų  
nepaplautų, mūrytos lyg klojiniuose. 
Be to, saugant sieną nuo bangų mū
šos, vietomis dėta antra klojim ų eilė, 
tarpą užpilant žemėmis. Ši konstruk
cija visiškai pasiteisino —  gynybinės 
sienos tebestovi ir šiandien. T ik  ant
rojo aukšto skliautams slegiant, kiek 
pasviro vakarinių kazematų kiemo 
siena; ji paremta dviem kontrafor
sais, pastačius vakarinius kazematus.

Įdomu, kaip senieji statytojai pa
dėjo pamatus vandenyje? Ieškant at
sakymo į šį klausimą, 1962 m. archi
tektūrinių tyrim ų metu nagrinėta 
Trakų ežerų sistema ir prieita išvada, 
kad, statant pilį, Trakų ežerų van
dens lygis buvo pažemintas. Vėliau 
vandens lygis palaipsniui galėjo būti 
pakeltas; tai liudytų nuolat aukštin
tas priešpilio kiemas.

Šią išvadą remia ir karaimų le
genda apie didelį potvynį ir juos nuo 
šios nelaimės gelbėjusį Vytautą. M a
tyt, karaimų atmintyje yra išlikę at
siminimų apie buvusį didelį, nors ir 
trumpalaikį, ežerų vandens lygio svy
ravimą.

Nuomonė, kad Trakų ežerų van
denį nuleido grafas Tiškevičius, no
rėdamas jo gauti Lentvario tvenki
niams, yra nepagrįsta. Apskritai Tiš
kevičius, žinoma, galėjo pasinaudoti 
X V  a. kanalu.

Priešpilį statant, atlikti tiesiog 
m ilžiniški aikštelės paruošimo darbai. 
Neturėdami vienos gynybiniu požiū
riu geros salos, pilies statytojai ją, 
galima sakyti, sukūrė ir ne tik pui
kiai įveikė sunkias gamtines sąlygas, 
bet, labai meistriškai išdėstę atskiras 
priešpilio dalis, išsprendė tiek gyny
binius, tiek visus kitus klausimus. 
Todėl iš tikrųjų senųjų vietinių
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meistrų nuopelnai yra daug didesni, 
negu apie tai rašė J. Borovskis. Ne
pasitvirtina taip pat M. Moreliovskio 
nuomonė, kad salos pilis pastatyta 
iš karto, kad pilyje galima įžiūrėti 
genujiečių arba italų ranką 78.

Trakų salos pilyje, be nacionali
nės gotikos bruožų, be abejo, galima 
atrasti ir europinių, bet neabejotina, 
kad p ilį statė tik vietiniai meistrai, 
turėję gilias ir senas tradicijas, kurios 
ir padėjo meistriškai išspręsti visus 
klausimus. Su iškilusiais uždaviniais 
svetimšalis italas, venecijietis ar k i
tas vargu ar būtų taip susidorojęs.

Salos pilies priešpilyje pirmiausia 
buvo pastatyti bokštai su gynybinė
mis sienomis, po to —  vakariniai, o 
vėliausiai —  rytiniai kazematai. Šiuo 
statybos periodu suformuoti ir v i
si fosos elementai.

Į pilį buvo įvažiuojama pro 
priešpilio vartų bokštą, esantį maž
daug pietinės sienos viduryje. Šio 
bokšto išliko pirmasis aukštas su 
uždarymo sistema, kuri labai pa
naši į esančią po rūmų donžonu.

Įvažiavimas nuo ežero buvo užda
romas pakeliamu tiltu, jo buvimą 
liudija išlikusi niša, kurioje tilpdavo 
ir tiltas, ir jo akmenys. Iki pastarojo 
laiko pakeliamo tilto akmenų vietos 
autentiškumas kėlė įtarimą, nes ak
menys išdėstyti vienas aukščiau, kitas 
15 cm žemiau.

1967 m. archeologinių kasinėjimų 
metu79 nustatyta, kad bokšto deši
niosios pusės priekinė dalis stovi ant 
durpių sluoksnio (1,8 m). Durpėms 
susispaudus, bokštas ne tik nusėdo, 
bet dešinioji pusė, sienoms suskilus, 
pasviro į priekį. Todėl dešinysis pa

keliamo tilto akmuo ne tik paslinko 
į priekį, bet taip pat nusėdo. Pasvi
rusi siena buvo atremta kontraforsu, 
kurio liekanos dar ir dabar matomos 
bokšto fasade.

Pakeliamo tilto ilgis buvo apie 
3,30 m, nes maždaug tiek nuo bokšto 
nutolusi pirma tilto polių eilė. Jo il
gį parodo ir du ąžuoliniai keturkam
piai poliai, kurie greičiausiai susieti 
su tilto atraminėmis konstrukcijomis.

Kokiu būdu buvo pakeliamas til
tas —  skrysčiais ar svertais —  dar 
sunku pasakyti, nes galimi abu va
riantai.

Toliau už akmeninių staktų, kurių 
apatinių dalių išliko, buvo vartai. 
Vartų vyriams įtvirtinti staktose iš
kalti guoliai. Reikia manyti, kad iš 
pilies kiemo buvo dar vieneri vartai, 
panašiai kaip ir donžone. Nors šioje 
vietoje smiltainio blokų vyriams 
įtvirtinti dabar nematyti, bet jie gali 
būti iškritę. Jei tarpuvartėje buvo 
grindinys, tai jis buvo tokiame pat 
aukštyje, kaip pakeliamo tilto guoliai 
(žemiau sienų mūras labai nelygus). 
Grindinio už akmeninių staktų 
1967 m. archeologinių kasinėjimų 
metu nerasta. Dalis tarpuvartės buvo 
perdengta skliautais, kurių pėdsakų 
dar matė J. Borovskis. Nors vartų iš
liko tik pirmasis aukštas, iš jo lieka
nų bei analogijų galima spręsti ir 
apie viršutinių bokšto aukštų išpla
navimą, architektūrines formas.

Priešpilyje, be vartų bokšto, kuris 
galėjo būti net penkių aukštų, buvo 
dar trys galingi keturkampiai apačio
je ir apvalūs viršuje bokštai, skirti 
patrankoms.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

78 M. M o r e l o w s k i ,  Zamek najeziomy 79 K. M e k a s ,  Trakų salos pilies archeolo-
w Trokach a źródła formy zachodnie i giniai tyrimai, 1967, SMRGD, 1. 10.
czarnomorskie,— „Myśl karaimska", t. J,
Wrocław, 1946, p. 94, 108.
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Atokiausiai nuo gynybinių sienų 
stovįs pietryčių bokštas išsilaikė ge
riausiai, tačiau jis daugiausia restau
ruotas.

Pietinė gynybinė siena remiasi 
į šio bokšto vidurį, o rytinės sienos 
ir bokšto kiemo sienos trasa sutampa. 
Dėl to bokšto perimetras kieme tiek 
sumažėjo, kad neliko net vietos įėji
mui į bokšto pirmąjį aukštą. Įėjimas 
čia išmūrytas lyg nišoje vakarų ir 
šiaurės sienų susikirtime.

Pirmojo aukšto paskirtis ūkinė, ką 
liudija gana plačios durys aukščiau 
minėtame įėjime. Įėjimo angos glife 
yra nišos žibintams. Durys buvo dve
jos, apie tai galima spręsti iš išlikusių 
mediniam buomui slankioti lizdų ir 
vyrių liekanų. Pirmasis aukštas ap
ėmė keturkampę bokšto dalį. J i ap
valėjo viduje per trompas, o iš iš
orės —  per nusklembtus kampus. 
Pietinėje sienoje pastebima nežymi 
bokšto rekonstrukcija, įvykdyta dar 
bokšto statybos metu. Pirmojo aukšto 
švieslangis buvo pamūrytas per že
mai. J į prisiėjo užmūryti ir naują 
išmūryti kiek aukščiau.

Į antrąjį bokšto aukštą įeinama iš 
kiemo per medinį balkoną, kurio sijų 
galų lizdai išliko pietinėje gynybinėje 
sienoje. Antrojo aukšto paskirtis, ma
tyt, irgi buvo ūkinė, ką liudytų labai 
siauri švieslangiai.

Į visus kitus aukštus galima pa
tekti suktais laiptais, esančiais kairia
jame įėjimo į antrąjį aukštą glife; 
laiptai apšviesti siaurais stačiakam
piais švieslangiais. Bokšto laiptų nar
velis restauruotas prieš antrąjį pa
saulinį karą; jo restauracija nelabai 
tiksli.

Sprendžiant priešpilio bokštų 
aukštį, reikėjo žinoti, kiek aukštų 
buvo skirta patrankoms išdėstyti. V i
si architektai, dirbę Trakų salos pi
lyje, priėjo vieningą nuomonę, kad 
patrankoms skirtų aukštų buvo tik

du —  trečiasis ir ketvirtasis; šiuose 
aukštuose ir išdėstytos X  formos pa
trankų šaudymo angos. Virš ketvir
tojo aukšto jau ėjo šaudymo pastogė. 
Bokštą dengė kūginis čerpių stogas. 
Iš trečiojo bokšto aukšto išliko išėji
mas į pietinės sienos parapetą, kurio 
žymes pridengė prieškarinės restau
racijos mūras.

Dar neišspręsta,, kaip jungėsi 
bokštas ir rytinė gynybinė siena; rei
kia manyti, kad juos jungė bendra 
galerija, kurios likučių tikimasi rasti 
bokšto kiemo sienoje.

Tarpaukštiniai bokšto perdengi
mai mediniai. Jų buvimą liudija pa
liktos briaunelės sijoms padėti. V ir
šutiniame aukšte galėjo būti skliau
tai priešgaisrinei apsaugai. A r buvo 
kitų kokių nors elementų, sunku 
pasakyti, nes bokštas, kaip minėta, 
prieš karą restauruotas, ir visi se
nieji pėdsakai yra po nauju mū
ru. Lankytojų patogumui ant šio 
bokšto buvo uždėta gelžbetoninė 
plokštė.

Pietvakarių bokšte iki mūsų die
nų tebėra pustrečio aukšto, o X IX  a. 
antrosios pusės nuotrauka rodo, kad 
tada bokštas dar buvo išlikęs iki pa
rapeto. Nuo aukščiau aprašyto piet
ryčių bokšto jis skiriasi tik savo pa
dėtimi gynybinių sienų atžvilgiu ir 
detalėmis.

Į bokštą buvo patenkama per ant
rojo aukšto balkoną. Kad balkonas 
buvo, matyti iš likusios skylės medi
nėms konsolėms. Pastačius vakarinius 
kazematus, įėjimas į bokštą atsidūrė 
antrajame kazematų aukšte. Durų 
į pirmąjį aukštą bokšte nėra. Dėl 
to Borovskis šį aukštą priskyrė ka
lėjimui. Į pirmąjį aukštą buvo nu
sileidžiama iš antrojo greičiausiai 
per angą grindyse. Pirmajame aukš
te išliko vienas siauras švieslangis 
ir neaiškios paskirties skylės sieno
se. Antrojo aukšto paskirtis galėjo
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būti ūkinė, nes visose jo sienose 
švieslangiai siauri.

Į kitus aukštus patenkame suktais 
laiptais, kurių pėdsakų yra bokšto ir  
pietinės gynybinės sienos susikirtime. 
Kad jų būta, matyti iš didelio išgriu- 
vimo šioje vietoje ir pietinių nar
velio sienų plytų mūro gilumoje. 
Šviesa į laiptus krito pro viršutinių  
aukštų švieslangius.

Šiaurės vakarų bokštas, ik i jį at
kasant 1954 m., buvo visai užverstas 
griuvėsiais, nes, ežero vandeniui pa
plovus jo pamatus, priekinė, taip pat 
dalis šoninių sienų suskilo ir  nugriu
vo. Palyginus su kitais bokštais, jis 
buvo labiausiai nukentėjęs. K iek ge
riau išsilaikė bokšto kiemo dalys, sto
vinčios ant gero grunto. Dar X IX  a., 
kaip rodo ikonografija, bokšto kiemo 
sienos likučiai gana aukštai kyšojo 
iš griuvėsių krūvos.

Šiaurės vakarų bokšto sprendimas 
toks pat, kaip ir aukščiau išvardytų. 
Tik jis stovi vakarinės gynybinės 
sienos kampe, kiek atokiau nuo fosos, 
salos pakraštyje ant žemėjančio eže
ro link paviršiaus, todėl į jį ėjo 
laiptukai, esantys durų angos glife. 
Glife tarp smiltainio blokų išliko 
vyriai durų varčioms ir nišos.

Priešpilio pietinė ir vakarinė gy
nybinės sienos buvo vienodo aukščio, 
ką liudija maždaug vienodame aukš
tyje išėjimai iš pietryčių bokšto ant 
pietinės ir pietvakarių bokšto ant va
karinės gynybinės sienos. Išėjimas 
ant minėtų sienų parodo ir parapeto 
pado lygį.

Gynybinės sienos tarpas tarp 
šiaurės vakarų bokšto ir priešpilio 
šiaurės vakarų kampo yra labai sto
ras, ir parapeto šaudymo angos čia

galėjo išeiti į abi puses. Į lauką nu
kreiptos šaudymo angos buvo skirtos 
ginti prieigoms prie vakarinio fosos 
galo, o į kiemelį —  apšaudyti tiltą  
per fosą.

Taip pat manoma, kad priešpilio 
šiaurės vakarų kampe ant gynybinės 
sienos buvo bokštelis, bent vienu 
aukštu aukštesnis, nei gynybinių sie
nų parapetas. Jo paskirtis —  flan- 
kuoti prieigas prie fosos ir šaudyti 
išilgai rūmų gynybinės sienos. R yti
nės gynybinės ir fosos sienos yra 
1,0 m plonesnės, todėl jos galėjo būti 
žemesnės.

Rytinė siena, matyt, buvo akla iki 
pat parapeto, o fosos sienoje —  daug 
įvairios paskirties ir formos angų. 
Sienos apačioje prie pat rytinių ka
zematų yra gana plati, nišoje paslėp
ta, durų anga. Durys buvo užstumia- 
mos rąstu, kuriam slankioti abiejose 
nišos glifo pusėse paliktos keturkam
pės skylės. Prie angos iš lauko deši
nėje yra lyg kontraforso pėdsakai. 
Manoma, kad pro šią angą buvo iš
einama tik už pilies. Iš viso šiame 
kampe dar daug neaiškumų.

T. Makovskio 1600 m. graviūroje 
priešpilio šiaurės rytų kampe yra ir 
ketvirtasis bokštas. Nors aiškių duo
menų apie jį nebuvo, tačiau kai kurie 
ankstesni pilies tyrinėtojai jį savo 
darbuose vaizduoja. 1926 m. sudary
damas Trakų salos pilies planą, 
V. Girdvainis priešpilio šiaurės rytų  
kampe aiškiai parodo ketvirtojo 
bokšto liekanas. Be to, ir J. Borovs- 
kis savo makete šiame kampe taip 
pat pavaizdavo išeinantį už gynybi
nių sienų bokštelį, nors ir žymiai ma
žesnį, negu likusieji trys. Tačiau dar
bų ataskaitoje80 jis kategoriškai tei-
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80 J. B o r o v s k i s ,  Trakų salos pilis kaip je,—  Vytauto Didžiojo Kultūros muzie-
tvirtovė ir Didžiojo kunigaikščio reziden- jaus metraštis, t. I, p. 202.
cija atliktų konservacinių darbų švieso-
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gia, kad ketvirtojo bokšto nebuvo. 
Kad ketvirtojo bokšto šiame kampe 
nebuvo, rodo ir archeologiniai kasi
nėjimai, kurių metu jokių bokšto 
pėdsakų nerasta.

Išstudijavus sienos tarpą tarp ar
kų foso j e ir šiaurės vakarų kampo, 
vis tik reikia prieiti išvadą, kad šioje 
pilies dalyje bokštas buvo planuotas, 
tik ne pačiame kampe, o kiek toliau. 
Jo ir statyba buvo pradėta. Iš to pla
nuoto ir pradėto statyti bokšto ir bus 
išlikę durų angos ir vienos sienos 
(dabar lyg kontraforsas) pėdsakų. Dėl 
labai blogo grunto statyti bokštą, 
matyt, buvo atsisakyta.

Vakariniai kazematai dviejų aukš
tų, su šaudymo pastoge ir šaudymo 
angomis, išeinančiomis į visas puses. 
Pirmasis aukštas skirtas ūkinėms 
reikmėms, nes jokių gyvenimo pėd
sakų archeologinių kasinėjimų metu 
čia nerasta. Visos pirmojo aukšto pa
talpos, išskyrus kai kurias detales, 
tipiškos: į kiekvieną jų po vienerias 
duris, kiekvienoje po vieną langą, 
skersinėse sienose durų nebuvo.

Išimtį sudaro dvi pirmosios patal
pos nuo šiaurės vakarų bokšto. V ie
toj lango ir vienoj, ir kitoj yra X  
formos šaudymo angos patrankoms; 
jų paskirtį parodo patrankoms įtv ir
tinti konstrukcijos pėdsakai, kurių 
yra angos glife.

Antrojoje patalpoje, be to, išliku
si hipokaustinio tipo šildymo krosnis, 
iš esmės niekuo nesiskirianti nuo ku
nigaikščių rūmų to paties tipo apšil
dymo krosnių, įrengtų abiejų spar
nų rūsiuose.

Kitokia yra dar viena patalpų 
grupė, esanti maždaug viduryje va
karinių kazematų. Vienos jų vakari
nėje sienoje matyti užmūryta arka, 
išeinanti į lauką. Ilgai nežinota, kokia 
jos paskirtis. J i paaiškėjo, tik nusta
čius buvusį natūralų paviršių, ant 
kurio statytas priešpilis: ši anga,

esanti žemiausioje pilies vietoje, lyg  
vartai, pro kuriuos galima buvo 
įplaukti į priešpilio kiemą; ja, matyt, 
naudotasi medžiagoms transportuoti 
ir kitiems reikalams. Pastačius vaka
rinius kazematus ir kiemo pakraš
čiais supylus žvyro sluoksnius, ji ne
teko pirminės paskirties ir buvo už
mūryta, paliekant vandeniui nubėgti 
nedidelę angelę. K ita kanalizacijos 
angelė buvo 2,0 m į šiaurę nuo mi
nėtosios arkos.

Už šios patalpos į šiaurvakarių 
bokšto pusę yra vienas labai siauras 
kambarys. Šviesa į jį krinta pro kie
mo sienoje esantį švieslangį, matme
nimis beveik nesiskiriantį nuo švies- 
langių laiptų narvelio donžone ir 
priešpilio bokštuose. Pastaruoju metu 
prieinama išvada, kad siaura patalpa 
galėjo būti laiptų narveliu, pastatytu 
susisiekti su viršutinių kazematų 
aukštais.

Kazematuose durų angų apačia 
visur išklota lentomis; jų galų at
spaudai dar ir dabar matyti kai kurių 
durų angų glifuose. Durys be staktų, 
kabinamos ant vyrių, įmūrytų durų 
glife. Vyrių  pėdsakų randama visur, 
kur glife išlikęs senasis mūras. Durų 
glifuose taip pat yra nišų žibintams 
pastatyti.

Kazematų grindų ir langų aukštis 
nevienodas; jis priklausė nuo natū
ralaus paviršiaus lygio. Vakarinėje 
kiemo sienoje palikta užkarpa (suplo
ninant antrojo aukšto sieną) pirmojo 
aukšto perdengimo sijoms padėti. Ta
čiau užkarpos aukščiui vakarinėje 
sienoje nesutapus su lizdų sijoms 
aukščiu kazematų kiemo sienoje, už
karpos paaukštintos, primūrijant ply
tinę apdailą. Antrajame aukšte suplo
ninta ir kiemo siena.

Svirdama tuoj po statybos, vaka
rinių kazematų kiemo siena pavilko 
nesurištas su išorine siena skersines 
sienas, ir tarp skersinių ir išorinės
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sienos atsirado plyšių. Kiemo siena 
buvo paremta dviem labai masyviais 
kontraforsais, o atsiradęs plyšys —  
užmūrytas plytomis.

Kaip buvo uždaromi langai —  ne
nustatyta; rastų viename lango an
gos glife metalinių virbų pėdsakų pa
skirtis nežinoma. Kitos skylės galėjo 
būti tiek nuo vitražų metalinių rėmų, 
tiek nuo paprastų metalinių langų 
grotų.

Antrajame vakarinių kazematų 
aukšte išliko vakarinė siena su trijų  
langelių pėdsakais. Iš jų ir pirmojo 
aukšto planinės struktūros galima da
ryti kai kurių išvadų apie antrojo 
aukšto planą, patalpų paskirtį ir jų 
architektūrinį konstruktyvinį spren
dimą.

Iš esmės antrojo kazematų aukšto 
planavimas nesiskyrė nuo pirmojo 
aukšto. Kad durys į kiekvieną patal
pą ėjo iš lauko, pertvarose jų nebuvo, 
matyti iš to, jog antrasis aukštas tu
rėjo galeriją. Įdomus jos konstrukty
vinis sprendimas. Kadangi vakariniai 
kazematai siauri (7,0 m), tai pirmojo 
aukšto perdengimo sijos iškištos 
kiaurai per kiemo sieną ir jų galai 
panaudojami kaip konsolės galerijai. 
Antrojo aukšto kazematų skliautai 
nerviūriniai.

Stogas virš vakarinių kazematų —  
keturšlaitis, nes kitokia stogo forma 
arba frontonai galuose negalimi dėl 
čia esančių bokštų. Ilgieji stogo šlai
tai turėjo būti vienodų nuolydžių; 
kitokios stogų formos labai abe
jotinos.

Sudarant Trakų pilies generalinį 
restauracijos projektą ir nagrinėjant 
atskirų vakarinių kazematų dalių iš
dėstymą, ieškota, kur galėjo būti 
danskeriai. Siaurosios patalpos siena 
buvo išgriuvusi net iki pirmojo aukš
to. Prieita išvada, kad tiek išgriūti 
siena galėjusi tik dėl angų, ėjusių 
kiaurai, ir kad čia kaip tik ir buvo

vakarinių kazematų danskeriai. Be toy 
1967 m. archeologinių kasinėjimų 
metu šioje vietoje rasta gerokai ap- 
nykęs smiltainio blokas, kuris galėjo 
būti panaudotas kaip blokas durų vy
riams arba kaip konsolė. 1953 m., va
lant vakarinės sienos liekanas nuo 
griuvėsių, čia buvo rasta labai daug 
plytų. Tai irgi rodytų, kad šioje ka
zematų dalyje galėjo būti kažkokios 
iš plytų mūrytos (greičiausiai dans- 
kerio) detalės.

Rytiniai kazematai pastatyti kiek 
vėliau; tai liudija po jų pamatais 
esantis kultūrinis sluoksnis. Plonos 
sienos ir tai, kad jų pamatai kloti ant 
kultūrinio sluoksnio, rodytų, jog ry
tiniai kazematai buvo vienaaukščiai. 
Dabar jų tebėra tik menki likučiai, 
kurių paskirtis kol kas tiksliai nenu
statyta. Sprendžiant iš gana plačių 
dvejų durų, čia galėjo būti ūkinės pa
talpos. Be durų, rytiniuose kazema
tuose išliko dar dvi angos kiemo sie
noje. Prie pietvakarių kampo esanti 
X  formos anga, gal būt, irgi buvo 
naudojama vartams į priešpilį ginti. 
Vidurinė anga, aprėminta iš lauko 
ir vidaus po vieną volinę plytą, buvo 
švieslangis. Rytiniuose kazematuose 
galėjo būti dar vienas langas prie 
durų, fosos sienoje.

Tiek rytiniai, tiek ir vakariniai 
kazematai pastatyti daugiausia ant 
durpių. Kad siena nesvirtų, kazema
tų pietvakarių kampe buvo pasta
tytas masyvus kontraforsas. Pertva
rų rytiniuose kazematuose nerasta 
jokių.

P ilį su krantu jungė tiltas. Se
niausia žinia apie tiltą yra iš T. Ma- 
kovskio 1600 m. graviūros. 1967 m. 
archeologinių kasinėjimų metu nu
statyta, jog iš tilto teliko polių, kaltų 
ne vienu metu. Kad tiltas ėjo iš pilies 
į Karaim ų salą, visiškai įtikima, ta
čiau jo tolesnės trasos klausimas kol 
kas dar ginčytinas. Sunku patikėti,
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kad vien gynybiniais sumetimais iš 
Karaimų salos jis eitų tiesiai į kran
tą, X IV— X V  a. labai retai apgy
ventą.

Greičiausiai tiltas iš Karaim ų sa
los per Bažnytėlės salą suko į pusia
salio pilį. Tai rodo daugelis polių prie 
minėtos salos kranto.

Priešpilio kiemas dar nėra galu
tinai ištirtas. Tačiau duomenys, gauti 
archeologinių kasinėjimų metu, lei
džia nors iš dalies pasekti priešpilio 
kiemelio evoliuciją.

Pastačius gynybines sienas ir va
karinius kazematus, durpynas kieme 
sausintas, supilant storus žvyro klo
dus. Tačiau kiemo viduryje ilgą lai
ką išliko vandens rezervuaras (matyt, 
gaisrams gesinti ir ūkinėms reik
mėms), kuris, p ilį pavertus kuni
gaikščių rezidencija, buvo užverstas 
stambiais akmenimis.

Fosos sienos išlenktos. Tokios jos 
pastatytos, matyt, atsižvelgiant į vie
tos sąlygas ir strateginius sumetimus: 
kad nebūtų galima šaudyti išilgai fo
sos. Jos galuose —  dviejų angų arkos, 
iš dalies atstojančios kontraforsus, iš 
dalies —  pagrindas medinėms virš 
jų įrengtoms šaudymo galerijoms. 
Per fosą ėjo tiltas, kurio trijų  ąžuoli
nių polių pėdsakų rasta 1959 m., stip
rinant fosos sienas. Pirm oji polių 
eilė įkalta per 4 m nuo rūmus supan
čios gynybinės sienos, o antroji —  
už 2 m nuo pirmosios.

Gynybinėje kunigaikščių rūmus 
supančioje sienoje prieš pat tiltą yra 
keturios (22X22 cm) įvairiais atstu
mais išdėstytos skylės. Kam  jos —  
kol kas nenustatyta. Tos pačios sie
nos kairėje yra durų anga į atvirus 
laiptus fosos sienoje. Vandens lygiui

anksčiau esant aukštesniam, į fosą 
galima buvo įplaukti laiveliu ir m i
nėtais laiptais patekti į terasą, su
pančią rūmus.

Konstruktyvinio priešpilio spren
dimo principai iš esmės nesiskiria 
nuo kunigaikščių rūmų sprendimo 
principų. Visos apatinės sienų ir 
bokštų dalys mūrytos iš akmenų. 
Apvaliųjų bokštų dalių apdaila —  
plytinė; iš plytų, be abejo, mūryti 
parapetai ir visos detalės. Užpildas 
sienų storyje —  daugiausia įvairaus 
dydžio akmenys ir plytgaliai. Kylia- 
vimas tarp akmenų eilių irgi įvairus: 
jei gynybinėse sienose kyliai akme
nų, tai vakariniuose kazematuose vy
rauja plytų.

Trečiuoju statybos periodu salos 
pilis, kaip gynybinis įrenginys, buvo 
užbaigta; rezidencija ji paversta kiek 
vėliau.

1962 m. archeologinių kasinėjimų 
metu rasti ant griuvėsių priešpilio 
kieme pastatyti mediniai XVII—  
XVIII a. pastatai rodo, kad tuo metu 
kadaise didinga pilis nuskurdusi, 
buvusi apleista, tačiau dar neuž
miršta.

Konservacijos darbai pradėti 
1929 m. ir su pertraukomis truko iki 
1939 m. Kas ir kur daryta J. Borovs- 
kio 1929— 1939 m., matyti iš jo ata
skaitos, paskelbtos Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejaus metraštyje 
(I tome).

Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, 
buvo sudarytas planas 10-čiai metų, 
numatęs visos salos pilies konserva- 
ci j ą-restaur aci j ą.

Labai dideli pilies restauracijos- 
konservacijos darbai nuveikti po 
Didžiojo Tėvynės karo.
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4. SALOS PILIES SIENŲ TAPYBA

Salos pilies didžiosios salės sie
nose, ypač langų nišų šonuose, dar 
ir dabar žymu ornamentų ir spalvo
tų figūrų likučių, nublukintų van
dens ir sužalotų turistų. Kas pilies 
sienų dekoracijose buvo vaizduoja
ma, nupiešė ir aprašė dailininkas 
Vincas Smakauskas 1822 m. Tra
kų pilies sienų dekoracijų piešinių 
V. Smakauskas nelaikė savo kūry
ba. Jie jam tik priedas prie aprašy
mo teksto.

Imtis šio darbo jį paskatino pran
cūzų armijos pulkininko Labomo (La 
Beaume) knyga «La guerre en Rus
sie» («Karas Rusijoje»). Knygoje ap
rašomas 1812 metų karas. Pirmajame 
jos tome autorius duoda žinių apie 
Napoleono armijos persikėlimą per 
Nemuną ir dėsto įspūdžius, patirtus 
Lietuvoje. Pastebėta ir Trakų pilis, 
yra net jos piešinys. Knyga V. Sma- 
kauską nemažai nustebino. Svetim
šalis karininkas, matęs daug archi
tektūros ir dailės kūrinių, susido
mėjo lietuvių pilies griuvėsiais.

Salos pilyje V. Smakauskas išma
tavo patalpas žingsniais ir aprašė, 
kaip kuris bokštas atrodo. Viduje 
buvę pilna griuvenų, kai kur net ik i 
trijų sieksnių. Pasižiūrėti sienų tapy
bos ir kopėčių nereikėjo. Freskų li
kučių radęs tik didžiojoje salėje ir 
kai kuriose kito aukšto langų nišose. 
Kituose mažesniuose to paties ir kito 
aukšto kambariuose tinkas buvęs nu- 
trupėjęs, kyšoję tik plytos. Žarstyda
mas griuvenas ir apžiūrinėdamas 
tinką, jis įsitikinęs, kad freskų bū
ta ne tik didžiojoje salėje, bet nu
statyti, kas vaizduojama, jis ne
įstengęs.

Geriausiai išlikę piešiniai buvo 
langų nišose. Daugiausia tapybos žy
mių jis rado dešiniajame rūmų spar

ne, reprezentacinėje (10X20 m) sa
lėje. Kairiajame sparne tapybos žy
mių rasta trečiojo aukšto vakarinės 
patalpos pietiniame lange ir bokšto 
priešpaskutiniame aukšte. Tapytojo 
dėmesį pirmiausia patraukė geriau
siai apšviestos didelės langų angų 
plokštumos. Piešiniuose V. Smakaus
kas matė istorines scenas. Savo pie
šinius V. Smakauskas sunumeravo. 
Iš viso jų buvo dvylika, neskaitant 
bendrų pilies vaizdų, darytų su 
projekcine lempa.

Pirmajame piešinyje —  figūra 
juodu, ilgu drabužiu, sėdi ant suole
lio profiliu, dešinioji ranka sulenkta 
ir pakelta beveik ik i veido, laiko in
delį, panašios į auksinę spalvą. Laip
teliai ir suolelio dalis nutrupėję. F i
gūros veidas neįspūdingas, plaukai 
trumpi ir gana tvarkingai sušukuoti. 
Į dešinę atokiau nuo sėdinčios figūros 
matyti medinis daiktas, panašus į 
skrynelę ar suolelį.

Antrasis piešinys aiškesnis, nors 
tinkas gerokai suaižėjęs. Figūra sėdi 
profiliu krėsle su atramomis ant tri
jų laiptų paaukštinimo. Kepurė ant 
galvos gana aukšta, viršuje ketur
kampė, tamsios spalvos. Veidas at
rodo gana jaunas, be ūsų ir be barz
dos. Plaukai krinta iki apykaklės. 
Drabužis iš lengvos tamsios medžia
gos ik i pat kojų riešų, rankovės pla
čios. Dešinioji ranka truputį pakelta 
į viršų, pirštai praskėsti. Sėdinčios fi
gūros dešinėje stovi moteris, kiek pa
silenkusi, pakeltomis išskėstomis ran
komis, atrodo, lyg ką aiškintų sėdin
čiajam. Moters plaukai ant pakaušio 
susukti į kuodą, abi rankos nuogos, 
apsirengusi baltai, nuo juosmens ik i 
riešų drabužis beveik be raukšlių, 
gelsvo atspalvio. Visa figūros laiky
sena primena antikinę moterį.
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Trečiasis piešinys. Pusapvalios 
lango nišos viršuje figūra veidu at
gręžta į salę, ant jos galvos —  ketur
kampė kepurė, drabužis juodas, pla
tus, panašus į kamžą, siekia net 
pėdas. Balta apykaklė, iš po kurios 
iki žemės krinta balta, sprindžio 
platumo juosta. K ita juosta juosia 
liemenį ir  S4i pirmąja sudaro kry
žių. Dešinėje pakeltoje rankoje —  
kryžius ar bulava (karvedžio buožė), 
sunku įžiūrėti. Kairioji —  nuleista, 
joje išvyniotas pergamentas. Aplink  
daiktų nėra ir vos-ne-vos galima su
prasti, kad figūra sėdi.

Ketvirtasis piešinys. Ant aptru- 
pėjusios plokštumos ir vienoje, ir ki
toje lango nišos pusėje atvaizduota 
ta pati scena. Kairėje plokštumos pu
sėje sėdi žmogus su balta apykakle 
ir kryžium ant suolelio, pastatyto 
ant kelių laiptelių paaukštinimo. De
šinioji ranka pakelta prie krūtinės, 
kairiąja kažką ima iš moters, nupieš
tos dešinėje paveikslo pusėje. Moters 
galva ir liemuo palenkti į sėdintįjį, 
kairėje rankoje ji laiko kaklo vėrinį 
ar grandinėlę. Figūra kupina nuolan
kumo ir paklusnumo. Už tos palin
kusios, kažką duodančios figūros, sto
vi dar trys: dviejų moterų ir vieno 
vyro. Vyras apsirengęs ilgu juodu 
drabužiu su plačiomis rankovėmis. 
Ištiesta ranka sakytų, kad jis kažko 
prašo. Jo kepurė, panašiai kaip ir sė
dinčiojo, keturkampė, ant klubų —  
juoda juosta.

Penktasis piešinys. Kairėje plokš
tės pusėje vos-ne-vos įžiūrima ant 
kažkokio paaukštinimo sėdinti figūra. 
Galva nepridengta. Į kairę nuo jos, 
gerai įsižiūrėjus, matyti dar trijų  fi
gūrų galvos. Tiek priekinė, tiek ir už 
jos stovinčios figūros primena vie
nuolius bernardinus. Jų galvos nepri
dengtos arba jei ir pridengtos, tai vos 
įžiūrimomis beretėmis, o apsiaustai 
be gaubtų. Galvos keistos, veidai

tamsoki, ausys didelės, atstojusios, 
panašios į totorių. Reikia manyti, kad 
tai ne lietuvių giminės žmonės. Tolu
moje matyti lyg koks pastatas, prie 
sienos dvi kolonos su neproporcingai 
dideliais kapiteliais, papuoštais trimis 
grioveliais. Kolonos, atrodo, rytietiš
ko stiliaus, o visas pastatas primena 
turkų architektūrą. Virš kapitelių —  
net kelių nevienodo pločio sluoksnių 
architravas. Vidurinis —  platesnis, 
išpieštas zigzagais. Tarp kolonų —  
keturkampė niša. Į visas puses nuo 
šio paveikslo tinkas nukritęs, ma
tyti plytos.

Šeštasis piešinys. Tarp rėmų, ku
rių šoninės briaunos tiesios, o viršu
tinė ir apatinė —  lenktos, kažkieno 
portretas. Vaizduojamojo apsiaustas 
juodas, nuo pasmakrės žemyn —  bal
ta juosta. Atrodo, dar kažkokio dra
bužio būta ant pečių. Spalvos tiek 
išblukusios, kad jos vos-ne-vos įžiū
rimos.

Septintasis piešinys. Ant suolelio 
sėdi moteris. Kojos pavaizduotos iš 
šono, o veidas ir liemuo atgręžta be
veik tiesiai į žiūrovą, ant galvos —  
vos pastebimas apdangalas. Drabužis 
ilgas, juodas. Dešinioji ranka atrem
ta į suolelį, o kairioji —  į kairiosios 
kojos šlaunį. Vaizduojamoji pikta, su
sierzinusi. Į dešinę nuo jos pulkeliu 
stovi keturios moterys, ant jų galvų 
skepetos arba paprastos be surišimų 
kepurėlės. Atrodo, kad jos nužemin
tai kažko prašo. Už jų, kiek atokiau, 
stovi vyras, atrodo, kad jis tuoj išeis. 
Ant jo galvos aukšta keturkampė ke
purė, veidas išdidus, su ilga ant krū
tinės krentančia barzda, apsiaustas 
platus ir ilgas, su pelerina ant pečių. 
Abi rankos ant krūtinės. Šio paveiks
lo spalvos dar gana ryškios.

Aštuntasis piešinys. Ši scena iš v i
sų ryškiausia ir, tur būt, įdomiausia. 
Kairėje sėdi orus senis su banguota, 
gana ilga barzda, drabužiai juodi,
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raukšlėti. Ant galvos keturkampė ke
purė, tačiau žemesnė, negu kitų vyrų. 
Veidas protingas, bruožai griežti ir 
rimti; apskritai veidas išsiskiria iš 
kitų. Kairiosios rankos nematyti, o 
dešinioji truputį atkišta į priekį, at
rodo, lyg senis ką šauktų ar įsakytų. 
Priešais jį kairėje moters figūra. Jos 
galvos apdangalas vos pridengia pusę 
plaukų, susuktų ant pakaušio į kuo
dą; apdangalas krinta ant kairiojo 
peties. Dešinioji ranka ištiesta į sė
dinčią figūrą, o kairioji —  sulenkta 
ant krūtinės. Už jos trys žmonės 
(V. Smakauskas rašo, kad du, tačiau 
spausdinamame jo piešinyje aiškiai 
matyti trys: dvi moterys ir vienas 
vyras), pirmasis iš dešinės vyras, jis 
su apsiaustu, panašiu į romėnų togą. 
Ant jo galvos aukšta kepurė, panaši 
į kūgį, su atraitytais į viršų kraštais. 
Veidas jaunas, be barzdos ir ūsų. Iš 
visos laikysenos vyras nepanašus 
į paprastą, nekilmingą žmogų. Abi jo 
rankos pakeltos prie krūtinės. Už šio 
vyro stovi moteris, kurios matyti tik 
galva ir dalis liemens; ją užstoja pir
mame plane esančios figūros. Atrodo, 
kad ji verkia, nes dešiniąja ranka 
laiko baltą skepetą, veidas pakreiptas 
į šoną. Ketvirtosios figūros, stovin
čios viduryje tarp aprašytųjų moterų, 
V. Smakauskas nemini. Ties krūtine 
ji laiko kažkokią skepetą, veidas at
gręžtas beveik profiliu. V. Smakaus
kas, matyt, neskyrė šių dviejų mote
rų arba kažkas supainiota, spausdi
nant jo rankraštį.

Devintasis piešinys. Niša abiejose 
pusėse ištrupėjusi, matyti plytos, tik 
pačiame arkos lanko viršuje galima 
įžiūrėti iš lapų pintas žvaigždes —  
rozetes. Jos artimos rytų stiliui. Ta
čiau tuo pačiu numeriu pažymėtame 
piešinyje rozečių nėra. Pačiame ke
turkampio viršuje matyti pasilenkęs 
žmogus su nepridengta galva. Iš v i
sos povyzos ir dešinės rankos laiky

senos atrodo, kad jis rašo arba skai
to. Šitą figūrą V. Smakauskas aprašo 
paveiksle, pažymėtame Nr. 10.

Aprašyme jis mini trylika fiksuo
tų vienetų, o prie rašinio pridėtame 
piešinyje jų tik dvylika, vadinasi, 
vienas praleistas, būtent, pažymėtas 
9 eilės numeriu, tas, kuriame kalba
ma apie rozetes.

Dešimtasis (devintasis) piešinys. 
Niša gerokai nukentėjusi ir dviejose 
vietose tinkas vos laikosi, tačiau visą 
kūrinio vaizdą galima susekti, nors 
jis ir sužalotas: nukritusi visa apa
tinė dalis. Viršuje dešinėje matyti 
moters figūra beveik iki juosmens. 
Kiek iš likusios dalies galima spręsti, 
ji sėdi, kairioji jos ranka nuleista ir 
matyti tik iki pusės, o dešinioji —  
atremta į staliuką. V. Smakauskas 
supainiojo dešiniąją ranką su kairiąja 
ir todėl jam neatrodė, kad figūra ra
šo arba skaito, nes kaire paprastai 
nerašoma. Spalvos išblukusios. Kūną 
įstrižai dengia tamsiai pilkos spalvos 
drabužis. Ant smulkių tinko gabalų 
matyti spalvų fragmentų, tačiau ką 
tos spalvos vaizdavo, sunku atspėti.

Vienuoliktasis (dešimtasis) pieši
nys. Kairėje pusėje matyti koplytėlė 
su kryžiumi ant stogo šelmens. Ji la
bai paprastos formos, bet kiek ne
įprasto stiliaus. Ties atdaromis du
rimis klūpo du maldininkai, sunėrę 
rankas ant krūtinių. Viršuje —  dan
gus, o kairėje koplyčios pusėje —  
nedidelis medis, panašus į įbestą 
šaką.

Dvyliktasis (vienuoliktasis) pieši
nys. Nors niša labai nukentėjusi, vis 
dėlto jos dešinėje pusėje galima įžiū
rėti sėdinčią, į priekį palinkusią mo
terį su atkišta ranka, tarytum ji ką 
duotų, ir kitoje pusėje —  net keturių 
žmonių galvas: dviejų vyrų ir dviejų 
moterų. Sėdinčios moters galvos ap
dangalas nuo pakaušio ir kaklo krin
ta ant kairiojo peties, nusileidžia
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ant krūtinės ir yra labai grakščiai 
permestas ant dešiniojo peties. Dra
bužis, dengiantis liemenį ir rankas, 
aptemptas, beveik nesusiraukšlėjęs, 
tarsi prie kūno prilipęs. Prieš sėdin
čią] ą stovi keturios figūros: pirmo
sios dvi vyrų, palinkusių, nuleistomis 
galvomis ir ištiestomis rankomis, at
rodo, imančiomis tai, ką duoda pir
moji figūra. Už jų stovi dvi mote
rys. Jų galvos apdangalai primena 
turkiškus tiurbanus, o drabužiai —  
kiek atsilapoję ir neįprasti. Drabu
žiai matyti beveik ik i juosmens, že
miau tinkas nukritęs. Už sėdinčios 
figūros nupieštas plačios auksinės 
juostos puslankis, jo giluma tarsi 
pabrėžia, kad krėslas skirtas šven
tiškoms apeigoms. Paveikslo fonas 
ištrupėjęs.

Tryliktasis (dvyliktasis) piešinys. 
Toje pačioje pusėje nupieštas sėdin
tis vyras neuždengta galva, atremta 
į kairiosios rankos plaštaką. Visa lai
kysena rodo, jį giliai mąstantį. Salia 
stovi kitas vyras irgi vienplaukis, ap
sivilkęs plačiu juodos spalvos ap
siaustu su trumpomis, beveik iki al
kūnių, rankovėmis. Sis veidu atsigrę
žęs į sėdintįjį, o nuleistos ir kiek 
į priekį atkištos rankos sakytų, kad 
jis kokio rūpesčio ar nelaimės ištik
tas. Scena vyksta kažkokioje patal
poje, ant sienos viršuje matyti archi- 
travas, jo juostos, o sienos viršus ir 
apačia —  tuščia.

Aprašęs freskų likučius, V. Sma- 
kauskas daro išvadą, jog tai esančios 
scenos iš audringo Vytauto arba Žy
gimanto Kęstutaičio gyvenimo. Jo 
piešiniai lig i mūsų dienų neišliko. 
Tenka remtis aprašymu ir prie jo 
pridėta lentele su miniatiūriniais, la

bai schematiškais piešinėliais, ku
riuose sunku įžiūrėti net stambesnius 
dalykus 8r.

Reikia manyti, kad V. Smakaus- 
ko piešiniai buvo nespalvoti, nes jis, 
plaukdamas į salą, pasiėmęs popie
riaus ir pieštukų; apie dažus neužsi
mena. Jeigu aprašai, kaip spėja 
J. Hopenas, būtų padaryti vėliau, 
po keliolikos metų, prieš juos skel
biant spaudoje, vargu ar Smakaus- 
kas atsimintų piešinio dalių spal
vas. Reikia manyti, kad piešiniai ir 
aprašai daryti kartu.

Kaip priedą prie savo žodinio 
aprašymo V. Smakauskas pridėjo 
vieną litografiją, kurioje piešiniai 
pavaizduoti miniatiūriškai. Jo lito
grafija ir aprašymas buvo išspaus
dinti tik po 20 metų (1841 m.)82. Nors 
ir skubėdamas, piešinius jis kopija
vo rūpestingai, daugiausia dėmesio 
skirdamas jų siužetui, o ne stiliui 
ir tapybai, faktūrai, tinko ir dažų 
sudėčiai.

1855 m. Trakuose lankėsi rašyto
jas Vladislovas Sirokomlė, matęs ar 
gal net ir turėjęs V. Smakausko 
straipsnį. Jis paeiliui apžiūrinėjo pa
veikslų, freskų likučius ir ketino 
aiškinti siužetus. Trečiajame paveiks
le, kur pavaizduotas krėsle sėdintis 
vyras, vienoje rankoje laikantis daik
tą, panašų į kalaviją, o kitoje —  že
mėlapį ar planą, jis atpažino Žygi
mantą Kęstutaitį. Paveiksle pavaiz
duoto vyro galva, visų pirma veidas, 
labai panašus į to kunigaikščio, kurio 
portretas yra M. Balinskio išaiškin
tame ir Vilniaus miesto istorijoje pa
skelbtame majestotiniame Žygimanto 
Kęstutaičio antspaude. Kitame pa
veiksle jis įžiūrėjo šv. M ariją ir vy-
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81 W i n c e n t y  S m o k o w s k i ,  Wspom
nienie Trok z 1822 г., p. 154— 181, pie
šinių įklija tomo gale.

82 Ten pat, p. 157— 183.
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rą vienuolio pranciškono sutana. 
Pranciškus buvęs Lietuvos apaštalas, 
todėl Sirokomlei atėjusi mintis, jog 
salė galėjusi būti pilies koplyčia. K i
tos figūrinės kompozicijos vaizduo
jančios didžiųjų kunigaikščių veiklą: 
paskyrimus, teismą, pasiuntinių pri
ėmimą. Salės paskirtis galėjusi keis
tis. Vytauto ir jo brolio Žygimanto 
Kęstutaičio laikais ji buvusi repre
zentacinė, o Kazimiero Jogailaičio, 
ilgai gyvenusio šioje pilyje —  pa
versta koplyčia. Remiantis V. Sma- 
kausko užuomina, spėjama, kad kai 
kurios freskos neįgudusią ranka at
naujintos prieš 150 m etų83.

1893 m. Vilniuje vyko archeologų 
suvažiavimas. Ta proga komisija ap
žiūrėjo Trakų p ilį ir jos sienų tapy
bos likučius, kuriuos aiškino Vilniuje  
gyvenantis dailininkas V. Griazno- 
vas. Jo manymu, tapybos stilius esąs 
artimas bizantiškajam-rusiškajam. Jis 
atpažino kai kuriuos šventuosius. 
Tuomet buvo pradėta tapybos liku
čius fotografuoti. Žinomos yra dvi 
fotografijos. Jos patvirtina V. Sma- 
kausko piešinių tikslumą.

Sienų tapybos likučius ketino fik
suoti ir dailininkas Boleslovas Rusec- 
kas. Maži jo piešinėliai, atlikti spal
votais pieštukais, iki antrojo pasauli
nio karo buvo saugomi Mokslo 
bičiulių draugijos muziejuje Vilniuje.

Visa tai, kas daryta po V. Sma- 
kausko, buvo atsitiktina ir nereikš
minga. Išlikusias sienų tapybos dalis 
1917 m. trumpai aprašė B. Šmidas. 
Pietinės sienos vidurinio lango nišoje 
jis įžiūrėjo žmogaus figūrą raudonu 
apsiaustu su išsiūtu baltu kryžiumi 
ant jo. Toji figūra dešiniąja ranka 
kažką laiminanti, o kairėje laikanti

kažkokį žalią, į paveikslėlį panašų, 
daiktą. Paveiksle galėjęs būti atvaiz
duotas dievas arba Kristus. Sienos 
dešinėje —  sėdinti figūra, priešais 
kurią stovi vyriškis; toliau tos pačios 
nišos sienoje —  dar du stovį vyrai, 
priklausantieji tai pačiai kompozici
nei grupei. Šmidui atrodė, kad tai 
trys karaliai. Kairėje sienos pusėje 
jis įžiūrėjo šventojo figūrą, prieš ku
rią klūpi bebarzdis vyras, matyt, pa
veikslo fundatorius.

Saulėtą dieną figūros ir spalvos 
gana lengvai įžiūrimos. Smidas tik 
apgailestauja, kad šis tapybos pa
minklas esąs netyrinėtas. V. Sma- 
kausko škicai esą tiek vertingi, kad 
jie primena daugelį paveikslų, kurių 
jau nebėra. Tapybiškai jie esą nepa
tenkinami, o jų turinio aiškinimai —  
mažai įtikinami. Minėtą raudonu ap
siaustu su kryžium figūrą V. Sma- 
kauskas laiko didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Kęstutaičio, nes panašiai 
jis esąs pavaizduotas savo antspaude. 
Kituose paveiksluose Smakauskas 
įžiūrėjęs dievo motiną ir pranciškonų 
vienuolius. Sirokomlė spėjo, kad 
kambarys, kur paveikslų daug, V y 
tauto valdymo laikais buvęs sale, o 
Kazimiero —  koplyčia. B. Smido ma
nymu, vargiai galima visa tai priimti 
be abejojimų. Žygimanto antspaude 
esanti figūra mažai panaši į atvaiz
duotąją sienoje. Koplyčia galėjusi 
būti prie kurios nors sienos iš kiemo. 
Atrodo, kad ji iš pradžių nebuvusi 
numatyta; paveikslų siužetai buvę 
religiniai, ir salės pavadinimas 
«bažnyčia» nėra visai atmestinas84.

Šios pastabos lietė tik kai kurių 
paveikslų siužeto aiškinimus. Jos ma
ža ką tepasako apie spalvas. Todėl

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

83 W l  a d y s l a w  S y r o k o m l a ,  Wy- 84 B. S c h m i d ,  Die Burgruine Traken,
cieczki po Litwie w promieniach od p. 81.
Wilna, p. 93— 95.



— 150 —

būtinai reikėjo pakartoti tai, ką buvo 
padaręs V. Smakauskas. 1933 m. V il
niaus vaivadijos paminklų konserva
cijos valdyba pavedė dailininkui res
tauratoriui J. Hopenui padaryti Tra
kų pilies sienų tapybos kopijas 
konservacijos archyvui.

Kopijas restauratorius darė ant 
balto braižybos popieriaus akvarele, 
daugiausia atskiesta tempera. Kai 
kuriuos, lengviau pasiekiamus, pieši
nius jis kopijavo per kalkę ir perkė
lė į popierių, o sunkiau pasiekia
mus —  matavo. Žinoma, jis nebega
lėjo rasti viso to, ką daugiau kaip 
prieš šimtą metų buvo suradęs 
V. Smakauskas. Piešiniai, kaip ir 
anksčiau, daugiausia išlikę langų ni
šose, kitur jie jau buvo vos-ne-vos 
įžiūrimi.

J. Hopenas nustatė, kad sienų pie
šiniai tapyti ant nuglūdinto kalkių, 
be smėlio, tinko, kurio sluoksnis 
apie pusę centimetro, o vietomis dar 
plonesnis. (Kai kur kalkės sumaišy
tos su smulkiu smėliu.) Paviršius nu
lygintas ne filcu, kaip įprasta daryti 
Rusios kraštuose, o minkštu, plačiu 
ilgo plauko šepečiu arba skiaučių ry
šuliu. Viršutinis tinko sluoksnis nu
teptas tirštu ir  švariu kalkių skiedi
niu. Ant šitaip paruošto paviršiaus 
paveikslai tapyti skirtinga, negu 
freskos tapybos, technika. Ją J. Ho
penas vadina tempera, nes dažai ne
įsisunkę į tinką. Jie sudarė paviršiaus 
sluoksnelį ir todėl buvo ne tokie at
sparūs atmosferos įtakoms. Vieni da
žai geriau įsisunkę, kiti blogiau, todėl 
ir spalvos nevienodai išlikusios. G i
liau įsigėrusios juoda (matyt, iš suo
džių), ruda, raudona ir geltona. Iš 
likučių gana sunku spręsti apie jų  
ryškumą ir įvairumą, todėl norom 
nenorom pagrindinis dėmesys nu
krypsta į kompoziciją, kurios būta 
labai turtingos. Kone visuose pa
veiksluose žmonių figūrų daug. Iš

spalvų ir faktūros sunku ką pasakyti 
apie dailininkų individualumą ir epo
chos įtakas. Vis dėlto J. Hopenas ma
no, kad spalvų būta gyvų, nors ne 
visada švarių. Sienose jis aptiko ir 
piešinių kontūrų, darytų minkšta 
raudona kreida arba įrėžtų aštriu 
daiktu. J. Hopenas nukopijavo ir sa
lės sienoje išlikusio frizo fragmentus, 
dekoruotus zigzaginiu ornamentu. 
Frizo dekoracijų likučių tebėra ir 
dabar.

Nors nuo V. Smakausko fiksacijos 
buvo praėję daugiau kaip šimtas me
tų, vis dėlto J. Hopenas kai kuriuos 
piešinius aprašė ir aiškino kitaip. 
Pirmajame paveiksle antroji V. Sma
kausko nepaminėta figūra, jo many
mu, laikanti didelį antspaudą. Įžiūri
mą baltą teptuko brūkšnį jis laiko 
rusiškos ikonografijos požymiu, pa
veldėtu iš Bizantijos. Šiame paveiks
le esanti išlikusi pirmykštė faktūra. 
Antrajame paveiksle vaizduojamų fi
gūrų drabužius jis priskiria bizanti
nei formai. V. Smakauskas neįžiūrė
jęs už pirmojo plano figūrų esančių 
siluetų, primenančių karius. Vieno iš 
jų kepurė primenanti Bizantijos dai
lininkų vaizduojamą šalmą. Trečiaja
me paveiksle vyro figūra sudėjusi 
pakeltos rankos pirštus taip, kaip B i
zantijos dailininkai vaizduoja Kristų  
arba šventuosius apeigų metu.

J. Hopenas daugiausia domėjosi 
stilistinėmis sienų tapybos savybėmis 
ir nustatė stiprią Bizantijos meno įta
ką. V. Smakauskas porą kartų savo 
užrašuose buvo prasitaręs, kad kai 
kurios paveikslų dalys primena rytų 
arba turkų meną. Šitokią užuominą 
reikia suprasti labai paprastai: Bizan
tijos meno paminklus tuomet valdė 
Turkija, kas jai priklausė, ir buvo 
vadinama turkų. Musulmoniškas tur
kų menas, žinoma, nepanašus į bizan
tinį, ir V. Smakauskas negalėjo jų 
neskirti.
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Mintį, kad Trakų pilies sienų ta
pyba stilistiškai artima bizantinei, 
nors ir labai abejodamas, pirmasis 
iškėlė V. Smakauskas. Ją parėmė 
V. Griaznovas, o įrodinėti ėmėsi 
J. Hopenas. Taip susidarė stiliaus 
aiškinimo tradicija ir dabar ją griau
ti nebeįmanoma ir nėra reikalo. G in
čytis, neturint originalų arba bent 
jau pakankamai autentiškų kopijų, 
sunku. Vis dėlto, žiūrint į V. Sma- 
kausko paskelbtą litografiją, kyla 
viena kita mintis, prieštaraujanti 
įsigalėjusiai tradicijai. Kaip kurios 
figūros sudėti rankos pirštai, ne 
taip lengva įžiūrėti, tačiau moterų 
apsirengimas ir šukuosenos net iš 
litografijos aiškiai matyti. J. Ho
penas šiuo požiūriu nekoreguoja 
V. Smakausko, vadinasi, sutinka 
su juo. Moterys daugiausia vien
plaukės arba su šydais, vos pri
dengiančiais plaukus, susuktus į kuo
dus (Nr. 2, 4, 7, 8), kaklai nuogi, o 
drabužių rankovės —  trumpos; dra
bužių klostės primena antikines «šla
pias klostes». Šiaip ar taip, moterys 
daugiau renesansinės arba vėlyvo
sios gotikos, negu bizantinės.

Sienų tapybos stilius arba manie
ra leidžia spėti, kada ji atsirado. Pilis 
statyta ir jos interjerai dekoruoti —  
ne vienu laiku. V. Smakauskas savo 
rašinyje buvo prasitaręs, kad pa
veiksluose yra atnaujinimo žymių. 
J. Hopenas šį spėjimą atmeta. Res
tauravimo žymių jis neaptiko. Vieto
mis tinko būta įtrūkusio ir aptrupė
jusio. Atsiradę 2— 4 cm plyšiai 
užtaisyti kitokiu tinku. Kalkių skie
dinys rupesnis, tamsesnis, jame dau
giau smėlio priemaišų. Ant jo spalvų 
žymių nėra. Plyšiai atsirado, sutrū

kinėjus mūrui, po to, kai sienos jau 
buvo išdekoruotos. Jeigu būtų buvę 
restauruota, tai ir plyšių tinkas būtų 
nuspalvintas. Tinkas remontuotas, 
reikia manyti, prieš pilies sunaikini
mą XVII a. viduryje. Apie sienų de
koracijų rekonstrukciją užsiminė ne 
tik V. Smakauskas, bet ir vėlesni au
toriai. Kalbos kilo greičiausiai dėl to, 
kad, pilies nebranginant, kažkas 
prieš 20 ar 30 metų iki Hopeno 
ekspedicijos ėmėsi atnaujinti vieną 
figūrą aliejiniais dažais. Tos figūros 
J. Hopenas nekopijavo. V. Smakaus
kas ją matė nesugadintą.

Betirdamas tinką, J. Hopenas ap
tiko, kad kai kurių langų būta už
mūrytų viena eile plytų. Jis spėjo, 
jog tai galėjo būti padaryta X V I a., 
paverčiant p ilį bajorų kalėjimu.

Nustatyti, kada Trakų pilies sie
nos buvo papuoštos ant tinko tapy
tais paveikslais, iš tinko ir paveikslų 
likučių neįmanoma, o rašytinių šalti
nių, kuriuose būtų kalbama apie tuos 
dalykus, nėra arba bent lig i šiol jų 
nesurasta. Apie paveikslų atsiradimą 
J. Hopenas sprendė iš kai kurių pi
lies istorijos faktų. Didysis kuni
gaikštis Kazimieras pilyje priim inė
jęs užsienio svečius, jo valdymo metu 
pilis buvusi praplėsta. Tuo pačiu me
tu galėjusios būti išpuoštos ir pilies 
sienos. Tai, žinoma, tik prielaida.

J. Hopeno kopijos yra išlikusios 
Vilniuje. Jo ekspedicijos aprašymas 
su devyniomis iliustracijomis, kore
guojančiomis arba papildančiomis 
V. Smakausko piešinius, paskelbtas 
spaudoje 85. Žiūrint į J. Hopeno kopi
jas ir į V. Smakausko litografiją, ne
sunku pastebėti pasaulietišką pa
veikslų turinį. Ir V. Smakauskas, ir
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85 J e r z y  H o p p e n ,  Malowidła ścienne sztuki", t. Il, zesz. 1— 4, Wilno, 1935,
zamku Trockiego na wyspie,— „Prace p. 228— 239.
i materjały sprawozdawcze sekcji historji
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J. Hopenas vos vieną kitą figūrą lai
ko kurio nors šventojo paveikslu, v i
sos kitos vaizduoja pasauliečius. Ne
maža jų dalis —  moterys. Nė vienos 
iš jų negalima palaikyti šventąja, nes 
neatitinka įsigalėjusios šventųjų 
vaizdavimo tradicijos, nors vieną iš 
jų V. Griaznovas ir buvo palaikęs 
Marija.

Jeigu pilies sienos buvo dekoruo
tos Kazim ierui valdant, tai visai ga
lima renesansinio meno įtaka. P i
lies sienų tapybos stilius buvo pla
čios diskusijos objektu86. 1933 m. 
lapkričio 29 d. Mokslo bičiulių  
draugijos Meno istorijos sekcijoje 
J. Hopenas skaitė savo pranešimą. 
Dėl jo pasisakė žymiausieji Vilniaus 
menotyrininkai —  S. Lorencas, 
P. Sledzievskis, L. Slendzinskis, 
M. Moreliovskis, V. Studnickis,—  
bet vieningos nuomonės jie nepriėjo.

P. Sledzievskio nuomone, freskų 
atsiradimą tektų nukelti į naujesnius 
laikus, į X V I a. pradžią, kada Lietu
vos mene reiškėsi renesansas. Pilies 
architektūroje, ypač apvaliose langų 
arkose, jis įžiūrėjo renesanso pėdsa
kų ir darė išvadą, kad tuo metu pi
lis galėjo būti remontuojama ir iš 
dalies perstatoma.

S. Lorencas samprotavo, kad fres
kos galėjo atsirasti anksčiau, Vytauto 
valdymo pradžioje, p ilį statant, arba 
Kazimiero valdymo pabaigoje, ją 
perstatant ir pristatant kai kurias 
dalis. P. Sledzievskio nuomonę jis at
metė, nes X V I a. pradžioje p ilyįe įau  
buvo garbingas kalėjimas politiniams 
įkaitams. Apvalios arkos buvo nau
dojamos ir vėlyvojoje gotikoje. La
biausiai esą patikima, jog freskos at
siradusios Kazim ierui valdant. Bizan
tinio stiliaus tapyba Trakų pilyje ne

buvusi išimtis. Kazim ierui valdant, to 
stiliaus kūriniais buvo puošiami ir 
kiti viešieji pastatai. Trakų pilies sie
nų tapyba —  tempera ir freska.

L. Slendzinskis atmetė mintį dėl 
dvejopos technikos. Jo nuomone, Tra
kų pilies sienų tapyboje nėra «siū
lių», būdingų freskoms; tai daugiau 
panašu į dvejopą temperą.

Dėl tapybos būdo vieningos nuo
monės neprieita. V. Smakauskas 
tvirtina, kad tai freska, nes dažai įsi
sunkę į tinką, o J. Hopenas —  kad 
tapyba atlikta tempera, nes freskai 
reikia labai sausos, gerai izoliuotos 
nuo drėgmės sienos. Be to, freskai 
reikia daug didesnio pasirengimo, 
reikia, kad gesintos kalkės būtų išsi
gulėjusios žemėje keletą metų. Tem
perai nereikia specialaus tinko, su 
kiaušinio baltymu maišytų dažų ne
ėdė kalkės ir drėgmė buvo mažai pa
vojinga. Dažai naudoti mineraliniai.

M. Moreliovskis neabejoja dėl 
tapybos bizantiškumo. Tokia pažiūra 
virto tradicine. Šiuo metu savo sam
protavimus išdėstė Tadas Adomo
nis 87. Dėl tapybos jis mano, kad tai 
bus sausoji freska, plačiai naudota 
ankstyvaisiais viduramžiais vidurio 
Europoje. Tinką parengti jai reikėjo 
taip pat, kaip ir freskai, bet buvo ta
poma ir ant šviežio tinko, ir tam tin- 
kui jau išdžiūvus, tik prieš tapant, 
jį sudrėkinus švariu vandeniu. Be 
to, dažai buvo atskiedžiami kalkių 
pienu. T. Adomonis paremia mintį, 
kad freskos stilistiškai priskirtinos 
bizantinei-rusiškai tapybai, tačiau 
religinių siužetų čia neranda.

Nors freskų likučiai šiuo metu 
vos beįžiūrimi, tačiau jie drauge su 
kopijomis yra seniausias sienų ta
pybos paminklas Lietuvoje.
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86 Ten pat, p. 316— 322.
87 T. A d o m o n i s ,  Trakų salos pilies rū

mų sieninė tapyba, — ,,Menotyra, t. 2, 
1969, p. 135— 159.
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I
w i l i e s  a p r a š y m a i  i r
y t y r i n ė j i m a i .  Rašytinių

* žinių apie Kauno p ilį labai
nedaug. Vygando kronikoje 1 

gana smulkiai aprašyta, kaip 1362 m. 
kryžiuočiai p ilį užpuolė, laikė apsupę 
ir pagaliau sudeginę ją paėmė. Apgu
limas truko apie tris savaites. Puolėjų 
pusėje buvo talkininkų beveik iš visų 
Vakarų Europos šalių. Gynėjų pasi
priešinimą galutinai palaužė ne prie
šų jėgos, bet gaisras pilies kieme. Iš 
aprašymo matyti, kaip narsiai kovėsi 
ir žuvo pilies gynėjai; gyvi liko tik 
36 bajorai, paimti į nelaisvę. Žinių  
apie pilies įrengimą kronikoje ne
daug, daugiausia vietos joje skirta 
užpuolikų narsumui ir sumanumui.

1367 m. Vartbergės kronikoje m i
nima senoji Kaimo pilis ir Naujasis 
Kaunas1 2, o 1368 m. toje pačioje kro
nikoje užrašyta: «Maršalas nuniokojo 
už Nevėžio Lietuvoje šias sritis: Paš- 
tuvą, Romainius, atvyko iki Kauno 
pilies, kuri antrą sykį netikėtai buvo 
atstatyta, rytojaus dieną ją nugalėjo 
ir užkariavo, surastus ten 600 gink
luotų vyrų išžudė, išimtį tepadarė ne
daugeliui kilmingųjų, kuriuos su sa
vim išsivedė.. .»3

Iš kryžiuočių kronikininkų pa
skelbtų žinių aiškėja vienas svarbus 
pilies istorijos puslapis: 1362 m. ji 
buvo sunaikinta, o 1368 m. —  nau
jai pastatyta. Vartbergės kronikoje 
teigiama, kad naujosios pilies gynė
jai buvo nugalėti, bet nesakoma, kad 
ji būtų sugriauta. Vėlesniuose šalti
niuose pilis tik paminima, jos visai 
neaprašant. 1414 m. per Lietuvą ke
liavęs Žiliberas de Lanua savo apra
šyme tiek tepasakė, kad Kaunas —  
didelis sustiprintas miestas su labai

gražia didele p ilim 4. XVII a. pradžios 
T. Makovskio graviūroje Kauno pilis 
pavaizduota ant kalno; žiūrint iš ry
tų, priešais p ilį buvo loma, todėl ga
lėjo atrodyti, kad pilis stovi ant kal
vos. Makovskio graviūroje Nemuno 
ir Neries santakos nematyti. Kad 
priešakiniai pastatai neužstotų pilies 
ir  kad matytųsi, kur ji stovi, p ilį jis 
pavaizdavo ant kalno. Tokios paklai
dos grafikoje buvo dažnos, ypač vaiz
duojant žemės paviršių reljefiškai.

T. Makovskio graviūroje Kauno 
pilis parodyta su keturiais bokštais, 
užsibaigiančiais kūgio formos šalmais. 
Bokštai cilindriniai, išsikišę iš aptva
rinės sienos kampų. Pažymėtos dvi, 
viena virš kitos, langų eilės. Iš to ga
lima būtų daryti išvadą, kad sienos 
ir bokštai buvo dviejų aukštų. 
Į T. Makovskio graviūrą, kaip į iko
nografinį šaltinį, reikia žiūrėti kritiš
kai. Kauno pilies vaizdas šiame kūri
nyje primena pilių ir miestų sutarti
nius ženklus, naudotus jo paties 
raižytame 1613 m. Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės žemėlapyje.

Kada Kauno pilis buvo sugriauta 
ar apleista, žinių taip pat stinga. P i
lyje turėdavo rinktis Kauno pavie
to bajorai į savo seimelius. M. Matu
sevičius 1761 m. aprašė seimelio įdo
mybes: «Yra paprotys, kad prieš 
maršalką nešama iškelta jo lazda 
į seimelį, o kadangi bernardinų baž
nyčia yra prie pat pilies, o einant 
į bažnyčios duris tarp mūro ir baž
nyčios yra nedidelė gatvelė, mūro 
tvoroje yra varteliai į Kauno pilį, 
kad ir griuvėsiais virtusią, tad ši laz
da, jau einant į bažnyčią, buvo staiga 
sulaikyta, paskiau pro anuos varte
lius įnešta į pilį, kur maršalkas,

1 SRP, II, 531— 534. 4 P. K l i m a s ,  Ghillebert de Lannoy,
2 SRP, II, 88. p. 124— 154.
3 SRP, II, 92; LIS, I, 55.
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skubiai pradėjęs, tuoj paskyrė pa
siuntinius, pasiuntiniai padėkojo ir, 
tai padarius, įėjo maršalkas su visa 
partija į bažnyčią»5. Iš šios užuomi
nos aišku, kad XVIII a. viduryje pi
lis buvo virtusi griuvėsiais, nebenau
dojama ir tik kai kada prisimenama, 
kad seimelio posėdžius reikia pradė
ti, maršalko lazdą ir pavieto vėliavą 
atnešant į bažnyčią iš pilies. X IX  a. 
keliautojai Kauno pilim  nebesido
mėjo. P ilį juosę grioviai virto šiukš
lynu.

Pilies žmonės neužmiršo. Apie ją, 
kaip ir apie kitas kovų su kryžiuo
čiais pilis, buvo kuriamos legendos. 
Atsirado lobių ieškotojų, kurie pilies 
teritorijoje prirausė duobių, apgriau
dami šaudyklos skliautą ir šaudyklą 
su bokštu jungiantį tunelį. 1926 m. 
pilies praeitimi susidomėjo dailinin
kas Arkadijus Presas ir ėmė ją kasi
nėti. Jis atkasė žemutinę bokšto var
tų angą ir pilies kiemą, padarė ne
maža brėžinių ir piešinių, kurie 
dabar saugomi Paminklų apsaugos 
tarybos archyve.

1930 m. minint tariamą miesto 
900 metų sukaktį6, buvo išpirkti ir 
nugriauti pilies kieme stovėję priva
čių asmenų pastatai, išvežtos tame 
pačiame kieme ir už pilies sienų riog
sojusios griuvenos, per kiemą ir ap
sauginį griovį padaryta perkasa, išva
lytas pietvakarių bokštas. Jau tada 
išsiaiškinta, kad po matomomis sienų 
liekanomis yra kitos, dar senesnės, 
pilies sienos. Pastebėta, kad jos skir
tingo storio, skirtingai mūrytos, ski
riasi ir jų statybinė medžiaga. Tada 
nustatyta, kad senosios statybos pi
lies pietvakarių kiemo kampe nebū
ta bokšto, kad pietryčių bokštą lanku 
juosia nežinomos paskirties vadina

moji žiedinė siena. 1930 m. pilies kie
me padarytoje perkasoje aptikta mū
ro griuvenų, degėsių, degto molio su 
medžio atspaudais sluoksnių. Nemaža 
žemės sluoksnių atkasta ir už pieti
nės sienos esančioje aikštelėje ir 
griovyje. (Tyrinėjimams vadovavo 
prof. E. Volteris.)

1938 m. pradėti jau didesni tyri
mo ir konservavimo darbai, kuriuos 
nutraukė Didysis Tėvynės karas. 
Specialiomis plytomis pradėtas kon
servuoti pietryčių bokštas, kartu at
likta daug bandomųjų tyrim ų pilies 
kieme ir už pietinės sienos, atidengta 
pietryčių bokštą juosianti žiedinės 
sienos viršūnė. (Tyrinėjo Kultūros 
paminklų apsaugos įstaiga, darbams 
vadovavo inž. A. Virbickas.)

Pilies kieme, apsauginiame grio
vyje, aikštelėje tarp griovio ir pilies 
sienų per ilgą pilies gyvavimo ir jos 
nykimo laiką iš pastatų griuvenų, 
pamatų liekanų, įvairių sąnašų, šiukš
lių, kiemo akmeninių grindinių susi
darė storas kultūrinių sluoksnių klo
das. Pilies kieme jo storis prieš 
1930 m. griuvenų nuvalymą buvo 
5— 7 m. Apsauginiame griovyje, ties 
pietine pilies siena, kur šiuo metu 
išlikusi giliausia buvusio griovio dau
ba, įvairių sąvartų ir griovio šlaitų 
stiprinimo liekanų klodas iki 4 m. 
Storiausias kultūrinių sluoksnių klo
das aptiktas griovyje prieš rytinę pi
lies sieną. Čia jo storis apie 10 m. 
1930 m. valant ir išlyginant aikštę, 
per visą pilies plotą buvo nukasta 
apie 1,5 m storio sluoksnis; tarp pi
lies sienų ir griovio nukasta ne tik 
vėlyvieji sluoksniai, bet ir XIV—  
X V  a. sustiprinimų dalis.

Didžiausi Kauno pilies tyrinėjimai 
atlikti po karo. Juos vykdė Moksli

5 LI$, I, 318. rinio Kuno, Palemono sūnaus, vardu ir
6 Kauno pradžia buvo siejama su legenda- spėjama 1030 metų data.
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nė restauracinė gamybinė dirbtu
vė. Pilies konservavimo ir restaura
vimo projektus paruošė ir darbams 
pagal tuos projektus vadovavo inž. 
arch. Ž. Simanavičius. Archeologinius 
tyrimus 1954 m. atliko R. Jablonsky- 
tė ir P. Tarasenka, o nuo 1955 m. —
K. Mekas.

Pagrindinis tyrim ų tikslas išaiš
kinti įvairių laikotarpių fortifikacinių 
įrengimų, gyvenamųjų ir ūkinių pa
statų raidą, išplanavimą, atskiras 
konstrukcijas, statybines medžiagas, 
statymo būdus, pastatų išorės ir v i
daus dekoratyvinius elementus, nu
statyti kultūrinių sluoksnių ribas. 
Dalį išaiškintų duomenų buvo tik i
masi panaudoti tos pačios pilies res- 
tauravimo-konservavimo bei sena
miesčio pilies aikštės tvarkymo dar
bams. Be to, buvo renkama ir v i
sa medžiaga, padedanti išaiškinti 
amatininkų ir pirklių  materialinę 
kultūrą.

Nuo 1954 m. pilyje atlikti šie 
konservavimo bei dalinio restauravi
mo darbai: išryškinti kontūrai ir, pa
dengiant gelžbetonio plokšte, konser
vuota išlikusi vakarinės sienos dalis, 
pietvakarių bokšto išlikusios sienos 
ir pamatai, didžioji dalis pietinės sie
nos ir iš dalies restauruotas pietry
čių bokštas. Pagal išlikusias mūro de
tales jis paaukštintas iki ketvirtojo 
aukšto langų angų. Ketvirtajame 
bokšto aukšte vietoj grindų uždėta 
gerai izoliuota vidinė perdanga, su
tvarkytos langų, durų ir šaudymo an
gos, atstatyti į trečiąjį ir ketvirtąjį 
aukštus einantieji senoviniai sraigti
niai mūro laiptai, bokšto viduje įdė
tos lubos ir grindys.

Konservuota rytinė siena su var
tais, pietinė siena, naujai atrasta 
šaudykla bei jos papėdėje priešpi
lio siena ir konstrukcijos kieme.

P i l i a v i e t ė .  Neliestų geologi
nių sluoksnių paviršius aukščiausiai

iškilęs ties rytine pilies siena, prie 
vartų, 26,4 m aukščiau jūros lygio. 
Nuo rytinėje sienoje esančių vartų 
į Nerį tų sluoksnių paviršius vos pa
stebimai aukštėja. Į pietus, tuojau už 
pietryčių bokšto, paviršius žemėja ik i 
25,8 m. Apie 5 m už pietryčių bokšto 
geologiniai sluoksniai nukasti, įren
giant apsauginį griovį. Nuo rytinės 
sienos už 10— 15 m į rytus bei piet
ryčius tų sluoksnių paviršius staigiai 
žemėja į čia buvusią didelę ir gilią 
lomą, užėmusią bendrosios ir žuvų 
turgaviečių plotą ir nusitęsusią be
veik iki katedros. Nuo pilies rytinės 
sienos į vakarus paviršius nežymiai 
žemėja. Ties pietinės sienos viduriu, 
tos sienos papėdėje, geologinis sluoks
nis prasideda 25,5 m aukščiau jūros 
lygio, o 15 m į pietus nuo tos pačios 
sienos paviršius žemėja ik i 25,2 m. 
Pietvakarių bokšto papėdėje iš pietų 
to sluoksnio paviršius prasideda
25,5 m aukščiau jūros lygio, o nuo 
to paties bokšto tolyn į pietus paste
bimai žemėja.

Tokiu būdu nesunku įsivaizduoti, 
kad piliavietė j e nuo seno buvo susi
dariusi kalva, kurią iš rytų supo lo
ma, į pietus ir į vakarus kalva nežy
miai žemėjo, o į šiaurę, į Nerį, ji 
greičiausiai aukštėjo. Vien iš dviejų 
trečdalių Neries nunešto ploto, iš ra
šytinių šaltinių ir to, kas tyrim ų me
tu pastebėta, nesunku suprasti, kad 
kalva tolokai tęsėsi dabartinės V ili
jampolės link. Be to, iš visame sena
miestyje kastų kanalizacijos griovių, 
kuriuose neliestos žemės sluoksnių 
paviršius žymiai giliau, negu pilies 
aikštėje, matyti, kad minima kalva 
visame santakos klonyje buvo aukš
čiausia. Tur būt, tai ir nulėmė šios 
vietos pasirinkimą seniausioms sody
boms kurti, o vėliau —  piliai statyti.

Būdinga ir piliavietės geologinių 
sluoksnių struktūra. Rytinės sienos 
papėdėje, sluoksnių paviršiuje rastas
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rusvai oksiduotas 40— 50 cm sto
rumo smulkaus smėlio sluoksnis. G i
lyn smėlis praranda rusvą atspalvį, 
šviesėja ir pereina į vis rupesnį žvy
rą, kuriame daug 10— 20 cm skers
mens ir didesnių riedulių. Visu pieti
nės sienos pasieniu neliestą paviršių 
dengia 20— 60 cm storumo molio su 
maža smėlio priemaiša klodas ir tik 
giliau molį pakeičia smulkus oksiduo
tas smėlis, kuris palaipsniui šviesėja, 
ir, panašiai kaip ir ties rytine siena, 
pereina į rupų žvyrą. Geologinių 
sluoksnių struktūra rodo, kad ledlai- 
kio pabaigoje, rimstant ir nusenkant 
čia tekėjusiai galingai vandens sro
vei, nusėdo vis mažesni ir mažesni 
rieduliai.

Santakos topografinis vaizdas v i
sada kito priklausomai nuo Neries 
vagos. Vilijampolės terasos pašlaitė
mis esanti loma yra čia tekėjusios 
Neries vaga. Per daugelį šimtmečių 
Neris, paplaudama rytinį šlaitą, slin
ko nuo Vilijampolės dabartinės pilia- 
vietės link. XII— XIII a. rytinis Ne
ries krantas ties pilim i yra buvęs apie 
tą vietą, kur dabar vakarinis vagos 
kraštas. Netenka abejoti, kad tuo me
tu, kada buvo statoma pirmoji m ūri
nė Kauno pilis, tarp pilies šiaurinės 
sienos ir Neries vagos buvo didesnis 
tarpas, bet jau 1362 m., kaip matyti 
iš tos pilies sugriovimo aprašymo, 
Neries vaga buvo priartėjusi visai 
prie pilies sienų. XVII— XVIII a. Ne
ris paplauna šiaurės vakarų bokštą, 
vėliau visą šiaurinę sieną ir paga
liau šiaurės rytų bokštą, o iki 1930 m. 
nuneša apie du trečdalius pilies aikš
tės ir mūrų. T ik  iš miesto vežamo
mis ir pilamomis sąvartomis nuo 
1930 m. sulaikomas tolesnis rytinio 
kranto paplovimas.

Piliavietės geologinių sluoksnių 
paviršių pirmiausia veikė augmenija, 
atmosferos svyravimai, o paskui ir 
žmonės. Vienas iš svarbesnių laimė

jimų, pasiektų pokario metais, kaip 
tik ir yra piliavietė j e išaiškintas se
niausias kultūrinis sluoksnis, susida
ręs prieš pirmosios mūrinės pilies pa
statymą, iš čia buvusių sodybų. Se
nasis kultūrinis sluoksnis surastas 
visame piliavietės plote, išskyrus ap
sauginį griovį, kur jis, p ilį tik pasta
čius, buvo nukastas. Tai 40— 80 cm 
storumo sluoksnis, kuriame daug 
smulkių anglies grūdelių, įvairaus 
didumo perdegusio akmens skeveldrų 
ir molinių puodų šukių. Sluoksnyje 
aptiktos baslių ir stulpų žymės. Ne
tenka abejoti, kad kultūriniu sluoks
niu buvo padengta ir ties piliavietė 
Neries nuplautoji kalva. Tur būt, 
Neries nuplautoje dalyje kaip tik 
ir yra buvusi pati seniausioji gyven
vietė.

Tiriant seniausiąjį kultūrinį 
sluoksnį ties pietinės sienos viduriu, 
nustatyta, kad jis susideda iš dviejų 
sluoksnių: viršutinio (14— 16 cm) ir 
žemutinio (20— 40 cm storumo). Abu 
sluoksniai labai panašūs, nors viršu
tinis truputį tamsesnis ir labiau iš
maišytas. Šiuose sluoksniuose randa
mos puodų šukės skiriasi apdirbimu 
ir savo ornamentu. Žemutinio 
sluoksnio apačia nelygi, deformuota 
prieš sodybų įsikūrimą ir sodybų me
tu buvusios augmenijos. Žemutiniame 
sluoksnyje randamų puodų šukės 
gruboko darbo, dažnai prastai išdeg
tos, į molį berta stambokų grūsto ak
mens grūdelių, puodai lipdyti, o ne 
žiesti, šukių paviršius lygus arba 
rauplėtas, tarsi gnaibytas. Iš apatinio 
kultūrinio sluoksnio pilies aikštėje 
išsidėstymo ir jame randamų puodų 
šukių galima spręsti, kad jo klosty
mosi pradžios reikia ieškoti ne vėliau 
kaip mūsų eros pirmojo tūkstantme
čio antrojoje pusėje.

Viršutinio sluoksnio puodų šukės 
dailesnės, geriau išdegtos, jų masėje 
akmens grūdeliai smulkesni, pastebi-
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ma žiestuvo pėdsakų, šukių paviršių 
dengia XI— XIII a. būdingas lygia
grečių lin ijų  raštas. Su viršutiniu 
kultūriniu sluoksniu tenka sieti piet
vakarių bokšto papėdėje atrastą apie 
8 m platumo griovį, kuris neabejo
tinai kastas ir žemėmis užverstas 
prieš pirmosios mūrinės pilies pa
statymą; taikytas jis sodybai ar pi
liai, buvusiai daugiau į šiaurės vaka
rus nuo dabartinės pilies. Labai gali
mas dalykas, kad su viršutiniu 
sluoksniu ir minimu grioviu susijęs 
ir pilies kiemo vakarinėje dalyje 
1930 m. aptiktas, bet dar tiksliau ne
tyrinėtas, apie metro storio degto 
molio luitų su medžio atspaudais 
sluoksnis. Žalio molio plūktų ir vė
liau išdegtų gynybinių konstrukcijų 
pėdsakų randama daugelyje XI—  
XIII a. pilių. Yra pagrindo manyti, 
kad, prieš pastatant santakoje pirmą
ją mūrinę pilį, čia jau būta ne tik 
sodybų, bet taip pat ir gynybinių 
įrengimų.

Piliavietės kultūriniai sluoksniai 
rodo, kad dabartinio Kauno užuo
mazga buvo ne pilis, kaip iki šiol ma
nyta, bet prieš pilies atsiradimą pa
stoviai čia gyvenusi didelė bendruo
menė. Bendruomenę kurtis toje 
vietoje skatino patogi geografinė 
padėtis. Kauno pilies atsiradimui 
pagrindinės įtakos turėjo santakos 
strateginė padėtis. Abi upės, kurio
mis buvo susisiekiama su tolimais 
ir artimais kraštais, taip pat sausu
mos keliai, kryžiavęsi santakoje, 
buvo svarbiausieji veiksniai, lėmę 
Kauno —  vieno seniausių Lietuvos 
prekybos centrų —  ateitį. Pilis tik 
pagerino įsikūrusios gyvenvietės 
augimo sąlygas, bet nenulėmė jos 
atsiradimo. Tikriausiai ir Kauno

pavadinimas yra kilęs ne nuo pi
lies ar kurio nors istorinio asmens 
vardo, bet nuo senosios gyvenvietės 
pavadinimo. Šis pavadinimas, reikia 
manyti, yra tiek pat senas, kiek ir 
pati gyvenvietė.

Pastebėtina, kad santakoje gyve
nusi bendruomenė buvo ne pati se
niausia dabartinio Kauno ribose. V i
lijampolėje, ties Veršvų kaimu, apie
2,5 km nuo santakos ant aukštojo 
Nemuno kranto jau nuo mūsų eros 
pradžios pastoviai gyveno didelė pir
minė bendruomenė. Krante stovėjo 
pilis, šalia pilies —  sodybos, o slėny
je plytėjo didžiulis kapinynas. Netoli 
minėtos pilies, šlaito papėdėje aptik
ti mezolitinės (4000— 6000 m. pr. m. 
e.) stovyklos pėdsakai7. Panašios gy
venvietės, su pilimis, sodybomis ir 
kapinynais, dabartinio Kauno ribose 
surastos Aukštuosiuose Šančiuose, 
Aukštojoje Panemunėje, vadinamaja
me Napoleono kalne, Kleboniškyje. 
Prie jų priskirtinas ir Pyplių pilia
kalnis su sodybomis ir kapinynu, 
esantis Kačerginėje. Kad tokiame 
mažame plote susidarė palyginti tan
kus senųjų gyvenviečių tinklas, 
lėmė geografinė padėtis.

Apie seniausius santakos gynybi
nius sustiprinimus, apie užpiltą prie 
pietvakarių bokšto griovį ir vakari
nėje pilies dalyje degto molio su me
džio atspaudais sluoksnį kol kas gali
ma pasakyti tik tiek, kad tie sustip
rinimai buvo toliau į šiaurės vakarus 
nuo pietvakarių bokšto, kad didesnė 
jų dalis Neries nunešta.

P i r m o j i  p i l i s .  Jos išliko 
vos vienas trečdalis pamatų ir virš 
jų 1— 2,5 m aukščio sienos fragmen
tas. Ant senųjų sienų išmūryti antro
sios pilies pamatai. Reikia manyti,

7 R. J a b l o n s k y t  ė-R i m a n t i e n ė ,  Pir- M. K. Čiurlionio dailės muziejaus leidi-
minė kultūra Lietuvoje, —  Kauno Valst. nys, 1956, p. 30.



— 158 —

28 pav. 1362 m. Kauno pilies rekonstrukcija

kad taip buvo ir Neries nuneštoje pi
lies dalyje. Kadangi antrosios pilies 
sienos buvo statytos ant pirmosios, 
dėl to abiejų pilių pagrindinių sienų 
planas vienodas, vienodas ir pirmo
sios pilies pamatų ir siemį storis (2—
2,5 m). Pamatai įleisti į metro gylio 
griovį, kurį kasdami statytojai per
kasė visus senuosius kultūrinius 
sluoksnius. Tai dar kartą rodo, kad 
pilis statyta buvusioje gyvenvietėje. 
Virš pamatų išlikusi siena mūryta 
tik iš lauko akmenų, surištų kalkių 
skiediniu. Sienų ir pamatų akmenys 
(30— 40 cm dydžio) krauti horizon
taliomis eilėmis. Į sienų išorę dėta 
plokščioji akmenų pusė. Kai kurie 
akmenys skelti. Tiek iš lauko, tiek iš 
vidaus akmenų tarpai kruopščiai už
kamšyti akmens skalda su kalkių 
skiediniu, todėl siena atrodo lyg 
tinkuota. Abi sienos pusės prie pa
matų buvusios lygios. Akmenų tar
pai panašiai užkamšyti ir pamatuo
se; juose pasitaiko plytų nuolaužų, 
tačiau pagrindinė pilies statybinė 
medžiaga —  lauko akmenys ir kal
kių skiedinys. Nors viršutinė sienos

dalis ir neišliko, bet apie ją galima 
spręsti iš nuobirų sluoksnio, kuria
me dažniau pasitaiko plytų (sveikų 
ir nuolaužų). Tai rodo, kad iš plytų 
mūryta vien aukštesnioji sienų da
lis ir tik iš lauko. Taigi pirmosios 
pilies sienos iš kiemo nuo pat apa
čios iki viršaus mūrytos iš akmenų, 
surištų ir nuglaistytų kalkių skiedi
niu. Iš lauko sienų dalis, iki 2,5 m 
aukščio, kaip jau minėta, mūryta 
vien iš akmenų. Kyla  klausimas, 
kam buvo reikalingos plytos? Rei
kia manyti, kad senojoje Kauno pi
ly  j e, panašiai, kaip ir Medininkų, 
Krėvos bei Lydos pilyse, plytų  
juostos, tik gal kiek siauresnės, puo
šė laukujės sienos viršutinę dalį.

Nežinant, ką pilies teritorijoje 
nuplovė Neris, sunku išaiškinti, ar 
buvo pirmojoje pilyje bent vienas 
bokštas. Išlikusioje pilies dalyje 
bokštų pėdsakų nerasta nei kam
puose, nei ties sienų viduriu. Var
giai ji galėjo turėti bent vieną 
bokštą ir Neries nuneštoje dalyje. 
Vygandas Marburgietis, stengda
masis kuo įspūdingiau ir išsamiau
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pavaizduoti 1362 m. pilies sunaiki
nimą, nė vienu žodžiu neužsimena 
apie kokius nors bokštus. Bokštai 
pilių gynybai turėjo didelės reikš
mės, jie buvo didžiausia kliūtim i 
puolant. Jei būtų buvęs, kad ir ant 
sienų pastatytas nors vienas bokš
tas, jis negalėjo likti nepastebėtas. 
Vėliau minėdami net keturis dide
lius Kauno pilies bokštus, metrašti
ninkai tikriausiai rašo ne apie pir
mąją, bet antrąją pilį.

Apie pirmosios mūrinės pilies 
sienų viršų kai ką galima pasakyti 
iš 1362 m. aprašyto jos sugriovimo. 
Netenka abejoti, kad sienų viršus 
turėjo būti pritaikytas sunkiai gy
nybai: ten turėjo būti erdvu, kad 
tilptų daug gynėjų, reikalingos me
džiagos, be to, mūrinė siena, gal 
kiek plonesnė, turėjo dengti gynė
jus nuo priešo strėlių ir sviedinių. 
Sienos viršus buvo arba dantytas, 
arba turėjo šaudymo angas. Visa 
tai sutalpinti sienoje, kuri prie pa
matų buvo tik 2 m storio, be kokio 
nors sienos paplatinimo, pagalbinio 
priestato, vargu ar įmanoma. To
dėl tiek Kauno, tiek ir kitose to 
meto mūrinėse pilyse iš kiemo pa
lei visų sienų viršų buvo įrengta 
galerija su keleriais laiptais į ją, be 
to, ji turėjo būti dengta. Galeriją 
sudarė ne sienos į kiemą praplati
nimas, bet medinis priestatas, kurį 
palaikė palei sieną sukastų stačių 
sijų sistema. Apsauginė siena ir ga
lerija dengtos nepatvariomis me
džiagomis, greičiausiai lentomis ir 
luobomis, o ne čerpėmis.

1362 m. Kauno pilies sugriovimo 
aprašyme minimi du priešpiliai. 
Vienas jų, kampinis, buvęs Nemu
no, o antrasis —  Neries pusėje. Nuo 
šių priešpilių ir buvo pradėtas pi
lies puolimas. Jie buvo nugriauti, 
bet ir po to priešas į p ilį dar nega
lėjo įsiveržti. Ją gynė sienos ir ant

jų susibūrę gynėjai. Reikia manyti, 
kad už pilies sienų, prie rytinės sie
nos vartų, žemai šlaite, 22,5 m 
aukščiau jūros lygio atkastos metro 
storio sienos pamatai yra priešpilio 
liekanos. Pietinis priešpilio sienos 
galas ties šaudyklos vidurine šau
dymo anga palenda po žymiai vė
liau statyta vadinamąja žiedine sie
na. Kad tai būta ne pagrindinės pi
lies sienos, bet pagalbinio įrengimo, 
rodo atrastosios sienos vieta, kryp
tis ir storis. Sis statinys įrengtas 
tarp pilies sienų ir apsauginio grio
vio. Tai ne gyvenamųjų ar ūkinių 
pastatų liekanos, bet su visa pilim  
susijusių priešpilių mūrinės konst
rukcijos. Užpuolėjai pirmiausia ir 
stengėsi sunaikinti priešpilius, kad 
kritišku momentu galėtų sukliudyti 
staigų išsiveržimą iš pilies ir susi
jungimą su atvykstančia parama, 
o pilies įgula rūpinosi priešpilius at
statyti ir apsaugoti pakeliamus var
tų tiltus. Kad minimos priešpilių 
konstrukcijos buvo didelės, matyti 
ne tik iš sugriovimo aprašymo, bet 
ir  iš atrastosios medžiagos. Vartų 
angos buvusios aukštai, 3— 4 m 
nuo žemės. Dėl to išlikusioje sienų 
dalyje jų pėdsakų nerasta.

G r i o v i a i  i r  p y l i m a i .  Prie 
kiemą saugančių ir stiprinančių 
įrengimų reikia priskirti pasieniais 
iš lauko supiltą 2,2— 2,5 m aukščio, 
4— 5 m pločio pylimėlį. Jis pradėtas 
pilti, tik sienas išmūrijus ir piltas 
per 4— 5 kartus. Žemė jam imta iš 
tuo metu pradėto kasti apsauginio 
griovio. Tai matyti iš pylimėlio 
sluoksnių. Apatinį sluoksnį sudaro 
senasis kultūrinis sluoksnis. K itų  
sluoksnių sudėtis, struktūra ir spal
va atitinka apsauginio griovio vie
toje esančių geologinių sluoksnių 
tvarką, spalvą, struktūrą. Dailiai 
sumindžioti, išlygtinti atskiri pyli
mėlio sluoksniai rodo, kad jie buvo
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plūkti ne iš karto, bet per daugelį 
dešimtmečių. Supilant pylim ėlį iš 
lauko, žemės paviršius prie sienų 
pakilo ir jų aukštis sumažėjo. G riu
venų sluoksniuose nerasta jokių 
pėdsakų, kurie rodytų, kad pilies 
sienos būtų buvusios aukštintos. Jos 
iš karto buvo pastatytos žemesnės 
kaip 8,5— 9 m. Tai įprastas XII—  
X IV  a. p ilių  sienų aukštis.

Pylim ėlį supilant, pirmiausia 
norėta sustiprinti sienų pamatus, 
įleistus vos per metrą, apsaugoti 
juos nuo priešo pasikasimo. Be to, 
pylim ėlį reikia vertinti kaip senųjų 
pilių gynybinę priemonę, vėliau iš
nykusią.

Kitas stambus fortifikacinis 
įrengimas buvo p ilį juosęs apsaugi
nis griovys, iškastas tuojau po sie
nų pastatymo, supilant pylimėlį. Iš 
pradžių griovys kastas ne prie pat 
pilies sienų, bet už 20— 25 m; tarp 
sienų ir griovio tada buvo aikštelė, 
kurios paviršių sudarė senieji kul
tūriniai sluoksniai. Kiemo ir už 
sienų buvusios aikštelės paviršius 
buvo viename lygyje. Vėliau, prieš 
pirmosios mūrinės pilies sugriovi
mą, visas aikštelės paviršius iš lau
ko drauge su pasienyje buvusiu py
lim ėliu per du kartus paaukštintas 
ir pastorintas ik i 2 m iš griovio iš
kastu žvyru. Tokiu būdu už sienų 
esančios aikštelės ir kiemo pavir
šiaus aukščiai pasikeitė. Kiemas pa
sidarė 2— 2,5 m žemesnis už pyli
mėlį. Aikštelę dengiančiame žvyro 
klode matyti smulkūs sluoksniai, 
kurie rodo, kad griovys gilintas ir 
platintas pakartotinai. Klodo viršuje 
esanti žvyro struktūra leidžia spręs
ti, kad jis imtas iš 3— 3,5 m gylio, 
t. y. 22— 23 m žemiau jūros lygio. 
Tokiu būdu griovio gylis nuo seno
jo kultūrinio sluoksnio paviršiaus 
buvo apie 3,5 m, o nuo aikštelėje 
supilto žvyro paviršiaus —  apie 6 m.

Griovio plotis, sprendžiant iš to, 
kiek buvo išmesta žvyro, galėjo 
siekti 20— 30 m. Antrasis griovio 
krantas buvo už 50— 60 m nuo pi
lies sienų.

Iš griovio vietoje esančių biraus 
smėlio ir žvyro sluoksnių nesunku 
suprasti, kad pirmosios pilies gyva
vimo metu griovio šlaitai buvo ne 
statūs, bet nuožulnūs, kad jo dug
nas nuolatos užslinkdavo. A r grio
vio šlaitai buvo nors kartą stiprinti 
žaliu moliu, akmenimis, kaip vė
liau statytose pilyse, iš pakartotinai 
tuo metu gilinto ir platinto griovio 
nepasisekė nustatyti.

Nors kol kas per griovį tilto 
pėdsakų nerasta, bet dabar jau aiš
kėja, kad nei pirmojoje, nei vėles
nėse pilyse įgulos be tokių tiltų  
negalėjo išsiversti. T ik  gali būti 
klausimas, ar per pirmosios pilies 
griovį buvo vienas, ar du tiltai.

Tiriant apsauginį griovį ir že
muose lygiuose statytus mūrų pa
matus, susidurta su įdomiais duo
menimis apie upių vandeningumą, 
jų vandens lygius prieš 300—  
600 metų. Griovyje ik i 20 m lygyje 
esančiuose X IV — X V I a. sluoksniuo
se nerasta būdingo, vandens įtakoje 
susidariusio, sluoksniavimosi. Vadi
nasi, tame lygyje žemė tuo metu 
buvo sausa. Jei pamatai būtų buvę 
dėti į vandeningus sluoksnius, visai 
kitaip jie būtų mūryti, be to, į juos 
nebūtų dėta tiek kalkių skiedinio. 
To meto upių vandens lygis yra bu
vęs daug žemesnis už dabartinį nor
malų 21 m vandens lygį. Nemuno ir 
Neries upėse vandens lygis yra bu
vęs žemesnis už dabartinį lygį 
greičiausiai 4— 5 m, o upių dugno 
lygis vidutiniškai ne mažiau kaip 
8 m. Iš senųjų sluoksnių galima 
spręsti apie tuo metu, taip pat ir 
žymiai anksčiau pasitaikiusius po
tvynius. Piliavietės plote ik i 25 m
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lygio išlikęs be būdingų potvynio 
pėdsakų senasis kultūrinis sluoks
nis aiškiai rodo, kad nuo pirmojo 
m. e. tūkstantmečio potvyniai jo 
nesiekdavo. Šiuo metu normalūs 
potvyniai siekia iki 27 m, o didieji 
iki 29 m. Kad senovėje žiemą ir 
vasarą upės buvo vandeningesnės, 
negu šiuo metu, kad nebuvo tokių 
staigių ir aukštų potvynių, lėmė ne
iškirsti miškai. Balose susikaupę 
vandenys pastoviai ir lygiai maitino 
upes, nesukeldami staigių ir didelių 
potvynių. Balų, miškų ir pievų aug
menija neleido vandeniui ardyti ir 
nešti viršutinio žemės sluoksnio, 
į upes patekdavo žymiai mažiau są
našų, kurios vėlesniais laikais ir iš
kėlė upių dugną. Dėl to ir 20 m ly 
gyje buvęs pilies apsauginio griovio 
dugnas tuo metu buvo aukščiau už 
Nemuno ir Neries vandens pavir
šių—  apsauginis griovys buvo tik 
sausa kliūtis.

Išoriniuose pilies griuvenų 
sluoksniuose nerasta destruktyvinių 
ženklų, nepastebėta mūro ardymo 
bei gaisrų pėdsakų. Tai rodo, kad 
nuo pastatymo iki sugriovimo 
(1362 m.) pilis nepergyveno dides
nių nelaimių, ji visą laiką buvo 
stiprinama be ypatingų trukdymų. 
Daugiausia rūpintasi apsauginiu 
grioviu, kuris tuo laiku kelis kartus 
gilintas ir platintas. Iš griuvenų 
sluoksnių galima spręsti, kad tas 
laikotarpis truko ne metus kitus, 
bet mažų mažiausiai keletą dešimt
mečių.

Pirmosios pilies kieme buvusius 
gyvenamuosius medinius ir ūkinius 
pastatus mini metraštininkai. Tyri
nėjimų metu surasta pėdsakų: degė
sių. Be pastatų, apgulimo metu pi
lies kieme buvo įvairios statybinės 
medžiagos; kaip iš apgulimo apra
šymo matyti, įgula akmenimis ir 
rąstais taisė išgriautas sienas ir ki

tus įrenginius. Tame pačiame apra
šyme nurodoma, kad apgulimo me
tu pilyje buvo kalami ginklai, strė
lių  antgaliai, taigi būta kalvių ir 
kitokių amatininkų su įrankiais ir 
įrengimais.

Kadangi rašytiniuose šaltiniuose 
tikslesnių duomenų apie pirmosios 
mūrinės Kauno pilies statybą nėra, 
apie jos amžių prisieina spręsti iš 
mūrų liekanų, radinių ir to laiko
tarpio politinių krašto įvykių. 
Nagrinėjant jos statybines, fortifi
kacines konstrukcijas, pastebimas jų  
panašumas į tokias pat detales ge
riau išlikusiose Medininkų, Krėvos 
pilyse. Pagal sienų faktūrą, storį, 
pasieniais esančius žemių pylimė
lius, aukštai sienose iškaltas vartų 
angas, medinius kiemo pastatus, 
sienų statybines medžiagas, jų pa
ruošimą tos pilys sudaro atskirą ti
pą, kuris aiškiai skiriasi nuo kitų, 
vėliau statytų. Pagrindiniai pirmo
jo pilių tipo įrengimai ir sustiprini
mai taikyti senajam pilių griovimo 
būdui, be parako. Yra to tipo pi
lyse ir kai kurių skirtumų: pirmoji 
Kauno pilis visai be bokštų, Medi
ninkų pilyje iš pradžių būta vieno 
bokšto, vėliau pristatytas antrasis, 
Krėvos ir Lydos pilyse buvo po du 
bokštus. Be to, Kauno pilies kiemas 
iš visų minėtų pilių mažiausias. 
Vienodas šių pilių sienų mūrijimas 
ir minėti įrengimų skirtumai įtik i
namai rodo, kad tai ne pradinė mū
rinė statyba, bet išsivysčiusi, nusi
stovėjusių statybinių tradicijų sta
dija. Kadangi šios pilys statytos 
tikriausiai ne vienu metu, todėl nu
manu, kad X IV  a. pradžioje Lietu
voje jau būta prityrusių šio amato 
meistrų. Kaip tik nuo šių pilių  
pradedame atsekti ne tik jų įren
gimų, išplanavimo raidą, bet ir mū
rijim o kitimą per tolesnius šimt
mečius.
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Kuri minėtų pilių yra seniausia, 
kol kas reikia spręsti iš jų skirtu
mų. Tai, kad Kauno pirmoji pilis 
buvo be bokštų, o jos kiemas ypač 
mažas, beveik dvigubai mažesnis už 
Medininkų, Krėvos ir Lydos, buvo 
ne atsitiktinumas ir ne pilies ma
žesnę reikšmę rodantis bruožas. 
Greičiausiai tai yra jos senumo 
požymis.

Apibūdinant pirmąją Kauno mū
rinę pilį, galima neperdedant saky
ti, kad iš pradžių, to meto sąlygo
mis, ji buvo moderni ir stipri. Tą 
patvirtina ir 1362 m. užpuolimą 
aprašęs ordino metraštininkas. Jo 
žodžiais tariant, puolimas su di
džiausiomis jėgomis truko tris sa
vaites. Nuo Kauno pirmosios pilies 
priklausė ne tik Nemuno ir Neries 
santaka, bet ir kitos to meto pilys, 
kurios su mažomis išimtimis dar 
buvo medinės, sustiprintos grioviais 
ir žemių pylimais. Todėl visai su
prantama jos didelė reikšmė Lietu
vos fortifikacinių įrengimų ir mū
rinės statybos istorijai.

A n t r o j i  p i l i s .  Kronikų liu 
dijimu, lietuviai po 1362 m. sugrio
vimo kuriam laikui p ilį apleido. 
1363 m. jie statėsi naują pilį, tik ne 
Neries santakoje, bet ties Nevėžio 
žiotimis esančioje Virgalės saloje. 
Ordino metraščiai ją vadina Nau
juoju Kaimu. Nors tais pačiais me
tais ordinui ir pasisekė sugriauti 
Naujojo Kaimo pilį, bet lietuviai 
tuojau ją atstatė. Kada Kauno pilis 
buvo atstatyta Neries santakoje, iki 
šiol tikslesnių žinių nerasta. Ordino 
žygių aprašymuose atstatytoji pilis 
vėl minima 1368 m. 1382— 1392 m. 
Kauno pilies istorijoje nuolatinių ir 
nesibaigiančių puolimų metai. Ji ei

na iš rankų į rankas; ją laiko ap
gulę, griauna ir atstatinėja tai kry
žiuočiai, tai lietuviai. Nuo 1404 m. 
ją valdo lietuviai. Ruošdamiesi le
miamoms kautynėms, p ilį stiprina. 
Istor iogr af i j o j e susidarė nuomonė, 
kad po Žalgirio mūšio Kauno pilis, 
nustojusi strateginės reikšmės, bu
vo pamažu apleista ir galutinai su
nyko.

Archeologiniai kasinėjimai davė 
naujų duomenų apie antrosios pilies 
raidą, jos buvusius gynybinius įren
gimus ir fortifikacinę reikšmę vė
lesniais laikais.

Nors antrosios pilies plotas ir 
nepadidėjo, bet jos fortifikaciniai 
įrengimai buvo žymiai stipresni. Jie 
taikyti tobulesnei sienų griovimo 
technikai ir tuo metu beįsigalin- 
tiems paraku šaunamiems ginklams. 
Į antrosios pilies sienas ir pamatus 
įmūryta daug daugiau plytų. Sienų 
išorė mūryta, horizontaliai dedant 
akmenų ir plytų eiles. Sienų vidu
je dėti mažesni akmenys, sveikos 
plytos ir plytų nuolaužos. Antrosios 
pilies plytų dydžiai vienodesni, pa
našėja į standartą8. Išlikusios ant
rosios pilies sienos paviršiuose ne
bėra būdingo pirmajai piliai nu- 
glaistymo kalkių skiediniu. Sienose 
ryškus plytų ir akmenų derinimo 
raštas.

Antrosios pilies didumą ir jos 
sienų planą, matyt, nulėmė praktiš
ki sumetimai. J i statyta ant pirmo
sios sienų, norint išvengti gilių ir 
daug laiko bei statybinių medžiagų 
reikalaujančių pamatų. Sienos sto
rintos į išorę, bet ne į kiemą. Pasto
rintoje pamatų dalyje išilgai sienų 
klotos 40X40 cm storumo ąžuolinės 
sijos. Toks sijų kryžminis nėrinys

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

8 Plytų dydžiai: 31,5X14X10; 31,5X14,5X vyzdžiai imti iš pietinės sienos ir piet-
X9; retai pasitaiko 32,5X14,5X9. (Pa- vakarių bokšto pamatų.)
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29 pav. 1376 m. Kauno pilies rekonstrukcija

dėtas ir į pietvakarių bokšto pa
matus. Sienas į išorę storinti vertė 
kelios priežastys: pilies kiemas ir 
taip mažas, jo labiau mažinti nebu
vo galima; praplečiant sienas į lau
ką, pagrindu galėjo būti aukštas 
žemės paviršius. Palikdami kiemo 
pasieniais apie 1,5 m storio pirmo
sios pilies griuvenų klodą, statyto
jai sustiprino sienų pamatus iš v i
daus. Visa tai rodo, ne tik ko buvo 
reikalaujama iš statytojų, atstatant 
antrąją pilį, bet ir kaip tuos reika
lavimus to meto sąlygomis jie įvyk
dė. Iš antrosios pilies pamatų su
stiprinimo, sienų pastorinimo bei 
bokštų statymo galime spręsti ir  
apie statybininkų patirtį. Lyginda
mi pirmosios ir antrosios pilies sie
nas, atskirus įrengimus, statymo bū
dą, matome, kad per laikotarpį nuo 
pirmosios pilies pastatymo ik i ant
rosios daug ko išmokta ir patirta. Iš 
tų skirtumų matyti, kad tarp jų yra 
buvęs tam tikras laiko tarpas.

Nors antroji pilis, kronikų liudi
jimu, daug kartų buvo griauta ir

atstatyta, bet jos sienų storis (apie 
3,5 m) nesikeitė. Po kiekvieno dides
nio ar mažesnio apgriovimo atsta
tant naudota tie patys pamatai ir 
likusi sienų dalis. Keitėsi daugiau
sia viršutinės sienų ir ypač bokštų 
dalys. Nedaug pėdsakų išliko ne 
tik iš X IV  a., bet ir iš vėlesnių lai
kų perstatymų bei remontų. 1384 m. 
pilies sienos, kronikų liudijimu, bu
vusios 10 pėdų storio ir 28 pėdų 
aukščio (t. y. apie 3,3— 3,5 m storio 
ir 9,3— 9,5 m aukščio). Nurodyti 
dydžiai tokie pat, kaip atkastų sie
nų. Metraštininkas sienų aukštį skai
čiavo iš išorės; iš vidaus jos galėjo 
būti ne žemesnės kaip 12— 15 m.

Kaip antrosios pilies sienų v ir
šus buvo pritaikytas gynybai, kokie 
ten buvo įrengimai, kaip tie įrengi
mai keitėsi perstatant, iš išlikusių 
pilies pamatų ir fragmentų neįma
noma nustatyti, galima tik spėti iš 
analogijų.

Apie bokštus tenka spręsti iš 
pietryčių ir pietvakarių bokštų lie
kanų. Jie yra buvę aukštesni už
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kiemo sienas ne mažiau, kaip vie
nu aukštu, vadinasi, buvo ne že
mesni, kaip keturių aukštų. Pietry
čių bokšto ketvirtajame aukšte, prie 
apsauginių sienų, išlikusios angos 
yra ne kas kita, kaip šaudymo ga
lerija. Tačiau ne visų pilies bokštų 
paskirtis buvo vienoda. Pagrindinė 
pietryčių bokšto paskirtis —  apšau
dyti priešą iš šono, neprileisti jo 
prie rytinės ir pietinės sienų. Tai 
buvo sienų flankavimo bokštas.

Atkasus pietryčių bokštą iš kie
mo, įsitikinta, kad jis turėjo du įėji
mus: vieną —  pirmajame aukšte, k i
tą —  antrajame. Iš pirmojo aukšto 
angos skliaute ir sienoje esančių 
skirtingo formato plytų ir aiškių 
vėlesnio remonto žymių matyti, kad 
tos angos ne pirminės. Į bokštą iš 
pradžių buvo patenkama tik per 
antrojo aukšto įėjimą. Į trečiąjį ir 
ketvirtąjį aukštus ir į apsauginių 
sienų viršų ėjo antrojo aukšto sie
noje prasidedantieji sraigtiniai laip
tai. Priešais bokšto pirm ąjį aukštą 
ir priešais rytinėje sienoje esančius 
vartus atkasta mūrinė pakopa (apie 
metro pločio); ji jungusi abi įėjimų 
angas. Aiškiai matyti, kad pakopa 
statyta ne antrosios pilies įrengimo 
pradžioje, bet žymiai vėliau. Iš pi
lies kiemo pirma buvo lipama pa
kopa ir tik po to įeinama į bokšto 
antrąjį aukštą arba į rytinėje sie
noje esančius vartus. Medinės ar 
mūrinės konstrukcijos pėdsakų, ku
rie rodytų, kaip buvo patenkama iš 
pilies kiemo, esančio keturiais met
rais žemiau, į minimą pakopą, ne
rasta. Netenka abejoti, kad toks 
įrengimas buvo ir buvo jis medinis, 
bet ne mūrinis. Be to, jis buvo vie
nas ir pilies vartams, ir bokštui.

Visai kitokią paskirtį turėjo ke
turkampis pietvakarių bokštas, ku
rio teišliko pusė pirmojo aukšto. D i
džioji šio bokšto dalis buvo pilies

kieme, tik maža jo dalelė išsikišo 
už apsauginių pilies sienų. Iš bokšto 
santykio su apsauginėmis pilies sie
nomis galime spręsti, kad jis naudo
tas daugiausia pilies ūkio reikalams. 
Tik kai kurios šio bokšto konstruk
cijos yra buvusios pritaikytos tar
nybai bei pilies kiemo ryšiui su ap
sauginėmis sienomis palaikyti. Šio 
bokšto pirmojo aukšto mūro lieka
nose jokių angos pėdsakų nėra. P ir
majame bokšto aukšte išlikusi pir
mosios pilies siena verčia manyti, 
kad aukštas buvo nenaudojamas 
arba naudojamas tik kaip rūsys.

P i l i e s  į r e n g i m a i .  Pietryčių 
kampe, bokšto papėdėje, iškasus 
duobę (10X10 m), gauta naujų duo
menų apie čia buvusius įvairių lai
kų įrengimus bei pastatus. Paaiškė
jo, kad, statant antrąją pilį, jos pa
matams sustiprinti kieme pasieniais 
buvo palikta 3 m pločio ir 1,5 m 
aukščio pirmosios pilies griuvenų 
juosta. Griuvenos dengia 1362 m. 
degėsių ir po degėsiais esantį kultū
rinį sluoksnį. Jų juosta prie pietinės 
sienos sudarė pagrindą pylimėliui, 
kuris, vėliau atstatant, aukštėjo ir 
platėjo. Greičiausiai šis pylimėlis 
juosė visą kiemą, išskyrus kampuose 
buvusius bokštus. Toliau į kiemo 
vidurį, tuojau už pylimėlio, buvo 
nukasti visi senieji sluoksniai. K ie
mas pažemintas apie metrą, pa
lyginus su pirmosios pilies kiemu. 
Sunku pasakyti, kam tai buvo pa
daryta ir ar nukastas visas kiemas, 
ar tik pietryčių kampas. Aišku tik 
viena, kad nukasta arba statant ant
rąją pilį, arba netrukus po jos pa
statymo.

Be minėto pylimėlio, aptikta su
degusio medinio pastato pėdsakų. 
Tai 40— 80 cm storumo į eiles vie
nas prie kito sukasti skelti ar tašyti 
ąžuoliniai stulpai. Už trijų metrų 
viena tokių statinių eilė eina palei
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rytinę sieną, o antra, taip pat už 
trijų metrų,— - palei pietinę sieną. 
Pietryčių kampe, ties bokštu, abi 
eilės susikerta, sudarydamos statų 
kampą. Pradėtame kasti plote sta
tinių eilės nesibaigia; palei pietinę 
sieną jos tęsiasi tolyn į vakarus, 
o palei rytinę —  į šiaurę. Būdinga 
tai, kad šiam įrengimui naudota ne 
gulsčių, bet stačių rąstų konstrukci
ja. Tai rodo, kad pastatas buvo spe
cifinės paskirties, susijęs ne su gy
venamaisiais trobesiais, o su gyny
biniais įrengimais. Šio įrenginio ryšį 
su apsauginėmis sienomis rodo tai, 
kad statinių eilė sukalta paraleliai 
su mūro sienomis. Galim a spėti, kad 
ji laikė sienų viršuje įrengtą šaudy
mo galeriją. Šios statinių konstruk
cijos kilmės tenka ieškoti senosiose 
krašto medinėse pilyse su apsaugi
niais grioviais ir žemių pylimais. 
Kaip ten bebūtų, tokia stambi ir 
vėlesnėse pilyse neįprasta konstruk
cija randama pirmą kartą. Dėl to ji 
svarbi ne tik Kaimo, bet visų to 
meto mūrinių pilių, ypač pilių  kie
mų įrengimams, pažinti.

Tyrimai davė kai kurių žinių ir 
apie antrojoje pilyje buvusius var
tus. Rytinėje sienoje išlikusi vartų 
anga, nuo X IX  a. sudaranti būdingą 
pilies griuvėsių vaizdą, buvo iškirs
ta jei ne pačioje antrosios pilies sta
tybos pradžioje, tai viename iš pir
mųjų jos etapų. Pastačius prie piet
ryčių bokšto šaudyklos kompleksą, 
vartai buvo panaudoti kitam reika
lui. Per juos galima buvo patekti iš 
kiemo į buvusias virš šaudyklos 
šaulių aikšteles. Kadangi šių vartų 
paskirtis viena, turėjo būti kiti var
tai. Prisimenant pirmąją p ilį ir joje 
buvusių vartų vietą, galima spręsti, 
kad ir antrojoje pilyje iš pat pra
džių buvo dveji vartai. Antrieji ir 
svarbiausieji pilies vartai yra buvę 
šiaurinėje dalyje, šiaurės rytų kam

pe. Jie veikė iki XVII a. pradžios, 
kol Neris paplovė šiaurinę sieną 
ir šiaurės rytų bokštą. T ik  išaiški
nus, jog antrosios pilies kiemo pa
viršius buvo aukštesnis, galima su
prasti, kad antrosios pilies vartų 
angos nebegalėjo būti aukštai sie
noje. Jos yra buvusios sulig žemės 
paviršiumi. Tai liudija rytinėje sie
noje esančių vartų slenksčio lygyje 
išlikusios pirmosios pilies griuvenos. 
Dėl to antrojoje pilyje turėjo pakis
ti ne tik patys vartai, bet ir pakelia
mųjų tiltų konstrukcijos, jų vieta 
ties vartais. Pilies kiemo sąvartose 
išsiskiria atskiri griuvenų sluoksniai, 
kuriuose yra įvairiais laikotarpiais 
statytų trobesių pamatų. Jie rodo, 
kad trobesiai grupavosi pasieniais. 
Iš to galime spręsti, kad kiemo v i
duryje buvo aikštė. Susidaro įspū
dis, jog antrojoje pilyje mūriniai 
pastatai statyti ne iš pradžių, o vė
liau. Stogai plokštinėmis čerpėmis 
dengti taip pat vėliau. Seniausiuose 
antrosios pilies sluoksniuose čerpių 
šukių nerasta. Čerpėmis pradėta 
dengti ne anksčiau, kaip X V  a. pa
baigoje, nes X V I a. sluoksniuose jų 
jau yra. Prie atskirai statytų ir iš
likusių įrengimų priklauso prieš 
pietryčių bokštą po žemėmis atras
tas didelių matmenų ir sudėtingų 
įrengimų šaudyklos (bastiono) 
kompleksas, kurį sudaro: 1) 1930 m. 
atrasta, bet tuo metu neišaiškinta, 
pietryčių bokštą lanku juosianti sie
na, 2) tarp tos žiedinės sienos ir 
pietryčių bokšto pristatyta šaudyk
la, 3) šaudyklą su bokštu ir pilies 
kiemu jungiantis požeminis tunelis, 
4) virš šaudyklos, tarp žiedinės sie
nos ir bokšto, buvusi šaulių aikštelė.

Stambiausia šio komplekso da
lis —  I l m nuo pietryčių bokšto lan
ku juosianti jį žiedinė siena, kuri 
tarsi didžiulis cilindras dengė že
mutinę bokšto dalį. Žiedinės sienos
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storis prie pamatų 4 m, jos lanko 
diametras —  41 m, sienos aukštis, 
spėjama, buvęs ne mažesnis kaip 
10— I l m. Kadangi žiedinės sienos 
šiaurinė ir rytinė dalys stovėjo čia 
buvusios daubos šlaite, pietinė da
lis —  apsauginio griovio šlaite,—  jos 
pamatai yra apie 4 m žemiau bokš
to ir apsauginės sienos pamatų. 
(Šiuo metu jos pamatai 8 m že
miau pilies kiemo paviršiaus.) Po 
žemėmis išlikusi žiedinė siena vieto
mis yra iki 6 m aukščio. Sveika bū
dama, ji dengė jei ne visą pietryčių 
bokšto antrąjį aukštą, tai didesnią
ją jo dalį. Pažymėtina, kad siena, 
juosdama pietryčių bokštą, savo ga
lais nesusi j ungia su kiemo pietine 
ir rytine sienomis. Galuose buvę 
4 m pločio tarpai užpilti žemėmis. 
Abi sienos mūrytos iš plytų, sienos 
viduje tarp plytų daug įvairaus di
dumo akmenų. Sienos paviršiuje 
plytų rišimo būdai įvairūs. Plytos 
į eiles dėtos daugiausia gotikine 
tvarka; žiedinė siena iš išorės ir iš 
vidaus aukštyn siaurėja (per 2 m  
apie 10 cm). Rytinėje tos sienos pu
sėje ant pamatų iš pusapvalių plytų 
klotas karnizas, virš jo (23,5 m ly- 
gyje) yra trys vadinamosios X  for
mos šaudymo angos. Išaiškinta, kad 
tuo metu, kada šaudyklos komplek
sas buvo paruoštas gynybai, žiedi
nės sienos papėdė buvo 4 m žemiau 
už tuo metu buvusį kiemo paviršių. 
Aišku, jog, pastačius didelę žiedinę 
sieną, pilies bendrasis vaizdas turė
jo labai pasikeisti, ypač žiūrint į pi
lį iš rytų. Taip pat aiškėja, kad pa
grindinė žiedinės sienos paskirtis —  
ne pietryčių bokštą dengti, bet ap
saugoti svarbiausią šio komplekso 
dalį —  šaudyklą.

Tarp žiedinės sienos ir pietryčių 
bokšto susidariusios aikštelės dug
ne, ties šaudymo angomis pristaty
tas svarbiausias šio komplekso įren-

Pl Ū V I S  I 1

30 pav. Bastiono planas: 1 — 1362 m. prieš
pilio sienos liekanos, 2 — bastiono galerija

ginys —  šaudykla. Iš vidaus jos il
gis 11,5 m, plotis —  4 m ir aukštis —  
3 m. Šaudykla pristatyta prie žie
dinės sienos. Jos žvyru plūkta asla 
yra 22,5 m lygyje. Aišku, kad ji 
įrengta po žiedinės sienos pastaty
mo, mūryta iš plytų, dengta cilind
riniu (išilginiu) skliautu. Šviesai ir 
ventiliacijai skliaute išmūrytos dvi 
apskritos (60 cm skersmens) angos.

Rytinėje šaudyklos pusėje ir 
žiedinėje sienoje esančios trys šau
dymo angos su pusapvaliu skliautu 
ir prieš jas esančiomis nevienodo d i- ‘ 
durno nišomis rodo, kiek patrankų 
joje buvo ir ką jos gynė.

Šaudyklą su bokštu jungia 2 m 
pločio, 3 m aukščio iš plytų išmūry
tas tunelis. Iš šaudyklos pietinio ga
lo tunelis kildamas eina į bokšto 
pirmąjį aukštą. Iš ten į pilies kie
mą buvo patenkama pro bokšto že
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mutinius vartus. Tokiu būdu tune
lis jungė dvi skirtinguose aukščiuo
se esančias patalpas: šaudyklą 
(22,5 m lygyje) ir bokšto pirm ąjį 
aukštą (25,5 m lygyje). Tunelio il
gis 7,5 m, o kartu su bokšto siena, 
per kurią jis eina, 12 m. Visa tai —  
šaudykla, tunelis ir bokšto žemutinė 
patalpa —  sudarė šaudyklos komp
lekso pirmąjį aukštą.

Šaudyklą ir tunelį padengus 
storesniu kaip metro žemių sluoksniu, 
tarp žiedinės sienos ir pietryčių 
bokšto (27,5 m lygyje) susidarė lyg 
antras aukštas su uždara aikštele. 
Šios aikštelės ryšiui su pilies kiemu 
ir buvo panaudoti rytinėje sienoje 
esantieji vartai. Aikštelėje buvo 
įrengta šaulių galerija. Prie žiedi
nės sienos randamos plokštinės čer
pės rodo, kuo siena ir galerija buvo 
dengta. Visa šaudyklos statyba, p ly
tų formatai, šaudymo angų forma 
liudija, kad šis pirmą kartą Lietu
voje aptinkamas prie sienos pilies 
priestatas atsirado žymiai vėliau. 
Vien iš 4 m storio žiedinės sienos, 
iš šaudyklos statymo po žemėmis, 
o ne paviršiuje, galime spręsti, kad 
visa tai daryta pagal bastioninių pi
lių pavyzdį apsisaugoti nuo jau la
bai išsivysčiusio paraku šaunamo 
ginklo. Prie šaudyklos taikyti ir kiti 
pilies įrengimai: bokštai, sienos ir 
apsauginis griovys.

Tiksliai nustatyti, kada šaudykla 
statyta, be rašytinių šaltinių, spren
džiant tik iš mūrų konstrukcijų, že
mės sluoksnių ir radinių, neį- 
noma. Viena aišku, kad tai ne X IV  a. 
pabaigos ir ne X V  a. pirmosios pu
sės, bet žymiai vėlesnių laikų sta
tinys. Jo atsiradimo datą reikėtų 
nukelti į X V I a. pabaigą. Iš užvers
tų ir gerai išsilaikiusių šaudyklos 
sienų matyti, kad ji naudota trumpai.

A p s a u g i n i s  g r i o v y s .  Pa
kitimų yra buvę ir griovyje už pi

lies sienų. Jis per kelis kartus pla
tintas, gilintas, jo šlaitas artėjo prie 
pilies sienų, o aikštelė, buvusi tarp 
griovio ir pilies sienų —  siaurėjo. 
Plačiausias ir giliausias griovys pi
lyje Уга buvęs apie 1410 m.: ties 
pietinės sienos viduriu jo plotis bu
vo 75— 80 m, o gylis, skaičiuojant 
nuo pilies sienų papėdėje buvusio 
kranto viršaus, ne mažiau 10— I l m. 
Antrasis griovio krantas turėjo siek
ti šv. Jurgio bažnyčios pamatus.

Pažymėtinas ir ties pietinės sie
nos viduriu atrastas griovio šlaito 
sustiprinimas akmenimis ir kalkių 
skiediniu. Jis prasideda 20 m nuo 
pietinės sienos vidurio (23,5 m ly 
gyje) ir eina ik i 25-ojo metro. Su
storėjimą sudaro kalkių skiedinio 
sluoksnis, kuris iš pradžių yra 2—  
3 cm, o vėliau, nežymiai leisdamasis, 
sustorėja iki 60 cm. Pradžioje į kal
kių skiedinį dėta mažesni akmenys, 
o vėliau, sluoksniui store j ant,—  di
desni. Šlaito sustiprinimas pasibai
gia nuožulnia plokštuma. Lygiai su
stiprintas šlaitas daugiau primena 
pakopą, negu šlaitą. Toks šlaito iš- 
grindimas akmenimis greičiausiai 
turėjo ir kokią nors konstruktyvinę 
paskirtį. Šlaito sustiprinimą den
giančios sąnašos rodo, kad vėliau 
griovys nebuvo gilintas ir platintas. 
Išlyginus sąnašų sluoksnį, jis iš
plūktas moliu —  tai paskutinis stip
rinimo ir tvarkymo pėdsakas.

Antrajame griovio šlaite ir kran
te, ties pietinės sienos viduriu, 4 m 
gilumoje rastas 3 m storio vadina
masis skiedryno sluoksnis su jame 
išlikusia statinių tvora. Skiedryne —  
skiedrų, žabų, įvairių gyvenamųjų 
namų ir tvartų atliekų, be to, jame 
randama daug molinių indų, koklių 
šukių ir šiaip įvairių daiktų bei 
įrankių. Pažymėtina, kad gylis, nuo
latinė drėgmė, nesikeičianti sluoks
nio sudėtis sudarė konservuojančias
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sąlygas, dėl ko net visai lengvai 
irstantieji daiktai išliko kaip buvę. 
Sis sluoksnis, kiek galima spręsti iš 
rašytinių šaltinių, be pertraukos 
klostėsi nuo X V  a. pabaigos iki 
X IX  a., kol čia buvo įsikūrę ber
nardinų (vyrų ir moterų) vienuoly
nai. Be to, šio sluoksnio susiforma
vimas įtikinamai rodo, kad antrasis 
apsauginio griovio krantas ir šlai
tas nuo X V  a. pabaigos nebeįėjo 
į pilies gynybinius įrengimus. 
Skiedryno sluoksnio viduryje rasta 
statinių tvora stovėjo, ik i supuvo jos 
viršutinė dalis, ir  tik po to ją  pa
mažu padengė skiedrynas. Žemėje 
išliko (28— 30 cm storumo) vienas 
prie kito sukasti ąžuolinių stulpų 
galai. Stulpai kirsti kirviu, netašyti, 
galai nesmailinti, vadinasi, ne kalti, 
o įleisti. Žemutinėje dalyje tvora iš 
abiejų pusių sustiprinta horizontali
nėmis sijomis, statinių viršus, ma
tyt, buvo pertvertas kartimi. Tvora 
skyrė vienuolynų ir pilies žemės 
valdas. Iš tvoros papėdėje rastų 
puodų ir koklių šukių matyti, kad 
ji statyta XVI a. pabaigoje arba 
XVII a. pirmojoje pusėje. Apsaugi
nio griovio šlaite rasta kalkių de
gykla. A r tai tik ne pirmą kartą 
Lietuvoje rastas vienas senesnių 
šios rūšies įrengimų? Tai ketur
kampis (viduje 3,4 m ilgio, 2,5 m 
pločio) mūrinis pastatas, kurio sie
nos įleistos į griovio šlaitą apie 
2 m, atviras buvo tik vienas, pie
tinis, galas su pakura griovio dau
boje. Prieš pakurą pristatyta palė- 
pėlė. Reikia manyti, kad po žeme 
buvo ne daugiau kaip pusė kalkinės 
sienų, likusi dalis —  paviršiuje. 
Kalkinės sienos sukrautos iš lauko 
akmenų ir plytų, surištų kalkių 
skiediniu ir žaliu moliu. Žalias mo
lis —  ugniai atspari medžiaga —  
daugiausia naudota iš vidaus. K a l
kinės grindys ir pakuros dugnas

klotas grindų plytomis. Sienose, 
grindyse ir sienų griuvenose rasta 
įvairiai profiliuotų plytų ir plokšti
nių čerpių, kurios naudotos sienoms 
mūryti. Profiliuotose plytose išlikę 
kalkių skiedinio pėdsakai rodo, kad 
jos imtos iš pilies ar miesto griuvė
sių. Kad tai būta kalkių degyklos, 
bet ne kitos paskirties įrengimo, 
rodo nebaigę degti kalkių akmenys; 
jų daug ir žemės paviršiaus sluoks
niuose. Iš radinių galima spręsti, 
kad degykla vienalaikė su šau
dykla. Kadangi kalkinė stovi grio
vio šlaite, t. y. pilies teritorijoje, 
reikia manyti, kad ji statyta pilies 
reikalams.

Pilyje rastų įvairios paskirties ir 
įvairių laikotarpių daiktų ir įrankių 
kolekcija labai didelė —  čia daug 
ginklų, įvairių tipų ir dydžių ale
bardų, iečių, strėlių antgalių, kovos 
kirvių, buvusios žalvario liejyklos 
pėdsakų ir t. t. Daugiausia aptikta 
keramikos dirbinių; įvairių formų 
ir raštų, glazūruotų ir neglazūruotų, 
žiestų ir lipdytų vietinės gamybos ir 
iš svetur atvežtų puodų, puodelių, 
puodynių, ąsočių, maistui gaminti 
puodų, lėkščių, keptuvių, neišaiš
kintos paskirties indų. Vien įvairaus 
rašto ir formų koklių priskaičiuoja
ma per 50. Nors ir negalime detaliai 
nustatyti pačios krosnies formų, bet 
iš rastų viename lizde, matyt, su
griuvusios krosnies vietoje, įvairių  
koklių aišku, kad krosnies sienelės 
klotos kelių tipų įvairaus rašto kok
liais, o jos viršus ir pakraščiai da
binti raštuotais karniziniais kokliais.

Tyrinėjant pilį, prisirinko nema
ža radinių, svarbių ne tik pilies bei 
miesto, bet ir dailės bei amatų 
istorijai. Sie radiniai su grafine ir 
fotografine medžiaga palikti pilyje, 
įrengus jos šaudykloje (bastione) ir 
bokšte muziejinę ekspoziciją.
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ią p ilį galima pavadinti ap
leista ir vieniša. Savo pobū
džiu, įrengimais taip pat 
statyba ji yra gimininga 

Lydos ir Krėvos pilims. Šios trys 
pilys greičiausiai ir amžiaus vie
nodo. Skirtumas tik tas, kad L y 
dos ir Krėvos pilys stovi gy
venvietėse, kurios virto miestais, 
o Medininkų net kaimu pavadinti 
negalima. Dabar Medininkai didelė, 
plotu didžiausia pilis Lietuvoje; ša
lia jos pakilesnėje vietoje stovi baž
nytėlė ir keli gyvenamieji namai bei 
ūkiniai pastatai. Ši gyvenvietė tu
rėjo kuo nors pasižymėti jau iki 
krikščionybės įvedimo (1387 m.),
nes, aprūpinant klebonus žemėmis, 
Vilniaus vyskupystėje buvo įsteigtos 
tokios parapijos: Ukmergės, Maišia
galos, Nemenčinės, Medininkų, Krė
vos, Obolcų ir Haino (Aino). Matyt, 
kad parapijų centrais parinktos gy
venvietės, kuriose buvo medinės pi
lys, vėliau virtusios piliakalniais, 
arba mūrinės, virtusios griuvėsiais. 
Vadinasi, Medininkų gyvenvietė 
galėjo būti menka, tačiau vienokia 
ar kitokia pilis čia vis tik jau turėjo 
stovėti.

Aplink pilį yra kūręsis Medinin
kų miestas. Įsteigus parapiją čia 
turėjo būti pastatyta ir bažnyčia. 
1486 m. didysis kunigaikštis užrašė 
savo sakalininkui Kostiukui keturias 
kapas grašių: dvi iš Ašmenos ir dvi 
iš Medininkų smuklių. Smuklių la i
kytojai turėjo mokėti didžiajam ku
nigaikščiui mokestį, kuris būdavo 
ne tik renkamas, bet ir valdovo va
lia perleidžiamas. Buvimas smuklių 
Medininkuose sako, kad jie, nors ir 
trumpai, bet buvo miestu, tik be 
miesto savivaldybės teisių. Lietuvos 
Metrikoje ir kituose valstybinio po
būdžio šaltiniuose nėra nei žinių, 
nei užuominų apie Medininkų mies
tiečius.

Apžiūrėjus vietą, kurioje pilis 
pastatyta, lengva pastebėti, kad ji 
didelei gyvenvietei kurtis nepatogi. 
A rti nėra nei upės, nei ežero, pilis 
pastatyta lygioje pelkėtoje vietoje. 
Tad kam gi ją čia reikėjo statyti? 
Į šį klausimą atsakyti galima, žinant 
pro p ilį einančio kelio reikšmę. Ke
liai, kaip ir upės, labai lėtai keičia 
savo vagą. Jie tiek dabar, tiek ir  
tolimoje praeityje, ne tik buvo nau
dingi, bet ir pavojingi. Jais keliau
davo pirkliai ir kariai. Kraštui nuo 
priešo karių apsaugoti prie kelio, 
jungusio Lietuvą su Rusia, ir atsi
rado Medininkai. Toliau už jų sto
vėjo kita Lietuvos pilis —  Ašmena. 
Senasis kelias dabar ištiesintas ir  
paverstas plentu. Tarp jo ir pilies —  
pieva.

Medininkų vardas sako, kad ka
daise čia turėjo būti miškas, nes 
«mede» vadinamas didelis miškas 
arba giria, o «medininku» —  miško 
sargas, eigulys, tas, kuris mišką 
sergėja.

Tai, kad ji vieniša, išėjo jai 
į naudą. Jeigu aplink ją būtų išau
gusi stambi gyvenvietė arba mies
tas, vargiai ji išliktų tokia, kokia 
šiandien yra. Jos sienų akmenis ir  
plytas žmonės būtų seniai išnešioję. 
Dabar ją griovė tik per pirmąjį pa
saulinį karą, kada vokiečių okupaci
niai pareigūnai įsakė valstiečiams 
vežti pilies akmenis ant kelio. Iš
vežta akmenų, matyt, ne tiek daug, 
nes iš visų Lietuvos pilių Medinin
kų pilis nukentėjo mažiausiai. Ji 
nebuvo ir perstatinėjama —  jai pri
klauso seniausios Lietuvos pilies 
vardas.

Medininkų pilis stovi 32 km nuo 
Vilniaus centro. Ją, kaip senovės 
paminklą, «atrado» X IX  a. pirmo
sios pusės Vilniaus rašytojai roman
tika i—  Mykolas Balinskis ir V la
dislovas Sirokomlė. M. Balinskis
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apie p ilį užsiminė, kalbėdamas apie 
didžiojo kunigaikščio Kazimiero 
(1440— 1492) sūnų Kazimierą, kata
likų bažnyčios paskelbtą šventuoju. 
Jis teigė, kad karalaitis dažnai gy
vendavo šioje pilyje ir ta pačia pro
ga aprašė, kaip pilis atrodė. J i esan
ti pono Apolinaro Grabovskio nuo
savybėje, susidedanti iš kelių 
medinių pastatų, apjuostų aukšta 
mūro siena. Jis pateikia sienos ma
tavimo duomenų ir taip pat savo 
samprotavimų apie pilies sienas, 
bokštus ir vartus l.

V. Sirokomlė į savo knygą įdė
jo Medininkų pilies piešinį ir poe
tiškų samprotavimų apie tai, kas 
šioje pilyje gyveno1 2. Jis vaizdavosi, 
kaip čia tarp sienų ir bokštų vaikš
čiojo šlubčiodamas Algirdas, tam
saus veido, kumpa nosimi, ilga barz
da ir išmintim spindinčiomis akimis. 
Daug kartų čia buvojęs Jogaila bei 
kiti kunigaikščiai. Jis net nori pri
tarti Teodorui Narbutui, kad šven
tasis Kazimieras miręs ne Vilniuje, 
kaip daugumas istorikų teigia, 
o Medininkuose. P ilyje buvusi di
džiojo kunigaikščio Kazimiero va
saros rezidencija, kurioje jo vaikus 
mokęs garsusis lenkų istorikas Jo
nas Dlugošas. Kada pilis statyta —  
V. Sirokomlė neketino spėti, tik pa
stebėjo, kad ji labai sena, apie jos 
atsiradimą nekalba nei tradicija, nei 
istorija. Pagal jo girdėtą legendą 
Medininkus ir Krėvą siejanti arti
ma giminystė. Abi pilis statę vie
nu metu dievai ar milžinai. Jie bu

1 M. B a l i ń s k i ,  Historya miasta Wilna, 
t. Il, p. 32; M. B a l i ń s k i ,  T. L i p i  ń- 
s k i, Starożytna Polska, t. III, Warszawa, 
1846, p. 211— 213.

2 W. S y r o k o m l a ,  Wycieczki po Litwie 
w promieniach od Wilna, t. Il, p. 47— 55.

3 M. B a l i ń s k i ,  Historya miasta Wilna,
t. Il, p. 32.

vę tokie stiprūs, kad, mūrydami 
sienas, vienas kitam skolinę įran
kius, svaidydami juos iš Medininkų 
į Krėvą ir atgal, nors tarp tų gy
venviečių—  keturios mylios. Į klau
simą, kada pilis pastatyta, galinti 
atsakyti archeologija. X V I a. pra
džioje pilis jau buvusi apleista. Ša
lia jos stovėjusi vienuolių karme
litų  ar augusti jonų bažnyčia, bet 
kada čia gyvenę vienuoliai ir kada 
išnykęs jų vienuolynas, jis nežinąs. 
1812 m. bėgdama prancūzų kariuo
menė buvo susimetusi į pilies kie
mą pasišildyti ir šildėsi, griaudama 
ir degindama medinius jos pastatus.

M. Balinskis X IX  a. pradžioje 
pilies kieme matė keletą medinių 
pastatų, aukštą keturkampę pilies 
sieną ir už jos —  fosą. Pagal jo ma
tavimus siena buvo 249 uolekčių 
ilgio, 195 uolekčių pločio ir 16 
uolekčių aukščio. Seniau, žinoma, ji 
buvusi daug aukštesnė. Sienos sto
r is —  daugiau kaip dvi uolektys, jos 
šiaurės rytų kampe —  bokšto griu
vėsiai. Bokštas kvadratinis, buvęs 
daug aukštesnis, trijų  aukštų, kiek
viename aukšte galėję būti po du 
kambarius su dideliais langais. Dar 
laikėsi senieji laiptai, kuriais iš 
apačios galima buvo užlipti į pir
mąjį aukštą3.

Tokia pilis, kokią matė ir aprašė 
M. Balinskis, išliko iki mūsų die
nų. Todėl kiti autoriai, domėjęsi pi
lim i, savo aprašymuose pateikdavo 
skirtingų įspūdžių, bet ne naujų 
duomenų4. Trumpai aprašytas pi-

4 Cz. J a n k o w s k i ,  Powiat Oszmiański, 
t. I, Petersburg, 1896, p. 383; t. Il, Pe
tersburg, 1897, p. 427; Zamki w lidzie 
i Miednikach,— „Kraj", 1904, Nr. 32; 
Meretsch und Mjedniki,— „Zeitung der 
10. Armee", 1916, Nr. 170.
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lies vardas pateko į enciklopedinius 
žodynus ir kraštotyrinius vadovus. 
Lenkijai valdant Vilniaus kraštą, 
jos griuvėsiai buvo aptvarkyti, sie
na saugoma, tačiau didesnių lauko 
tyrinėjimų nebuvo. Ir tarybiniams 
istorikams, ir kraštotyrininkams il
goką laiką teko verstis tomis pačio
mis iš anksčiau paveldėtomis žinio
mis. Po Didžiojo Tėvynės karo Ro
mualdas Salūga apie Medininkus 
paskelbė net du beveik niekuo ne
siskiriančius straipsnius5. Nauja 
juose buvo tai, kad autorius plačiau 
ir vaizdingiau pateikė kronikų ži
nias apie Medininkų kraštą ir kry
žiuočių žygius į pilį. Tokios žinios 
padeda suprasti pilies reikšmę vals
tybės gyvenime ir taip pat bent 
apytikriai nustatyti jos atsiradimo 
laiką.

Daug pilies paslapčių ėmė aiškė
ti, 1955— 1956 ir 1960— 1962 m. ar
chitektui S. Lasavickui ir  archeolo
gui K. Mekui pradėjus lauko tyri
nėjimo ir griuvėsių konservavimo 
bei restauravimo darbus. Dalis jų  
surinktų duomenų paskelbta6, kita 
dalis saugoma restauracinių dirbtu
vių archyve. Šiuo metu jau galima 
ieškoti aiškesnio atsakymo į daugelį 
klausimų. Išvalius griuvenas, kiek 
kita kalba prašneko pamatai, bokš
tai, vartai, gynybinių įrengimų li
kučiai.

K a d a  p i l i s  s t a t y t a ?  P ir
mą kartą Medininkų vardas yra 
paminėtas M. Strijkovskio kroniko
je 1311 ir 1313 m., aprašant lietuvių  
kovas su kryžiuočiais; Lietuvą tuo 
metu valdė Vytenis, o kryžiuočių 
didžiuoju magistru buvo Henrikas iš

Plocko. Jis suorganizavo keletą di
delių žygių į Lietuvą. M. Strijkovs
kis Lietuvą skiria nuo Žemaitijos ir 
jų  vardų nepainioj a. 1311 m. lie
pos mėn. 2 d. kryžiuočiai įsibrovė 
į sritį, kurią M. Strijkovskis vadina 
«powiat Salsemlieński». Kryžiuočiai 
užėmė vietovę ir tris joje stovėju
sias pilis; pilis sudegino, daug lie
tuvių karių išžudė ir 70 bajorų iš
sivarė į nelaisvę. Kitais, būtent 
1312, metais naujai išrinktas ma
gistru Henrikas Prūsas, arba Karo
lis Treviras, norėdamas parodyti sa
vo karinius sugebėjimus, pasiėmęs 
du komtūrus suruošė žygį sausuma 
ir vandeniu. Ragainės komtūrą Ver
nerį pasiuntė su laivynu toliau, 
o pats su kitu komtūru išlipo ir pa
traukė į Žemaitiją prie Bisenos pi
lies. Verneris Nemunu nuplaukė 
į Lietuvą ir pasiekė «Merzysto» pi
lį. Šią žinią M. Strijkovskis paėmė 
iš lenkų kronikininko Miechovitos, 
paraštėje pastebėdamas, kad M ie- 
chovita «Merzysta» identifikuoja su 
Merkine (Merecz). Strijkovskis nuo 
savęs priduria, jog anksčiau čia bu
vusi pilis. Anksčiau paminėtos vie
tovės «Salsemlieński» jis su niekuo 
neidentifikuoja. Iš kronikininko už
rašyto pavadinimo atrodo, kad tai 
galėję būti arba Šalčininkai, arba 
Druskininkai.

Penktam žygiui Henrikas iš 
Plocko savo kariuomenę padalijęs 
į tris dalis ir pasiuntęs į tris sritis 
(pavietus), kuriuos M. Strijkovskis 
vadina: «Miednicki», «Krzywiczań- 
ski» ir «Trywiczanski». Čia jie 
maisto neradę, nes lietuviai viską iš 
anksto išslapstę, ir prisibadavę tu
rėję sugrįžti. Lietuvos Medininkai
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5 R. S a l ū g a ,  Medininkų pilis,— „Tarybinis 6 K. M e k a s ,  Medininkai,— „Mokslas ir
mokytojas", 1956.IX.6; Medininkai,—  gyvenimas", 1964, Nr. 11.
„Tiesa", 1959. VI. 14.
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esą 4 mylios nuo Vilniaus. Kad tie 
Medininkai nebūtų painiojami su 
Žemaičių Medininkais, M. Strijkovs
kis, sekdamas Miechovita, pastebi, 
kad jie vieni nuo kitų esą toli. Že
maičių Medininkai nuo ordino sie
nos—  už 12— 13 mylių, o kryžiuo
čiai sakosi nužygiavę daugiau kaip 
100 m y lių 7, vadinasi, jie galėjo pa
siekti Vilniaus Medininkus. 1315 m. 
tas pats Henrikas iš Plocko, užėmęs 
Bisenos pilį, nužudęs aštuoniasde
šimt lietuvių vyrų, perėjęs į Medi
ninkų sritį ir ją nuniokojęs. Prie 
šios žinios M. Strijkovskis paraštėje 
pastebi: «Medininkai, kur šiuo metu 
Varniai»8.

Dusburgo ir Jerošino kronikose 
Medininkai, kaip karinio žygio tiks
las, pirmą kartą paminėti 1320 me
tais. Žygis buvo didelis (jam vado
vavo pats didysis magistras Henri
kas iš Plocko), bet labai nesėkmin
gas. Lietuviai įvilioję kryžiuočius 
į klampų mišką ir, nepaisydami jų  
narsumo, sumušę. Žuvo dvidešimt 
devyni ordino broliai (riteriai) ir 
taip pat pats magistras.9

Tą patį įvykį aprašo ir M. Strij
kovskis, remdamasis ne Dusburgu, 
o Miechovita. Jis kartoja žuvusių 
žymių riterių vardus ir pareiškia, 
kad mūšis įvykęs Žemaičių Medi
ninkuose 10, nors vokiečių tyrinėto
jai ir mano, kad tuose Medininkuo
se, kurie netoli Vilniaus n. Mūšio ir 
pralaimėjimo būta didelio. Kryžiuo
čių kronikininkai nenurodo žuvusių
jų skaičiaus. Jie tik pamini savo 
brolius, ordino riterius, kurių pa

7 M. S t r y j k o w s k i ,  Kronika Polska, Li
tewska, Żmódzka.., p. 383.

8 Ten pat, p. 384.
9 SRP, I, 185, 592.

prastai į žygį vykdavo nedaug. K i
tas šaltinis teigia, kad mūšis įvykęs 
sekmadienį ir kad žuvę 22 broliai 
ir 200 karių r2. Jeigu 1313 m. žygis 
į Medininkus nepavyko, tai 1320 m. 
didysis magistras galėjo jį pakarto
ti. Prieš Žemaičių Medininkus tokio 
didelio žygio nereikėjo ruošti. Jie 
buvo lengviau pasiekiami ir nunio
kojami. X IV  a. pradžioje kryžiuočių 
jau buvo veržiamasi toliau, į valsty
bės gilumą.

1385 m. ordinas suruošė didelį 
karo žygį į Ašmenos žemę. Jo ka
riuomenė atplaukė Nemunu ir 
Nerim ir net tris savaites naikino 
kraštą ik i pat Ašmenos. Kronikinin
kas pažymi, kad čia prieš tai jokia 
krikščionių kariuomenė nebuvo ko
jos įkėlusi. Sis įvykis buvo toks 
reikšmingas, kad aprašytas net tri
jose kronikose: Torunės analuose, 
Detmaro iš Liubeko ir Posilgės. Jos 
viena kitą papildo. Torunės analuo
se sakoma, kad kryžiuočiai nuėję 
7 mylias už Vilniaus į Medininkų 
žemę («terram Medeniken»), Detma- 
ras taip pat sako, kad 7 mylias už 
Vilniaus, tik nemini Medininkų var
do. Jis sako, kad radę labai turtin
gų kaimų, daug javų ir puikiai gy
venę, galvijus ir ypač avis buvę 
galima pirkti labai pigiai. Jie pra
leidę 21 dieną ir nuniokoję viską. 
Kad būtų užėmę arba sunaikinę pilį, 
Detmaras nesako. Posilgė Medinin
kų kraštą mini, sako, kad nuėję iki 
Ašmenos, bet nemini pilies. Torunės 
analuose pasakojama dar ir apie su
ruoštas riterių pratybas. Visi trys

10 M. S t r y j k o w s k i ,  Kronika Polska, Li
tewska, Żmódzka.., p. 391.

11 B. S c h m i d ,  Burgen in Litauen,— „Der 
Burgwart", Jahrbuch 1942, p. 6.

12 SRP, I, 185, 4 išnaša.
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šaltiniai vienodai teigia apie gana 
liūdną šio žygio pabaigą. Tuo metu, 
kada kryžiuočiai džiūgaudami nio
kojo Medininkų kraštą, Skirgaila su 
Vytautu surinkę daug vyrų, pastojo 
jiems kelią, plaukiant upėmis atgal, 
persekiojo, neleido išlipti į krantą ir 
pridarė daug nuostolių 13.

Iš šito žygio aprašymo galima 
daryti išvadą, kad pilies Medinin
kuose dar nebuvo. Jos paėmimą ar
ba sunaikinimą kronikininkai nebū
tų nutylėję, pažymėtų, kaip didelį 
laimėjimą.

Medininkų sritis buvo puolama 
ir 1392 m., vadovaujant Vytautui, 
kada jis antrą kartą buvo pabėgęs 
pas kryžiuočius. Sį žygį aprašo 
du vokiečių kronikininkai: Posilgė 14 
ir VygandasI5. Pirmasis sako, kad 
žygiuojama buvo į Medininkus, ne
pridedamas, kas tie Medininkai. 
Antrasis —  Medininkus vadina žeme 
(terra). Juose kryžiuočiai praleidę 
astuonias dienas. Apie kokį nors 
mūšį pačiuose Medininkuose nekal
bama. Medininkai, matyt, nebuvo 
svarbiausias žygio tikslas. Smar
kiausias mūšis įvyko dėl Gardino 
pilies. Šios pilies apsupimo metu 
Vytautas pastatęs net naują p ilį ir 
pavadinęs Naujuoju Gardinu. Tas 
Gardino puolimas istorijoje plačiai 
žinomas, nes jo pilyje buvo ne tik 
lietuvių, bet ir lenkų kariuomenės 
įgulos, kurios puolimo metu laikėsi 
skirtingai.

1392 m. Medininkų paminėjimas 
nereikšmingas, nes ten nebuvo kau
namasi, ir pilies įgula, jeigu ji bu
vo, galėjo prisidėti prie Vytauto,

13 SRPr III, 138.
14 SRP, III, 178.
15 SRP, II, 647.
16 SRP, HI, 258— 259

jos imti greičiausiai nereikėjo, to
dėl ir pasakoti nebuvo ko. Pirmą 
kartą Medininkų pilis, kaip karinis 
objektas, paminėta 1402 m. Tais me
tais didysis komtūras Vilhelmas fon 
Helfenšteinas Medininkus pasiekė, 
žygiuodamas per Vilnių. Šitame žy
gyje kryžiuočių pusėje dalyvavo 
Jogailos brolis Švitrigaila. Kariuo
menės skaičiumi, apsiginklavimu ir 
pasirengimu žygis buvo vienas di
džiausių. Neįstengę paimti Vilniaus, 
kryžiuočiai brovėsi gilyn, užėmė 
Medininkus, sudegino p ilį («hus») ir 
pasiekė Ašmeną 16. Nuo to laiko Me
dininkų pilis jau minima šaltiniuose. 
1415 m. Vytautas joje parašė di
džiajam magistrui laišką, o viename 
1426 m. rašte Medininkus jis vadi
na savo pilim i («unserem husse 
Medniki») 17.

Iš čia suminėtų šaltinių galima 
spręsti, kad 1385 m. Medininkų pi
lies dar nebuvo, o 1402 m.—  jau 
buvo; vadinasi, ji turėjo būti pa
statyta per šiuos septyniolika metų. 
Tai, kad 1387 m. Medininkuose 
įsteigta parapija, sakytų, kad tais 
metais ji buvo pastatyta arba sta
toma. Išeitų, kad Medininkų pilis 
pastatyta apie 1385— 1388 metus. 
Belieka atsakyti į klausimą, kokia 
ji buvo: medinė ar mūrinė? 1402 m. 
kryžiuočiai p ilį sudegino, tad mūri
nė galėjo būt pastatyta vėliau. Į šį 
klausimą atsakymą duoda minėtas 
«Rusų miestų sąrašas», kuriame Me
dininkai vadinami mūriniais 18. Sąra
šas datuojamas X IV  a. paskutiniuoju 
ketvirčiu arba X V  a. pradžia. Taigi

17 CEV, 734.
18 M. H. Т и х о м и р о в ,  Список русских 

городов дальних и ближних,— «Истори
ческие записки», т. 40, стр. 224.
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X IV — X V  a. rašytiniai šaltiniai vie
nas kitam neprieštarauja.

Literatūroje dėl Medininkų pilies 
pradžios yra skirtingų nuomonių. Pa
vyzdžiui, M. Moreliovskis savo vado
ve po Vilniaus kraštą teigė, kad pilis 
statyta ne anksčiau kaip X V  a.19, o 
vėliausiame savo darbe, skirtame 
Trakų salos pilies stilistinei anali
zei, —  kad XVI a.20. Istorikas, besi
remiąs rašytiniais šaltiniais, su tokiu, 
nežinia kuo paremtu, datavimu ne
gali sutikti, bet jis lygiai taip pat 
negali pritarti restauratorių spėlio
jimams, kad Medininkų pilis yra 
statyta XIII amžiuje.

P i l i e s  į r e n g i m a i .  Medi
ninkų pilis stebina savo didumu. Ji 
beveik dvigubai didesnė už Krėvos 
pilį. Jos mūrai užima bemaž 2 hekta
rus, o su apsauginiais grioviais ir py
limais —  6,5 ha. Pilies sienos sudaro 
netaisyklingą keturkampį, šiaurinė 
siena —  128,7 m, rytinė —  161,2 m, 
pietinė —  127,7 m ir vakarinė —  
147,9 m ilgio. Pilis pastatyta lygumos 
pakraštyje, iš šiaurės ir vakarų prie 
jos prieina pelkė, kurios viduriu teka 
bevardis upelis. Kasinėjant paaiškėjo, 
kad iš pietų ir šiaurės p ilį juosė dvi
gubas griovys, kitos dvi pusės nety
rinėtos, tačiau daroma prielaida, kad 
tokie grioviai ėjo aplink ją visą, o 
tarp griovių buvo stačių rąstų tvora. 
Pirmojo griovio būta 6— 7 m gylio 
ir 20 m pločio. K . Meko teigim u21, 
antrasis griovys pradėtas kasti vėliau 
ir paliktas neužbaigtas. Apskaičiuota, 
kad, įrengiant griovius ir pylimus, iš-

19 M. M o r e l o w s k i ,  Przewodnik krajo
znawczy po Wileńszczyźnie, —  „Wilno", 
1939/40, p. 59.

20 M. M o r e l o w s k i ,  Zamek najeziomy w

kasta apie 65 000 m3 žemių. Pylimas, 
supiltas palei mūro sieną, vietomis 
kelių metrų aukščio.

Siena mūryta iš lauko akmenų, 
dėtų eilėmis, tarpus užpildant kalkių 
skiediniu ir akmenų nuolaužomis. 
Sienos mūras nėra archaiškiausias. Iš 
vidaus akmenys dėti ne taip tvarkin
gai, kaip iš lauko. Visos keturios v i
dinės sienos mūrytos vienodai, tuo 
tarpu ant išorinių (šiaurės ir rytų) 
sienų iš plytų mūrytas apvalkalas; jis 
dėtas ne ištisai, o plačia juosta sienos 
viduryje, 5— 6 m aukščiau pamato. 
Juosta 2— 3 m pločio, mūryta lygiai 
su akmens mūro paviršiumi. Iš tolo 
žiūrint atrodo, kad tos dvi sienos mū
rytos vietom iš plytų, vietom iš ak
menų. Kitose dviejose sienose viršu
tinių dalių plytinis apvalkalas eina 
iki pat viršaus. Daug kur tas apval
kalas nuo akmens mūro seniai yra 
atšokęs ir nugriuvęs.

Pilies sienos iš kiemo —  be jokio 
apvalkalo. T ik viršutinė sienos briau
na, kur yra buvęs parapetas ir šau
dymo angos, mūryta iš plytų, iš jų 
mūryti sienos kampai, bokštai, angų 
arkos ir glifai. Plytos didelės, bet ne
vienodos—  nuo 35,5X16,6X10,7 iki 
27,0X13,0X6,5 22. Jas galima skirti 
į didžiąsias ir mažąsias. Didžiosios 
plytos naudotos glifams ir sąspa
roms mūryti, o mažosios plytos —  
išoriniam sienų apvalkalui. Buvo ir 
plonų plytų: iš jų yra mūryti bokš
to perdengimų skliautai.

Plytos rištos vendiniu, arba bal
tišku, būdu. Toks plytų rišimo bū
das plačiai vartotas XIII— X IV  a. kai

Trokach a źródła formy zachodnie i czar
nomorskie, —  „Myśl karaimska", t. I.

21 K. M e k a s ,  Medininkai, p. 31— 32.
22 S. A b r a m a u s k a s ,  Gardinių pilių.., 

t. HI, p. 81.
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31 pav. Medininkų pilies planas

kuriuose vokiečių kraštuose, šiaurės 
Lenkijoje, Livonijoje ir dažnai vadi
namas ankstyvuoju gotikiniu. Vendi
niu būdu rištos plytos Krėvos ir L y 
dos pilyse. Medininkų plytos nuo L y 
dos ir Krėvos pilių plytų skiriasi tuo, 
kad pirmosios be braukų, o antro
sios —  su braukomis. Plytos su brau
komas laikomos senesnėmis.

Rišamasis skiedinys maišytas iš 
kalkių su smėlio ir  žvirgždo priemai
šomis. Jame pasitaiko kalkakmenio 
ir plytos trupinių. Į skiedinį primai
šyta truputis gipso ir išdegtos gele
žies rūdos. Toks pat skiedinys naudo
tas ir Krėvos pilyje. Lydos pilies 
skiedinyje aptikta medžio anglies 
trupinių, dėl ko šio pastato siūlės 
atrodė tamsesnės. Medininkų ir Krė
vos pilių pamatiniai mūro sluoksniai 
rišti ne kalkių skiediniu, o moliu. Tai

davė progos kai kuriems tyrinėtojams 
spėti buvus net kelis statybos eta
pus —  rišimą moliu jie priskyrė 
XIII a., o kalkių skiediniu —  X IV  a.23 
Akmenų, medinių sijų ir plūkto mo
lio konstrukcijos buvo naudojamos 
piliakalnių pylimams statyti, o ak
menys ir plytos, rišamos moliu, tik 
sienų pamatuose, kur pakankamai 
drėgmės. Medininkų pilies pamatai 
storesni už sieną. Tiriant pačias sie
nas, aptikta gaisro ir remonto pėd
sakų.

Sienos griuvėsių aukštis —  8—  
12 m. Apskaičiuota, kad, pilį naudo
jant karinei gynybai, sienų aukštis 
buvo 14— 15 m. Prie pamatų sienos 
storis 1,8— 1,9 m, o viršuje —  1,4—  
1,6 m. Sienų viršuje buvo šaudymo 
angos. Ties jomis iš vidaus per visą 
pasienį ėjo galerija pilies gynėjams. 
Į ją gynėjai patekdavo per bokštus 
arba per pasieniais pristatytus medi
nius laiptus. Medininkų pilies sienose 
šaudymo angų neišliko, jų forma, 
išdėstymas ir skaičius atsekamas iš 
analogijos su Lydos pilim. Medininkų 
pilies sienoje turėjo būti apie 280 
šaudymo angų. Sienų aukštis ir sto
ris rodo, kad pilis nebuvo pritaikyta 
gintis nuo šaunamo ginklo. Tokiam  
ginklui plintant, pilių sienos žemėjo 
ir  storėjo (iki trijų ir daugiau metrų 
storio).

Medininkų pilis pritaikyta tik 
frontalinei gynybai. Jos sienos be iš
sikišusių bokštų, iš kurių būtų gali
ma apšaudyti priešą, prasiveržusį iki 
pat sienos. Didžiausias bokštas (apie 
30 m aukščio) išmūrytas sienos šiau
rės rytų kampe; jis —  svarbiausia pi
lies dalis. Bokšte buvo įrengtos gy
venamos patalpos, bet jis turėjo ir 
gynybinės reikšmės —  užpuolimo
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23 Ten pat, p. 83.
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metu iš jo vadovauta visam pilies gy
nimui, taip pat stebėta, ar priešas ne
siartina prie pilies. Didžiuliame pilies 
kieme mūrinių pastatų nebuvo. Už
puolimo atvejais jame slėpėsi apylin
kės gyventojai.

Pagal savo paskirtį ir  konstruk
ciją Medininkų pilis laikytina seniau
siu pilies tipu Pabaltijyje. Anksty
vosios mūrinės pilys buvo bokštai, 
arba, kaip juos lietuviškai vadindavo, 
kuorai. Užsienio literatūroje pilis- 
bokštus vadina germaniškos kilmės 
žodžiu —  bergfridu, slavų kraštuo
se —  stulpu (stolp). Bergfrido bokštai 
paprastai buvo statomi pilies vidury
je. Juos apjuosdavo grioviai, pylimai, 
medinių kuolų tvoros, sudarančios 
keturkampės arba kitokios netaisyk
lingos formos kiemą. Šitokio tipo pi- 
lys-kuorai X — XII a. buvo plačiai pa
plitę Vakarų Europoje. Jų  nemaža 
taip pat ir Kijevo Rusios žemėse, 
kurios tuo metu sudarė atskiras ku
nigaikštystes.

Medininkai yra nebe bergfrido, o 
tobulesnės sistemos, vadintos kaste- 
liu, pilis; tačiau tarp bergfrido ir 
kastelio kokios nors aiškios chrono
loginės ribos nėra. Jos buvo statomos 
beveik tuo pačiu metu, taikantis prie 
aplinkos. Kastelio tipo pilys dažniau
siai statytos lygumose, o bergfridai —  
sunkiai prieinamose kalvose arba net 
kalnų viršūnėse. Svarbiausias tokios 
pilies įrenginys —  bokštas. Medinin
kų pilies bokštas pastatytas ne įtv ir
tinimų viduryje, ne kieme, o m ūri
nės gynybinės sienos kampe. Pati pi
lis sudaro lyg aptvertą gardą, todėl 
tokios pilys ir vadinamos gardinė- 
mis, arba aptvarinėmis, pilimis, 
analogiškai Vakarų Europos kaste- 
liams.

M. Balinskis rašė, kad Medininkų 
pilies bokštas buvęs trijų  aukštų; 
archeologinių tyrinėjim ų metu pa
aiškėjo, kad jo būta net penkių aukš
tų 24. Bokštas keturkampio plano, jo 
ilgis 15 m, plotis —  14 m, sienos ties 
pirmuoju aukštu —  2,9— 3 m storio, 
aukščiau —  2,4— 2,6 m. Iš perdengi
mų pėdsakų matyti, kad pirm ųjų ke
turių aukštų lubos su mediniais bal
kiais, o viršutiniame aukšte —  iš p ly
tų mūryti kryžminiai skliautai. 
Bokšto stogas dengtas čerpėmis. T ri
jų viršutinių gyvenamųjų aukštų lan
gai —  dideli, o apatinių —  siauri 
švieslangiai (čia buvo rūsiai ir san
dėliai). Yra išlikę laiptai iš vie
no aukšto į kitą. Jų narveliai 
išmūryti sienų viduje. Į šaudy
mo angų galeriją ties trečiuoju 
aukštu galima buvo patekti iš ket
virtojo aukšto, leidžiantis žemyn at
skiru laiptų narveliu. Laiptų narve
liams apšviesti jų sienose išmūryti 
siauri švieslangiai, pro kuriuos gali
ma buvo taip pat stebėti aplinką. 
Reikalui ištikus, pro švieslangius 
galima buvo ir šaudyti.

Šis bergfrido tipo bokštas nebuvo 
vienintelis Medininkų pilyje, bet 
jis —  pagrindinis ir svarbiausias. 
Antras pagal dydį (9 m ilgio ir 8,5 m 
pločio) stovėjo ties pietinės sienos v i
duriu, išmūrytas išorinėje sienos pu
sėje. Jis taip pat buvo kelių aukštų, 
sujungtų mediniais laiptais. Lubų  
balkiai —  mediniai. Tyrinėjim ų metu 
pirmajame šio bokšto aukšte atkasta 
anga, perdengta apvalia akmenimis 
krauta arka, pro kurią iš kiemo ga
lima buvo patekti į bokštą. Be to, pa
aiškėjo, kad to aukšto sienos tik pri
šlietos prie aptvarinės sienos ir mū
ru nesurištos. Antrojo aukšto siena

24 K. M e k a s ,  Medininkai, p. 30.
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jau surišta su aptvarine siena. Iš to 
daroma prielaida, kad, pradėjus p ilį 
statyti, šis bokštas nebuvo planuotas, 
tik mūrijimo darbams įpusėjus, sta
tytojai sugalvojo įrengti čia vartus 
ir jų apsaugai išm ūryti bokštą. Kokių  
nors kitokių plano pakeitimų nebu
vo aptikta.

Rytinėje pilies sienoje taip pat 
yra buvę vartai ir bokštas, ne dau
giau kaip trijų aukštų. Jis išmūry
tas kiemo pusėje. Savaime aišku, 
kad, stovėdamas pilies kieme, flan- 
kinei gynybai jis netiko. Visi šio 
bokšto įrengimai skirti vartams ir 
jų apsaugai. Vartai buvo dvejopi: 
aukštutiniai ir  žemutiniai. Aukštu
tiniais vadiname tuos, kurie įrengti 
aukštai sienoje ir į juos patekti 
buvo galima nuožulniais tiltais. R y
tiniame sienos bokšte buvo žemuti
niai vartai, kurių angos slenkstis 
lygus su žeme. Šių vartų arka smai
la, iš lauko uždengiama kilnojamu 
mediniu skydu. Įrengimai skydui 
mechaniškai kilnoti —  pačiame 
bokšte. Jeigu priešui pasisektų sky
dą sudaužyti arba pakelti ir įeiti 
į vartus, tada jį galėtų pulti bokšto 
gynėjai; apskritai jis atsidurtų lyg 
piestoje, grūdamoje iš viršaus. Tam  
buvo pritaikyti viršutinių aukštų 
perdengimai.

Antrieji žemutiniai vartai buvo 
ties vakarinės sienos viduriu, ten, kur 
dabar padarytas įvažiavimas į pilį. 
Siena toje vietoje išgriauta ir griuve
nos slepia bokšto likučius. Reikia ma
nyti, kad šių vartų bokštas buvo ana
logiškas rytiniam.

Aukštutiniai vartai buvo įrengti 
svarbiausiame, bergfrido tipo, bokš
te, tebestovėjusiame šiaurės rytų  
kampe. Jų anga įrengta aukštai sie
noje, 5 m nuo kiemo paviršiaus. Tiek 
iš lauko, tiek iš vidaus į juos būdavo

patenkama mediniais pakeliamais til
tais. Tai liudija surasti pavartės ak
menys su skylėmis bėgūnams ir su 
guoliais tilto ašiai. Kadangi jie nenu
dilinti, iš to sprendžiama, kad mažai 
buvo naudojami. Iš kiemo vartų anga 
uždengiama dvipusėmis, ant bėgūnų, 
durimis, o iš lauko buvo pakeliamas 
tiltas. Šie vartai buvo naudojami tik  
išimtinais atvejais. Kasdieniniams 
reikalams pravertė vakarinėje sieno
je esantieji žemutiniai vartai. R yti
niai vartai senųjų statytojų kažko
dėl buvo užmūryti ir iš lauko už
versti žemėmis.

Dabar ne visai suprantama, kodėl 
šioje pilyje net ketveri vartai;•užpuo
limo atveju juos nelengva buvo ap
ginti, nors, antra vertus, reikalui 
esant, lengviau buvo iš jos pabėgti 
arba priim ti pastiprinimus. Vėliau 
statytose pilyse vartų jau mažiau. 
Greičiausiai dėl to kai kurie Medi
ninkų pilies vartai ateityje ir buvo 
vo užmūryti.

Archeologai nustatė, kad apsaugi
niai grioviai ir pylim ai įrengti vėliau: 
jau išmūrijus pilies sienas, bokštus 
bei vartus ir užbaigus pilies statybą. 
Iš griovių išmestos žemės supiltos 
į šlaitus palei sieną. Jeigu grioviai 
būtų buvę iškasti statybos pradžioje, 
jie trukdytų pristatyti medžiagas ir 
pačiai statybai.

P i l i e s  l i k i m a s .  Medininkų, 
Krėvos ir Lydos pilių aptvarinės 
sienos mūrytos vienodai, visų trijų  
pilių sienų kampuose būta po vieną 
didelį gyvenamąjį bokštą. Visose jo
se yra aukštutiniai ir žemutiniai var
tai. Maža to, ant išorinių sienų yra 
išilginės apdailos juostos, mūrytos iš 
plytų, rišant jas vendiniu būdu. Ne 
visai aišku, kuriais sumetimais vie
tom dėtas plytinis kiautas: yra
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nuomonė, kad estetiniais, o K. Mekas 
teigia, kad konstrukciniais25. Tačiau 
jokių požymių nėra, kad plytinis 
kiautas būtų buvęs ant sienų iš v i
daus. Konstrukcijos požiūriu tiek iš 
vidaus, tiek iš lauko jis buvo vie
nodai reikalingas arba nereikalin
gas. Plytų mūras negalėjo būti 
laikomas patvaresniu už akmens. 
Be to, kyla abejonių, ar ant visų 
sienų iš lauko yra buvusios tokios 
juostos. Abejonių nekelia tik šiau
rės ir rytų sienos, kuriose tokios 
juostos tebėra, o tos abi sienos 
aiškiausiai matyti iš buvusio ir dabar 
einančio kelio. Tai ir leidžia manyti, 
jog pilies statytojai norėjo, kad ji 
būtų ne tik stipri, bet ir graži. Dėl 
plytinių ir akmeninių juostų pilies 
sienos iš tolo žiūrint atrodė margos, 
o iš lietuviško folkloro žinome, kad 
lietuvių kalboje margas yra buvęs 
gražaus sinonimas. K. Meko manymu, 
akmeninės sienos be plytinio kiauto 
atrodžiusios pilkai baltos, nes buvu
sios kalkių skiediniu nuglaistytos. 
Skiedinys buvęs labai geras, dėl to 
pilies sienos ir išlikusios ik i mūsų 
dienų. Nepaneigdami šitokios minties, 
vis dėlto turime pripažinti, kad pi
lis mažai nukentėjo visų pirma ne dėl 
sienų tvirtumo, o dėl to, kad ji anksti 
neteko karinės ir administracinės 
reikšmės.

Medininkų pilis išaugo ne iš pi
liakalnio. J i nepriklausė ir jokiam  
gentiniam didikui. Rašytiniuose šal
tiniuose neužsimenama apie jokį 
Medininkų kunigaikštį; savus kuni
gaikščius turėjo Alšėnai, Svyriai, 
Giedraičiai, Deltuva. Medininkai —  
ne feodalo rezidencija, jie statyti 
išoriniam priešui atremti.

Net ne visai aišku, nuo kurio prie
šo buvo norima apsisaugoti ją sta
tant: nuo kryžiuočių ar totorių? 
Kryžiuočiai ją ėmė puldinėti gana 
vėlai —  jiems kelią pastodavo stiprio
sios Gardino, Vilniaus ir Trakų pilys. 
Totoriai Lietuvą puldinėti pradėjo 
beveik tuo pačiu metu, kaip ir kry
žiuočiai su kalavijuočiais. Po Žalgirio 
mūšio kryžiuočių puolimai liovėsi, o 
totorių —  sustiprėjo. X V I a. pradžio
je Vilniaus miesto siena imta statyti, 
miestiečiams baiminantis totorių, o 
Medininkų pilis to paties amžiaus 
pradžioje, kaip matyti iš šaltinių, 
jau nebevertinama.

Didžiausią reikšmę pilis turėjo 
X IV  a. pabaigoje ir X V  a. pradžioje. 
Su kuriuo nors didžiojo kunigaikš
čio ar didiko vardu ji nebuvo sie
jama. Tai liudija Lietuvos metraš
čiai, kuriuose labai daug asmenų ir 
vietų vardų, o Medininkai tepami
nėti vieną kartą Bychovco kroniko
je, aiškinant Vytauto žygius. X V  a. 
antrojoje pusėje Medininkai minimi 
Lietuvos Metrikoje kaip valsčius, 
kuriame didysis kunigaikštis duoda 
bajorams valstiečių. 1467 m. Medi
ninkų vietininku minimas Mockus 
Stromilka.

1514 m. Medininkai —  tik papras
tas Vilniaus apskrities dvaras, kuria
me pilis neminima. Tų metų kovo 
28 d. Žygimanto Senojo rašte, duota
me dvaro valdytojui Vasiliui Simana
vičiui Žilinskiui, nustatoma dvaro 
ūkio vedimo tvarka, o pilis net nebe
m inim a26. Keitėsi Medininkų valdy
tojai. Vasilius Simanavičius Žilins- 
kis buvo kunigaikštis. Jis turėjo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio do
vanotą Kričevo pilį, valdė Melniką.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o□□□□□□□

25 Ten pat. 26 Lj§f i, 101.
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Po jo Medininkų dvaro valdytojais 
minimi Tomas Andriuškevičius ir 
Stanislovas Kiška. 1557 m. valakų 
įstatyme išskaičiuota, kur ir kada 
bus imamos duoklės bei renkami 
mokesčiai iš valsčių ir miestų. Me
dininkai paminėti tarp Nemiežiaus, 
Ašmenos, Krėvos ir Raudondvario 
(prie Vilniaus) kaip vieno pavieto 
dalis. Pilis vis dar laikoma didžiojo 
kunigaikščio nuosavybe, nors kari
nės arba administracinės paskirties 
ir nebeatlieka. Iš X V I a. viduryje 
(1551 m. lapkričio 27 d) Lietuvos 
miestams ir miesteliams uždėto si
dabrinės mokesčio matyti, kad Medi
ninkų reikšmė menka. Jie turėjo 
mokėti mažiausiai, tik 5 kapas gra
šių, tiek pat, kiek, pavyzdžiui, K rė
vos, Ašmenos miestai. Tuo tarpu 
Vilnius privalėjo mokėti 500 kapų 
grašių, Kaunas —  100, Merkinė —  20, 
Punia —  15, Ukmergė —  10 ir t. t.

Saukiant bajorus į karą, buvo 
nurodoma, į kurią p ilį rinktis arba 
sugabenti pašarą ir maistą. 1564 m. 
didysis kunigaikštis išsiuntinėjo raš
tą dėl pristatymo rugių ir avižų 
Lenkijos kariuomenei. Reikėjo vež
ti ne į Medininkus, o iš Medininkų. 
Kitais metais buvo šaukiami bajo
rai, bet Medininkams ir vėl nebe
skiriamos pilies pareigos. Sie Me
dininkai nevirto miestu ar svarbes
niu administraciniu centru. Miestu 
ir tokiu centru pasidarė Žemaitijos 
Medininkai, kur mūrinės pilies ne
buvo. Tačiau ir Žemaitijos Medinin
kai neilgai gyvavo —  juos nustelbė 
kitoje upės pusėje vėliau išaugę 
Varniai.

1517 m., grįždamas iš Maskvos 
į Vilnių, imperatoriaus pasiuntinys 
Heberšteinas pravažiavo Medininkus

ir savo dienoraštyje užrašė, kad tąi 
miestelis su apleista p ilim i27. Iš šių, 
nors ir trumpų, užuominų matyti, 
kad XVI a. pradžioje, kada Vilniuje 
dar tebebuvo statoma miesto gyny
binė siena, Medininkai, kaip karinės 
atramos taškas, nebebuvo vertinami. 
Jie buvo statyti tada, kai Vilnius, 
kaip miestas, buvo ką tik pradėjęs 
kilti. Jam iškilus, arti buvę Medinin
kai nebeteko didesnės reikšmės. A r
cheologai nustatė, kad X V  a. pabai
goje ar XVI a. pradžioje pilyje būta 
didelio gaisro, sunaikinusio kieme 
stovėjusius medinius pastatus, medi
nes sienų konstrukcijas, šaulių gale
riją ir t. t.28 Po to pilies kieme pasta
tyti mediniai dvaro pastatai, nes mū
ro pėdsakų nėra išlikusių. Didžiojo 
kunigaikščio dvaro valdytojai prižiū
rėjo pilies sienas —  jos buvo patogios 
dvaro apsaugai. Iš dvarų inventorių 
matyti, kad XVI a. ir mažų dvarų rū
mai su ūkiniais pastatais ir kiemais 
buvo aptveriami ir į patį dvarą ga
lima buvo patekti pro vartus su 
bokštu sargyboms. Taigi Medininkų 
pilis gana anksti virto dvaro kiemu, 
o mediniams dvaro pastatams su
nykus —  dvaro daržu.

G a r d i n i ų  p i l i ų  s t i l i u s .  
Medininkų, Krėvos ir Lydos pilys 
greičiausiai vienalaikės ir savo sta
tybinėmis techninėmis bei architek
tūrinėmis kompozicinėmis savybė
mis yra vienodos. Nežymius jų skir
tumus nulėmė topografinės sąlygos. 
Krėvos apylinkės pakankamai kal
nuotos, čia p ilį galima buvo pasta
tyti kurioje nors kalvoje, tačiau že
muma numatyta sąmoningai, laikan
tis iš anksto pasirinktos moduliaci- 
nės ir kompozicinės sistemos. Šios 
trys pilys vertintinos ne tik kariniu
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27 C. Г е р б е р ш т е й н ,  Записки o Moc- 28 К. M e k a s ,  Medininkai, p. 30.
ковских делах, стр. 228.
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fortikaciniu, bet ir estetiniu archi
tektūriniu požiūriu.

Nieko nėra lengvesnio, kaip pri
segti etiketes: lietuviškai savita, 
originalu, nepakartojama ir atsisa
kyti ieškoti ryšio su to meto daile 
ir architektūra, su jų stiliais iTž 
Lietuvos sienų. Romaninė ir gotiki
nė architektūra galima sakyti ap
ėmė visą Europą, tačiau prancūzų 
gotiką lengva atskirti nuo anglų, 
italų arba vokiečių. Senosios lietu
vių pilys stilistiškai buvo giminin
gos Europoje vyravusioms architek
tūrinėms kryptims, todėl svarbu nu
statyti kokioms.

Visų trijų pilių  akmenų m ūriji
mas vienodas, Europoje gana retai 
sutinkamas. Lygindam i net su ne
tolimoje kaimynystėje esančia Nau
garduko pilim i, pamatysime skirtu
mą. Naugarduko pilies mūro kiau
tas viduje ir išorėje mūrytas iš 
plytų, o vidurys prigrūstas smul
kių akmenų, plytų nuolaužų ir kal
kių skiedinio. Gardino Koložės 
cerkvėje lauko akmenys tik sienų 
dekoratyviniai elementai, išdėstyti 
fasaduose simetriškai ir nugludinti 
taip, kad net blizga.

Lietuvos pilys iš daugelio Euro
pos pilių išsiskiria visų pirma ak
mens mūrijimu. Štai ką apie Bal
tarusijos pilis rašo architektūros 
istorikas V. Cantūrija: «Pagal staty
bines medžiagas Baltarusijos pilių  
architektūra skiriama į medinę ir 
mūrinę. Negalima sakyti, kad me
diniai įtvirtinim ai buvo pirmuoju, 
vėliau išstumtu pilių statybos eta
pu. Medinių ir mūrinių pilių sta
tyba ėjo paraleliai, betarpiškai ir 
dažnai vienodai sprendžiant gyny
binius uždavinius. Medinių pilių

statybą lėmė ne tik tai, kad buvo 
miškų —  geros statybinės medžia
gos, bet ir tradicinis baltarusių 
mokėjimas dirbti su šia medžiaga. 
K ai kada mūrinės ir medinės archi
tektūros elementai persipina viena
me ir tame pačiame objekte. Pavyz
džiui, Oršos pilyje ant m ūrinių sie
nų buvo mediniai bokštai, o Vitebske 
į bendrą medinę įtvirtinim ų siste
mą buvo įkomponuoti mūriniai 
bokštai. Šitie pavyzdžiai rodo, kad 
akmuo ir medis gynybiniuose Balta
rusijos įrengimuose vienas kitą pa
pildė»29.

Netgi 1558— 1583 m. kare Iva
nas IV aplink Polocką statė ne mū
rines, o medines pilis. Baltarusijos 
teritorijoje, įėjusioje į Lietuvos D i
džiąją Kunigaikštystę, mūrinės pilys 
buvo statomos tik vakarinėje daly
je, lietuvių kaimynystėje. V. Čan- 
tūrija šį reiškinį aiškina šitaip: «Ši
toms žemėms iki X V  a. grėsė nuo
latinis pavojus iš kryžiuočių. Stipri 
gynybinių įrengimų lin ija ėjo per 
Trakus, Vilnių, Medininkus, Gardi
ną, Naugarduką, Lydą ir Krėvą. 
Centriniuose ir rytiniuose Baltaru
sijos rajonuose esančios mūrinės 
citadelės atsirado vėliau, tik X V I—  
XVII amžiais»30.

Minėtos pilys gynė kraštą nuo 
kryžiuočių, betgi apskritai pilys 
buvo statomos ir prieš totorius, ir 
prieš savuosius kunigaikščius. Jos 
buvo statomos gynimosi tikslais, 
o kraštų arba tautų, kurioms ne
būtų reikėję nuo ko nors gintis, 
ankstyvojo feodalizmo epochoje ne
galėjo būti. Lietuvoje mišrios kon
strukcijos pilių, kokiomis buvo 
Oršos, Vitebsko pilys, nebuvo. Bal
tarusijos dalyje, priklausiusioje
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29 В. А. Ч а н т у р и я ,  История архитек- 30 Ten pat, p. 35.
туры Белоруссии, Минск, 1969, стр. 29.
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Kijevo Rusios valstybei, mūrinės 
cerkvės imtos statyti daug anksčiau, 
negu Lietuvoje mūrinės bažnyčios, 
tačiau su mūrinėmis pilim is buvo 
atvirkščiai. Mūrinės cerkvės Poloc
ke, Vitebske ir Gardine atsirado 
XII a., tačiau įtakos Lietuvos pilių  
architektūrai jos negalėjo turėti. Jų  
kita paskirtis ir kita statybinė me
džiaga. Cerkvės nebuvo statomos iš 
lauko akmenų riedulių, kuriuos su
rišti daug sunkiau, negu plytas, iš
degtas iš molio arba padarytas iš 
uolų akmens. Senovės Egipto sta
tybininkai piramidžių akmenims su
tvirtinti nevartojo jokių skiedinių. 
Iš uolų atkirstos plokštės šliejosi 
viena prie kitos ir jas laikė jų  pa
čių svoris. Kalkakmenio luitai taip 
buvo suleidžiami, kad į jų tarpą 
neįmanoma įkišti peilio ašmenų. 
Rišamosios medžiagos nevartojo se
novės graikai ir romėnai. Kalkių  
skiedinys —  viduramžių išradimas. 
Jis buvo labai nevienodos sudėties. 
Sienoms m ūryti iš riedulių reikėjo 
ne bet kokio, o ypatingai gero kal
kių skiedinio.

Kad gesintos kalkės būtų pa
tvaresnės, jos būdavo pūdomos ke
letą metų specialiose duobėse. Ne
standartinio formato plytų arba 
akmenų sienoms m ūryti buvo nau
dojamas stambiagrūdis kalkių skie
dinys, maišant kalkių tešlą su žvy
ru arba smulkia plytų skalda. Su
kietėjęs toks skiedinys prilygdavo 
dabartiniam aukščiausios markės 
cementui.

Lietuvoje vartota statybinė me
džiaga buvo nepaslanki išradingoms 
dekoracijoms, pagal kurias lengva 
būtų nustatyti architektūrinį stilių. 
Visų trijų pilių planas stačiakampis, 31

o Lydos panašus į kvadratą. Sienų 
monumentalumas, pusapvalios ar
kos ir santūrumas detalėse —  roma
ninės architektūros požymiai. Bet
gi Medininkų pilies bokšte yra 
perdengimų kryžm iniu skliautu ir 
kai kurios angų arkos smailios, 
laužtinės, būdingos gotikiniam sti
liui. Tai panašu į dviejų stilių sin
tezę. A r toks reiškinys nepastebi
mas kaimyninėje Livonijoje, kuri 
nuo XIII iki X V I a. buvo glau
džiai susijusi su Vokiečių imperija? 
Viešpataujančią klasę Latvijoje ir 
Estijoje sudarė beveik išimtinai vo
kiečiai. Todėl šių šalių architektūra 
panaši į vokiečių architektūrą. Ta
čiau, kaip pastebi V. Vaga, panaši 
tik pačiais bendriausiais bruožais. 
«Atskiros vokiečių architektūros 
vystymosi fazės ne visada rasdavo 
atgarsį Livonijos architektūroje, vo
kiečių architektūros vystymosi dės
niai ne visada buvo taikomi Latvi
joje ir Estijoje. Čia visų pirma ga
lima atkreipti dėmesį į pastangas 
statyti bazilikos arba halės tipo baž
nyčias: šitų pastangų etapai iš esmės 
skiriasi nuo to paties proceso Vo
kietijoje» 3r. Didžiausią įtaką vokie
čių architektūra dariusi miestų sta
tybai. P ilių  statyba ik i visiško 
Estijos ir Latvijos užkariavimo bu
vo panaši į Naugardo ir Pskovo 
architektūrą. Iki X IV  a. vidurio 
žymų vaidmenį Pabaltijyje vaidino 
Gotlando salos mūrininkai. Tačiau 
V. Vagos teigimu, ankstyvoji mūrinė 
Livonijos architektūra nebuvo Va
karų Europos arba Naugardo archi
tektūros atgarsiu. Joje nėra aklo 
svetimų formų pamėgdžiojimo, nėra 
jų mechaniško perkėlimo į naują 
dirvą. Livonijos architektūroje ne

31 В. Я. Bara,  Средневековая архитектура 
Эстонии, Ленинград, 1964, стр. 5.
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maža originalių dalykų, nemaža ir 
kūrybinio išradingumo. Vis dėlto ji 
nesudaro savos atskiros mokyklos 
ir sunkiai priskiriama kuriam nors 
pagrindiniam Europoje vyravusiam  
stiliui. Joje pastebimas perėjimas 
nuo romaninės prie gotikinės archi
tektūros, nors romaninės architek
tūros paminklų nei Livonijoje, nei 
Lietuvoje nėra.

Livonijoje susiduriame su pana
šiu reiškiniu, kokį aptikom Lietu
voje, analizuodami Medininkų ir 
kitas gardino tipo pilis. Livonijos, 
kaip ir Lietuvos, X IV  a. mūrinė ar
chitektūra pasižymėjo formų pa
prastumu ir pastatų monumentalu
mu, lygių plokštumų pamėgimu, 
vengimu pabrėžti dekoratyviškumą, 
atsisakymu sudėtingų detalių kom
binacijos. Tiek Lietuvoje, tiek ir 
Livonijoje pirm ieji mūriniai pasta
tai buvo pilys. XIII— X IV  a. Lat
vijoje ir Estijoje buvo pastatyta 
apie 150 pilių. Iš visų Europos ša
lių Livonija buvo tankiausiai nusė
ta pilių. Livonijos pilys sudaro 
vienodžiausią statybos ir architek
tūros paminklų grupę. Kaipgi pa
aiškinti ankstyvajai Pabaltijo archi
tektūrai būdingą reiškinį —  perėji
mą nuo romaninės prie gotikinės 
architektūros, jei romaninio stiliaus 
architektūros iš viso čia nebuvo. 
Reikia pažvelgti plačiau į Rytų Eu
ropos architektūros specifiką, kurio
je susiklostė rusų stilius, dažnai 
vadinamas rusų bizantikos stiliumi. 
Sprendžiant šį klausimą, būtina 
remtis naujausia tarybine litera
tūra 32.

Kada Kijevo Rusioje po krikš
čionybės įvedimo buvo pereinama

nuo medinės architektūros prie mū
rinės, Vakarų Europoje prasidėjo 
romaninio meno suklestėjimas, ap
ėmęs XI ir XII amžius. Su roma
ninio meno pasauliu susisiekė Ha- 
ličo-Volynės ir Polocko kunigaikš
tystės, būdamos arčiausia prie 
Vakarų Europos. Per šias dvi ku
nigaikštystes ir pateko romaninės 
architektūros formos į rusišką dir
vą. Nemažą vaidmenį romaninio 
meno formų asimiliacijoje suvaidi
no Naugardas ir Pskovas, iš seno 
turėję glaudžių prekybinių ryšių su 
Vakarais. XII a. antroji pusė ir 
XIII a. pirmasis trečdalis buvo 
glaudžiausių ryšių tarp Kijevo Ru
sios ir Vakarų epocha. Totorių įsi
veržimas nutraukė šį suartėjimo 
procesą. XII a. romaninį stilių kei
tė gotikinis, pūsdamas iki X V I a. 
Gotika Rusioje nerado atgarsio. 
Totorių-mongolų jungo laikotarpiu 
Vakarų Europos ir Rusios meno ke
liai išsiskyrė.

Nauji aktyvūs Kijevo Rusios ry
šiai su Vakarų pasauliu prasidėjo 
paskutiniame X V  a. ketvirtyje, ka
da Ivanas III pakvietė iš Italijos 
įvairių meistrų Maskvos Kremliaus 
statyti ir jo dekoruoti. Tie meistrai 
atnešė šiaurinės Italijos renesanso 
tradicijų. XVI a., kada Vakaruose 
renesansas pasiekė savo zenitą ir 
kada plačiai paplito manierinė kryp
tis, vėl prasidėjo rusų meno atsi
skyrimas nuo Vakarų.

Svarbiausiais prekybiniais ke
liais, jungusiais Rytų Europą buvo: 
Dunojus, Magdeburgas ir Pabaltijys. 
Šių kelių reikšmė keitėsi priklauso
mai nuo politinių įvykių. Jais patek
davo į Rusią atskiri amatininkai ir

32 B. H. Л а з а р е в ,  Искусство средневе
ковой Руси и Запад (XI— X V  вв.), Моск
ва, 1970.
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32 pav. Medininkų pilies planas 1827 m. (із 
„Vilniaus gub. pilių atlaso", saugomo Tau

tos muziejuje, Krokuvoje)
A. Pilies kiemas, kuriame šiuo metu sodas
B. Keturkampis bokštas, beveik sugriautas,

jo sienoje įžiūrimi laiptai aukštyn 
C  Siena su vartais į pilį 

D. Ūkiniai valdytojo pastatai

keliaujančios cechų grupės. Iki baž
nyčios skilimo 1054 m. religija ši
tiems ryšiams netrukdė. T ik  XII a. 
pradžioje ėmė reikštis priešiškumas 
Romos katalikams, tačiau tuo metu 
jis nebuvo dar toks stiprus, kaip vė
lesniais laikais. XIII a. pirmojoje 
pusėje Kijeve veikė dominikonų 
vienuolynas, o Naugarde nuo 
1184 m. vokiečių šv. Petro bažny
čia ir nuo XII a. pabaigos —  gotlan- 
diečių šv. Ulavo bažnyčia. Šiose 
bažnyčiose pamaldos buvo laiko
mos lotynų kalba ir visi kulto da
lykai buvo vakarietiški. Romaninis 
stilius paveikė rusų architektūrą, 
nors ir ne iš karto. XI a. Kijevo ir 
Černigovo pastatuose romaninės ar

chitektūros pėdsakų nėra. Statyba, 
planiniu sprendimu, išorės dekoru 
šių miestų pastatai panašūs į Kon
stantinopolio bizantinės architektū
ros pastatus. Patį ankstyvąjį ir ne
abejotiną romaninės architektūros 
poveikį V. Lazarevas randa Nau- 
gardo šv. Sofijos sobore, pastatyta
me 1045— 1050 m.33 Tačiau nei šio 
soboro, nei kitų XII a. pabaigos ir 
XIII a. pradžios rusų architektūros 
paminklų negalima priskirti roma
niniam stiliui; tėra tik to stiliaus 
įtaka.

Gotika nedarė rusų architektū
rai ir apskritai menui įtakos, ne tik 
dėl totorių-mongolų antplūdžio, bet 
ir  dėl katalikų bažnyčios agresijos, 
kurią vykdė kryžiuočių ir kalavi
juočių ordinai. Antra vertus, šiame 
reikale nemažą vaidmenį suvaidino 
gotikinės architektūros konstrukci
jų specifika. Iš jos negalima buvo 
pasisavinti kurį nors vieną narį. 
Šios grupės pilys buvo tarsi stilisti
niu įvadu į gotiką, todėl jas be di
delės rizikos galima pavadinti pro- 
gotikinėmis. Vietiniai gotikos skir
tumai daugiausia dekoratyviniai, 
o ne konstrukciniai. XIII— X IV  a. 
rusų meistrai architektūroje, ypač 
fortifikacinėje, daug ką skolinosi iš 
romaninio, o ne iš gotikinio stiliaus.

Turint bendrą Rytų Europos 
XII— X IV  a. architektūrinių kryp
čių vaizdą, darosi aišku, kodėl L ie
tuvos ir Livonijos ankstyvąsias pi
lis sunku priskirti kuriam nors vie
nam Vakarų Europoje vyravusiam  
architektūros stiliui, kodėl Medinin
kų pilyje galima rasti romaninių ir

33 B. H. Л а з а р е в ,  Искусство средне
вековой Руси и Запад (XI— X V  вв.), 
стр. 9.
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gotikinių elementų. Iš Vakarų į 
Rytus plito romaninės architektū
ros įtaka, tam stiliui baigiantis ir 
atsirandant gotikai. Gotika rusų- 
pravoslavų žemių nepasiekė, jos įta
kos sferoje atsidūrė Livonija ir ka
talikiškoji Lietuvos Didžiosios K u

nigaikštystės dalis. Jeigu Medininkų, 
Krėvos ir Lydos pilių  negalima pa
vadinti nei romaninėmis, nei goti
kinėmis, tai vėliau statytose pilyse 
ir ypač kulto pastatuose neabejoti
nai vyrauja gotikinė konstrukcija 
bei dekoras.
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N EM U N O  ŽEM UPIO  PILYS

г
аисіопез pilies architektū
ros analizė ir  archyviniai 
šaltiniai rodo, kad pilis bu
vo privati rezidencija ir 

kad jos mūrai statyti ne kariniais 
tikslais. Pirmasis pilies pastatas atsi
rado XVI a. pabaigoje; jį pasistatė 
turtingas feodalas Krišpinas K ir-  
šenšteinas.

Praturtėjo Krišpinas Kiršenštei- 
nas, kaip ir Panemunės (Vytėnų) pi
lies statytojas Janušas Eperješas, dau
giausia iš Lietuvos miško produktų 
eksporto į Prūsiją, prekybos, muitų 
rinkimo teisės ir kt.

Kada ir iš kur Kiršenšteinas at
vyko į Lietuvą —  nežinoma. Gal būt, 
iš Krokuvos, nes ten jis turėjo daug 
prekybinių reikalų. Anksčiausias jį 
Lietuvoje minintis dokumentas yra 
1575 m. sausio 19 d. Žemaičių seniū
no Jono Katkevičiaus (Chodkevičiaus) 
jam duotas raštas \ kuriuo už pasko
lą iždui Kiršenšteinui1 2 suteikiama 
teisė pasigaminti 7000 auksinų ver
tės3 miško prekių, jas be muito nu
plukdyti į Prūsiją ir ten parduoti.

1578 m. Kiršenšteinas už teisę ku
nigaikščio miškuose gaminti pelenus 
turėjo sumokėti iždui 15 0004. Bet 
tuos mokesčius su kaupu padengdavo 
Prūsijoje parduota miško produkcija;

be to, pelną dar didino iš Gdansko, 
Gniezno ir kitų miestų parvežtų pre
kių realizavimas Lietuvoje5.

Labai intensyviai miško produktai 
gaminti ir pardavinėti Prūsuose 
1594— 1614 metais.

Zigmantas Vaza 1594 m. rugpiūčio 
30 d. Janušui Eperješui, Krišpinui 
Kiršenšteinui ir Jurgiui Šepremui 
(Seprui) davė privilegiją nuomoti 
Lazdijų, Merkinės, Seinų, Nemunai
čio, Birštono, Darsūniškio, Rumšiškių, 
Kauno, Vilkijos, Skirsnemunės bei 
Jurbarko miškus ir gaminti miško 
prekes6. Tų pačių metų rugsėjo 2 d. 
jiems buvo išduotas kvitas 15 000 
auksinų nuomos mokesčio, kurį jie 
įmokėjo ižd u i1. Kiršenšteinas ir 
Eperješas tokių sutarčių sudarė ir 
daugiau8.

Po J. Eperješo mirties (1608 m.) 
minėtą miško produktų gamybos su
tartį vykdė vienas K. Kiršenšteinas. 
1607 m. jis per Tepliavos muitinę 
praplukdė daugiau kaip pusę visos 
tais metais per tą muitinę prapluk- 
dytos miško produkcijos 9.

1614 m. K . Kiršenšteinas vietoj 
J. Eperješo susirado kitą bendrinin
ką. 1614 m. gruodžio 17 d. privilegiją 
gamintis miško prekių Nemunaičio, 
Darsūniškio ir kituose miškuose gavo

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

1 МАВ RŠ, f. B 3, Nr. 130, 1. 64.
2 Šiame rašte jis vadinamas „szliachetny 

Crispin Kerstenstein"; ten pat.
3 Čia turima galvoje mokesčių iždui suma. 

Už ląstą pelenų nuomininkas turėdavo 
iždui mokėti nuo 5 iki 12 auksinų. (Ląs
tas—  senas biralų matas: 3840 litrų 
(grūdų) arba vieno laivo talpa —  1865 kg, 
žr. Słownik języka polskiego, t. IV, 
Warszawa, 1962, p. 275— 276.)

4 МАВ RS, f. В 3, Nr. 130, 1. 66— 67.
5 Krišpino Kiršenšteino 1578— 1579 m. pini

ginė ataskaita už atiduotus pinigus pagal

sutartį dėl pelenų gamybos J. Katkevi
čiaus paskirtuose miškuose.—  Ten pat, 
f. B 3, Nr. 130, 1. 69— 70.

6 Центральный государственный архив 
древних актов (Москва), (toliau ЦГАДА), 
ф. 389, on. I А, ед. хр. 76, док. 557.

7 Ten pat, dok. 558.
8 Ten pat, dok. 640, 655, 686; kn. Nr. 86, 

1. 26— 27а, 474а, 594— 596; kn. Nr. 88, 
1. 29— 30, 39— 39а.

9 K u r t  F o r s t r e u t e r ,  Die Memel als 
Handelstrasse Preussens nach Osten, 
Königsberg (Pr.), 1931, p. 66.
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Kauno vėliavininkas Jonas Dziavial- 
tauskas ir K. Kiršenšteinas 10 11 12.

Iš miško nuomos, miško produktų 
gamybos, jų pardavimo Prūsuose ir 
ten pirktų prekių pargabenimo į L ie
tuvą minėtieji feodalai susikrovė di
delius turtus. Be to, nemažai pelno 
jiems davė ir kitos valstybės iždo 
teiktos privilegijos, pavyzdžiui, teisė 
rinkti muitus. 1604 m. balandžio 16 d. 
Zigmantas Vaza, neturėdamas pinigų 
sumokėti algas Livonijoje su švedais 
kovojusiems kareiviams, už paskolin
tus 100 000 auksinų iždo raštininkui 
Jonui Isaikovskiui, Petrui Nonhartui, 
Janušui Eperješui ir Aleksandrui Ko- 
leckiui išnuomojo teisę* vienerius me
tus rinkti muitą už prekių plukdymą 
upėmis n.

Tačiau pagrindinis K. Kiršenštei- 
no ir J. Eperješo praturtėjimo šalti
nis —  miškų produktų eksportas. Ne
atsitiktina, kad kaip tik prie svar
biausios miško prekybos arterijos —  
Nemuno —  jiedu įsigijo žemių ir 
pasistatė rezidenci j as —  įtvirtintus
dvaro rūmus pilis. Pirmasis tokią 
pilį pasistatė Krišpinas Kiršenštei
nas Raudonėje.

P i l i e s  s t a t y b a  i r  r e k o n 
s t r u k c i j o s .  Romantikai Rau
donę, kaip ir kitas Nemuno žemupio 
pilis, priskiria kryžiuočių paliki
mui r2. Archyviniai šaltiniai, pradė
ti rinkti 1955 m., padėjo tiksliau 
nustatyti jos mūrų atsiradimo lai
ką гз. Svarbiausias iš rastų doku
mentų —  1711 m. pilies invento
rius u. Restauracinės gamybinės
dirbtuvės inžinierių architektų

S. Čerškutės ir V. Jurkšto 1959 m. 
atlikti Raudonės pilies architektūros 
tyrim ai iš dalies atskleidė pagrindi
nius jos ansamblio raidos etapus. 
Tyrim ų metu buvo iškastos 7 per
kasos ansamblio planui nustatyti, 
padaryti 32 sienų zondažai. Kadan
gi pilyje yra įsikūrusi mokykla, 
išsamių visapusiškų mūro sienų ty
rimų padaryti nebuvo galima. Tačiau 
ir pirm ieji zondavimai parodė, kad 
pilis ne kartą perstatyta ir rekonst
ruota.

Pirmasis statybos laikotarpis da
tuotinas XVI a. paskutiniais dešimt
mečiais: tai rodo dviejų pilies korpu
sų —  pietinio ir šiaurinio —  statyba 
ir architektūra. Todėl ir be tiesiogi
nių rašytinių dokumentų, pirmųjų pi
lies ansamblio dalių statybą turime 
priskirti Krišpinui Kiršenšteinui, iš 
vėlesnių šaltinių žinomam Raudonės 
dvaro savininkui.

M ūrų zondavimas ir teritorijos 
perkasos leido nustatyti, kad X V I a. 
pabaigoje pilį sudarė du korpusai: iš 
pradžių išaugęs pietinis —  gyvena
masis —  korpusas ir truputį vėliau 
šiaurinis —  ūkinis. Abiejų korpusų 
galus jungė rytinė ir vakarinė mūro 
sienos su šaudymo angomis. Sienos 
kartu su korpusais uždarė stačia
kampį pilies kiemą.

Seniausią, pietinį, pilies korpusą 
pietų fasado centre puošė cilindrinis 
bokštas. Po korpusu buvo rūsys su 
skliautine perdanga ir skersinėmis 
pertvarų sienomis. Tų pertvarų teiš
liko tik viena rytinėje korpuso daly
je, dalis jos tebėra korpuso šiaurinėje
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10 ЦГАДА, ф. 389, on. І А, ед. xp. 91, 
лл. 269— 271.

11 Ten pat, kn. Nr. 85, 1. 270— 271.
12 M. B a l i ń s k i ,  T. L i p i ń s k i ,  Staro

żytna Polska, t. IV, Warszawa, 1843—  
1846, p. 439— 440; Dziennik podróży po 
Litwie i Żmudzi, odbytej w 1856 roku

przez d-га T. T r i p p 1 i n a, t. Il, Wilno, 
1858, p. 207— 209; Słownik geograficzny, 
t. IX, Warszawa, 1888, p. 547.

13 St. P i n k u s ,  Raudonės pilis, —  „Tiesa", 
1957.VII.18, Nr. 168 (4382).

14 CVIA, f. SA, kn. Nr. 14505, 1. 38— 39.
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33 pav. Raudonės pilies situacijos planas

dalyje, į rytus nuo bokšto. Rūsio 
skliautinė perdanga turėjo būti apie 
70 cm žemiau dabartinės, —  tiek že
mesnis buvo žemės paviršius ties 
korpusu.

Korpuso perdangos medinės, klo
tos ant medinių balkių, fasadai ne
tinkuoti. Įėjimas į vidų buvo iš kie
mo. 1959 m. birželio 3 d. užtikta bu
vusio senojo įėjimo anga. Jos briau
nos mūrytos iš profiliuotų p ly tų 15. 
Angos mūro paviršius tinkuotas 4—

6 cm tinko sluoksniu. Iš liekanų gali
ma spręsti, kad kitos korpuso sienose 
buvusios angos tokios pat, kaip šiau
rinio korpuso senosios užmūrytos. 
(Pietinio korpuso angos sunaikintos, 
korpusą rekonstruojant X IX  amžių- 
je.)

Pietinio korpuso planas ir schema 
beveik tokie patys, kaip ir Panemu
nės bei Raudondvario gyvenamųjų 
rūmų. Svarbiausias plano skirtumas 
tas, kad korpuso gynybinis bokštas

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

15 Plytų dydžiai: 28,4X8,6X15,2 S. Č e r š k u t ė ,  Raudonės pilies piūviai, zon-
29,5X8,2X14,4 dažai ir šurfai, 1959, SMRGD archyvas, byl.
30,0X8,0X14,8 Nr. 12, zondažas Nr. 33.
28,2X8,5— 9,0X14,8 cm.
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buvo ne jo kampe, o išorės fasa
do centre. To didžiausio (7,46 m 
skersmens) Raudonės bokšto griuvė
siuose rasta seniausio, šerdinio, plytų  
ir akmens mūro liekanų. Mūro plytų  
formatai ir rišimas —  gotiški 16. Iš 
bokšto mūro liekanų pavyko nusta
tyti tik pirmojo aukšto perdangos 
aukštį, jos konstrukciją bei įėjimo 
į bokštą angos vietą. Apie bokšto 
aukštį sunku ką nors pasakyti. Re
miantis kaimyninių Panemunės ir 
Raudondvario p ilių  analogija, gali
ma tik spėti, kad Raudonės pietinio 
korpuso centrinis bokštas galėjo būti 
4— 5 aukštų. Apie korpuso pirmojo ir 
antrojo aukštų planus galime spręsti 
iš rūsio išplanavimo, taip pat minėto 
1711 m. pilies aprašymo 17.

Iš pirminio pilies ansamblio ge
riausiai išliko šiaurinis korpusas. Jo 
ilgis —  40,58 m, o plotis —  9,57 m. 
Ir po kelių rekonstrukcijų dar gerai 
matyti pirminiai korpuso fasadai. Ne
tinkuotoje korpuso išorės gotiškai riš
tų plytų šiaurinėje sienoje išliko 
vėliau užmūrytos renesansinės šau
dymo angos, taip pat kitos, vėliau 
perdirbtos, angos. Užmūrytos rene
sansinės angelės matyti korpuso 
pietiniame fasade. Nežinoma tik, ko
kie buvo korpuso karnizai ir stogas.

Išlikus senosioms sienoms, lengva 
rekonstruoti korpuso planą. Jis liu 
dija, jog korpusas iš pradžių naudotas 
ūkio reikalams. Fasado išorinės šiau
rinės sienos storis —  125 cm, o kiemo 
fasado pietinės —  115 cm. Siauriniam  
fasadui ginti korpuso galuose išmū
ryta po vieną cilindrinį flankuojantį

16 Plytų dydžiai: 29,0X14,8X8,5 
28,8X14,1X8,6
28,2X14,1X8,0 cm,

apdailos: 7,3X26,5X13,5 
7,0X27,8X13,8 
7,6X27,2X14,7 cm.

bokštą su šaudymo angomis. Abiejų  
bokštų sienų storis —  tiek fasado sie
nų, tiek bokštų, —  95 cm, atsparu
mas XVII a. pradžios artilerijai men
kas. Gynybiniai pilies architektūros 
elementai turėjo daugiau dekoraty
vinę, negu gynybinę paskirtį.

Abu bokštai —  šiaurės rytų ir 
šiaurės vakarų —  palyginti gerai iš
likę. Lengva rekonstruoti vėliau už
mūrytas renesansinių formų šaudy
mo angas, mažai tepakitusius sraigti
nius laiptus, nežinome tik tų bokštų 
aukščių, nes viršutinės jų dalys 
X IX  a. pakeistos. Į bokštus buvo įei
nama iš korpuso vidaus.

Pilies išorės sienų tyrim ai padėjo 
nustatyti, kad, pastačius pietinį ir 
šiaurinį korpusus, rytiniai jų galai 
buvo sujungti naujai išmūryta ry
tine siena. Paaiškėjo, jog dabartinio 
rytinio korpuso vidurinė kapitalinė 
siena nesurišta su šiaurinio korpuso 
pietų fasado siena. Kad rytinė siena 
buvo išmūryta vėliau, rodo ir šiau
rinio korpuso sienoje iškirstas jai 
įleisti lizdas, į kurį rytinės sienos 
galas vis tik nebuvo įmūrytas 18.

Išzondavus pietinio korpuso šiau
rinio fasado sienos sandūrą su rytinio 
korpuso vakarinio fasado siena, pada
ryta išvada, kad pastaroji prie pieti
nio korpuso šiaurinės sienos prista
tyta vėliau, po pietinio korpuso sie
nos remonto.

Panagrinėjus pietinio korpuso 
šiaurinio fasado sienos sandūrą su 
minėta rytinio korpuso vidurine ka
pitaline siena, paaiškėjo, kad abiejų 
tų sienų mūras, plytos ir skiediniai

S. Č e r š k u t ė ,  Raudonės pilies piūviai, zon- 
dažai ir šurfai, pietinio korpuso centrinio 
bokšto I aukšto išklotinė.
17 CVIA, f. SA, kn. Nr. 14505, 1. 38— 39.
18 S. Č e r š k u t ė ,  Raudonės pilies piūviai, 

zondažai ir šurfai, zondažas Nr. 7.
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yra visiškai vienodi, todėl jos mū
rytos kartu 19.

Visa tai įrodo, kad pirminiame 
pilies ansamblyje dabartinio rytinio 
korpuso vietoje tebuvo tik pilies kie
mą iš rytų uždaranti mūrinė siena, 
kuri, vėliau pastačius korpusą ir jį 
rekonstravus, tapo jo kapitaline v i
durine siena.

Rytinėje sienoje buvusios rene
sansinės angos sunaikintos arba stip
riai apnaikintos vėlesnių rekonstruk
cijų. Kai kurios jų užtinkamos, bet 
dar neištirtos. Todėl kol kas sunku 
pasakyti, kiek toje sienoje angų buvo 
ir kaip jos buvo išsidėsčiusios.

1711 m. pilies aprašyme minimi 
vartai ir virš jų iždo kambarėlis. Kol 
nebuvo teritorijos perkasų, galvota, 
kad vartai turėję būti vakariniame 
pilies korpuse. 1959 m., padarius pen
kias perkasas, pasitvirtino, kad pilies 
kiemas buvo uždaras. Bet jį uždarė 
ne dviaukštis vakarinis korpusas, o 
pietinio ir šiaurinio korpusų galus 
jungusi vakarinė siena, kurioje buvo 
ir vartų pastatėlis.

Vakarinės sienos liekanų pirmiau
sia rasta šurfe prie pietinio korpuso 
šiaurinio galo 20. Siena čia buvo iš
mūryta iš p ly tų 21 ir lauko akmenų. 
Jei vakarinis korpusas būtų buvęs 
pastatytas, jo rytinės sienos liekanų 
būtų užtikta taip pat prie sandūros 
su pietiniu korpusu. Iškasus šurfą 
prie tos pačios pietinio korpuso sie
nos, už 6 m į rytus nuo korpuso kam

po, paaiškėjo, kad paraleliai vakari
nei sienai kita siena čia nebuvo mū
ryta 22. Taigi nebuvo ir vakarinio 
korpuso. Vakarinės sienos tarp pieti
nio ir šiaurinio korpusų viduryje ras
ta buvusio vartų pastato ir pačios sie
nos liku čių 23. Bet sienos mūras čia 
išardytas, o plytų dauguma išrinktos. 
Plytos ir skiedinys —  tokie pat, kaip 
vartų pastato pamatų ir pietinio kor
puso sienų24. Ir šiame ir dar dvie
juose kituose šurfuose, kur ieškota 
lygiagretės vakarinei sienai korpuso 
sienos, jokių mūro pėdsakų neužtikta. 
Užtat perkasoje prie šiaurinio korpu
so vakarinės sienos rasti jos pama
tai, kurių plytos ir skiediniai —  tokie 
patys, kaip šiaurinio korpuso pa
matų 25.

Visa tai įrodo, kad vakarinio kor
puso pilyje niekada nebuvo, kad jau 
pirminiame ansamblyje jos kiemas 
iš vakarų buvo užtvertas siena, ku
rioje stovėjo nedidelis dviaukštis var
tų pastatas.

Kadangi vartai į kiemą buvo va
karinėje sienoje, tai ir senasis kelias 
ėjo iš vakarų. Nors laikas pilies ap
linkoj tereną pakeitė, vakarų pusėje 
dar išliko buvusio kelio žymių. T ik  
geologiški teritorijos tyrim ai galėtų 
pasakyti, ar anuomet buvo kokie py
limai, grioviai ir kitokie gynybos 
įrengimai.

Pirmajame Raudonės pilies an
samblyje, ypač pietiniame korpuse, 
būta vėlyvosios gotikos elementų.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

19 Tų sienų plytų dydis —  28,5X14,7 X  
X 7,8 cm.

20 S. С е  r sk  u t ė, Raudonės pilies piūviai, 
zondažai ir šurfai, šurfas Nr. 1.

21 Plytų dydžiai: 13,5X6,4X26,0
13,7X6,2X26,7 
14,0X6,2X27,5 cm.

22 Ten pat, šurfas Nr. 4.
23 Ten pat, šurfas Nr. 3.

24 Plytos rievėtos; jų dydis: 15,0X8,3X 
X  15,4 cm.

25 Vakarinės sienos pamatų brauktinių ply
tų dydžiai: 28,6X14,3X8,0

28,2X15,0X7,6 
28,9X15,2X7,2, 

šiaurinio korpuso: 29,1X14,6X7,4
29,2X15,2X7,5 cm 

t. p., šurfas Nr. 5.
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34 pav. Raudonės pilies pakeitimų planas

Abiejuose pilies korpusuose, kiemą 
uždarančiose rytinėje ir vakarinėje 
sienose plytos rištos gotiškai26. Iš tu
rimų duomenų atrodo, kad, pietinį 
korpusą statant, į jį buvo įjungtas

kiek ankstesnis, pusiau už naują kor
pusą mažesnis, gotiškas pastatas su 
cilindriniu bokštu vakariniame gale. 
Seniausiame to bokšto gotiškame mū
re išliko įdomios sąramos angos lie
kanų. Korpusą pastačius, bokštas at
sidūrė pastato centre, o senasis na
mas sudarė rytinę naujo korpuso 
dalį. Naujųjų pietinio ir šiaurinio 
korpusų tūriai ir vidaus planavimas, 
konstrukcijos, šiaurinio korpuso 
bokštų tūriai, sienų storis, pilies lan
gų, šaudymo ir kitos angos rodo, kad 
Krišpino Kiršenšteino rezidencija pri
skirtina prie ankstyviausių renesansi
nių civilinės architektūros pavyzdžių 
Lietuvoje.

Pirmoji rekonstrukcija apėmė tik 
seniausią ansamblio dalį — pietinį 
korpusą — ir jo centre stovėjusį di
dįjį bokštą.

Nors rašytinių šaltinių nėra, iš pi
lies mūrų tyrimų žinome, kad seniau
sia pirmojo ansamblio dalis, pietinis 
korpusas, buvo iš naujo ant senų pa
matų perstatytas maždaug po 20—30 
metų. Įdomu, kad kai kurių perstaty
to korpuso fasadų angų arkos buvo 
smailos. Tokių arkų liekanų išliko 
pietiniame korpuso fasade, o gotiško 
profilio sąramos niša — to paties fa
sado sienos viduje. Iš tos rekonstruk
cijos šiandien tebėra centrinio bokšto 
apačios šerdinis mūras, skersinė ka
pitalinė rūsio siena prie to bokšto ir 
išilginės kapitalinės sienos dalies šer
dinis mūras 27.

Pietinio korpuso plano ši re
konstrukcija nepakeitė.

Pirmoji stambesnė pilies re
konstrukcija buvo įvykdyta greičiau
siai XVII a. antrojoje pusėje. Staty-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

26 Vilniaus ir Kauno senamiesčiuose yra ke- 27 S. Čerškutė, V. Jurkštas, Raudo-
liolikos renesansinių gyvenamųjų namų nės vidurinės mokyklos rekonstrukcijos
liekanų, kurių sienos rištos gotiškai. I varianto aiškinamasis raštas, Vilnius,

1959, p. 3— 4.
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bos darbų apimtis ir jų charakteris 
rodo visų pirma tuometinių pilies šei
mininkų norus išplėsti gyvenamąsias 
patalpas. Pilies planas pasikeitė, vie
toje rytinės sienos iškilo dviaukštis 
gyvenamasis korpusas. Tai padaryta 
prie rytinės sienos, už 5,5 m į vidaus 
kiemą pusę, pristačius naują, lygia
grečią esamai, sieną ir skersines nau
jo korpuso vidaus sienas. Naujo ryti
nio korpuso ilgis —  48,82 m, plotis —  
7,55 m.

Naujoje rytinio korpuso vakarų 
fasado sienoje (80 cm storio) langų 
angos padarytos, prisitaikant prie se
nųjų šiaurinio korpuso angų su seg- 
mentiškomis sąramomis. Išzondavus 
rytinio korpuso pirmosios iš pietų 
skersinės pertvaros sandūrą su to 
korpuso vakarinio fasado siena, pri
eita išvadas, kad toji siena ir per
tvara statytos vienu metu ir yra 
tarpusavyje surištos. Nors vakarinio 
fasado sienoje esančio lango glifas 
išmūrytas iš storesnių plytų, bet jos 
rištos tuo pačiu skiediniu28. Senoji 
pilies rytinė siena, dabar tapusi ry
tinio korpuso rytų fasado siena, yra 
30 cm storesnė už kiemo fasado sie
ną. Korpuso vidaus pertvarų sto
ris —  67 cm.

Rytiniame korpuso fasade užtikta 
buvusio lango glifas ir to lango są
ramos liekanų. Sąrama yra kiek kito
kio profilio 29, negu renesansinių šiau
rės korpuso ir pagal juos darytų rytų  
korpuso kiemo fasado langų. Tačiau 
rytinio korpuso abiejų fasadų langai 
yra buvę vienodo aukščio 30.

Anfiladinis rytinio korpuso patal
pų planavimas ir jų apšvietimas liu 

28 S. Č e r š k u t ė, Raudonės pilies piūviai, 
zondažai ir šurfai, 1959, SMRGD archy
vas, byl. Nr. 12, zondažas Nr. 15.

29 Tos sąramos plytų dydis: 28,2X14,8X 
X6,8 cm.

30 Ten pat, zondažas Nr. 7*.

dija, kad jos buvo gyvenamos, o ne 
sandėliams skirtos.

Rekonstrukcijos metu buvo per
dirbtos, prisiderinant prie renesansi
nių šiaurinio bei naujo, rytinio, kor
puso angų, ir pietinio korpuso angos. 
Ir dabar dar išliko po vieną tų re
nesansinių angų korpuso šiaurinio fa
sado sienoje, taip pat centriniame 
bokšte.

1959 m. p ilį tyrinėję inžinieriai 
architektai —  S. Čerškutė ir V. Jurkš- 
tas —  tvirtina, kad tuo metu pasi
keitė ir pietinio korpuso planas: prie 
rytinio ir vakarinio jo galų prim ūry
ta po vieną cilindrinį dekoratyvinės 
paskirties bokštą 31. Pietryčių bokšto 
skersmuo —  4,78 m, o pietvakarių —  
4,46 m. Tačiau po šių statybų vakari
nė korpuso dalis sugriuvo 32 (gal būt, 
po gaisro ar šiaip apleista).

Kokios buvo pilies vidaus patal
pos ir kiek išliko jų dekoracijų po 
30— 40 m. nuo šių rekonstrukcijų, 
žinome iš 1711 m. Raudonės invento
riaus 33.

Tuo metu įvairios paskirties nau
dojamų kambarių pilyje būta dau
giau kaip dvidešimt. Gyvenamieji 
kambariai buvo tiek pirmuosiuose, 
tiek ir antruosiuose korpusų aukštuo
se. Virtuvė ir didesnis lobyno kam
barys buvo pirmajame aukšte. A t
skirai inventoriuje paminėti pilies 
šeimininkų —  «ponų gyvenamieji 
kambariai», keli kabinetai. Atrodo, 
kad kaip tik šiaurinio korpuso antro
jo aukšto viena patalpa buvo paversta 
koplyčia. Šoninis kambarys prie jos 
paskirtas ginklų kabinetui. 1711 m. čia 
laikyta 13 senų, apgadintų, šautuvų,

31 S. Č e r š k u t ė ,  V. J u r k š t a s ,  Raudo
nės vidurinės mokyklos rekonstrukcijos 
I varianto aiškinamasis raštas, p. 4.

32 Ten pat.
33 CVIA, f. SA, kn. Nr. 14505, 1. 38— 39.
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6 šalmai, 12 gusarų šarvų, 10 
alebardų, I l kovos kirvių, žirgo pa
kinktai, svarstyklės, sugedęs laikro- 
dis-spintelė su svarsčiais ir kompasu, 
keletas varinių indų. Antrajame 
aukšte buvo ir valgomasis. Pilies var
tų pastato antrojo aukšto patalpėlė, 
vadinta iždo kambariu, buvo apytuš
tė: čia stovėjo ąžuolinė skrynia, ant 
grindų mėtėsi Raudonės dvaro do
kumentai. 1711 m. inventoriuje m i
nim i taip pat ir tušti, nenaudojami 
pilies kambariai.

Patalpos buvo turtingai dekoruo
tos: kai kurių kambarių sienos 
apmuštos spalvotais spaustinės orna
mentikos odiniais špaleriais ir au
diniais, papuoštos paveikslais. Odi
niais špaleriais buvo papuoštos vieno 
kambario pirmajame aukšte sienos, 
taip pat vienas ponų kambarys. Pa
talpoje su grotuotomis durimis į so
dą kabėjo du paveikslai. Antrajame 
aukšte, už galerijos buvusio kamba
rio interjerą puošė žali odiniai špa- 
leriai ir du paveikslai, o gretimą 
kambarį —  dar trys paveikslai. Kam 
bario prie koplyčios sienos buvo ap
muštos raudonais odiniais špaleriais. 
Paveikslų turinys ir charakteris —  
nežinomi. Pilies vidų puošė ir kitos 
taikomosios dekoratyvinės dailės ver
tybės: marmuriniai stalai, stilingos 
spintos, stalai ir kėdės, porceliano ir 
krištolo servizai, renesansinės koklių 
krosnys.

Dvaro ūkiui būtinas bravorėlis 
buvo įrengtas pirmajame pilies aukš
te, prie virtuvės. Vienas katilas buvo 
įmūrytas alui gaminti, o kitas —  deg
tinei. Už pilies vartų, palivarko pu
sėje, stūksojo ratinė, kurioje, kaip

pažymėta 1711 m. inventoriuje, 
stovėjo trys aplūžusios karietos. Pa
livarke buvo išsidėstę dvariškių 
baudžiauninkų trobos, svirnai, kluo
nai, tvartai ir kt.

Žinių apie pirmuosius Raudonės 
šeimininkus turime nedaug. Netiesio
ginių faktų apie juos yra XVII a. 
Raudonėje saugotuose Svisločės dva
ro dokumentuose34. Kadangi Svislo- 
čė anksčiau priklausė Kiršenšteinams, 
čia pateko ir jų laiškai, taip pat Kriš- 
pinų Kiršenšteinų genealogijos apra
šymas — «Enalogia Kryszpinowska»35. 
Šioje datos neturinčioje, greičiausiai 
XVII a. pabaigos ar XVTII a. pra
džios, romantiškoje panegirikoje, be 
išgalvotų dalykų, yra ir įtikim ų fak
tų, ypač iš vėlesnio, genealogijos au
toriui, matyt, geriau žinoto laikotar
pio. Čia kalbama ir apie Kiršenšteinų 
prosenelį, «.. .kuris, tarnaudamas Žy
gimantui Augustui, iš Prūsų persikė
lė į Didžiąją Lietuvos Kunigaikštys
tę, ir plenus dierum 95 metų būda
mas, iš santuokos su Lauderbachaite 
paliko vieną sūnų, dabartinių Kriš- 
pinų Kiršenšteinų senelį. Tasai išmū
rijo K idulių  rūmus (prie kurių ir pa
laidotas), Raudonės pilį, Svisločę»3 . . .  
ir kitus dvarus. Tai kol kas vieninte
lis žinomas senas rašytinis šaltinis, 
teigiantis, kad pirmasis Raudonės pi
lies statytojas buvo Kiršenšteinas.

Kaip jau minėta, tikrų žinių apie 
Krišpino Kiršenšteino atsikėlimą į 
Lietuvą nerasta. Neišaiškinta taip 
pat, kada ir kuriuo būdu jam atiteko 
Raudonės dvaras. Kai kas tvirtina, 
kad Raudonę jis gavęs iš Žygimanto 
Augusto37. Nežinomi ir Krišpino 
Kiršenšteino mirties metai.

□□□□□□[»□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□o

34 1636 m. liepos 16 d. sudarytas tų doku- 36 Ten pat, 1. Iа.
mentų sąrašas. VUB RSf f. 4, byl. A-95, 37 Słownik geograficzny, Warszawa, 1888,
Nr. 6243. t. IX, p. 547.

35 Ten pat, Nr. 6366.
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Raudonę paveldėjęs jo sūnus, irgi 
Krišpinas, 1617 m. vedė Smolensko 
kašteliono Semetos ir  Elžbietos Rat
kevičiūtės (Chodkevičiūtės) Šemetie- 
nės dukrą Oną ir su ja 1619 m. gavo 
Pajūrio tijūnystę. 1636 m. tą urėdą 
jis perleido sūnui Jeronimui Krišpi- 
nui Kiršenšteinui38. Raudonę ir kitus 
tėvo dvarus sūnus Jeronimas pra
dėjo tvarkyti anksčiau, nes jau 
1635 m. iš Raudonės jis susirašinėjo 
dėl Svisločės dvaro reikalų su jo 
savininku39.

Jeronimas Krišpinas Kiršenštei- 
nas greitai iškilo į Lietuvos feodali
nės visuomenės viršūnes. 1663 m. jis 
tapo Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės iždininku ir sekretoriumi; atsi
sakė nuo tų pareigų 1676 m. Žinoma 
taip pat, kad 1663 m. jis buvo Plungės 
ir Palangos adm inistratorium i40. 
1664— 1665 m. Kaune kaltuose lietu
viškuose variniuose šilinguose, po vy
čiu, yra iškalti jo, kaip iždo valdyto
jo, inicialai —  H K P L  (Hieronim 
Kirszensztein podskarbi litewski), ar
ba jo herbai, didysis ar mažasis (di
dysis herbas —  į medžio kamieną iš 
dešinės atsirėmęs stovintis liūtas, o 
iš kairės —  dvi elnio galvos, maža
sis herbas —  vien tik elnio galva)41.

1715 m. aprašant Raudonėje bu
vusį Rachelės Bžostovskaitės Krišpi- 
nienės, mirusios 1706 m., turtą sko
loms padengti, tarp įvairių brangeny
bių (120 deimantų), krištolinių indų, 
prancūziškų knygų, tuščios Vitebsko 
vaivados Kiršenšteino vaistinės sumi
nėtos ir tuo metu pilyje riogsojusios

apleistos skrynios, prikrautos įvairių  
dokumentų. Viena jų buvo pilna 
Krišpinų bylų —  joje rasti ir „velio
nio iždininko Krišpino popieriai»42, 
o penkios skrynios prikrautos popie
rių ir knygų. Be to, Raudonės po
pierių prikimšti dar trys maišai.

Iš Raudonės rašyti laiškai ir šie 
dokumentai rodo, kad tėviškės dvare 
Jeronimas Krišpinas Kiršenšteinas 
praleido ilgus metus. Todėl netenka 
abejoti, kad jis ir rekonstravo Rau
donės pilį. Juo labiau, kad pinigų 
jam neturėjo trūkti. Be Raudonės, 
jis valdė Svisločę, kur 1668 m. jo 
lėšomis pastatyta ir įrengta bažny
čia 43. Po brolio Karolio mirties jam 
atiteko Švėkšna, kurią 1644 m. jis 
pardavė Denhofams 44.

Tikslios Jeronimo Kiršenšteino 
mirimo datos nežinome, 1676 m. jis 
dar gyveno. Jeronimo Kiršenšteino 
dvarų šeimininkais, iš devynių vai
kų, atrodo, liko trys sūnūs —  V i
tebsko vaivada Andrius Kazimieras, 
artilerijos generolas, vėliau —  Pajū
rio tijūnas Mykolas Antanas ir Tra
kų kaštelionas Martynas.

Iš Kiršenšteinų bylinėjimosi su 
savo kreditoriais dokumentų aiškė
ja, kad dėl skolų XVII a. paskuti
niajame dešimtmetyje ir XVIII a. 
pradžioje savo gimtinėje jie jau ne
gyveno. Pilis tapo sunkia našta už 
skolas iš dalies jau užstatytam dva
rui. Paskutiniems Jeronimo K ir
šenšteino sūnums išmirus (Marty
n u i— 1700 m., Andriui Kazim ie
ru i— 1704 m.), Raudonės turtai

38 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski, Warsza
wa, 1908, t. XII, p. 388.

39 Jeronimo Krišpino Kiršenšteino 1635.IX.3 d. 
laiškas, VUB RŠ, f. 4, dok. Nr. 6241.

40 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski, t. XII, 
p. 389.

41 A. L a u c e v i č i u s ,  Kauno pinigų kalyk

la, kn. Iš lietuvių kultūros istorijos, t. III, 
p. 237.

42 CVIA, f. SA, kn. Nr. 13683, 1. 280—  
281a.

43 A. B o n i e c k i ,  Herbarz polski, t. XII, 
p. 389.

44 E. L a u c e v i č i u s ,  Popierius Lietuvoje 
X V — XVIII a., Vilnius, 1967, p. 86— 87.
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buvo aprašyti45 ir pilis pagaliau ati
teko Kiršenšteinų giminaičiams 
Olendskiams46.

Tiksli naujųjų pilies šeimininkų 
apsigyvenimo pilyje data nežinoma. 
Bet 1743 ir 1745 m. Olendskis jau 
rašė laiškus iš Raudonės47.

XVIII a. antroje pusėje Olends- 
kiai buvo priversti p ilį remontuoti; 
jie taip pat ir rekonstravo ją.

Pirmiausia teko atstatyti sugriu
vusią pietinio korpuso dalį. Buvo 
pakeistas ir rytinio korpuso planas: 
to korpuso rytų fasado centre pri
statytas naujas cilindrinis bokštas. 
Jo skersmuo —  5,80 m, o sienos sto
ris —  90 cm. Ištyrus šio bokšto sie
nos sandūrą su buvusia korpuso ry
tine fasado siena, nustatyta, kad 
bokštas už tą sieną pastatytas vėliau, 
tą sieną remontuojant48, bet anks
čiau už dabartinę korpuso korido
riaus rytinę sieną; tai rodo jo šiau
rinėje sienoje vėliau iškirsta stačia
kampė durų anga 49.

Olendskiams šeimininkau j ant,
buvo nugriauta pilies vakarinė sie
na su vartų pastatėliu, ir nuo tol 
kiemas iš vakarų buvo atdaras. 
1808 m. rugsėjo 29 d. nubraižytame

45 1711 m. pilies aprašymas įteiktas Žečico 
maršalkai Antanui ir jo žmonai Marijo
nai Judickiams, CVIA, f. SA, kn. 
Nr. 14505, 1. 38— 39.
1717 m. birželio 7 d. į Kaimo miesto 
teismo knygas įrašytu „Dekretu dėl Rau
donės pilies"... buvo patenkintos Raudo
nės turtų dalies paveldėtojos Vitebsko 
vaivadienės Rachelės Krišpinienės Kiršen- 
šteinienės kreditorių pretenzijos. CVIA, 
f. SA, kn. Nr. 13683, 1. 989— 1002,
280— 281a.

46 Wl. Z a l e s k i ,  Zamek Raudański,—  
„Kłosy", 1879, Nr. 712, 1. 117; Słownik 
geograficzny, Warszawa, 1888, t. IX, 
p. 547.

47 МАВ RS, f. Sk, Nr. 3131, 1. 33.
48 S. C e r š k u t ė ,  Raudonės pilies piūviai,

zondažai, šurfai, 1959, SMRGD archyvas,
byl. Nr. 12, zondažas Nr. 18.

Raseinių pavieto plane pažymėtoje 
Raudonės pilies konfigūracijoje va
karinės sienos jau nėra50.

Likusių trijų  pilies korpusų seg
mentinių sąramų angos rekonstruo
jant buvo pakeistos į keturkampes.

Apie 1810 m. šambelionas 
Olendskis Raudonės dvarą ir p ilį 
pardavė buvusiam carienės Kotry
nos Il favoritui grafui Platonui Zu
bovui, po 1801 m. nušalintam iš 
valstybės reikalų ir apsigyvenusiam 
Lietuvoje. Pilis Olendskių jau irgi 
buvo apleista, apnaikinta gaisro, to
dėl Zubovas turėjo ją remontuoti.

Romantikų straipsneliuose apie 
Raudonę rašoma, kad, Raudonę at
statydamas, Zubovas stengėsi palikti 
jos gotiškas form as51. Atstatymo 
darbus baigiant, gaisras sunaikinęs 
pilies stogą ir interjerą52. Zubovas 
vėl pradėjęs kaupti medžiagas pilies 
remontui, bet mirtis (1822 m.) su
trukdė jo ketinim us53.

Kaip atrodė pilis po 1810—  
1822 m. rekonstrukcijos, iš dalies 
matome Vilniaus gubernijos mati
ninko kolegijos asesoriaus Veliko- 
rodovo Raudonės piešinyje (padary
tame apie 1827 m .)54 ir pilies pirmo-

49 Ten pat, zondažas Nr. 7C.
50 Центральный государственный военно

исторический архив (toliau ЦГВИА), 
он. ВУА, ч. HI, 135 (12223— 122233),
Планы Литовско-Виленской губ.; планъ 
Россиенскаго повъта.

61 М . B a l i ń s k i ,  Т. L i p i ń s k i ,  Starożyt
na Polska, t. IV, p. 440; Słownik geogra
ficzny, t. IX, p. 547.

52 Słownik geograficzny, t. IX, p. 547.
53 W ł. Z a l e s k i ,  Zamek Raudański, —  

„Kłosy", 1879, Nr. 712, p. 117.
54 Iš natūros daryti, su masteliu ir todėl pa

tikimi ikonografiniai dokumentai kartu su 
panašiais kitų Lietuvos pilių brėžiniais 
buvo nukopijuoti matininko J. Mackevi
čiaus, sudėti į aplanką, pavadintą 
„1827 m. Vilniaus gubernijos senųjų pi
lių atlasu", ir pakliuvo į minėtą Capskių 
kolekciją Krokuvoje. (Атлас Древних зам-
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jo aukšto plane. Raudonės pilis pa
vaizduota iš vakarų. Rytinio korpu
so vakarų fasado centre buvusį įėji
mą puošė klasicistinis keturių kolo
nų portikas su frontonu. Įdomu, kad 
šiaurinio korpuso gale esantį šiau
rės vakarų bokštą dengė smailėjan
tis kūginis stogelis. Reikia manyti, 
kad to korpuso ir šiaurės rytų 
bokšto stogelis buvo toks pats. D i
džiojo pietų korpuso bokšto stogas 
pavaizduotas kitoks.

Langų angos abiejuose paradinio 
rytinio korpuso vakarų fasado aukš
tuose buvo stačiakampės, bet viršu
je be sandrikų *.

Rytinio bei šiaurinio korpusų 
pirmojo aukšto patalpos buvo išdės
tytos anfiladiškai, bet nemaža dalis 
skersinių sienų 1827 m. buvo kitose, 
negu dabar, vietose.

Dar didesni plano pakeitimai po 
1827 m. buvo padaryti pietiniame 
pilies korpuse.

Matininko Velikorodovo plane pa
rodyta, kad pietinis korpusas vidinės 
išilginės sienos ir trijų  skersinių sienų 
perdalytas į 6 patalpas. Be to, iš to 
plano aiškėja, kad 1827 m. prie kor
puso vakarinio galo nebuvo pietvaka
rių bokšto. Pagal S. Čerškutės ir  
V. Jurkšto tyrim ų išvadas, tas bokš
tas buvo pastatytas kartu su kampi
niu pietryčių bokštu pirmosios dides
nės Raudonės pilies rekonstrukcijos 
metu 55. Neatlikus papildomų tyrimų, 
dabar sunku pasakyti, ar pietvakarių 
bokštas tikrai pastatytas tos rekonst-

KOB Виленской губ. 1827 r., Muzeum Na-
59424

rodowe, Kraków, zb. Czapskich. NI 

XIX G.)
* Sandrikas —  nedidelis karnizas virš lango 

arba durų, naudotas renesanso, baroko ir 
ypač klasicizmo laikotarpiu.

55 S. Č e r š k u t ė ,  V . J u r k š t a s, Raudo-

r ūkei j os metais, o vėliau, prieš 
1827 m., nugriautas ir po to atstaty
tas, ar jis iškilo pietiniame korpuse 
tiktai X IX  a. antrojoje pusėje, atlie
kant rūmų kapitalinę rekonstrukciją.

Iš Velikorodovo piešinio žinome, 
kokia buvo pilies stogo medinių fer
mų konstrukcija: ji aiškiai parody
ta pietinio korpuso vakarinės dalies 
piūvyje.

Platonui Zubovui mirus, Raudo
nės pilis tris dešimtmečius stovėjo 
apleista, ir jos sienos pradėjo irti. 
M. Balinskis rašo, kad 1820— 1835 m. 
niekas nedraudė pilies mūrų plytas 
pardavinėti Jurbarke krosnims ir ka
minams 56.

Nauja Raudonės šeimininke tapo 
viena iš Zubovo turtų paveldėtojų —  
baronienė Sofija fon Pirch. Kol ji gy
veno Peterburge, pilis stovėjo nere
montuojama. Bet, mirus jos antram 
vyrui, generolui Kaisarovui, ji persi
kėlė į Raudonę. Kadangi pilis buvo 
apleista, Sofija Kaisarova apsigyve
no prie parko pastatytame mažame, 
mediniame, šiaudais dengtame name
lyje 57. Naujosios savininkės pini
gais ir nurodymu Raudonės pilis 
buvo dar kartą iš pagrindų rekonst
ruota ir remontuota.

1856 m. Raudonę aplankęs d-ras 
T. Triplinas matė p ilį iš dalies jau 
rekonstruotą: prie jos pristatytą 
bizantiško stiliaus cerkvelę žaliai 
dažytais stogais, gėlių terasą par
ko pusėje, pilies kieme atkasamą 
šu lin į58.

nes vidurinės mokyklos rekonstrukcijos 
varianto aiškinamasis raštas, p. 4.

58 M . B a l i ń s k i ,  T. L i p i ń s k i ,  Staro
żytna Polska, t. IV, p. 440.

67 W l. Za 1 e s k i, Zamek Raudański, —  
„Kłosy", 1879, Nr. 712, p. 117.

58 Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi, 
odbytej w 1856 roku przez d-ra 
T. T r i p p l i n a ,  t. Il, p. 204— 209.
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T. Triplinas rašo, kad «restauravo 
pilį architektas A n ik in is59, —  tas 
pats, kurio talentu stebėjomės Rau
dondvaryje»60. Kadangi T. Triplinas 
1856 m. buvo ne tik Raudonėje, bet 
ir Raudondvaryje, kur aplankė Ani- 
kinį, kažin ar reikėtų abejoti, kad 
Anikinis restauravo Raudonę.

Raudonę aplankė ir V. Zaleskis, 
kuris 1877 m. spalio 9 d. parašė, kad 
tais metais sudegė Kaisarovos gyve
namasis namelis, kad pilies išorė jau 
užbaigta, tačiau apsigyventi joje dar 
negalima; šeimininkė į p ilį galėsian
ti persikelti už poros savaičių 61. Abe
joti, kad pilies rekonstrukcijos dar
bai iki 1877 m. nebūtų buvę užbaigti, 
nėra pagrindo. «Geografijos žodyne» 
nurodytais kiek ankstesniais pilies 
rekonstrukcijos užbaigimo metais —  
1871 m.,—  gal būt, buvo tesutvarky- 
ta tik pastato išorė 62. Nežinoma, koks 
architektas, C. Anikiniui mirus, re
konstravo p ilį 1861— 1877 metais. 
Taip pat neišaiškinta, kada C. An iki
nis pradėjo Raudonės perstatymą. Iš 
T. Triplino atpasakojimo aišku, kad 
darbai pradėti prieš 1856 metus. Nors 
Raudonė vėliau buvo dar kelis kar
tus perstatinėjama, pastaroji apie 25 
metus užtrukusi kapitalinė rekon
strukcija labai pakeitė renesansinę 
pilies architektūrą ir suteikė jai da
bartinę išvaizdą.

Daugiausia rekonstruotas buvo 
rytinis pilies korpusas. Jis buvo pra
platintas, iš rytų pristačius naują fa
sadinę sieną ir daug skersinių sienų. 
Prie to korpuso centrinio bokšto pri

mūrytas priestatėlis. Nugriovus va
karinio fasado centre buvusį klasicis
tinį portalą, pridurtas centrinio įėji
mo priestatas —  rizalitas. Iš dalies 
pakeistas ir rytinio bei pietinio kor
puso planas: išgriautos kai kurios 
ankstesnės vidaus sienos ir išmūrytos 
naujos.

Rekonstravimas gerokai sumen
kino p ilį meniškai, nes apardė, su
griovė ar paslėpė monumentalią re
nesanso architektūrą, iškraipė vie
ningą jos charakterį, suteikdamas 
piliai eklektiškų neogotikos elemen
tų. Visiems korpusams ir bokštams 
buvo prim ūryti grubūs, sunkūs kon- 
soliniai karnizai. Ant bokštų taip 
pat užkrauti dekoratyviniai dantyti 
kuorai. Langai apvesti eklektiškais 
apvadais iš plytų.

Pietinio korpuso centrinio bokšto 
sienos buvo apmūrytos nauju mūro 
sluoksniu per pusę plytos, mėgdžio
jant gotišką rišimą.

Mažiau nuo rekonstrukcijos nu
kentėjo šiaurinis korpusas, kuris vie
nintelis išliko su renesansiniu fasadu 
ir bokštais. Vis dėlto, nugriovus tų 
bokštų kūginius stogelius, plačiai iš
siplėtęs ir žemas pilies pastatas nete
ko labai, reikalingų vertikalių, be to, 
prie šiaurinio korpuso vakarinio galo 
pristatytas eklektiškų bizantiško sti
liaus formų cerkvelės bokštas —  su
daro dar vieną stilių maišaties di
sonansą.

Tuo metu šiaurinėje ansamblio 
pusėje, lygiagrečiai šiauriniam kor
pusui, pilies planą mėgdžiojant, pa-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

59 Italas architektas Cezaris Laurynas Ani
kinis (Anichini) palaidotas Raudondvario
kapinėse. Paminklo akmenyje jrašyta, kad 
gimė jis 1787 m. Florencijoje, o mirė 
1861 m. sausio 31 d. Raudondvaryje.
Į Lietuvą Anikinis atkeliavo su Napoleo
no armija ir po jos žlugimo liko V iln iu
je, o vėliau persikėlė į Raudondvarį pas

grafus Tiškevičius. Pastatė jų funduotas 
bažnyčias Raudondvaryje (1852— 1856 m.) 
ir Biržuose (1853— 1858 m.).

60 Dziennik podróży po Litwie i Żm udzi.., 
p. 204— 209.

61 W ł. Z a l e s k i ,  Zamek Raudański, —  
„Kłosy", 1879, Nr. 712, 1. 117.

62 Słownik geograficzny, t. IX, p. 547.
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35 pav. Raudonės pilies plano raida

statytas ūkinis neogotiškas pastatas 
su dekoratyviniais bokšteliais kam
puose.

Iš rytų p ilį nuo seno puošė gra
žus apie 25 ha parkas. Jis taip pat 
buvo pertvarkytas: išplanuoti nauji 
takai ir kaštonais apsodintos alėjos. 
Prisodinta retesnių medžių: turkiškų 
riešutų, maumedžių, tujų, šilpušių, 
mėlynųjų eglių, akacijų. Natūralus 
aplinkos apželdinimas —  ąžuolai, pu
šys, beržai —  taip pat įjungtas 
į parką.

Prie pilies įrengti fontanai. Van
duo į fontanus atvestas iš rytuose 
buvusio tvenkinio medžio kamienų 
(25— 27 cm skersmens) vamzdžiais

per išgremžtą jų šerdyje (15 cm 
skersmens) skylę. Į vakarus nuo pi
lies ėjo du iš plytų ir akmenų m ūry
ti drenažo vamzdžiai, o į Nemuną —  
vienas.

Po šios rekonstrukcijos Raudonės 
pilis savo stiliumi priartėjo prie kitų 
Lietuvos X IX  a. antrosios pusės dva
rų eklektiškos neogotikos rūmų.

Turime, kad ir nedaug, šios re- 
konstr ūkei j os ikonografinių pilies 
vaizdų: tai gana schematiški A. Re
merio 63, E. Andrio lio64 piešiniai, 
V. Dmachausko 65 ir Podbielskio rai
žiniai 66, Napoleono Ordos albumo 
litografija 67.

P i l i s  187 7— 1 934 me t a i s .  
Raudonę paveldėjo S. Kaisarovos
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63 „Tygodnik illustrowany", 1864 m. Il pus- 65 «Живописная Россия», т. III, стр. 180.
mečio, p. 340. 66 Ten pat, p. 177.

64 „Tygodnik illustrowany", 1893 m. Il pus- 67 Albumo IV serija, p. I1l.
mečio, p. 148.
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duktė Sofija. Jos dukrai, irgi Sofijai, 
susirgus, gydytojai patarė gydytis 
pietų kraštuose. Išvykusi į Madeiros 
salą, ji susipažino su portugalu de 
Faria e Castro, už kurio ištekėjo. 
Jaunieji nutarė gyventi Lietuvoje. 
Taip Raudonės dvaras ir  pilis perėjo 
naujam šeimininkui.

Pirmojo pasaulinio karo metais 
kaizerinė kariuomenė padarė piliai 
žalos. Vokiečių kareiviai pilyje buvu
sius paveikslus, biblioteką ir kitas 
vertybes išsivežė arba sunaikino. Jie 
sudegino ir didžiojo pilies bokšto 
medinius laiptus.

Po karo Raudonės dvaro ir pilies 
šeimininkas Juozas de Faria e Castro 
prasiskolino, ir buvo priverstas p ilį 
parduoti iš varžytinių.

1934 m. rudenį įvykusiose varžy
tinėse dėl nedidelio sklypo, vadinto 
pramonės sklypu, prie pilies ir rūmų 
varžėsi du pirkėjai: Lietuvos Bankas 
ir malūnininkas Lizelis Gordonas. 
Pastarajam įvarius kainą iki 120 000 
litų, Banko atstovai pirkinio atsisakė. 
Tačiau visuomenei ėmus protestuoti 
ir  reikšti spaudoje nepasitenkinimą, 
kad malūnininko valiai atiduotas se
novės paminklas, varžytinės buvo 
anuliuotos. Galiausiai pilis buvo per
leista Lietuvos Bankui; ją ėmėsi glo
boti Švietimo ministerijos kultūros 
departamentas.

1936 m. kultūros departamentui 
pasirūpinus, pilis pradėta restauruoti. 
Įvykdyti tebuvo remonto darbai: tai
sytas stogas, grindys, krosnys. Kad 
būtų galima įlip ti į didįjį pilies bokš
tą pasigrožėti Nemuno slėniu, bokšto 
viduje buvo įtaisytos kopėčios. Šių 
darbų dokumentacija —  planai ir 
brėžiniai —  karo metais dingo. 
1939 m. buvo nugriautas prie šiauri

nio korpuso Kaisarovos pastatytas 
cerkvelės priestatas su bokštu.

P i l i e s  p r i t a i k y m a s  m o 
k y k l a i .  Sunkų smūgį sudavė pi
liai hitlerininkai: 1944 m. rugpiū- 
čio 6 d. jie išsprogdino pilies pasi
didžiavimą —  didįjį bokštą (33,5 m 
aukščio), kuris virsdamas sugriovė 
didelę pietinio korpuso dalį.

Po karo pilyje įsikūrė Raudonės 
vidurinė mokykla. Apleistos pilies 
patalpos buvo remontuotos. Bet, jas 
pritaikant mokyklos klasėms, kabi
netams, sporto salei bei internatui ir 
neturint restauratorių paruoštų re
konstrukcijų ir projektų, padaryta ir 
netinkamų rekonstravimų: išgriauta 
eilė senų ir išmūryta naujų pertvarų, 
iškirsta naujų durų ir langų. Pa
vyzdžiui, rekonstrukcijų nedaug te- 
apgadinto pilies šiaurinio korpuso 
išorinio fasado sienoje 1955 m. bu
vo iškirsta lango anga mokyklos 
sporto salei apšviesti. Nors ta anga 
ir  buvo vėliau užmūryta, viduram
žių sienoje atsirado žaizda, kenkian
ti jos monumentalumui. Padaryta 
ir  grubių klaidų: vienam mokyk
los direktoriui administruojant, ku
rui iškirsti 286 pilies parko me
džiai 68.

Raudonės vidurinės mokyklos 
mokinių skaičiui didėjant, prireikė 
papildomų patalpų, todėl nutarta 
atstatyti sugriautą pilies pietinį 
korpusą ir rekonstruoti kitus kor
pusus. Nuspręsta atstatyti taip pat 
ir didįjį pilies bokštą.

Mokslinės restauracinės gamybi
nės dirbtuvės restauratoriams rei
kėjo nuspręsti, kuriuo keliu pasuk
ti, ruošiant tokiai pilies rekonstruk
cijai projektus: atstatyti pilies 
nugriautas dalis tokias, kokios jos
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« S. J o n a i t i s ,  Raudonė raudonuoja, —
„Šluota", 1957 m., Nr. 15.
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buvo prieš karą, ar, pasinaudojus 
proga, restauruoti pirmines, rene
sansines jų formas, o, gal būt, ir  
visą renesansinės pilies ansamblį. 
Pirmasis kelias paprastesnis, o ant
rasis —  daug sudėtingesnis, reikalau
jantis gilių, išsamių pilies ansamblio 
raidos ir visos mūsų renesanso ar
chitektūros studijų.

Paskubomis atlikti pilies mūrų 
tyrimai parodė, kad duomenų rene
sansinės pilies planui atstatyti, kon
strukcijoms, fasadams, inžineriniams 
įrengimams ir ypač interjerui res
tauruoti šiuo metu dar nepakanka. 
Norint restauruoti renesanso an
samblį, prireiktų nugriauti dar ne- 
susiamortizavusius X IX  a. pilies 
priestatus, sienas, pertvaras, per
dengimus. Be to, tokiai užmačiai 
trūksta gana daug žinių.

Kasinėjant, tiesa, rasta senų mo
linių grindų plytų, naudotų pir
muose pilies aukštuose ir, matyt, 
antrojo aukšto patalpose ant skliau
tinių perdangų. K itur grindys buvo 
lentų, ant medžio sijų perdangų, 
bet dabar jų vietoje yra gelžbeto
nio perdengimai, o kai kuriose pa
talpose —  parketas. Vietoje dabar
tinių stogų, p ilį dengė aukštesni, re
nesansiniai čerpių stogai, kurių  
konstrukcijų, fermų neišliko. Ruo
šiant minimus projektus, neturėta 
dar ir ikonografinės medžiagos 
bokštų kūginiams stogams rekon
struoti. Reikiamai neišstudijuoti 
taip pat senieji apšildymo bei ka
nalizacijos įrengimai. Teaptiktos tik 
dvi senoviškų klozetų kabinos ir 
renesansinių krosnių vietos, rasta 
šiek tiek epochinių koklių. Tiksliai 
nustatyta, kokios buvo renesansinių 
langų formos, bet nenustatytas tiks

lus jų  išdėstymas sienose. Menkai 
išstudijuota, koks yra buvęs pilies 
interjeras: nežinoma, kokiomis spal
vomis buvo dažytos sienos, kokia 
apskritai buvo vidaus apdaila —  
lipdiniai ir kitos dekoro priemonės, 
neturima žinių apie šviestuvus, bal
dus, židinius. Prim ūrijant dabarti
nius konsolinius karnizus, visi re
nesansiniai pilies korpusų karnizai 
buvo pašalinti, ir kokie jie buvo, 
galime įsivaizduoti tik iš analogijų.

Visa tai turint galvoje, lygiagre
čiai buvo ruošiami du skirtingi pi
lies atstatymo ir jos pritaikymo mo
kyklai užduoties variantai.

1959 m. pilies atstatymo ir pritai
kymo projektą paruošė Mokslinės 
restauracinės gamybinės dirbtuvės 
inžinieriai architektai S. Čerškutė ir 
V. Jurkštas69. Ruošiant brėžinius, 
stengtasi nepažeisti planinės pilies 
struktūros ir pastato architektūros. 
Nutarta atstatyti didįjį pilies bokštą 
ir pietinį korpusą tokius, kokie jie 
buvo prieš karą. Iš dalies restauruo
jant kitus pilies elementus, jie atsta
tomi, paliekant X IX  a. antrosios pu
sės kapitalinės rekonstrukcijos sti
listinį charakterį.

Inžinierius architektas Ž. Simo- 
navičius 1960 m. paruošė antrąjį 
projektinės užduoties variantą, ku
riame stengiamasi sugrąžinti piliai 
renesansinius bruožus ir siūloma v i
siškai restauruoti pirmykštį pilies 
planą, konstrukcijas, stilistinius ele
mentus.

Buvo nutarta vykdyti inžinierių 
architektų S. Čerškutės ir V. Jurkš- 
to paruoštą projektą.

Pirmiausia ant senų pamatų buvo 
atstatytas pietinis pilies korpusas. Jo 
išorės sienoms panaudota X IX  a.
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69 S. Č e r š k u t ė ,  V. J u r k š t a s ,  Raudo- I varianto aiškinamasis raštas, SMRGD,
nės vidurinės mokyklos rekonstrukcijos Vilnius, 1960.
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antrosios pusės rekonstrukcijos plytų  
formatai ir mūrijimo technika. Per
dengimai padaryti gelžbetoniniai. V i
daus sienų plytos šiuolaikinės. Kor
puso langai atstatyti tokie, kokie bu
vo prieš sugriovimą.

Pilies patalpos padalytos į tris da
lis: mokymo, internato patalpas ir 
gyvenamuosius butus. Grindys klasė
se numatyta sudėti parketo, o korido
riuose —  lentų. Pirmaisiais pokario 
metais padaryti langų rėmai keičia
mi į prieškarinių formų rėmus.

Ruošiantis didžiojo pilies bokš
to atstatymui, 1960 m. rugsėjo mėn. 
geologas E. Vodzinskas ištyrė to 
bokšto aplinkos gruntą. Buvo iš
gręžti penki gręžiniai. Nustatyta, 
kad Nemuno slėnio terasoje, kur 
pilis stovi, dar prieš ansamblio sta
tybą buvusi vandens išgraužta grio
va, kurios žemutinė dalis išliko iki 
šiol. Pilis ir jos didysis bokštas sta
tyti tą griovą užpylus. Bokšto pa
matai stovi ant griovos dešiniojo 
šlaito, dalis jų remiasi į moreninį 
priemolį, o kita dalis —  į sm ėlį70.

1968 m. didysis pilies bokštas bu
vo atstatytas. Jis atstatytas toks, 
koks buvo prieš susprogdinimą 
1944 m., tik pirmojo ir antrojo aukš
tų laiptai padaryti gelžbetoniniai —  
monolitiški— terasiniai. Kai kurie
2. Simonavičiaus variante pasiūlyti 
darbai, pavyzdžiui, apnaikintų, už
mūrytų, bet autentiškų senosios pi
lies architektūros elementų —  šau
dymo angų, langų, durų restauravi
mas, pilies silueto pagyvinimas, 
uždengus bokštus kūginiais stogais, 
senųjų kelių atstatymas, bus pada
ryti vėliau, pastačius naują mo
kyklą.

Artimiausiais metais numatoma 
atstatyti kūginius pilies bokštų sto
gus, toliau moksliškai tirti pilies 
mūrus.

Įvairių rekonstrukcijų ir archi
tektūros stilių maišaties padaryta 
žala galutinai neužgožė šio vertin
go paminklinio objekto, todėl Rau
donės pilies ansamblis pripažintas 
visasąjunginės reikšmės architektū
ros paminklu.

70 E. V o d z i n s k a s ,  Raudonės pilies di- išvados (8 rankraščio puslapiai ir 8 brė-
džiojo bokšto aplinkos geologinių tyrimų žiniai), I960.
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/ІК  i l i e s  s t a t y b a .  Šios pi
l y  lies pavadinimas keitėsi. 
J ,  Nuo X V I a. vidurio čia bu

vo Stankevičių-Bielevičių 
dvaras —  Panemunė l. Jame pasta
tyta pilis XVII— XVIII ir net X IX  a. 
pirmaisias dešimtmečiais juridiniuose 
raštuose vadinta Panemunės pilim i. 
Vėlesniais X IX  a. dešimtmečiais ji 
vadinama Gelgaudų pilim i, nes jos 
savininkais buvo Gelgaudai. Po 
1831 m. sukilimo, savininkams pasi
keitus, įsigalėjo Zamkaus vardas. Po 
pirmojo pasaulinio karo dvaro vie
toje atsirado Vytėnų kaimas. Vytėnų 
vardu buvo pavadinta ir pilis.

Tiek Raudondvario ir Raudonės 
pilys, tiek ir ši pilis pagal tradiciją 
buvo priskiriama kovų su kryžiuo
čiais laikotarpiui 1 2.

1954 m. pradėti platūs pilies mū
rų ir jos istorijos tyrinėjimai atsklei
dė daugelį įdomios jos istorijos pus
lapių ir parodė, kad ši pilis, nors ir 
kelis kartus rekonstruota, yra ne 
kovų su kryžiuočiais, o renesanso 
epochos paminklas. Pilies istoriją 
nušviesti padeda 1955 m. aptikti 
archyviniai dokumentai ir architek
tūriniai bei archeologiniai tyrimai. 
Architektūrinius pilies tyrimus 
1958— 1959 m. atliko inžinieriai ar
chitektai 2. Simonavičius ir A. Urbš-

1 Seniausias Panemunės dvaro paminėjimas 
žinomas iš dingusios Žemaičių žemės teis
mo knygos, kurioje 1554 m. rugsėjo 
18 d. buvo įrašytos brolių Mykolo ir 
Kristupo Stankevičių-Bielevičių turto da
lybos; Опис документов Виленского Цен
трального Архива древних актовых книг, 
(toliau Опис документов..), выпуск I1l, 
Вильна, док. № 42.

2 М. B a l i ń s k i ,  Historya miasta W ilna,
t. I, p. 109; M. B a l i ń s k i ,  T. L i p i ń 
ski ,  Starożytna Polska, t. IV, p. 438;
P, T a r a s e n k a ,  Gelgaudų pilis, —  
„Iliustruotoji Lietuva", 1927 m., Nr. 39 
(92), p. 318; Vadovas po Lietuvą. Red.

tas. Be konstrukcijų, plytų, mūro 
rišimo analizės, tyrim ų metu užrê * 
gistruota pilies sienose 10 skiedinio 
rūšių ir 8 tinko rūšys. Iš tyrimų, 
rašytinių bei ikonografinių šaltinių 
paaiškėjo, kad pilis pergyveno kelis 
stambius raidos etapus.

Pagrindinis dokumentas pilies 
statybos pradžiai susekti yra Janušo 
Eperješo 1608 m. kovo 5 d. testa
mentas 3. Jame, be kitų reikalų, Eper- 
ješas rašo: «.. .taip pat, kad būtų už
baigtas statyti mano pradėtas Pane
munės dvaras (pilis), turi rūpintis 
mano žmona ponia Uršulė Giecaitė. 
Nes prie tos medžiagos, kuri turi
ma, jos daugiau priruošus ir nedaug 
išlaidų pridėjus, [pilį] per viene
rius metus būtų galima visiškai už
baigti»4.

Iš testamente įrašyto Eperješo 
teiginio, kad p ilį galima per metus 
užbaigti, nesunku suprasti, jog staty
bos darbai buvo baigiami, o pra
dėti—  keleriais metais anksčiau.

Janušas, Kristupo sūnus, Eperje- 
šas į Lietuvą atvyko iš Vengrijos 
Stepono Batoro valdymo metais 
(1576— 1586). Stankevičiaus-Bielevi- 
čiaus Panemunės dvaro kaimynystėje 
dar prieš 1595 m. Janušas Eperješas 
turėjo įgijęs žemių iš Povilo Sapie
gos 5. 1595 m. Stanislovas Stankevi-

P r a n a s  B a n k a u s k a s  ir A l e k 
s a n d r a s  V a b a l a s ,  Kaunas, 1938, 
p. 96.

3 VUB, Žemaičių žemės teismo 1608 m. 
aktų knyga, Nr. 58/14632, nauj. Nr. 40, 
dok. 231, 1. 376— 379.

4 „ . . .  Thakze dwór Poniemonski według 
założenia mego aby byl dobudowany tasz 
małżonka moia Pani Ursula Giecowna 
starać sie ma. Gdysz do tey Materieij, 
która iesth, wiencey przysposobiwszy za 
rok ieden niewielkim kosztem przyłoziw- 
szy pilność dobudować sie y konczyc 
może"; t. p., 1. 377 a.

5 ABK, t . XIV, crp. 605.
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čius-Bielevičius užstatė Panemunės 
dvarą už 4000 kapų grašių Janusui 
Eperješui trejiems metams6.

Žemaičių pakamarys Stanislovas 
Stankevičius-Bielevičius feodalinėje 
Lietuvos visuomenėje turėjo tvirtą 
padėtį: jis važiavo į Varšuvą kara
liaus (Zigmanto Vazos) rinkti, buvo 
prie jo Gardine ir V ilniuje 7.

Tačiau pakamario reikalai nebu
vo geri. Tai rodo dažni jo dvarų par
davinėjimai ir užstatinėjimai. 1595 m. 
užstatęs Panemunės dvarą Janušui 
Eperješui, Stankevičius-Bielevičius 
1597 m. rugpiūčio 1 d. tą dvarą par
duoda pastarajam už 14 000 kapų 
grašių 8. Pardavimo akte sakoma, kad 
Stankevičiai-Bielevičiai parduoda 
«.. .nuosavą, Žemaičių žemėje, Ve
liuonos valsčiuje, prie Nemuno upės 
esantį, iš seno ir dabar Panemune 
vadinamą dvarą, mano .. .Stanislovo, 
Mykolo sūnaus, Stankevičiaus-Biele- 
vičiaus tėviškę... amžinon nuosavy
bėn Janušui, Kristupo sūnui, Eperje
šui». Kartu parduodamas ir Pamitu- 
vio dvarelis.

Pilies istorijai svarbus pardavimo 
metu padarytas tų dvarų inventorinis 
aprašymas 9. Jame išvardyti abiejuo
se dvaruose buvę objektai: «.. .pasta
tai —  dvaro namas ir klojimas, taip 
pat prie jų esantys sklypai, tiek Pa
nemunėje, tiek ir Pamituvyje; po 
to —  daržai, užtvankos ir malūnai, 
kūdros, dvaro ganykla ir pievos (lan

6 Опис документов. . r ВЫП. HI, KH. 
№ 14600, акты №№ 1, 2, 327.

7 Опис документов. . , вып. HI, кн. 1592 г., 
№ 14595, док. 165, стр. 13.

8 VUB, Žemaičių žemės teismo 1597 m. ak
tų knyga, Nr. 34/14608, nauj. Nr. 23, 
dok. 23, 1. 3843.

9 ABK, t . XIV, стр. 602— 606.
10 VUB, Žemaičių žemės teismo 1624 metų

aktų knyga, Nr. 69/14643, nauj. Nr. 48,
dok. 345, 1. 661— 664.

kos), miškai, šilai, tankios girios, taip 
pat su viskuo, kas jų senose ribose 
y ra ...» Pilis, ar jos griuvėsiai —  ne
minimi, o tokie objektai aprašyme 
nebūtų buvę praleisti.

1624 m. Panemunės dvarą, esantį 
tarp Veliuonos ir Skirsnemunės, do
kumentas vadina Eperješo «Stanke
vičių Panemune»10 *. Čia paminėti jau 
ir rūmai («.. .su visais jo mūrais ir 
pastatais.. .»). Taigi jau kalbama apie 
Eperješo pilį.

Kaip parodė archeologiniai tyri
mai, p ilį Eperješas pastatė senoje 
Stankevičių-Bielevičių sodyboje, ant 
kalvelės, apsuptos tvenkinių. M alū
nus, sodus ir ūkio pastatus, į šiaurę 
ir šiaurės vakarus nuo sodybvietės, 
—  jis paveldėjo n.

Janušo Eperješo pradėtos statyti 
pilies užbaigimo datą tenka nukelti 
po 1608 m., kuriais jis greičiausiai 
ir mirė 12. Testamente numatytu la i
ku statyba nebuvo užbaigta, nors ir 
buvo tęsiama. Kadangi Janušo Eper
ješo įpėdiniai kiek pakeitė pilies da
lių  pirm inį planą, o darbų apimtis 
buvo nemaža, apytikriu užbaigimo 
laiku reikia laikyti 1610 metus.

Ne visai aiški pilies statybos pra
džia. Tam tikras orientyras šiuo 
klausimu yra po 1831 m. sukilimo į 
Viln ių  išvežto pilies archyvo aprašas, 
kurį 1836 m. kovo 3 d. padarė Kerbe- 
dzis. Trečiajame aprašo paragrafe 
nurodyta ryšuliuke esančių doku-

11 I960 m. kasinėjant, už buvusio pilies šiau
rinio korpuso, šlaite aptikta sudegusios 
medinės sodybos pėdsakų; SMRGD, 
E. M  i 1 č i ū t ė, Panemunės pilies archeolo
ginių tyrinėjimo darbų ataskaita, Vilnius, 
1960 m. (mašinraštis), p. 58, 65.

12 Paskutinė privilegija, suteikianti teisę 
ruošti kunigaikščio miškuose miško pre
kes, Janušui Eperješui duota 1606 m. va
sario 26 d.,—  ЦГАДА, ф. 379, І А, ед. 
xp., 86, док. 758.
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mentų pirminė data —  1603 m., o jų  
turinį Kerbedzis taip apibrėžė: «apie 
Januso Eperješo Panemunės dvaro 
pardavimą dvarininkui Burbai, nepa- 
ėmus iš pastarojo pinigų, ir apie k i
lusį dėl to bylinėjimąsi»13.

Viename Vladislovo Vazos doku
mente Eperješams taip pat paminėta 
Januso Eperješo byla su Burba. Ja
me sakoma, kad Panemunės dvarą 
1603 m. liepos 3 d. Janušas Eperje-

šas už 14 000 kapų grašių pardavė 
Mikalojui Burbai. Bet pastarajam tų 
pinigų nesumokėjus, 1604 m. Pane
munė vėl atiteko Janušui Eperješui. 
Be to, tais pačiais 1604 m. Mikalojus 
Burba mirė u. Taigi Eperješas savo 
pilį galėjo pradėti statyti ne anks
čiau, kaip atgavęs dvarą — 1604 m.

Šie ir kai kurie kiti orientyrai lei
džia teigti, kad Panemunės pilis sta
tyta 1604— 1610 metais.

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□{□□□□□□□□□□□o

13 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 414. 14 Ц ГАД А, ф. 379, кн. 319, л. 335a.
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Rankraštinė ir ikonografinė me
džiaga15, archeologiniai kasinėjimai16 
ir architektūros tyrim ai17 atskleidė 
pagrindinius pilies evoliucijos etapus.

Iš pradžių buvo pastatytas dvi
aukštis rytinis pilies korpusas —  pa
grindinis gyvenamas pastatas. To 
korpuso sienoje palikti štrabai atei
tyje pridurti pietiniam korpusui 18 *. 
Prie rytinio korpuso tuo metu buvo 
statomas pietryčių cilindrinis bokš
tas, nors korpuso ir bokšto pamatai 
nesujungtir9. Pirm uoju laikotarpiu 
pradėtas statyti ir šiaurinis korpusas, 
išmūryta maždaug 10 m išorinės va
karinio korpuso sienos. Toliau iš eilės 
buvo statoma vakarinio korpuso iš
orinė siena, kiek pakeitus pirminę jos 
kryptį, ir pietvakarių bokštas. Taip 
pat pastatyta išorinė gynybinė pieti
nio korpuso siena ir prie jos prisišlie
jęs dviaukštis pastatas iš kiemo, sie
nos centre. Prie pietinio korpuso ry
tinio galo pastatyta renesansinė dvi
aukštė arkada, padėti pamatai to kor
puso kiemo fasado sienos tąsai į va
karinį korpusą.

Visi tie pastatai uždarė trapecijos 
formos vidaus kiemą, kuriame buvo 
šulinys. Jo vieta tyrim ų metu neuž
tikta. Į pilies kiemą ėjo du keliai: 
pagrindinis —  iš šiaurės ir ūkinis —

15 Rankraštinė ir ikonografinė medžiaga 
pradėta rinkti 1955 m. pradžioje. SMRGD, 
S. P i n k u s ,  Panemunės (Gelgaudų) pi
lies istorinė apybraiža, 1955 m., p. 1— 84.

16 1956 m. K. Mekas atkasė rytinio korpuso 
vidaus sienas ir šiaurės rytų bokšto lie
kanas. 1959— 1960 m. E. Milčiūtė atkasė 
rytinio korpuso rytinę sieną, šiaurinio 
korpuso rūsius, iškasė eilę perkasų įvai
riems klausimams patikslinti. Jos darbų 
ataskaitos saugomos Mokslinės-metodinės 
kultūros paminklų apsaugos tarybos 
archyve.

17 1954— 1955 m. pilies architektūrą tyrinė
jo architektai: A. Umbrasas ir J. Śeibo-
kas. Jie atliko 20 pilies mūrų zondavimų
ir iškasė 14 šurfų. 1958— 1959 m. pilies

iš šiaurės vakarų. P ilį iš šiaurės, ry
tų ir pietų supo tvenkiniai.

Panemunės pilis nebuvo krašto 
gynybai skirta tvirtovė, o tipiška 
XVII a. pradžios feodalo pilis su gy
nybiniais įrengimais, gyvenamaisiais 
ir ūkiniais pastatais. Pilies sienų 
storis, plytų rišimo būdas, patalpų 
anfiladinis išplanavimas, pagrindinės 
konstrukcijos, langai, šaudymo an
gos, fasadų apdaila leidžia ją priskir
ti prie tipiškų renesanso statinių. Ta
čiau pilies architektūros formose yra 
taip pat gotikos palikimo.

Rytinis korpusas stačiakampio 
plano (29,9 m X 13,3 m), jame gy
veno pilies šeimininkai Eperješai.

Korpuso kambariai ir kitos patal
pos išplanuotos anfiladiškai. Jei kitų 
pilies korpusų patalpos išdėstytos 
viena eile, tai rytiniame korpuse —  
dviem. Antrojo aukšto šiaurinėje da
lyje buvo svetainė.

Dvišlaitis korpuso stogas uždeng
tas plokščiomis čerpėmis. Stogo nuo
lydžius padiktavo renesansiški lygių  
plokštumų frontonai.

Pamatai be bankečių, įleisti jie iki 
2 m, mūryti iš plytų ir vieno kito 
akmens; sienos renesansinių p ly tų 20, 
renesansiškai rištų. Sienų storis išori
niame rytų fasade —  3,5 plytos, o

architektūrą tyrinėjo architektai: 2. Si
mona vičius ir A. Urbštas. Jie iškasė 25 
šurfus, atliko 80 zondavimų. Tyrinėjimus 
užbaigė architektas 2. Simonavičius 
1960 m. Jis išmatavo pilį ir suformulavo 
projektinius pasiūlymus jai restauruoti. 
Tyrimų ataskaita SMRGD, 2. S i m o n a 
v i č i u s ,  Panemunės pilis Vytėnuose, 
1958— 1959 m. architektūrinių tyrimų ata
skaita, 1961, p. 1— 303.

18 SMRGD, 2. S i m o n a v i č i u s ,  Panemu
nės pilis Vytėnuose, 1958— 1959 m. ar
chitektūrinių tyrimų ataskaita.

19 Ten pat, išv. 20.
20 Plytų ilgis —  28,3— 29,9 cm, plotis —  

13,6— 14,3 cm, storis —  7,5— 8,4 cm.
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kiemo sienų —  3 plytų. Skersinės v i
daus sienos yra dviejų (60— 62 cm) 
ir vienos (30 cm) plytos storio. Ant
rojo aukšto sienos —  paplonintos. 
Rūmų korpuso rytinė siena nuo 
šlaito paremta dviem kantraforsais.

Išorinės fasadų sienos, tiek sta
tant, tiek rekonstruojant glaistytos 
smulkaus žvyro, smėlio ir kalkių p il
kos spalvos tinku (pilka spalva —  
nuo įmaišytų pelenų). Pilką tinką 
pagyvina horizontalios balto tinko 
juostos, balti langų glifai, kampų 
rustai * ir karnizai. Į kiemo fasadų 
tinką pelenų nedėta. Be to, jie bal
tinti kalkėmis. Taip pat tinkuotas ir 
baltintas trijų  eilių karnizas, o že
miau jo —  baltintas trijų  plytų eilių  
frizas.

Langai irgi renesansiški: 128—  
138 cm pločio ir 170— 180 cm aukš
čio. Jų sąramos —  pusės apskritimo 
spindulio aukščio. Išorėje langai ap
rėminti įstrižais nuplautais glifais. 
Palangės —  horizontalios, per visą 
sienos storį, uždengtos lentomis. Lan
gai įstiklinti mažais keturkampiais 
stiklais švino rėmeliuose 21. Tiek rū
sių, tiek pirmojo, tiek antrojo aukštų 
langų grotos —  metalinės. Prie abie
jų aukštų langų —  medinės langinės. 
Pirmuoju pilies statybos laikotarpiu 
tokie patys buvo ir kitų korpusų 
langai.

Rytinio korpuso fasado papuoša
las yra pagrindinio įėjimo portalas 
su gotiška smaila arka, sukonstruota 
iš profiliuotų plytų.

Durys be staktų, jų varčios užka
bintos ant kronšteinų**. Perdangos 
medinės, ant atvirų sijų. Grindys bu
vo išklotos degto molio plytelėmis 
(dydis —  21,7X21,7X4,6 cm).

Rytinio korpuso sandūroje su 
šiauriniu rasta laiptų narvelio lieka
nų. Laiptai į antrąjį aukštą spirališki. 
Pakopos išmūrytos ant arkučių. Jų 
konstrukcija plytos storio22.

Kadangi rytinis korpusas buvo 
pagrindinis gyvenamas namas, jame 
yra ir virtuvė, du priestatėliai pa
plavoms išp ilti23, taip pat tualeto 
kabinos. (Po vieną jų buvo korpuso 
antrojo aukšto šiaurinėje salėje ir 
prie svetainės.)

Rytinis pilies korpusas įrengtas 
dar Eperješo: kambariai buvo apkū
renami renesanso stiliaus polichro- 
muotų koklių krosnimis ir renesan- 
siškais židiniais. Neapšildomos buvo 
tik dvi patalpos. Krosnys ir židiniai 
stovėjo prie išilginių vidaus sienų.

K iti korpusai, Janušui Eperješui 
gyvam esant, nebuvo užbaigti, o kai 
kurie net pradėti.

Šiaurinio korpuso sienų plytos 
rištos tuo pačiu pirminiu skiediniu 
kaip ir rytinio korpuso. Šiaurinis kor
pusas —  siauriausias ir ilgiausias iš 
visų pilies korpusų (plotis —  6,7 m, 
ilgis 62,6 m). Korpuso dalis prie ry
tinio korpuso pirmuoju statybos lai
kotarpiu buvo dviejų aukštų, o k i
ta, prie vakarinio korpuso, vieno.

Išorinės korpuso sienos vakaruose 
pasuka į pietus, į vakarinį korpusą.

( □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ o

* Rustika —  išorinės pastato sienos arba jos 
dalies apdaila iš keturkampių lygių ak
menų (rustų) neglaistytu arba grubiai ap
tašytu paviršiumi.

21 SMRGD, E. M i l č i ū t ė ,  Panemunės pilies 
archeologiniai tyrinėjimo darbai, 1959, 
p. 49.

** Kronšteinas —  bet kurios medžiagos pa- 
spyra sunkumams paremti, prilaikyti

22 SMRGD, 2. S i m o n a v i č i u s ,  Panemu
nės pilis Vytėnuose, 1958— 1959 m. 
architektūrinių tyrimų ataskaita, išv. 115.

23 Vienas jų įrengtas vėliau, XVIII a. pa
baigoje. Jų liekanų atkasta 1959 m. 
rugsėjo mėnesį. SMRGD, E. M i l č i ū t ė ,  
Panemunės pilies archeologiniai tyrinėji
mo darbai, 1959, p. 50.
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Tas sienos lūžis yra arti prie spėja
mos vartų vietos. Korpuso dalis už 
lūžio pristatyta kiek vėliau.

Tik užbaigto šiaurinio korpuso 
išorinė šiaurinė siena, kol dar nebu
vo šiaurės vakarų bokšto, per visą 
fasado ilg į (71,72 m) yra buvusi dvi
aukštė; iki jos lūžio buvusios langų 
angos. Vienaaukštis korpusas su 
vienšlaičiu stogu ir vartais šliejosi 
kieme prie tos sienos nuo jos lūžio 
(per 50,89 m nuo rytinio korpuso) iki 
korpuso šiaurės vakarų kampo. Viso
je to korpuso išorinėje šiaurinėje sie
noje (kol nebuvo šiaurės vakarų 
bokšto —  20,83 m), yra buvusios var
tams apsaugoti šaudymo angos. 
Korpuso sienų storis prie vartų —  
1,23— 1,25 m.

Po šiauriniu korpusu iškastas rū
sys, kuris paėjo ir po vakariniu kor
pusu. Korpuso šiaurinėje sienoje 
1959 m. buvo atidengtos dvi angos, 
taip pat atkastas dar ir rūsio lan
gas, išeinąs į šiaurinio korpuso išorę 
šiaurėje 24.

Laiptai į šio korpuso antrąjį aukš
tą —  sraigtiniai. Buvo atkastas tų 
laiptų iš paprastų, apvaliai aptašytų, 
plytų išmūrytas ir tinkuotas stulpe- 
lis-porankis. Aptikti taip pat antri 
sraigtiniai laiptai, rasta išlikusių jų 
pakopų liekanų.

Siauriniame korpuse taip pat 
įrengtas priestatėlis virtuvės papla
voms išpilti.

Siaurinis korpusas iš pradžių bu
vo uždengtas plokščių čerpių stogu. 
Kartu su plokščiomis čerpėmis rasta 
ir olandiškų čerpių, kurios, matyt, 
buvo atvežtos vėliau.

Iš šiaurinio korpuso situacijos ir 
plano savybių galima padaryti išva

dą, kad jis turėjo ūkinę ir iš dalies 
taip pat gynybinę paskirtį.

Kadangi žemės paviršiuje to 
korpuso liekanų nėra, sunku dar ką 
apie jį pasakyti.

Tyrim ai parodė, kad, pastačius 
rytinį korpusą ir beveik užbaigus 
šiaurinį, statyta vakarinė ir pietinė 
pilies dalys.

Pradžioje buvo pastatyta maždaug 
10 m ilgio išorinės vakarinio korpu
so sienos dalis, prie galų paliekant 
štrabus būsimoms sienoms rytų ir 
pietų kryptimis. Bet vėliau vakarinio 
korpuso išorinės sienos kryptis pa
keista. Ji visa pasukta labiau į va
karus iki numatomos pietinio kor
puso kiemo fasado sienos.

Kažkodėl vėliau, atsisakius kor
puso kiemo fasado statybos, išorinė 
to korpuso siena paversta grynai gy
nybine: joje išmūrytos šaudymo an
gos, o kieme pastatyta medinė gale
rija šauliams. Iš vakarų pilies tere- 
nas mažiausiai apsaugotas, nes kiemo 
šlaitai čia žemesni. Todėl vakarinė 
gynybinė siena išmūryta aukštesnė 
ir storesnė. Be to, joje trys šaudymo 
angų eilės. Kieme buvusios medinės 
galerijos statramsčiai įm ūryti į sieną, 
per 147 cm vienas nuo kito. Prie sie
nos šiaurės vakarų kampo prim ūry
tas nedidelis kontraforsas 25.

Taigi pirmajame pilies statybos 
laikotarpyje vakarinio korpuso ne
buvo. Vietoje jo kiemą iš vakarų 
uždarė aukšta gynybinė siena su 
šaudymo galerijomis.

Janušo Eperješo pilies ansamblis 
aplink vidaus kiemą buvo suformuo
tas, pastačius pietinį korpusą ir du 
cilindrinius bokštus —  pietryčių ir  
pietvakarių. Abu bokštai pirminėje

24 SMRGD, E. M i 1 č i ū t ė, Panemunės pilies 25 SMRGD, E. M  i 1 č i ū t ė, Panemunės pi-
archeologiniai tyrinėjimo darbai, 1959, lies archeologiniai tyrinėjimo darbai,
p. 56. 1959, p. 26.
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fazėje buvo tik keturių aukštų26. 
Šioms ansamblio dalims panaudotas 
antras ir trečias pamatų skiediniai27. 
Pietryčių bokštas netrukus nuvirto.

Pietinio korpuso išorinės gynybi
nės sienos tąsa nuo rytinio korpuso 
išmūryta storesnė. Sienos centrinėje 
dalyje iš kiemo tuo metu pristatytas 
dviejų aukštų namas su rūsiais, o 
korpuso rytiniame gale —  renesansi
nė dviaukštė arkada. J i buvo labiau 
įtraukta prie išorinės fasado sienos 
ir žemesnė už dabar iš kiemo matomą 
barokinę arkadą. Pietinio korpuso 
dviaukščio pastato skersinės sienos 
nebuvo išmūrytos, nors joms ir pa
likti štrabai. Prie pietinės išorinės 
sienos vakarinio galo iš kiemo buvo 
pristatytas vienaaukštis ūkinis pa
statas, dengtas vienšlaičiu stogu.

Pietinės išorinės korpuso sienos 
rytiniame gale, už arkados, buvo 
gražiu renesansiniu apvadu pa
puoštas išėjimas į pietus, o nuo jo 
į Nemuną leidosi laiptai. Tai vienin
telis pilyje renesansiniu apvadu pa
puoštas portalas. Jo apvadai pana
šūs į Simno bažnyčios apvadus.

Priešingoje nuo šio portalo pie
tinio korpuso pusėje, kiemo fasade 
esančios durys papuoštos gotišku 
profiliuotų plytų apvadu. Langai 
pietinio korpuso kiemo fasade buvo 
tokie pat, kaip ir rytiniame.

Prisiminus Janušo Eperješo tes
tamento sakinį, kuriame tvirtina- 
nama, kad neužbaigtos pilies staty
bą galima užbaigti per metus, ir ty
rimais nustačius, kas pirmuoju la i
kotarpiu jau buvo pastatyta ir kas 
dar neužbaigta, galima rekonstruoti

visos pilies vaizdą. Pilies ansamblį, 
apie 1604— 1610 m. sudarė: gyvena
masis (rytinis) ir ūkinis (šiaurinis) 
korpusai, vakarinė gynybinė siena 
su šaudymo galerijomis, pietinė gy
nybinė siena bei prie jos prisišlie
ję —  renesansinė arkada, du pasta
tai, vienaaukštis ir dviaukštis, ir du 
keturaukščiai cilindriniai gynybi
niai bokštai (pietryčių bei pietva
karių). Buvo nebaigtų statyti pilies 
dalių: pietiniame korpuse dviaukš
čio korpuso ir arkados antrieji 
aukštai, taip pat vienaaukštis pasta
tas, o šiauriniame korpuse —  antra
sis aukštas. Nebuvo užbaigti tin
kuoti kai kurie fasadai.

Kadangi medžiagų buvo priruoš
ta, per artimiausius po testamento 
surašymo metus darbai turėjo būti 
tęsiami. Tėvo valią vykdė Janušo 
įpėdiniai, kuriems kilo naujų idėjų, 
nes konstruktyviniai ir stilistiniai 
pilies pastatų pakitimai rodo, kad 
tas idėjas įgyvendino jau kiti sta
tybininkai.

Tokios grandiozinės statybos ne
galėjo būti vykdomos be architekto, 
todėl kyla klausimas, kas galėjo 
vadovauti Eperješo pilies statybai?

Rašytinių žinių apie tai neužtik
ta. Bet yra duomenų bent jau hi
potezei iškelti. Eperješui padėti ga
lėjo šeimos draugas, Vilniaus pilies 
architektas ir horodničius Petras 
Nonhartas. Pastarasis turėjo su Ja- 
nušu Eperješu ir Raudonės pilies 
savininku Krišpinu Kiršenšteinu 
bendrų reikalų. Iš didžiojo kuni
gaikščio jie nuomodavo teisę rinkti 
m uitus28. Nonhartas lankydavosi

26 SMRGD, Ž. S i m o n a v i č i u s ,  Panemu
nės pilis Vytėnuose, 1958— 1959 m. ar
chitektūrinių tyrimų ataskaita, išv. 23.

27 Sienų ir pamatų skiediniai skirtingi. Apie
pamatų skiedinius žinios paimtos iš 
A. Urbšto sudarytos Panemunės pilies pa

matų chronologijos schanos, SMRGD.
28 CGADA, f. 389 (Lietuvos metrika), ap. 

I A, vien. 86, dok. 539; ten pat, vien. 
85, 1. 270— 271; ten pat, vien. 88,.
1. 126a— 128a.
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pas minėtuosius feodalus taip pat 
kunigaikščio miškų nuomojimo ir 
paruoštos miško medžiagos reika
lais 29. Be to, Kiršenšteino ir  Eper- 
ješo dvarų kaimynystėje, Veliuonos 
paviete, Nonhartas turėjo tris kai
mus: Kubilius, Pakutenus ir Bajo
rėlius. Tuos kaimus jis atidavė k i
tam Eperješo prieteliui —  Ariogalos 
tijūnui Sebastijonui Kenstortui, iš
leidęs už jo savo dukterį Kristiną 30. 
1608 m. testamente Eperješas pave
da globoti po savo mirties žmoną ir 
vaikus Raudondvario savininkui Jo
nui Dzievialtauskui, Raudonės savi
ninkui Krišpinui Kiršenšteinui, M y
kolui Bžostovskiui, taip pat Sebas
tijonui Kenstortui, Jonui Jarmolai 
ir Vilniaus karališkosios pilies ar
chitektui Petrui Nonhartui. 1611—  
1612 m.31 Goiceniškių dvarelyje
(5 km nuo Benekainių) Nonharto 
statytame gynybiniame name pi
laitėje yra kai kurių panašių sti
listinių ir konstruktyvinių paralelių 
su Panemunės pirminiu ansambliu. 
Todėl Nonhartas galėjo Eperješui 
daug ką patarti, o gal ir pilį su
planuoti.

B a r o k i n ė  p i l i e s  r e k o n 
s t r u k c i j a .  Apie naujus savinin
kus po Janušo Eper ješo sužinome iš 
jo vaikaičių —  Adomo Chrižoslomo, 
Kristupo Eperješo sūnaus, liud iji
mo, 1674 m. lapkričio 14 d. duoto 
savo broliui Florijonui Stanislo
vui 32, taip pat iš jų motinos Barbo
ros Eperješienės 1663 m. birželio 
15 d. Panemunės pilyje rašyto tes
tamento33. Iš šių dokumentų paaiš

29 Ten pat, vien. 86, dok. 758.
30 Ten pat, vien. 88, 1. 24a— 25.
31 M. M  o r e 1 o w s k i, Zarysy syntetyczne 

ziemi Wileńskiej, W ilno, 1940, p. 69.
32 CVIA, Žemaičių žemės teismo 1674—

1675 m. aktų knyga, f. SA Nr. 14707,
1. 45— 54 (46— 57). Analogiškas Florijono

kėjo, kad Janušas Eperješas paliko 
tris sūnus: Kaimo pavieto pastali
ninką Kristupą, žemaičių stalininką 
Jurgį ir  Joną Eperješus. Panemu
nės dvarą jie paveldėjo lygiomis 
teisėmis. Vėliau Jurgis Eperješas, 
atpirkęs iš savo brolio Jono jo da
lį, abi —  savo ir atpirktąją —  dalis 
padovanojo broliui —  Kauno pasta
lininkui —  Kristupui Eperješui. Pa
nemunės šeimininku beveik 60 me
tų iki savo mirties (sprendžiant iš 
jo sūnų bylinėjimosi su Gruževs- 
kiais,—  prieš 1668 m.) buvo Janušo 
Eperješo sūnus, Kauno pastalinin
kas Kristupas Eperješas. Iš Vladis
lovo Vazos 1639.X.25 d. dekreto ir 
Kerbedzio padaryto pilies archyvo 
aprašo žinome, jog 1638 m. vienuo
lė Stankevičiūtė-Bielevičiūtė ir jos 
broliai dėl Panemunės dvaro buvo 
iškėlę Eperješams bylą 34. Bet ta ne
laimėta byla ir užsibaigė Stankevi- 
čių-Bielevičių giminės pretenzijos. 
Pagal tą patį Kerbedzio aprašą, 
1666 m. Eperješai bylinėjosi taip 
pat su Gorpais ir Radzevičiais. Apie 
1668 m. jie bylinėjosi ir su savo 
svainio Gruževskio šeima dėl Pa
nemunės dvare buvusių įvairių jų 
daiktų.

Kristupas Eperješas rekonstravo 
savo tėvo statytą pilies ansamblį. 
Nors tikslių rekonstrukcijos metų 
nepavyko nustatyti, žinoma, kad 
dideli statybiniai darbai buvo at
likti XVII a. viduryje. Tai liudija 
kasinėjimų metu rasti herbiniai po- 
lichromuoti krosnių kokliai su K ris
tupo Eperješo inicialais ir 1649 m.

Stanislovo Eperješo liudijimas broliui 
Adomui, ten pat, 1. 55— 64 (58— 67).

33 CVIA, Raseinių žemės teismo 1664 m.
aktų knyga, f. SA, Nr. 14686, 1. 248—  
249 f 2 58__2591

34 ЦГАДА, ф. 379, KH. 319, лл. 333— 338a; 
CVIA, ф. 525, ар. 15 в. 1096, 1. 414— 425.
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data35. Krosnis keičiant, buvo pa
keistas ir visas pilies stilistinis rū
bas, ji buvo subarokinta. Kristupo 
Eperješo samdyti mums nežinomi 
statybininkai XVII a. viduryje kiek 
pakeitė pilies planą, o fasadams su
teikė baroko stiliaus bruožų. Dau
guma langų ir durų buvo perkelta 
į kitas vietas, juos išdėstant taisyk
lingai. Pakeisti tų langų ir durų dy
džiai ir formos. Pastatyti du nauji 
bokštai: šiaurės vakarų ir šiaurės 
rytų, prie pietinio korpuso vietoje 
renesansinės pastatyta nauja baro
kinė arkada. Korpusai taip pat ne
išvengė kai kurių planinių bei 
funkcinių pakeitimų: rytinio korpu
so antrojo aukšto šiaurinė salė re
konstrukcijos metu buvo paversta 
šeimos koplyčia36. Greičiausiai to
dėl buvo užmūrytos salės durys 
į senuosius laiptus. Nauji sraigti
niai laiptai į antrąjį aukštą buvo 
įrengti korpuso viduryje, vestibiu
lyje. Viduje pakeistos grindys. K lo 
tos didesnės (iki 27 cm) kvadratinės 
(5 cm storumo) grindų plytos ir to
kio pat formato bazalto plokštės. 
Molio asla pakeista lentų grindimis. 
Rytiniame korpuse taip pat užmū
rytos sanitarinės kabinos. Bet ryš
kiausių pakitimų padaryta fasaduo
se. Langai iškirsti kiek kitose, kaip 
anksčiau, vietose, jie gerokai pa
aukštinti. Segmentinės sąramos nu
žemintos iki vienos aštuntosios spin
dulio ilgio. Palangėse iškirstos nišos, 
jose padaryti suoliukai, uždengti 
lentomis37. Rytinio korpuso kiemo

fasado antrojo aukšto langai, baro
ko laikotarpiui baigiantis, išmūryti 
stačiakampiai ir papuošti sandri- 
kais, kuriais visi pilies langai pa
sipuošė tik klasicistinės rekonstruk
cijos laikotarpiu. Baigiantis barokui, 
paradinis rytinio korpuso įėjimas bu
vo aprėmintas stačiakampiu portalu, 
žymiai platesniu už buvusį gotišką
jį. Duryse atsirado staktos. Kristu
pui Eperješui pilyje šeimininkau
jant, prie rytinio karpuso prista
tytas penkiakampis šiaurės rytų 
bokštas. Įdomu, kad jis, dar neuž- 
miršus renesanso tradicijų, apjuos
tas bendru korpuso karnizu, pana
šiai, kaip buvo padaryta Goiceniškių 
gynybiniame name, kaimyninėje 
Raudondvario pilyje bei kituose re
nesanso tiek gynybiniuose, tiek ir  
kulto pastatuose.

Siauriniame korpuse taip pat 
kai kas pasikeitė. Iš atkastų mūrų 
paaiškėjo, kad XVII a. viduryje iš
kirstas naujas įėjimas iš kiemo į ry
tines to korpuso patalpas, taip pat 
išmūrytas pusapvalis laiptų narve
lis. Kadangi rytinio korpuso visų 
fasadų neišliko, sunku ką nors pa
sakyti apie to korpuso langų pakei
timus. Jie greičiausiai taip pat su- 
barokinti.

Rekonstrukcijos metu, pastačius 
flankuojantį cilindrinį šiaurės vaka
rų bokštą, korpuso vakarinė dalis 
su vartais buvo patikimai apsaugo
ta. Bokštas atitrauktas nuo pilies 
kampo, kad būtų galima šaudyti 
išilgai korpuso išorinės sienos. Prie 
to bokšto pastatyta patalpa į kiemo

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

35 Įrašai apie herbinį kartušą: К -E K  (rzy- jos tėvai ir vaikai palaidoti. CVIA, f. SA,
sztof) E (peryeszy), P-K P (odstoly) Raseinių žemės teismo 1664 m. aktų kny-
K (owieński), R —  16— 49 R (oku) 1649. ga, N l  14686, 1. 248a.

36 Barboros Eperješienės 1663 m. birželio 37 SMRGD, 2. S i m o n a v i č i u s ,  Panemu-
15 d. testamente sakoma, kad ji būtų pa- nės pilis Vytėnuose, 1958— 1959 m. archi-
laidota pagal augustionų bažnyčios apei- tektūrinių tyrimų ataskaita, iš v. 30, 102,
gas mūrinėje Panemunės bažnytėlėje, kur 122.
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pusę. Kasinėjimų metu bokšto kak
lelio pamatuose užtiktos lentinių 
klojimų žymės. Todėl manoma, kad 
bokštas statytas vėliau, kaip vakari
nė gynybinė siena38. Keturaukštis 
pietryčių bokštas tuo metu buvo 
jau nuvirtęs. Siaurės vakarų bokš
tui pristačius tris aukštus, jis tapo 
šešiaaukštis. Šaudymo angos, nišų 
su išoriniu piltuvu tipo, pritaikytos 
atraminiams šautuvams (hakenbiuk- 
sams). Stebėjimo plyšiai —  kryžiukų 
formos. Dalis angų dekoratyvinės, 
šaudyti netinkamos.

Keturaukštis pietvakarių bokš
tas XVII a. viduryje taip pat pa
aukštintas, pristačius dar tris aukš
tus. To bokšto senosios patrankų 
šaudymo angos pritaikytos atrami
niams šautuvams, o kai kurios iš 
jų —  visai užmūrytos. Abiejų bokš
tų aukštis ik i stogo vienodas —  
26,5 m. Bokštų sienų storis —  1,22—  
1,25 m.

Statant šiaurės vakarų bokštą, 
nugriautas vakarinę gynybinę sieną 
remiąs kontraforsas. Prie vakarinės 
sienos, jos centrinės dalies kiemo 
pusėje buvo padėti pamatai ir, ga
limas daiktas, pristatytas vienaaukš
tis pastatas.

Pietinis korpusas baroko epocho
je buvo paverstas centriniu pilies 
korpusu. Jo vakariniame gale pa
statytos trys skersinės vidaus sie
nos, renesansinė arkada užmūryta, 
priešais ją labiau į kiemą išmūryta 
nauja aukštesnė barokinė arkada. 
Čia antrajame aukšte įrengtas kam
bariukas, pietų fasado sienoje iš
mūrytos dvi langų angos. Įdomu 
tai, kad vienintelis baroko laikotar

pio židinys įrengtas plonoje antro
jo aukšto arkados sienoje. Per tos 
arkados antrąjį aukštą padarytas 
įėjimas iš pietinio korpuso į ry tin į39. 
Pietiniame korpuse, išmūrijus v i
daus sienas, įrengtas antrasis aukš
tas. Renesansiniu apvadu papuoštas 
išėjimas į pietus, Nemuno link, kaž
kodėl užmūrytas, o laiptai nu
griauti.

Pasikeitė kiemo fasado durys ir 
langai. Korpuso centrinis įėjimas iš 
kiemo buvo papuoštas barokiniu 
portalu, langai subarokinti ir tai
syklingai išdėstyti.

Baroko laikotarpiu perstatytos 
pilies krosnys. Jų kokliai polichro- 
muoti, su reljefiniais augaliniais ir 
figūriniais motyvais, taip pat su 
herbiniais kartušais, Kristupo Eper- 
ješo inicialais. Dvylikoje pietinio 
korpuso patalpų buvo pastatytos 
keturios krosnys ir įrengti trys ži
diniai.

Pietinio korpuso vestibiulyje 
buvo įrengti tiesių maršų renesan
siniai laiptai —  vieninteliai tokie 
p ily je 40.

Išorės fasadų apdaila išliko re
nesansinė: jie tinkuoti pilku tinku, 
papuošti baltomis horizontaliomis 
juostomis, baltais karnizais, frizais, 
kampų rustais. Kiemo fasadai bu
vo nutinkuoti paprastu tinku ir iš
baltinti.

XVII a. viduryje ir antrojoje 
pusėje nežinomi statybininkai kie
mo fasadus, daugiausia jų langus ir 
duris, subarokino, tačiau pilies pla
nas ir architektūra tebeliko rene- 
sansiški.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

» SMRGD, E. M i l č i ū t ė ,  Panemunės pi- nės pilis Vytėnuose, 1958— 1959 m. ar-
lies archeologiniai tyrinėjimo darbai, chitektūrinių tyrimų ataskaita,' išv. 146
1959, p. 26. ir 31.

89 SMRGD, 2. S i m o n a v i č i u s ,  Panemu- 40 Ten pat, išv. 143 ir Į1O.
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Kristupui Eperješui mirus, Pa
nemunės dvaras ir pilis atiteko jo 
sūnui Adomui Chrižoslom ui41.

Tolesnes apytikres pilies šeimi
ninkų keitimosi žinias turime iš 
Kerbedzio 1836 m. paruošto Pane
munės archyvo aprašo.

Pagal tą aprašą apie 1670 m. 
Adomas Chrižoslomas Panemunės 
dvarą atidavė žmonai ir išmokėjo 
kraitpinigius dukterims: Dauman- 
tienei ir Medekšienei. Kaip rodo 
Kerbedzio pažymėti faktai, nuo 
1670 m. finansiniai Eperješų reika
lai nebuvo geri; Eperješai paeiliui 
užstatinėjo Panemunės dvaro dalis 
dvarininkams.

Apie 1694 m. Eperješai už 5000 
lenkiškų auksinų Panemunės dvaro 
palivarką Sendvarį užstatė Žemai
čių vyskupystės kapitulai.

1706 m. Dombskio piniginį ieš
kinį Eperješams reikėjo padengti iš 
Panemunės dvaro. 1711 m. su Eper- 
ješais bylinėjosi dvarininkas Na- 
zurskis, kuris taip pat turėjo pini
ginių pretenzijų. Joms patenkinti 
užstatytas Panemunės dvaro pali
varkas Naujadvaris. Nuo 1712 m. 
pilies archyve kaupėsi vis daugiau 
įvairių bylų dėl Eperješų skolų 
dokumentų. Visas tas skolas reikėjo 
padengti iš dvaro ūkio.

Visi tie faktai rodo, kad XVII a. 
pabaigoje ir XVIII a. pirmaisiais 
dešimtmečiais Eperješų ūkiniai ir 
finansiniai reikalai vis blogėjo. Su
prantama, kad dvaro pastatai buvo

41 Adomo Chrižoslomo ir jo brolio turto da
lybų rašte-liudijime sakoma: „ . . .  dostalą
się mnie Maiętność Poniemunie nazwana
■w xięstwie Żmuidzkim w powiecie Wie-
ląskim nad Rzeką niemnem lerzącą. To
iest Zamek murowany z Budowaniem w
sobie będącym у z Budowaniem Folwar
kowym у Gumiennym przy zamku zo
stającym. . Л  CVIA, f. SA, Raseinių że-

mažiau prižiūrim i. Be to, tokiam 
dideliam pilies ansambliui remon
tuoti ir išlaikyti reikėjo lėšų ir 
rūpesčio. Ir vieno, ir kito nebuvo, 
todėl XVIII a. pirmojoje pusėje pi
lis jau gerokai apleista. Tai liudija, 
1753 m. p ilį ir dvarą parduodant, pa
darytas jų inventorinis aprašymas: 
buvę keturi tvenkiniai išdžiūvę, iš 
keturių malūnų likęs vienas, ant 
kalnelio į rytus nuo rytinio korpuso 
buvęs pastatas —  be stogo, visiškai 
sugriuvęs, pilies krosnys suirę ir 
t. t.42 Gaila, dingo ar dar nesurasti 
1764 m. A. Gelgaudo byloje su Ka- 
sakauskiais43 paminėti Panemunės 
dvaro ir pilies 1676 m., 1729 m.44 
ir 1705, 1708, 1709 m.45 inventori
niai aprašymai. Iš tų aprašymų ga
lima būtų pasisemti apie p ilį dau
giau žinių.

Iš atskirų archyvinių dokumentų 
galima nustatyti, kas buvo jos šei- 
minininkai tuo pilies smukimo lai
kotarpiu.

Kada mirė Adomas Chrižoslo
mas Eperješas, tikslių žinių nėra, 
bet greičiausiai tuoj po 1670 m etų46, 
nes tais metais jis dvarą ir p ilį ati
davė valdyti savo žmonai.

1730 m. Panemunės dvaro ir pi
lies savininku tikrai buvo Skirsne
munės seniūnas karališkasis pulki
ninkas Antanas Eperješas47. T ik
riausiai jis juo buvo jau ir 1724 m., 
nes tų metų gruodžio 14 d. jis byli
nėjosi dėl pabėgusio iš Panemunės 
dvaro baudžiauninko 48.

mes teismo 1674— 1675 m. aktų knyga, 
Nr. 14707, 1. 45 a.

42 CVIA, f. 525, ap. 2, b. 8, 1. 1— 13.
43 CVIA, f. 525, ap. 8, b. 33.
44 CVIA, f. 525, ap. 8, b. 33, 1. 19a.
45 Ten pat, 1. 20.
43 Ten pat, ap. 15, b. 1096, 1. 414— 425.
47 Ten pat, ap. 8, b. 33, 1. 9— 10, 22 a.
48 Ten pat, I. 20, 25.
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XVIII a. viduryje Panemunę 
valdė Širvintų ir Maišiagalos seniū
nas Jonas Eperješas ir  jo žmona 
Bogumiła (iš Radutų giminės) Eper- 
ješienė. Pašliję Panemunės dvaro 
reikalai ir persikėlimas gyventi ki
tur privertė Eperješus dvarą ir  
p ilį parduoti. Maišiagalos bažnyčios 
1849 m. kronikoje49 minimas fun
datorius Ukmergės teismo seniūnas 
Jonas Eperješas ir  buvo paskutinis 
savo protėvių pilies savininkas; jis 
taip pat buvęs Širvintų ir Maišia
galos seniūnas.

1753 m. Jonas Eperješas ir  jo 
žmona Bogumiła Panemunės dvarą 
ir p ilį pardavė Gulbinų seniūnui 
baronui pulkininkui Leonui Igelst- 
romui. Apie tai kalba 1753 m. spa
lio 15 d. pardavimo metu padarytas 
inventorinis aprašymas50. Dar anks
čiau, 1753 m. vasario mėn., Igelst- 
romas buvo nupirkęs to dvaro da
l į —  N aujadvarį5I. Bet jau po šeše- 
rių metų, prireikus pinigų, 1759 m. 
Panemunės dvarą ir «Eperješų pi
laitę» (taip akte pavadinta pilis) jis 
pardavė Akmenės seniūnui, Lietu
vos Didžiosios Kunigaikštystės vė
liavininkui, Andriaus Gelgaudo sū
nui Antanui Gelgaudui ir  jo pirma
jai žmonai Karolinai Oskierkaitei52.

Gulbinuose 1759 m. kovo 19 d. 
rašytame pardavimo sutarties akte 
pažymėta, kad už Panemunės dva
rą ir p ilį Igelstromas gavo 19 000 
talerių. Buvo susitarta, kad 17 000 
talerių Gelgaudas sumokės, suda
rant dokumentus, o už likusius 2000 
talerių išpirks Kauno pastalinin

kams Eperješams ir  Niemcevičiui 
užstatytus palivarkus. Pagal 1759 m. 
gegužės 2 d. intromisijos aktą53 
Antanas Gelgaudas ir jo žmona K a
rolina Oskierkaitė paskelbti Pane
munės dvaro ir pilies šeimininkais. 
Panemunės dvaras 1595— 1753 m.—  
158 metus —  išbuvęs Lietuvoje įsi
kūrusių vengrų kilmės sulenkėjusių 
feodalų Eperješų tėvonija, 72 me
tams perėjo į kitų feodalų —  G el
gaudų—  rankas, kurie apleistą p ilį 
nutarė paversti savo reprezentacine 
rezidencija.

K l a s i c i s t i n ė  p i l i e s  r e 
k o n s t r u k c i j a .  Įgijęs Panemu
nę, Gelgaudas privalėjo mokėti anks
tesnio šeimininko skolas. 1771 m. 
jis išmoka 14 000 lenkiškų auksinų 
Smolensko vaivadijos poručikui Jo
kūbui Eperješui54.

Akmenės, vėliau Tverų, seniūnas 
Antanas Gelgaudas netrukus iškilo 
į aukštus Žemaičių kunigaikštystės 
postus. Juos pasiekti Gelgaudui pa
dėjo antrosios jo vedybos su turtin
ga ir įtakinga našle Barbora Judic- 
kaite-Tyzenhauziene, buvusia Kazi
miero Tyzenhauzo žmona. Iš jos 
1783.IX.23 d. testamento55 atrodo, 
kad tos vedybos įvyko apie 1778 me
tus; tais metais ji padovanojo Gel
gaudui dalį savo dvarų. Tuo laiku 
Antanas Gelgaudas turėjo Žemai
čių kašteliono titulą, o nuo 1783 ik i 
1795 m. jis užėmė aukštą Žemaičių 
seniūno postą56.

Minėtu 1783 m. testamentu Bar
bora Judickaitė-Gelgaudienė išdali
jo giminėms 300 000 auksinų, be ne-

49 VUB, A  — 2767.
50 CVIA, f. 525, ap. 8, b. 7, 1. 1— 2.
51 Ten pat., 1. 33, 1753.11.17 d. Naujadvaryje 

rašytas intromisijos aktas.
52 Ten pat, 1. 35.
53 To akto nuorašą žr. CVIA, f. 525, ap. 8,

b. 7, 1. 34.

54 1771.IX.26 d. išrašas iš teismo knygų 
CVIA, f. 525, ap. 8, b. 7, 1. 7.

55 Testamento nuorašą žr. CVIA, f. 525, 
ap. 8, b. 31, 1. 1— 2.

56 „Senovė", t. Il, p. 165.
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judamo turto. Jos vyrui Antanui 
Gelgaudui teko didelė nejudamo 
turto dalis ir 100 000 auksinų. Dalį 
pinigų Gelgaudienė paskyrė pen
kiems posūniams ir podukroms.

Vedybos su turtinga našle ne 
tik iškėlė smulkų bajorėlį į aukštą 
feodalinės visuomenės sluoksnį, bet 
leido jam, remiantis žmonos atsineš
tais turtais, įvykdyti kapitalinę 
Eperješų pilies rekonstrukciją. Ba
ronas Igelstromas, neilgai pilyje šei
mininkavęs, vargu ar pradėjo pilį 
remontuoti ir tvarkyti. Juo labiau, 
kad jam trūko lėšų. Todėl jis ir  
pardavė Panemunę už palyginti ne
didelę sumą.

Iš minėto Barboros Gelgaudie- 
nės testamento sužinome, kad toji 
turtinga feodale ilgesnį laiką gy
vendavo Vilniuje. Testamente ji 
prašo, kad po mirties būtų palaidota 
Vilniaus Dominikonų bažnyčioje, 
tačiau buvo palaidota Bernardinų 
bažnyčioje57. Antkapinę lentą su 
įrašu Gelgaudas įmūrijo 1784 m. 
liepos 24 dieną. Sie faktai rodo, kad 
Antanas Gelgaudas turėjo ryšių su 
Lietuvos sostine, kur tuo metu, 
1782— 1786 m., vienas pirm ųjų L ie
tuvos klasicizmo atstovų (M. Knak- 
fus) stato klasicistinį Vilniaus U ni
versiteto observatorijos fasadą58.

Tikslių metų, kada pradėta 
Eperješų pilies klasicistinė rekonst
rukcija—  nežinom, tačiau aišku, jog 
tokius didelius statybos darbus G el
gaudas galėjo atlikti, tik gavęs Že
maičių seniūno titulą, tai yra po 
1783 metų.

Apie pilies pastatus prieš re
konstrukciją galima spręsti iš 1753, 
1826, 1833 m. inventorinių aprašy
mų, taip pat palyginamojo 1840 m. 
su 1857 m. buvusio pilies ansamb
lio aprašymo.

1753 m. pilies interjerą reikėjo 
rekonstruoti, nes «krosnys —  visai 
sugriuvę» 59. Pilies aplinka taip pat 
buvo apleista: likęs tik vienas ma
lūnas, į šiaurę nuo pilies buvęs me
dinis palivarkas sugriuvęs, trys so
dai apaugę medžiais ir sulaukėję.

Rekonstrukcijos apimtį išaiškina 
minėtų inventoriaus aprašymų pa
lyginimas, taip pat archeologiniai ir 
ypač architektūriniai tyrimai.

Renesansinis pilies ansamblis su 
uždaru kiemu buvo perdirbtas 
į «U» plano rūmus su pagrindiniu 
korpusu centre ir dviem šoniniais 
korpusais. Didesni klasicistinės re
konstrukcijos darbai pradėti, nu
griaunant šiaurinį korpusą. Jo vie
toje buvo užtverta tvora, turėjusi 
I l mūrinių stulpų ir 2 vartus60.

Rytiniame korpuse pastatytos 
dvi naujos vidaus sienos. Koplyčios 
ir svečių salės pertvertos ir pavers
tos gyvenamaisiais kambariais. Kop
lyčia perkelta į šiaurės rytų bokš
tą 61. 1826 m. pilies inventoriniame 
aprašyme62 minimos bazalto grin
dys korpuso virtuvėje ir vestibiuly
je. Barokiniai langai buvo pažemin
ti, o segmentinės sąramos perdirbtos 
į stačiakampes. Langai papuošti 
sandrikais. X IX  a. pradžioje virtu
vės iš rytinio korpuso iškeltos į pie
tinio korpuso vakarinę dalį.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

57 „Kościół śś. Franciszka i Bernarda i kla
sztor ks. Bernardynów w Wilnie", Opra
cował W ł a d y s ł a w  Z a h o r s k i ,  
CVIA, f. 279, ap. 8, b. 10, sąs. 15, 1. 37.

58 Dr. W ł a d y s ł a w  T a t a r k i e w i c z ,
Dwa klasycyzmy —  wileński i warszaw
ski, Warszawa, 1921, p. 7.

59 CVIA, f. 525, ap. 8, b. 7, 1. 2.
60 1833 m. inventorinis aprašymas, Централь

ный государственный архив СССР в Ле
нинграде. ф. 384, оп. 32, д-505, л. 56 а.

61 SMRGD, 2. Simonavičiaus išv. 35.
62 Kauno miesto archyvas, f. SA, ap. 5, 

b. 374.
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Klasicistinės rekonstrukcijos me
tu, iš pamatų pristačius naują ry
tinio fasado sieną, pastatytas naujas 
vakarinis korpusas. Pertvarkytas ir 
jo vidaus planas: vienur naujos sie
nos pastatytos ant senų pamatų, ki
tur jos naujai išmūrytos nuo pat 
pamatų. Korpuso vakariniame fasa
de iškirstos stačiakampės langų an
gos. Taip pat nugriautas vakarinės 
išorinės korpuso sienos trečiasis 
aukštas. Toje sienoje buvusios dure
lės užmūrytos. Klasicistiniame kor
puse atsirado pavėlavusi baroko ti
po koridorinė sistema. Jo vidus ne
buvo užbaigtas: patalpos stovėjo be 
langų, perdangų, todėl jame nebuvo 
gyvenama. (Vakarinio korpuso ilgis 
44,46 m.)

Pietinį korpusą Gelgaudas pa
vertė reprezentaciniu. Iš pagrindų 
buvo perstatyta vakarinė viena
aukštė korpuso dalis, nugriaunant 
buvusio vienaaukščio pastato kiemo 
sieną ir pastačius naują per du 
aukštus. Virš vienaaaukštės dalies 
įrengtas antrasis aukštas su erdvia 
svetaine, kurios langai iškertami 
pietinėje fasado sienoje. Vakarinėje 
korpuso dalyje pastatytos ir skersi
nės vidaus sienos, įrengta nauja v ir
tuvė. Antrojo aukšto kambariuose 
gyveno šeimininkai, todėl kai ku
rių kambarių sienos dekoruotos an
tikinių figūrų frizais, sienine tapy
ba. Korpuso interjere —  svetainėje 
ir vakariniuose kambariuose —  atsi
rado karnizai63. Kambarius puošė 
ir naujos baltų koklių krosnys, židi
niai. Pietinio korpuso išorinio fasa
do viduryje buvusio lango vietoje iš
kirstas išėjimas 64. Rekonstruotas iš

ėjimas iš pietinio korpuso rytiniame 
gale. Taip pat perdirbta pietinio 
korpuso arkada, antrajame aukšte 
užmūrijant jos arkų angas ir palie
kant langus. Išorinės pietinės sienos 
paaukštinimas (apie metrą) vakari
niame jos gale nugriautas. Kai ku
riuose antrojo aukšto kambariuose 
išklotos eglinių ir uosinių plokščių 
parketo grindys. Reprezentacinė 
svetainės salė nebuvo užbaigta. 
Langai pažeminti, papuošti sandri- 
kais. Sąramos perdirbtos į stačia-% 
kampes, iškirsta naujų langų.

Pietvakarių bokšto antrajame 
aukšte iškirstos 3 stačiakampės lan
gų angos ir įrengta biblioteka.

Pietinio korpuso kiemo fasado 
kraštinės ilgis —  63,33 m, plotis va
kariniame gale —  9,38— 9,45 m.

Klasicistinė rekonstrukcija gero
kai pakeitė pilies planą, fasadus ir 
siluetą. Visi korpusai buvo apjungti 
bendru vainikuojančiu karnizu ir 
vientisu dvišlaičiu stogu. Taip pat 
išnyksta skirtumas tarp rytinės, gy
venamosios, ir vakarinės, gynybi
nės, dalies. Barokinėje pilyje buvo 
du išėjimai —  vartai ir durelės va
karinėje sienoje. Po klasicistinės re
konstrukcijos iš šiaurės į p ilį buvo 
galima patekti per dvejus tvoros 
vartus, taip pat per iškirstus naujus 
išėjimus —  po du iš rytinio ir pie
tinio korpusų pusės ir vieną —  iš 
vakarinio65. Atrodo, kad pietvaka
rių ir šiaurryčių bokštams primū
ryti kuorai 66.

Iki šiol nerasta žinių apie klasi
cistinės r ekonstr ūkei j os architektą 
ir kitų specialistų pavardes. Tačiau 
nėra jokių abejonių, kad rekonst-

63 SMRGD, 2. Simonavičiaus išv. 38, 41, 90. 65 SMRGD, 2. Simonavičiaus išv. 39, 62.
64 Jis parodytas E. Andriolio piešinyje, repro- 66 2r. Napoleono Ordos albume litografuotą

dukuotame „Tygodnik illustrowany", piešini.
1899 m. Il pusmečio, p. 65.



— 215 —

r ūkei j os darbams vadovavo archi
tektas. 1797 m. pilies pajamų žinia
raštyje tarp kitų dalykų įrašyti —  
1797 m. liepos 20 d. architektui pa
siūti nauji batai67. Gaila, kad nė
ra to architekto pavardės. 1795 m. 
dvaro žmonių sąraše yra įrašytas 
stalius Mykolas, Johano sūnus, Leb- 
ginskis68, o 1800 m. sąraše —  stalius 
Kristijonas Kohelis, dailidė Fridri
chas Balkė ir puodžius Stanislovas 
Kucinas 69.

P i l i s  po  1831  m e t ų  s u 
k i l imo .  Su Antano Gelgaudo sta

tybine veikla susijusių dokumentų 
daugiau neaptikta70.

1775 m. Panemunės dvare vie
nas dūmas buvo bajoriškas ir 83 
valstiečių. Lygiai tiek pat jų buvo 
kaimyniniame Pranciškos Olendskos 
Raudonės dvare71. 1809.VIII.21 d. 
įrašas sąrašo pabaigoje apie «dūšių» 
patikrinimą rodo, kad rasti 465 
valstiečiai ir 287 kitokio užsiėmimo 
žmonės.

Antanas Gelgaudas mirė, atrodo, 
apie 1795 metus. Iš 1795 m. Pane
munės dvaro ir pilies inventorinio

67 ,,1797 Julji dnia 20 zrobioną Architek- 
torowi... boty nowe duże— 1",—  CVIA, 
f. 525, ap. 8, b. 5, 1. 29 a.

68 ,,Michał Johana syn Lebgiński",—  CVIA, 
f. 525, ap. 8, b. 2, 1. 2.

69 „Krystyan Kbhel, Frydrych Balkie, Sta
nisław Kucynf',—  CVIA, ap. 8, b. 4, 1. 11.

70 Žinomi daugiausia bylinėjimosi su įvai
riais asmenimis dokumentai. 1760—  
1764 m. A. Gelgaudas bylinėjosi dėl pa
bėgusio iš Panemunės dvaro baudžiaunin

ko Jakaičio-Kairio su Horodeckiu, Ka- 
sakauskiais, Žemaičių vyskupu (CVIA, 
f. 525, ap. 8, b. 33, sąs. 1— 4„ 1. 1,7—  
30). Po žmonos Barboros Judickaitės 
mirties dėl jos palikimo ilgai bylinėjosi 
su podukra Sofija Tyzenhauzaitė ir su jos 
vyru Pinsko teismo seniūnu Pranciškum 
Ksaveru Chominskiu (CVIA, f. 525, ap. 8, 
b. 31).

71 „Taryfa Podatku Podannego.. CVIA,  
f. SA, Nr. 3319.
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38 pav. Panemunės pilies II aukšto planas

aprašymo 72 žinoma, kad tais metais 
Panemunę valdė Antano Gelgaudo 
sūnus, buvęs Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės rūmų maršalka, 
Mykolas Gelgaudas ir jo žmona Že
maičių kašteliono grafo Stanislovo 
Tiškevičiaus ir Ievos Tiškevičienės 
duktė Eleonora Gelgaudienė73. Pa
staroji 1786.XII.25 d. dovanojimo 
aktu visą po jos motinos mirties li
kusį paveldėjimą ir turtą, kurį jai 
turėjo palikti tėvas, padovanojo sa
vo vyrui M ykolui Gelgaudui. O šis 
1786.XII.28 d. savo ruožtu užrašė 
visą po jo mirties likusį turtą ir pilį 
žmonai74.

Eleonora Gelgaudienė mirė 
1823 m. vasario 22 d.75 Mykolas 
Gelgaudas, nemokėdamas tvarkytis, 
taip įsiskolino, jog visą savo ir m i
rusios žmonos turtą turėjo užstatyti 
kreditoriams. Šie pagaliau padavė 
jį į teismą skoloms išieškoti.

1828 m. balandžio 19 d. eksdivi- 
zinio teismo sprendimu Mykolo 
Gelgaudo dvarai su visu turtu pa
dalyti kreditoriams76. Mykolo G el
gaudo vaikams —  Antanui ir Jonui 
Gelgaudams, Juzefai Gelgaudaitei,—  
išsaugant Eleonoros Gelgaudienės 
kraičio dalį, palikta Zamkaus77 dva
ras ir p ilis78.

(□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

72 C VIA, f. 525, ap. 8, b. 2.
73 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 782—  

812.
74 2r. 1868.VIII. 16 d. Senato nutarimą

Nr. 2097 (kituose dok.—  2096); CVIA,
f. 525, ap. 14, b. 4954, 1. 13— 13 a.

75 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 366— 367 
ir ten pat, ap. 14, b. 4954, 1. 13— 13 a.

76 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 72.
77 Taip tuo metu pradėta vadinti Panemunės 

dvarą.
78 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 72.
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Eksdivizinio teismo sprendimu, 
Panemunės (Zamkaus) dvaras ir pi
lis turėjo būti aprašyti. Tai pada
rė 1828 m. lapkričio 14 d. teisėjas 
Norbertas Paškevičius79.

Po teismo dvarą ir p ilį iš tikrųjų  
ėmė valdyti Mykolo Gelgaudo sū
nus Jonas Gelgaudas. Po poros me
tų prasidėjo 1830— 1831 m. sukili
mas, kuris Gelgaudams iš rankų 
išplėšė ir tai, kas liko po eksdivizi
nio teismo.

Sukilime aktyviai dalyvavo abu 
Gelgaudai —  Antanas ir Jonas. Len
kų kariuomenės generolas Antanas 
Gelgaudas buvo paskirtas vyriau
siuoju sukilėlių kariuomenės vadu 
Lietuvoje. Antano Gelgaudo, Chla- 
povskio ir Dembinskio vadovaujami 
16 000 kareivių atvyko į Užnemunę 
ir persikėlė per Nemuną prie G el
gaudiškio, netoli nuo Panemunės 
pilies —  Antano Gelgaudo tėvonijos. 
Po pralaimėjimo ties Vilnium i, vė
liau traukiantis per Prūsijos sieną, 
Antanas Gelgaudas buvo nevilties 
apimto sukilėlių karininko nušau
tas. Į Prūsiją pasitraukė jo brolis 
Jonas Gelgaudas.

Sukilimą malšinant, pilis smar
kiai nukentėjo. Prie jos tarp suki
lėlių ir carinės kariuomenės įvyko 
mūšis. P ilį carinė kariuomenė api
plėšė. Buvo sunaikinta vertinga 
biblioteka ir visas viduje buvęs in
ventorius 80.

Sukilimą numalšinus, Jono Gel
gaudo žmona Kunigunda Šemetaitė- 
Gelgaudienė kartu su uošviu M y

kolu Gelgaudu vėl apsigyveno Pa
nemunės pilyje.

Netrukus Zamkaus dvarą sava 
žinion perėmė vadinamoji «Dvari
ninkų globa»81. 1832 m. gegužės 3 d. 
Raseinių žemės teismas nutarė, kad 
Gelgaudo valdomos žemės Zamkaus 
dvare «turi būti atiduotos visuome
ninei globai ir sekvestruotos» 82. Su
kilimo dalyvių kaltei nustatyti 
įsteigta Vilniaus gubernijos komisi
ja 1833 m. sausio 13 d. pilies val
dytoją Joną Gelgaudą pripažino 
«antrojo laipsnio valstybiniu nusi
kaltėliu» ir, remdamasi caro 1832 m. 
lapkričio 4 d. įsaku, nutarė jo su 
broliu Antanu ir seserim Juzefa tu
rėtą Zamkaus dvaro dalį Raseinių 
apskrityje ir kitus jo turtus per
duoti iždu i83. Minėtai komisijai 
Antaną Gelgaudą pripažinus pirmo
jo laipsnio valstybiniu nusikaltėliu, 
Vilniaus gubernijos valdyba 1833 m. 
kovo 6 d. įsakymu nutarė «jam pa 
eksdivizijos išlikusį Zamkaus dva
rą ir pilį, jojo su broliu ir seserim 
bendrai valdomą, ir kitus turtus 
neatidėliotinai paimti iždo žinion ir 
sekvestruoti» 84.

Iš 1832 m. spalio 20 d. rašto ži
noma, kad dvaro administratorium  
tuo metu buvo ankstesnis Gelgaudų 
administratorius Naruševskis85. Sek
vestruoto Zamkaus dvaro naujo šei
mininko —  Vilniaus Valdinės pala
tos—  atsiųstas «ypatingų įgaliojimų 
valdininkas» asesorius Rutko vskis 
savo 1833 m. balandžio 13 d. rapor
tu 86 praneša, kad pilyje kartu su

79 Ten pat, 1. 14— 15; „Dvor gospodskij, ka-
mennyj, dvuetažnyj, v bolšoj polovine
puštoj". Lenkiškame tekste —  „Pałac mu
rowany Rezydencyonalny..." Ten pat,
1. 176— 180.

so 1833.III.31 d. Kunigundos Gelgaudienės
raštas as?soriui Rutkovskiui, CVIA, f. 525,
ap. 15, b. 1096, 1. 51— 52.

81 CVIA, f. 525, ap. 14, b. 4954, 1. 15a..
82 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 8.
83 Ten pat, 1. 29— 32.
84 Ten pat, 1. 39.
85 Ten pat, 1. 11.
86 Ten pat, 1. 44— 49.
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Kunigunda Gelgaudiene gyvenantis 
73 metų senukas, rūmų maršalka, 
Mykolas Gelgaudas jokių dvaro 
nuosavybės teisių neturi. Rutko vs- 
kis teigia, kad ir pati Gelgaudienė 
jokių nuosavybės teisių šiam dvarui 
taip pat neturinti, nors ir įrodinė
janti priešingai.

Kunigunda Gelgaudienė 1833 m. 
balandžio 20 d. raštu87 kreipėsi 
į carą Nikolajų, prašydama pripa
žinti Gelgaudų dvarą jai. Skundžia 
tame rašte Rutko vskį, kad jis ne
paisąs turto dokumentų, viską ap
rašęs Valdinei palatai, o ją iškraus
tęs iš pilies. Tvirtina, kad 1830 m. 
balandžio 23 d. sutartimi Jonas G el
gaudas p ilį atidavęs jai, kad anks
čiau p ilį jis gavęs iš brolio Antano, 
o ji prie tos dalies pridėjusi savo 
kraitį. Tačiau jos prašymas nebuvo 
patenkintas. Zamkaus dvaras ir pi
lis 1833 m. rugsėjo 10 d. perėjo 
Vilniaus Valdinės palatos žinion88.

Dvarui paveldėti ir kitoms pre
tenzijoms patikrinti Rutkovskis pa
siūlė peržiūrėti pilyje buvusį ar
chyvą. 1833 m. balandžio 13 d. jis 
pranešė į Vilnių, kad pilyje yra 9 
«kuparai» popierių89 ir kad jiems 
peržiūrėti reikėtų ne mažiau metų. 
1837 m. rugpiūčio 27 d. ir tų me
tų rugsėjo 1 d. jo raportuose sako
ma, kad 8 pundai to archyvo po
pierių išsiųsti į V iln ių 90 91. Tuo 
pačiu metu Vilniaus gubernijos L ik 
vidacinė komisija (raštu Nr. 663) 
pranešė Vilniaus Valdinei palatai, 
kad iš Gelgaudų pilies pristatyti 
«... 9 dideli ryšuliai įvairių popierių,

be aprašymo, tik pasverti ir sverią 
13 pūdų»9r. Kaip jau minėta, Ker- 
bedzis padarė labai trumpą to ar
chyvo aprašą92; pats archyvas yra 
dingęs.

1833 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus 
Valdinė palata įsakė išreikalauti iš 
Kunigundos Gelgaudienės jos vyro 
duotus dvaro nuosavybės dokumen
tus. Kartu tuo raštu jai buvo leista 
gyventi pilyje 93. Tačiau sekvestruo
to Zamkaus dvaro komisaras 1833 m. 
rugsėjo 25 d. raštu atsakė, kad, ga
vusi pasą, Gelgaudienė išvyko 
į Prūsiją, ir iš jos dokumentų išrei
kalauti negalįs 94.

Mykolas Gelgaudas mirė 1834 m. 
kovo 13 d.95 Feodalų pilis liko iždo 
žinioje’ ir priežiūroje, ir nė vienas 
Gelgaudų dėl jos daugiau pretenzi
jų nereiškė.

Dar 1833 m. rugsėjo 28 d. Rasei
nių apskrities Sekvestracijos komi
sijos komisaras Ščerba pranešė V il
niaus Valdinei palatai, kad Vilniaus 
vicegubernatorius baronas Taubė 
įsakė Zamkaus dvarą parduoti pa
reiškusiam norą jį valdyti atsargos 
pulkininkui baronui Vrangeliu i96. 
Toliau Ščerba pažymi, kad rugsėjo 
12 d. Vrangelis jau perėmęs dvarą 
iš Gelgaudų administratoriaus Na- 
ruševskio pagal aprašą. Bet baronas 
Vrangelis dvare ir pilyje ilgai ne
šeimininkavo, nes persikraustė į gre
timą seniūniją97.

P i l i e s  s u n y k i m a s .  Pilis 
apleista dar paskutiniuoju Gelgaudų 
šeimininkavimo dešimtmečiu. Tai 
žinoma iš 1826 m. inventorinio apra-
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87 Ten pat, 1. 97— 97a.
88 1868.VIII. І6 d. Senato nutarimo Nr. 2097 

protokolas, CVIA, f. 525, ap. 14, b. 4954, 
1. 15a.

89 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 84.
90 Ten pat, 1. 101— 102.
91 Ten pat, 1. 107.

99 Ten pat, 1. 414— 425.
93 Ten pat, I. 98— 99.
94 Ten pat, 1. 100.
95 Ten pat, 1. 227— 229.
96 Ten pat, 1. 108.
97 Ten pat, 1. 589— 590.
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šym o98, kur sakoma, kad vakarinio 
pilies korpuso stogas —  kiauras, 
o mūrai —  sutrūkinėję, kad bokštus 
taip pat reikia remontuoti,— vienas 

• iš jų be stogo ir perdengimų ir t. t. 
Po sukilimo pilis dar sparčiau nyko.

P ilį sekvestravus, beveik visi jos 
kambariai stovėjo tušti. Gyvendami 
keliuose, dvaro adm inistratoriai99 
tik tuos ir teremontuodavę.

1833 m. išsamiame pilies inven
toriniame aprašyme sakoma, kad 
čerpių stogas «senas ir  sudaužy
tas» 10°, o daugelio langų stiklai —  
išdaužyti. Neremontuojamas stogas 
greitai visiškai prakiuro ir vietomis 
įgriuvo.

Pilies griuvimą išsamiai iliust
ruoja 1840 m. ir 1857 m. žiniaraš
čių palyginimas I01. Palyginę 1833 m. 
pilies aprašymą su 1840 m. aprašy
mu, sužinome, kad per septynerius 
metus pilis gerokai apgriuvo. R yti

98 Kauno miesto archyvas, f. SA, ap. 5, 
b. 374.

99 Prieš 1837 m. Zamkaus dvaro admi
nistratoriumi buvo Berezovskis (CVIA, 
f, 525, ap. 14, b. 4954, 1. 437). 1839.VI. 
8 d. dvarą administravo Pilsudskis 
(ten pat, 1. 818, 885). 1840 m. birželio 
17 d. dvarą, pilį ir kitus pastatus per
ėmė kolegijos asesorius Miniatovas (ki
tur jis vadinamas Miniatu); tai žinoma iš 
1857 m. gruodžio 22 d. Zamkaus dvaro 
pastatų perdavimo lyginamojo žiniaraščio 
(ten pat, b. 7040, 1. 145— 160). Miniatui 
mirus, dvarą administravo jo žmona.
1857 m. balandžio 23 d. dvarą ir pilį ji 
perdavė naujam administratoriui —  Me- 
dzikovskiui (ten pat, 1. 17). Bet jis greitai 
buvo pašalintas. „Vilniaus laikraštyje"
1858 m. spalio 10 d. numeryje atspausdin
tas skelbimas, jog tų metų gruodžio 
17 d. įvyks varžytinės dėl Zamkaus dva
ro atidavimo naujam administratoriui. 
Skelbime pažymėta, kad metinės dvaro 
pajamos yra 1446 rb ir 15 kp sidabru 
(ten pat, 1. 27). Varžytines laimėjo dva
rininkas Konstantinas Rimkevičius. Jis
1859 m. balandžio 8 d. parašė Kauno 
Valdinei palatai (1844 m., sudarius Kauno

nis korpusas 1840 m. apibūdintas, 
kaip «griūti gresiantis fligelis». 
Kai kuriuose pilies kambariuose bu
vo išplėštos lubos, grindys, užmūry
ti langai, nugriautos krosnys. Dar 
labiau pilis apgriuvo 1840— 1857 me
tais. Pietinio ir rytinio korpusų 
kambariuose įgriuvo lubos, išplėšti 
buvo durų, langų rėmai, geležinės 
grotos, sugriautos krosnys. Tų kor
pusų antrųjų aukštų patalpos gy
venti netiko.

Valdinė palata pilies netaisė. 
1837 m. rugsėjo mėn. paskirdama 
remontui 347 rb, ji nutarė apsiribo
ti tik tuo, kas reikalingiausia, ap
dengti p ilį šiaudiniu stogu102. Bet 
vėliau tai sąmatai patikrinti atvy
kęs patarėjas Arcimovičius nutarė, 
kad pilyje reikia atlikti šį remontą: 
«pataisyti stogą ir fligelyje, paėmus 
čerpes iš kito fligelio (t. y. iš ne
baigto statyti vakarinio korpuso),

guberniją, Zamkaus dvaras buvo jai per
duotas), kad ankstesnis administratorius 
Medzikovskis labai apleidęs ne tik dvaro 
trobesius, bet ir visą ūkį (ten pat, 1. 116).

Administratoriai Zamkaus dvarą ir pilį 
valdė iki 1867 m.; tais metais jie buvo 
grąžinti Gelgaudų turto paveldėtojui dva
rininkui Puslovskiui. Tačiau juridiškai 
dvaras iždui tebepriklausė iki 1881 m. 
Mat, Senato 1866 m. birželio 18 d. nu
tarimą Nr. 1330 dėl Antano ir Jono Gel
gaudų dvarų konfiskacijos panaikinimo 
tas pats Senatas savo 1868 m. rugpiū- 
čio 16 d. nutarimu Nr. 2096 supainiojo, 
paskelbęs, jog Gelgaudų Zamkaus dva
ras, Paeglonė ir Romainiai yra iždo nuo
savybė. Painiava ištaisyta Senato 1881 m. 
gegužės 11 d. protokolu Nr. 587, nu
tarus Zamkaus dvaro ir pilies konfiskaci
ją panaikinti (CVIA, f. 525, ap. 5, 
b. 283).

100 Центральный Государственный истори
ческий архив в Ленинграде (toliau 
ЦГИАЛ), ф. 384, он. 32, д. 505, л. 56а.

101 CVIA, f. 525, ар. 14, b. 7040, 1. 145—  
160.

102 CVIA, f. 525, ap. 15, b. 1096, 1. 509—  
510.
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o kiek truks —  iš kito ūkinio pastato, 
kuris turi būti išardytas». Vakarinį 
korpusą Arcimovičius pasiūlė už
dengti šiaudiniu stogu. Toliau jis 
rašo, kad mūrininkas Fridrikas Fle- 
kas sutinka mūro darbus atlikti už 
85 rb, o dailidė Mykolas Kontorovs- 
kis medžio darbus —  už 13 rb, o v i
sam remontui reikia skirti 177 rub
lius ir 75 kp, be pinigų už me
džiagas f03.

Iš dvaro pajamų griūvančią p ilį 
taip pat sunku buvo remontuoti, juo 
labiau, kad ūkio reikalams pastatas 
nebuvo naudojamas. Todėl iškilo 
klausimas, ką su pilim i daryti. Bu
vo galvota pilyje įrengti popieriaus, 
cukraus ar audimo fabriką. Siūlyta 
pilį paversti kareivinėmis arba li
gonine 103 I04. Tokius samprotavimus 
Vilniaus Valdinė palata perdavė 
Valstybės turtų ministerijai; pasta
roji pilies remontui «nuo gedimo ir  
sugriuvimo» paskyrė 100 rb ir pra
nešė, jog tolesnės pilies paskirties 
klausimu susirašinėja su Karo mi
nisterija 10S.

Karo ministerija pareikalavo at
siųsti pilies planą, fasado piešinį ir 
pilies aprašymą, taip pat situacijos 
p laną106 107 108. «Jaunesnysis atsarginis 
matininkas» Normantas 1839 m. 
lapkričio 30 d. pranešė Palatai, jog 
jis padarė pilies fasado ir  plano tris 
brėžinius. Vilniaus Valdinės palatos 
1839 m. gruodžio 22 d. pranešimu 
tie planai (raštu Nr. 22713) buvo 
pristatyti į Peterburgą ministerijos 
karinių gyvenviečių departamentui. 
Bet Karo ministerijos, matyt, nesu

viliojo griūvanti, apleista pilis, ir  ji 
jos atsisakė. Nebuvo išleisti ir  tie 
100 rb, paskirti pilies rem ontui,07.

1859 m. administratorius Rimke
vičius prašė Kauno Valdinės pala
tos miško ir kitų medžiagų, moty
vuodamas, kad, išskyrus jo užima
mus antrojo aukšto tris kambarius, 
kurių lubos paramstytos, viskas su
griuvo, ir  yra pavojus, jog sugrius 
ir  tie paskutiniai, jo gyvenamieji, 
kambariai r°8.

Apleistą pilies pastatą vaizduoja 
dailininkų Alfredo Riomerio ir  
Elvyro Andriolio piešiniai109, taip 
pat 1907 m. Konstantino Zaikovskio 
pieštos akvarelės 1I0.

Prieš 1864 m. A. Riomerio pieš
tame vaizdelyje matyti pilies pieti
nio korpuso išorės fasadas ir  piet
vakarių bokštas. Korpusas prie 
bokšto be stogo, langų sandrikai —  
nudaužyti. Fasado viduryje ir ne
toli nuo pietvakarių bokšto durys 
į sodą.

Detalesnis yra E. Andriolio pie
šinys (apie 1882 m.), kimiame abu 
pilies bokštai ir dalis pietinio kor
puso taip pat be stogų. Įdomu, kad 
pilies sienos Andriolio piešinyje su 
parapetu —  apskritomis šaudymo 
angomis. To parapeto žymių dabar 
nesimato.

Pagal K . Zaikovskio akvareles, 
abu pilies bokštai tuo metu buvo 
uždengti ir baigėsi špyliais su spur
gomis. Vienoje iš tų dviejų akva
relių pietinio korpuso kiemo fasado 
langan be rėmų, taip pat su nudau
žytais sandrikais. T ik  pirmojo aukš-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ( □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

103 Ten pat, 1. 589— 590.
104 Ten pat, 1. 689— 690.
105 Ten pat, 1. 746.
106 Ten pat, 1. 759.
107 Ten pat, 1. 885.
108 CVIA, f. 525, ap. 14, b. 7040, 1. 258—

259.

109 A. Riomerio piešinį žr. „Tygodnik Ilustro
wany", 1864, Nr. 259, p. 336; E. And
riolio piešinį žr. „Tygodnik Illustrowany1', 
1899, Nr. 371, titulinis lapas.

110 LTSR Dailės muziejus, Tapybos skyr.» 
apsk. Nr. 791, 792.
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to kai kuriuose kambariuose žmo
nių dar gyventa, nes langai įstik
linti, o palangėse —  gėlės, aptvertos 
tvorele.

1867 m. Zamkaus dvarą ir p ilį 
iš Valdinės palatos perėmęs G el
gaudų turto paveldėtojas dvarinin
kas Puslovskis dar ilgai turėjo dėl 
savo teisių bylinėtis su Antano, Jo
no Gelgaudų ir motinos Eleonoros 
Tiškevičiūtės-Gelgaudienės kredito
riais. T ik 1881 m. Senatas galutinai 
panaikino Zamkaus dvaro ir pilies 
konfiskaciją. Nelaukdamas bylos 
pabaigos, Puslovskis rekonstravo va
karinį pilies korpusą, paversdamas jį 
keturaukščiu grūdų sandėliu. Buvo 
įdėti papildomi aukštų perdengimai, 
užmūrytos klasicistinės rekonstruk
cijos angos ir per visus keturis 
aukštus iškirsti maži langeliai. Iš 
tyrimų metu rastos įmūrytos degtu
kų etiketės nustatyta, kad tie dar
bai atlikti 1876 metais.

Grūdų sandėliu paverstas korpu
sas buvo remontuojamas ir naudo
jamas dar 1917 metais.

Pietinis korpusas taip pat buvo 
šiek tiek remontuojamas, jame liko 
trys gyvenamos patalpos antrajame 
aukšte ir keturios —  pirmajame.

Rytinis korpusas kone visai su
griuvo. Stovėjo tik trys jo sienos. 
Pagal buvusio dvaro mūrininko 
Andriaus Nekrošiaus, gyvenančio 
Kartupėnų kaime, pasakojimą, šiau
rės rytų bokštas buvo nugriautas 
1919 metais.

Pirmojo pasaulinio karo metu 
vakariniame anksčiau rekonstruota
me pilies korpuse okupacinė vokie
čių kariuomenė laikė grūdų pyliavų 
atsargas U1.

Puslovskio nuosavybėje Zam
kaus dvaras ir pilis buvo iki 
1925 metų.

P i l i s  192 5— 1 9 3 8 m e 
ta is .  1925 m. Zamkaus dvaras bu
vo valstybės nusavintas, ir Žemės 
reformos valdyba tų metų pradžioje 
viešose varžytynėse dvaro centrą 
pardavė iš Amerikos repatriavusiam  
kunigui Antanui Petraičiui. Liko  
neparduotas 0,98 ha sklypas ir pi
lies griuvėsiai.

1927 m. pilyje kilo gaisras112.
1929 m. nutarta ir tą sklypą su 

griuvėsiais perleisti dvaro pirkėjui 
kun. A. Petraičiui observatorijai 
įrengti. Bet, jam mirus, tas nutari
mas nebuvo įvykdytas. Kun. A. Pet
raitis pirkto Zamkaus dvaro dalį 
paskyrė vienuoliams seleziečiams. 
Pastarieji laikinai rūpinosi ir pilies 
griuvėsiais.

1934 m. spalio 10 d. Žemės re
formos departamentas pilies sklypą 
(0,98 ha) ir jos griuvėsius pasiūlė 
perimti Švietimo ministerijos Ku ltū
ros departamentui.

1935 m. balandžio 30 d. tas skly
pas, įvertintas 392 litais, ir pilies 
griuvėsiai, įvertinti 40 000 litų, bu
vo perduoti Švietimo ministerijos 
Archeologijos komisijai.

Nuo to laiko pilies griuvėsiai 
buvo kultūrinių įstaigų —  Archeolo
gijos komisijos, Kauno Vytauto D i
džiojo Kultūros muziejaus Paminklų 
apsaugos įstaigos —  žinioje.

P ilį nuo visiško sugriuvimo ap
saugojo, reagavęs į visuomenės su
sirūpinimą, Kauno Vytauto Didžio
jo Kultūros muziejus. 1938 m. spa
lio— lapkričio mėn. sudaryta pilies 
konservacijos darbų sąmata. Skubėti
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111 J. K., Kelionės į Gelgaudiškį įspūdžiai,—  112 Ten pat.
„Lietuvos žinios“, 1935.VII.24 d., Nr. 116 
(4849).
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vertė avarinė pilies padėtis. Sąma
ta (26 500 litų) buvo patvirtinta. 
Pilies konservacijos projektą pa
ruošė inž. Algirdas Mošinskis. Pa
gal jo projektą buvo dirbama iki
1939 m. rugsėjo 25 dienos113.

Buvo atlikta tik tai, kas būti
niausia: gontais uždengtas pietinio 
ir vakarinio korpusų stogas, sienos 
suveržtos geležinėmis stygomis, pa
mūrytos, atstatytos kai kurių vidaus 
sienų dalys, durų, langų angos. Nuo 
žemių išvalytas šiaurės vakarų 
bokšto ir pietvakarių bokšto vidus, 
į abu bokštus padaryti laiptai, gon
tais uždengti jų stogai. Kai kurių 
sienų išmūryti karnizai.

Nors tie konservacijos darbai 
buvo atlikti paskubomis, neišstudi
javus pilies istorijos, jos mūrų evo
liucijos, vis tiktai jie kuriam laikui 
apsaugojo p ilį nuo visiško sugriu
vimo.

Suremontuotame pilies pietinio 
korpuso pirmojo aukšto kambaryje
1940 m. liepos mėn. apsigyveno pi
lies prižiūrėtojas Čim ielius Ignas. 
Tų metų lapkričio mėn. pilyje pri
imti staliaus Antano Mikalkevičiaus 
atlikti sargo butui įrengti darbai: 
12 langų, durys ir spinta. Sumokė
ta 2020 litų.

Vytauto Didžiojo Kultūros mu
ziejaus vadovybė ieškojo, iš kur 
gauti pinigų pilies remontui. G al
vota, p ilį atstačius, panaudoti ją 
mokyklai, dailininkų, rašytojų, žur
nalistų sąjungų vasarnamiui ar tu
ristiniams tikslams, bet minėtos 
įstaigos tokiais pasiūlymais nesusi
žavėjo.

P i l i e s  k o n s e r v a c i j a  t a 
r y b i n i a i s  m e t a i s .  Tarybiniais 
metais Panemunės pilis dėl savo 
architektūrinių meninių savybių 
pripažinta visasąjunginės reikšmės 
architektūros paminklu. A tlikti iš
samūs pilies istorijos ir architektū
ros tyrim ai ir pirm ieji konservacijos 
darbai1Г4.

Apie pilies konservacijos-restau- 
racijos darbus galima galvoti, tik 
turint jos mūrų matavimus ir tų 
mūrų raidos kartogramas. 1950 m. 
Panemunės pilį akademinės prak
tikos tikslais išmatavo Leningrado 
studentų architektų grupė. 1954 m. 
pilį matavo Kauno Politechnikos 
instituto Statybos fakulteto studen
tai, vadovaujami vyr. dėstytojo 
St. Abramausko. Studentų brėžiniai 
padėjo Mokslinės restauracinės ga
mybinės dirbtuvės architektams, 
1954 m. apžiūrint ir aprašant pilies 
mūrus. Apžiūra parodė, kad piliai 
išgelbėti būtina griebtis skubių 
konservacijos darbų.

Nustatyta, kad gali nugriūti pie
tinio korpuso pietų fasado siena, ku
ri buvo sustiprinta ankeriais dar 
1939 m. Rytinio korpuso išlikusios 
trys sienos buvo be karnizų. Nuo jų 
mūro daugelyje vietų tinkas buvo 
ištrupėjęs ir atšokęs, o langų angos 
apirusios. Rytinitf korpuso perdan
gų ir stogo nebuvo. Be stogo ir per
dangų stovėjo ir vakarinis korpusas. 
To korpuso kiemo ir vakariniame 
fasaduose, išvirtus palangėms, atsi
rado vertikalios angos, o viršutinės 
sienų dalys suaižė j o. Būtina buvo 
remontuoti ir pietinio korpuso sto
gą bei perdangas.
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113 Dalis inž. A. Mošinskio konservacijos pla- 114 Tų darbų dokumentacija yra SMRGD 
nų, ataskaitų ir kitų dokumentų saugoma archyve, taip pat Mokslines-metodinės
M AB RŠ, f. ADK-199. kultūros paminklų apsaugos tarybos

archyve.
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Pagal architektų J. Šeiboko ir 
A. Umbraso 1955 m. paruoštus pa
siūlymus buvo sudarytas pilies va
karinio korpuso, kai kurių rytinio 
korpuso sienų, pietryčių ir  šiaurry
čių bokštų liekanų konservacijos ir 
dalinės restauracijos projektas. Dar
bų sąmata (178 363 rb) buvo pa
tvirtinta, ir konservacijos darbai 
pradėti. Pagal tą projektą 1955 m. 
vasarą ir rudenį vakariniame kor
puse atkurtos klasicistinės langų 
angos, korpusas uždengtas čerpėmis, 
pamūryti karnizai. Taip pat pamū
rytos ir uždengtos čerpėmis rytinio 
korpuso atbrailos. Be to, suremon
tuoti pietinio korpuso dūmtraukiai 
ir pietvakarių bokšto karnizas. P ly 
tomis apmūrytos ir pietinio korpuso 
arkados stulpų apačios, ankeriais 
surištos vakarinio taip pat ir pieti
nio korpusų sienos, nuo griuvenų iš
valyti visi korpusai ir rūsiai. Siems 
darbams vadovavo inžinierius archi
tektas Ž. Simonavičius.

1956 m. patvirtinta nauja pilies 
konser vaci j os-restaur aci j os užduo
tis. Buvo užplanuota: perdengti pi
lies stogus olandiško tipo čerpėmis, 
paliekant vietomis išlikusias plokš- 
čiąsias čerpes, sudėti perdangas, 
langus ir duris, atstatyti laiptus, iš
tirti pietinio korpuso pietų fasado 
sienos pasvirimo priežastis ir nu
statyti jos sutvirtinimo būdus, iš
ryškinti ir užkonservuoti rytinio 
korpuso architektūros fragmentus, 
atstatyti senas užtvankas ir tvenki
nių sistemą. Šiems darbams anks
tesnių tyrimo duomenų ir brėžinių 
nepakako. Todėl 1958— 1959 m. 
atlikti išsamūs ir tikslūs pilies ma
tavimai. Pietinio, rytinio ir vakari

nio korpusų planus ir bokštus ma
tavo ir brėžinius padarė A. Urbš- 
tas, o fasadus, piūvius ir visų sienų 
išklotines —  Ź. Simonavičius. Į ma
tavimų brėžinius buvo įtraukti ir  
archeologinių kasinėjimų, šurfų bei 
zondavimų duomenys.

1959 m. sumanyta Panemunės 
pilį pritaikyti turistinės bazės po
reikiams. Tais metais inž. arch. 
Ž. Simonavičius paruošė du skir
tingus pilies restauracijos ir pritai
kymo turistinei bazei projekto eski
zus. Viename iš jų buvo siūloma 
p ilį rekonstruoti, atstatant buvusį 
pirminį, renesansinį, jos ansamblį, 
o kitame —  atstatant renesanso ir  
baroko laikotarpio architektūrą. 
Projektuose siūlyta nugriauti klasi
cizmo ir vėlesnes sienas. Ekspertų 
kom isija115 tiems pasiūljonams ne
pritarė, nes pagal įsigalėjusią tarp
tautinę kultūros paminklų apsaugos 
praktiką paminkluose saugomi visi 
vertingi jų elementai ir antsluoks
niai, gimę atskiruose jų raidos eta
puose. Turizmo organizacijoms atsi
sakius projektą finansuoti, Ž. Simo- 
navičiaus pasiūlymai nebuvo toliau 
koreguojami.

Kadangi, kasinėjant pilies teri
toriją, buvo apsčiai surinkta kvad
ratinių, karnizinių, kampinių ir va
zoninių koklių, profiliuotų plytų ir  
kitokių radinių, sugalvota 1959 m. 
viename pilies kambarių įkurti tų 
radinių muziejėlį.

Norint atkurti tvenkinius, pri
reikė pilies teritorijos topografijos 
nuotraukų. Jas padarė K. Špikas ir 
V. Juškevičius.

1959 m. buvo išvalyti p ilį su
pantieji tvenkiniai, be to, išmūrytos
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115 Komisiją sudarė architektai St. Abra- 
mauskas, E. Budreika, V. Zubovas ir 
dailės istorikas St. Pinkus.
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užtvankos. Pilies tvenkinių sistemą 
sudaro penki šliuzais-reguliatoriais 
sujungti tvenkiniai. Šliuzai-regulia- 
toriai pastatyti iš monolitinio beto
no. Vandens lygiui reguliuoti įrengti 
metaliniai skydai.

Tvarkant pilies teritoriją, pokario 
metais neišvengta tam tikrų klaidų. 
Vytėnų M TS iškirto keletą didžiulių 
šimtamečių liepų. Bevažinėdamos per 
parką, žemės ūkio mašinos jį ap- 
žalojo. Skysto kuro bazės aplinko

je išdžiūvo keliolika stambių dau
giamečių klevų. Pilies apsauginėje 
zonoje 1956— 1958 m. kolūkiečiai ir 
Vytėnų M TS darbuotojai pasistatė 
kelioliką individualių pastatų: gy
venamųjų namų, sandėlių.

1961 m. suremontuotas pilies 
pietinio korpuso stogas, o 1962 m.—  
užkonservuotos rytinio korpuso iš li
kusios sienos. Artimiausiais metais 
pilį numatoma visiškai atstatyti ir 
panaudoti kultūriniams poreikiams.
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Raudondvari ap- 
___ lankė du keliau
j u  tojai rašytojai: 

Ferdinandas No- 
vakovskis ir Teodoras Triplinas. Ke
liavo atskirai ir atskirai savo įspū
džius aprašė *. Iš tekstų palyginimo 
matyti, kad F. Novakovskio būta 
laimingesnio. Jis, atrodo, ilgiau 
buvo pilies viduje ir daugiau ką už
rašė. T. Triplinas pasitenkino bend
ru pilies ir kiemo vaizdu, nors sa
kosi viduje buvęs ir meno vertybes 
matęs. Pilyje jis jautėsi kaip muzie
juje. Tais pačiais metais po Lietuvą 
keliavo ir trečias rašytojas —  V la
dislovas Sirokomlė. Jis aplankė 
Rumšiškes, Pažaislį ir Kauną, bet 
į Raudondvarį neužsuko, nors F. No- 
vakovskis rašė, kad būti Kaune ir 
nepamatyti Raudondvario, Lietuvos 
įžymybės, yra nuodėmė.

Į Raudondvarį F. Novakovskis 
važiavo iš Kauno ir, artėdamas prie 
Nemuno ir Nevėžio santakos, ski
riančios Lietuvą nuo Žemaitijos, pa
matė ant kalno tarp medžių kyšan
čią baltutėlę bažnyčią. Į kalną tar
si sraigto graižtvos vingiavo alėja. 
Kairėje nuo bažnyčios tamsaus miš
ko fone kilo raudonas bokštas su vė
liava ant stiebo. Ir F. Novakovskis, 
ir T. Triplinas prisimena T. Narbu
to istorijoje skaitytas žinias apie pi
lies pastatymą kovų su kryžiuočiais 
metu. Abu mini ordino maršalo 
Ulricho Jungingeno vardą, kuris su
tartimis su Jogaila ir Vytautu gavęs 
Žemaitiją ir, norėdamas įsitvirtinti, 
čia 1405 m. pastatęs pilį. Iš vėlesnių 
pilies valdytojų rašytojai mini Rad
vilas, Zabielas ir Tiškevičius. F. No
vakovskis priduria, kad paskutinio

karo (1831 m. sukilimo) metu Rau
dondvaris buvo sudegintas ir kad 
grafas Benediktas Tiškevičius at
naujinęs jį iš pagrindų.

Abu rašytojai teigia, kad pilies 
rūmai buvo vieno aukšto, sienos —  
raudonų plytų, stogas —  raudonų 
čerpių. Rūmų šiauriniame kampe 
stovėjo vienintelis aukštas bokštas. 
«Seniau kiekvienas rūmų kampas 
buvo užbaigiamas panašiu bokštu, 
šiuo metu pietinėje pusėje abiejuo
se kampuose išmūryta po bokštą, 
tačiau jie —  žymiai mažesni»,—  tei
gia F. Novakovskis. T. Triplinas di
dįjį bokštą laiko kryžiuočių laikų 
palikuoniu. Jį mūrijusios kitos ran
kos, negu visą gotikinį pastatą. 
Pilis daug kartų buvusi pulta, degin
ta ir 1437 m. maro ištikta. Abu matė 
ant kalno aplink rūmus iškastus grio
vius ir vadina juos fosomis. Grioviai 
užaugę medžiais bei krūmais ir už 
rūmų susilieję su parku. Priešais rū
mų fasadą —  gražiausias sodas su 
gėlynais, altanomis, natūraliomis ir 
dirbtinėmis terasomis. Čia kasdien 
grojąs keliolikos muzikantų orkest
ras. Pietinėje rūmų pusėje, tarp dvie
jų naujųjų bokštų, įrengta stiklinė 
terasa, žiemą apšildoma vamzdžiais. 
Iš šios terasos vaizdas į Nemuną ir 
Romainius —  neapsakomo grožio.

T. Triplinas tik sumini viduje ma
tytus paveikslus, mozaikas, senoviš
kus lietuvių ginklus ir brangenybes. 
F. Novakovskis išskaičiuoja žymiuo
sius paveikslus ir skulptūras, nurodo 
jų dydį, pamini jų kūrėjų vardus. Iš 
to galima spręsti, kad pilies svečias 
ilgokai žvalgėsi po interjerą ir kai 
ką užsirašinėjo (vargu ar jam kas 
tada galėjo duoti ekspozicijos kata-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODDDŪD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1 F. N o w a k o w s k i ,  Wycieczka na Lit- . p. 590— 597; Dziennik podróży po Litwie
wie, Wspomnienia podróży,— „Biblioteka i Żmudzi, odbytej w 1856 roku przez d-ra
Warszawska", t. I, Warszawa, 1857, T. T  r i p p 1 i n a, t. Il, p. 32— 40.
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logą). Be to, priduria, kad įeinančius 
į geltonąjį saloną pasitinka trys 
riteriai, jo manymu, lietuviai, su se
noviškais šarvais. Tai esą ne gyvi 
žmonės, o statulos ar manekenai.

Abu rašytojai keliautojai teigia, 
kad B. Tiškevičius p ilį prikėlęs iš pe
lenų, užsimena, kaip pilis anksčiau 
atrodė, kiek bokštų turėjo, tačiau nė 
vienas nepasako, kas buvo tos atsta
tytos pilies architektas. Jie abu mini 
italo Cezario Lauryno Anikinio vardą 
ir laiko jį Raudondvario bažnyčios 
projekto autorium. Kad 1852—  
1855 m. pastatyta ir 1915 m. sugriau
ta Raudondvario bažnyčia buvo 
C. Anikinio kūrinys, nekyla nė ma
žiausių abejonių, tai ir architekto 
antkapyje įrašyta2. Tačiau, kad jis 
būtų pilies rūmus perstatęs, «iŠ pe
lenų prikėlęs», apie tai niekas neuž
simena. T. Triplanas, eidamas bažny
čios apžiūrėti, aplankęs kunigą ir 
C. Anikinį, kuriam nešykšti kompli
mentų už bažnyčią, bet nė žodžio ne
pasako dėl rūmų. Taigi teiginį: 
«C. Anikinis Raudondvaryje iš pra
džių dirbo, rekonstruodamas dvaro 
rezidencinius rūmus (statytus XVII 
a.), statydamas naujus pagalbinius 
gyvenamuosius bei ūkinius trobe
sius»3, reikia laikyti spėjimu, parem
tu mintim, kad jeigu jis buvo dvaro 
architektas, tai turėjo projektuoti ne 
tik bažnyčią, bet ir rūmus. Taip gal
voti visai logiška, tačiau reikia nepa
miršti dviejų dalykų: bažnyčia staty
ta žymiai vėliau, negu rūmai, o 
C. Anikinio apsigyvenimo Raudon
dvaryje data nenustatyta, vadinasi: 
1) čia jis galėjo atsikelti po rūmų 
restauracijos ir 2) amžininkai jo bio
grafijos nesieja su pilies remontu ar

ba atskirų jos dalių statyba. Reiktų 
pridurti ir tai, jog vargu ar galima 
rasti stilistinio panašumo tarp bažny
čios ir pilies rūmų.

Pirmasis žinią, kad rūmus ir baž
nyčią projektavo C. Anikinis, paskel
bė Ignas Bušinskis4, žmogus, linkęs 
prie mokslinių tyrinėjimų, plačiai ži
nomas kelių knygų autorius. Tačiau 
kuo remdamasis jis tai teigia, neaiš
ku. Parašytąją Raudondvario istori
ją Bušinskis užbaigia šitaip: «Paga
liau ne taip seniai Raudondvaris iš 
Zabielų perėjo gr. Benediktui Tiške
vičiui, kuris seną kryžiuočių p ilį res
tauravo, pasodino parką, išmūrijo 
prie pilies bažnyčią, žodžiu sakant, 
Raudondvarį pavertė didikų reziden
cija»5. Jis nepamini, kad 1831 m. pi
lis buvo sugriauta (slopinant sukili
mą, į ją iš kito Nevėžio kranto šaudė 
artilerija ir padegė).

I. Bušinskis, gerai žinodamas, kad 
kovų su kryžiuočiais metu Neries ir 
Nevėžio žiotyse buvo nemaža salų ir 
pilių, ne kartą ėjusių iš rankų į ran
kas, ieškojo ryšio tarp jų ir Raudon
dvario. Jis mini Kenigsburgą, Riters
verderį, Gotesverderį, Naująjį Kau
ną, Salyną, tačiau kuris iš tų vardų 
buvo Raudondvario pirmtakas —  ne
aiškina. 1398 m., nustatant kryžiuo
čiams perleistos Žemaitijos sienas, 
rašoma: «Pradedant Salyno sala, 
esančia aukščiau Romajverderio, iš 
ten kylant aukštyn tiesiai iki Nevė
žio ir šventojo miško, nuo tenai Ne
vėžio viduriu iki Visviltės». Romai
niai minimi, o Raudondvaris nemini
mas, nes tokio vietovardžio tuomet 
dar nebuvo. I. Bušinskis, galimas 
daiktas, teisus, sakydamas, kad Rau
dondvario vardas kilęs nuo raudonų
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2 J. B a r š a u s k a s ,  Raudondvario ansamb- 3 Ten pat, p. 79, 94.
lis, kn. Raudondvaris, Kaunas, 1969, 4 J. B. Brzegi Niewiaży, Wilno, 1873, p. 55.
P- 93. 5 Ten pat.
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pilies plytų, tačiau neteisus, tvirtin
damas, kad 1549 m. Žygimantas Au
gustas padovanojo Barborai, savo 
žmonai, Vilkijos seniūniją su Rau
dondvariu. Ir tada Raudondvario var
do dar nebuvo, toji vieta buvo va
dinama kaip nors kitaip. Vardo pasi
keitimas, be abejo, buvo susijęs su 
pilies išvaizdos, visų pirma spalvos, 
pasikeitimu.

I. Bušinskis darė labai didelį, net 
keturių šimtų metų, šuolį —  nuo Tiš
kevičiaus Raudondvario iki kryžiuo
čių Ritersverderio arba Kenigsburgo. 
Jis buvo skaitęs T. Triplino rašinį, 
tačiau nepastebėjo, kad pastarojo ir 
jo matyta pilis jau gerokai skyrėsi. 
Rūmai buvo nebe vieno, o dviejų 
aukštų. Tokios «smulkmenos» jam 
nerūpėjo; eidamas romantikų pėdo
mis, jis darė šuolį į labai tolimą, bet 
garbingą praeitį.

I. Bušinskio žinios apie Raudon
dvarį gana greitai pasidarė tradici
nėmis. Jos pateko į enciklopedijas, 
turistinių kelionių vadovus, roman
tiškai jų pagundai neatsispyrė net kai 
kurie tarybiniai architektūros istori
kai c. Iš rašytinių šaltinių visai ne
sunku nustatyti, kad Raudondvaris 
niekada nebuvo pilim i. Vardą jis ga
vo nuo dvaro rūmų, pastatytų pilies 
vietoje, o kaip pilis vadinta, kaip ir 
kada įrengta ir kaip ji atrodė —  
reikia išaiškinti. F. Novakovskis ir 
T. Triplanas gana smulkiai Raudon
dvarį aprašė 1856 m. Jie patikimi liu 
dininkai. Betgi kaip dvaras ar pilis 
atrodė anksčiau?

R a u d o n ų  r ū m ų  i r  R a u 
d o n d v a r i o  v a r d o  a t s i r a 
d i m a s .  Tiškevičius rūmus persta
tė po 1831 m. Iš senosios pilies

išliko tik didysis šiaurinis bokštas. 
Kaip pilis ar rūmai atrodė iki 
1831 m., atsakymą gali duoti tik do
kumentiniai ir memuariniai aprašy
mai arba raižiniai. Iš aprašymų ne
mažai pasitarnauja 1652 m. Raudon
dvario inventorius, sudarytas V il
niaus vaivadai ir Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės etmonui Jonušui 
Radvilai perimant dvarą iš Jono 
Eustachijaus Kosakovskio, Mstislav- 
lio kašteliono bei Gulbinų seniūno, 
ir ponios Šilingienės 7.

Raudondvaris inventoriuje vadi
namas «Vysoko-Červony dvor», jam 
priklauso Panemunės valsčius ir Sa- 
lomenkos (Šiaudinės) miestelis, ku
riame iš viso buvo 7 kiemai. Prie Ne
vėžio stovėjo karčiama, per upę kėlė 
keltas. Už karčiamą ir už keltą nuo
mininkas mokėjo dvarui 90 kapų 
grašių per metus. Salomenkos mies
telio gyventojai už žemę dvarui nie
ko nemokėjo.

Jie kasdien turėjo duoti po žmo
gų prie kelto ir parūpinti pastotes. 
Valsčiaus žvejai davė dvarui pasnin
ko dienomis (trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais) tiek žuvies, 
kiek reikėjo, ir kartą per metus —  
19 didelių lašišų. Druską į V iln ių  pri
valėjo vežti visas valsčius. Iš kur toji 
druska vežama, inventoriuje nepasa
kyta. Matyt, dvaro savininkas ar jo 
valdytojas buvo importuotos druskos 
tiekėjas. Per Raudondvarį palei Ne
muną iš seno ėjo svarbus prekybinis 
kelias (Jurbarke buvo didelė pasie
nio muitinė).

Šios žinios trumpai nusako greta 
dvaro gyvenančiųjų verslus, didinan
čius dvaro reikšmę. Inventoriuje ga
na smulkiai aprašyti ūkiniai pastatai
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6 J. B a r š a u s k a s ,  Raudondvario ansamb- 7 Lietuvos inventoriai, XVII a. dokumentų
lis, p. 75— 78 rinkinys, sudarė K. J a b l o n s k i s  ir

M.  J u č a s ,  Vilnius, 1962, p. 173— 174.
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ir mūriniai dvaro rūmai. Tuos rūmus 
sudaro dveji namai: didieji ir mažie
ji. Mažuosiuose, vieno aukšto, na
muose, dengtuose čerpėmis, du kam
bariai dideli ir du maži, virtuvė ir 
priemenė. Daug smulkiau aprašyti 
didieji namai (kamienica) —  pagrin
diniai dvaro rūmai.

Bokštas nebaigtas statyti. Inven
toriuje aiškiai užrašyta: «drzwi wiel
kie do wieže niewygotowaney». Bokš
te 5 langai su geležinėmis grotomis. 
Aprašymo pabaigoje sakoma, kad rū
mai dengti čerpėmis, o bokštas —  
šiaudais. Be to, pridurta, kad bokšto 
viršuje —  dvi eilės langų (10) su gro
tomis. Išeina, kad bokštas 3 aukštų, 
kiekviename aukšte po 5 langus.

Pirmajame rūmų aukšte kamba
rių (su priemene ir sandėliu) —  13, 
juose durų —  13, langų —  16. Ant
rajame aukšte kambarių —  13, du
rų —  12, langų —  16.

Kokia tvarka kambariai išdėstyti, 
iš inventoriaus sunku pasakyti. Tėra 
aišku, kad ne visai anfiladine, nes 
gana dažnai nurodoma: kambarys 
kairėje arba dešinėje, kai kurie kam
bariai vadinami šoniniais ir kampi
niais. Iš inventoriaus matyti, kad pi
lies rūmai visai neseniai pastatyti ar
ba restauruoti. Viena aiškiai sakoma, 
jog bokštas nebaigtas statyti, ir ant
ra —  inventoriuje nepažymėta nieko, 
kas būtų pavadinta sena arba apgriu
vę, kaip paprastai, surašant invento
rius, daroma. Antrojo aukšto salėje 
nėra krosnies, o apie vieną kambarį 
pasakyta, kad jis gyventi dar netin
ka. Taigi pastatą reikia laikyti nauju, 
dar ne visai užbaigtu. Be to, invento
riuje nėra įrašytų daiktų, kuriuos 
galėtume pavadinti kariškais. Buvusi

pilis kariniu atžvilgiu XVII a. vidu
ryje nevaidino jokio vaidmens. Gana 
smulkiai surašyti ūkiniai pastatai, ta
čiau net neužsimenama apie griovius, 
pylimus ir kitus fortifikacinius įren
gimus. Jie jau buvo beverčiai. Tuo 
tarpu, pavyzdžiui, 1649 m. Gardino 
pilies inventoriuje surašytos patran
kos, sviediniai ir kiti kariški dalykai.

Iš paskelbto inventoriaus visai 
aiškiai matyti, kokie buvo pilies rū
mai iki XVII a. vidurio karų. 1655—  
1661 m. visa Lietuva buvo Rusijos ir 
Švedijos kariuomenių okupuota. Ka
ro ir okupacijos metais daug namų 
buvo sugriauta arba sudeginta. Nu
kentėjo ir beveik visos pilys. Apie 
Raudondvario padėtį sužinome iš Kė
dainių seniūno Stepono Oborskio 
1660 m. rašytų laiškų Boguslavui 
Radvilai, tuo metu gyvenusiam K a
raliaučiuje.

Pirmame laiške, kurį jis perdavė 
prieš išvykdamas į Raudondvarį, sa
kėsi nesitikįs ten rasti nė vieno žmo
gaus. Antrame laiške pranešė, kad 
Raudondvaryje iš buvusių 84 valstie
čių radęs 20 ir tie visi labai nuskurę, 
neturi arklių, pakinktų ir vežimų. 
Nežinąs, kuo ir kaip jie užsidirbsią 
duoną. Rūmai (kamienica) išlikę 
sveiki, tik be langų. Klojimas, klė
tys, arklidės sudeginti8. Vadinasi, 
per labiausiai naikinantį karą Rau
dondvaris išliko beveik sveikas.

Po šio karo B. Radvila rūmų ne- 
beatstatė ir 1662 m. Raudondvarį 
pardavė Vorlovskiui. Prieš parduo
dant 1661 m. buvo surašytas inven
torius.

Atkreiptinas dėmesys į pilies var
do pasikeitimą. 1652 m. ir dvaras, ir 
pilis vadinama Aukštu Raudonu Dva-
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8 Археографический сборник документов 
относящихся к истории Северо-западной 
Руси, Вильна, 1870, т. VIII, стр. 381— 382.
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ru, о 1661 m. —  tik Raudonu Dvaru. 
Ar nėra tik Raudondvaris anksčiau 
vadintas Aukštadvariu? Jeigu ne, tai 
kokiu vardu toji vieta buvo vadinta?

Lietuvos Metrikos teismo reikalų 
knygoje yra toks įrašas: «1519 m. 
sausio 6 d. raštas, rašytas Trakų pa
vieto palei Nemuno esančių dvarų 
vietininkams». Ir tie dvarai išskai
čiuoti: Valkininkų, Lieponių, Aukšta
dvario, Žiežmarių, Stakliškių, Pu
nios, Daugų, Merkinės, Perlojos9.

X V  a. Lietuvos Metrikos užrašy
mų knygose Aukštadvaris daug kartų 
minimas kaip didžiojo kunigaikščio 
dvaras, iš kurio bajorams ir dvario
nims skiriama grūdų, šeimynos žmo
nių ir kuriame yra dideles pajamas 
duodanti karčiama 10 *. X V  a. ir X V I a. 
pradžioje apie Aukštadvarį Lietuvos 
Metrikoje kalbama kaip apie bajorų 
karinį pulką (vėliavą).

1554 m. Vilniaus seime skundėsi 
Eišiškių, Semeliškių, Aukštadvario, 
Žiežmarių ir Stakliškių vėliavų ba
jorai, kad jiems esanti didelė našta 
eiti į Trakus pilyje laikomų trijų  
Maskvos belaisvių saugoti, ir prašė 
nuo šios prievolės atle isti1,1. Aišku, 
Raudondvario vėliavos bajorai, jeigu 
tokia vėliava būtų buvusi, negalėjo 
eiti sargybon į Trakus, kai čia pat 
buvo Kauno pilis. Be to, Aukštadva
rio vėliava liko Trakų paviete ir po 
1554— 1566 m. administracinės refor
mos, nustačius tikslias pavietų ribas. 
Šio pavieto riba nuo Gardino ėjo Ne
munu aukštyn iki Kaimo pavieto ri
bos. Kauno pavietui priklausė šios 
vėliavos: Darsūniškio, Birštono, Pu
nios, Stakliškių 12. Raudondvario vie

9 Литовская Метрика, Русская историче
ская библиотека, т. XX, Петербург, 
1903, стр. 1024— 1025.

10 Литовская Метрика, Русская историче
ская библиотека, т. XXVII, Петербург,
1910, стр. 253— 255, 267, 290, 294, 317.

tovė tuo metu buvo nereikšminga ir, 
be to, priklausė Žemaičių seniūnijai. 
Taigi X V — XVI a. Raudondvaris 
Aukšto Dvaro, arba Aukštadvario, 
vardo neturėjo.

Tad kas gi tuomet buvo Nemuno 
ir Nevėžio santakos trikampyje iki 
Vilkijos? Kaip buvo vadinama te
nykštė gyvenvietė?

Nemaža vardų mini 1599 m. Lie
tuvos girių surašymas. Įsidėmėtina 
tai, kad Nemuno ir Neries santakos 
trikampyje, priklausiusiame Vilkijos 
giriai, vietovardžio, panašaus į Aukš
tadvarį ar Raudondvarį, nėra. Ap
skritai ten minima daugiau bajorų, 
negu kaimų ar dvarų, vardų. Rašo
ma: «Čia link Nemuno ir Nevėžio ei
na slėniai su miškeliais ir jų daubose 
Paštuvos bajorai turi nuosavus tra
kus ir lydimus, ten yra ir bajoras 
Jonas Steckevičius-Bernatavičius»13. 
1652 m. inventoriuje sakoma, kad 
Aukštam Raudonam Dvarui priklau
sė Panemunės palivarkas. Yra to 
dvarelio, buvusio Vilkijos valsčiuje, 
inventorius, surašytas 1595 gegužės 
29 d., mirus jo savininkui Jonui 
Stankevičiui ir jo žmonai Agnieškai. 
Lengva pastebėti vardo sutapimą ir 
pavardės panašumą tarp bajoro, m i
nimo girių surašyme, ir mirusio Pa
nemunės savininko. (Dėl dviejų rai
džių sukeitimo Stankevičius galėjo 
virsti Steckevičium, juo labiau kad, 
girias surašant, ėjo ketvirti ar penk
ti metai po minėtojo Jono Stankevi
čiaus mirties.)

Iš 1595 m. inventoriaus matyti, 
kad Jono Stankevičiaus dvarelyje

11 Литовская Метрика, Русская историче
ская библиотека, т. XXX, Юрьев, 1914, 
стр. 242.

12 Ten pat, р. 885— 886.
13 Ревизия пущ и переходов звериных, 

Вильна, 1867, стр. 45.
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buvo gyvenamasis namas (stolovaja), 
lentomis dengtas, su penkiais langais 
be durų, be krosnies ir be suolų. Va
dinasi, namas senas ir apleistas. Užtat 
dvare buvo paruošta sienojų ir lentų 
naujam namui statyti. K ita pirkia 
ant paklėčio su stulpais taip pat se
na. Trečia kiek geresnė «Svetlica s 
boku komorka». 1652 m. inventoriuje 
Raudondvario Panemunė vadinama 
palivarku, jame namo, vadinto stolo
vaja, ir namo ant paklėčio su stulpais 
nebėra, yra tik «izdebka s komorką 
boczną». Be to, ir Panemunėje buvo 
paruoštos miško medžiagos statybai.

Lyginant 1595 ir 1652 m. Pane
munės inventorius, aiškėja štai kas. 
Po Jono Stankevičiaus mirties nau
jieji dvarelio savininkai pačiame 
dvarelyje rūmų nepasistatė, nors ir 
ruošėsi statyti, nes nebūtų taip ilgai 
laikę statybinės medžiagos, o pasista
tė naujus rūmus ant kalno, naujoje 
vietoje, kur iki tol dvaro sodybvietės 
nebuvo. Panemunėje liko tik ūkiniai 
pastatai su pirkele tarnams. Kad rū
mai naujoje vietoje —  liudija tai, 
jog Aukštas Raudonas Dvaras neturi 
tokio pavadinimo valsčiaus-valdos su 
valstiečių kaimais. Visi valstiečių kai
mai: Graužiu, Nietonių, Rapanionių, 
Gurkšlių, Tomašūnų, Miškinių, Ram- 
batonių, matyt, nauji. Kuriamas ir 
antrasis palivarkas —  Katiniškiai. Ja
me laikinai gyvena nuomininkas siu
vėjas ir naudojasi iš įvairių bajorų 
supirkta ir dar neišmatuota žeme 14.

Turim i rašytinių šaltinių duome
nys leidžia teigti, kad Aukštas Rau
donas Dvaras atsirado pirmojoje 
XVII a. pusėje, kad 1661 m. inven
toriuje jis jau vadinamas Raudon
dvariu. Pirmiausia taip buvo pava
dinti rūmai, vėliau dvaras ir paga

liau —  miestelis. 1652 m. inventoriu
je aprašyti Raudondvario dvaro rū
mai buvo pirmasis šio dvaro mūrinis 
pastatas. Jis buvo naujovė, pakeitusi 
net vietovės vardą. Rūmai pastatyti 
senosios pilies, virtusios piliakalniu, 
vietoje, jeigu tik aplink rūmus išlikę 
grioviai mūsų neapgauna, —  jeigu jie 
iš tikrųjų yra buvę piliakalnio foso- 
mis ir pylimais. O gal tai Šiaurės ka
ro (1700— 1710) apkasai, iškasti ap
link rūmų mūrus kaip strateginę vie
tą? Tada Raudondvariu vadinamos 
vietovės piliakalnio reiktų ieškoti kur 
nors arčiau Nevėžio arba Nemuno. 
Bet tai jau nebe pilių, o piliakalnių 
tyrinėtojų darbas.

Padarius tokią išvadą, tenka at
mesti paskutiniuoju metu sukurtą 
ir knygoje «Raudondvaris» (1969 m.) 
paskelbtą hipotezę apie tris Rau
dondvario ansamblio statybos laiko
tarpius. Seniausias laikotarpis sie
kiąs X V  a. pradžią ir pasibaigęs 
XVT a. viduriu. Hipotezė remiama 
ne rašytiniais, o lauko tyrinėjimo 
šaltiniais. Po Didžiojo Tėvynės ka
ro, prieš pradedant rūmų restaura
cijos darbus, prie pamatų buvo at
lik ti archeologiniai kasinėjimai ir 
nustatyta, kad «griuvenų sluoksnio 
pamatų lygyje nėra». Vadinasi, rū
mai statyti ne ant senos pilies ar 
kokio nors pastato griuvėsių, o na
tūraliame žemės paviršiuje. Esą, 
rūmų pamatams naudotos būdingos 
X V  a. statybinės medžiagos ir kon
strukcijos: išorinių sienų pamatai 
m ūryti kiautinių būdu iš akmenų 
ir stambių plytų, kurios priskiriamos 
X V  a., be to, esančios storos riša
mosios kalkių skiedinio siūlės.

Šitokie hipotezės argumentai tiek 
silpni, kad jų net nereikia griauti.
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14 Lietuvos inventoriai, p. 177.
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Tarp lauko akmenų X V , XVII ir 
vėlesnių amžių statyboje skirtumo 
nėra. M ūrijant iš jų lygius pama
tus arba sieną, kitokiu, ne kiauti
niu, būdu mūryti neįmanoma. Iš 
skaldytų arba tašytų lauko akmenų 
sienas mūryti Lietuvoje imta tik 
XVIII a. pabaigoje ir X IX  a. pra
džioje. Tada iš dalies atkrito ir kiau
tinis mūrijimo būdas. Plonomis siū
lėmis surišti netašytus akmenis, 
kaip seniau, taip ir dabar, neįma
noma. X V  ir XVII a. plytų dydžiai 
ir forma nesiskyrė; plytos žymiai 
pasikeitė XVIII amžiuje. Be to, 
kasinėjimų metu buvo nustatyta, 
kad rūsio sienos statytos iš mažes
nių plytų, negu pamatai. Tai gali
ma paaiškinti dvejopai: arba rūsiai 
mūryti vėliau, negu pamatai, arba 
plytos gamintos kitų meistrų. P ir
moji prielaida atkrinta, nes «griu
venų sluoksnio pamatų lygyje nė
ra», ir galioti palieka antroji. Kad 
tame pačiame pastate naudotos ne
vienodo dydžio plytos, tai jokia re
ta naujiena. Plytas gamino ne fab
rikai, o plytininkų cechai, nesilaikę 
vieno kurio nors iš anksto duoto 
standarto. Jos nebuvo perkamos, jas 
gamino netoli nuo statybos aikštelės 
samdomi meistrai. Plytinės laikinai 
buvo įrengiamos prie gero molio 
karjero, arba molis atvežamas prie 
statybos. Panašiai buvo paruošiama 
ir rišamoji medžiaga.

Antrasis statybos laikotarpis pri
skiriamas 1549— 1660 m. XVI a. v i
duryje buvę užplanuota Raudon
dvaryje pastatyti p ilį rūmus, ana
logiškus Geranainių piliai, pastatytai 
Vaitiekaus Goštauto, pritaikant 
XV a. išmūrytus pilies pamatus, 
bokštus ir štrabus. Pilies perstatymo 
planą sumaniusi Barbora Radvilai
tė, kurios pirmoji rezidencinė pilis 
buvusi Geranainiuose. Karalienė 
staiga mirusi ir todėl nesuspėjusi

užbaigti Raudondvario perstatymo. 
Tepastatyta didieji, reprezentaciniai, 
ir mažieji, oficinos, rūmai.

Samprotavimai apie Barboros 
Radvilaitės sumanymus ir tų suma
nymų vykdymą jokiais rašytiniais 
šaltiniais nepagrįsti. Iš visų Lietu
vos ir Lenkijos karalienių Barbora 
Radvilaitė susilaukė didžiausio isto
rikų ir poetų dėmesio, tačiau apie 
jos sumanymus ir darbus Raudon
dvaryje nė vienas jų neužsimena.

Trečiasis statybos laikotarpis 
prasidėjęs 1662 m., po karo su šve
dais, apnaikintų rūmų remontu. Tie 
rūmai aprašyti minėtame 1652 m. 
inventoriuje, nuo kurio ir praside
da tikroji rūmų istorija. Inventoriu
je nėra žinių «apie Raudondvarį, 
kaip labai seną dvarą, kuriame daug 
pastatų susidėvėjusiais stogais arba 
visai sugriuvusių». Iš aprašymo visai 
neatrodo, «kad dauguma pastatų 
buvo mediniai, statyti X V — X V I a.» 
Iš inventoriaus galima padaryti tik 
vieną nenuginčijamą išvadą, kad rū
mai neseniai pastatyti ir dar ne v i
sai užbaigti, kad nuo XVII a. vidu
rio ir prasidėjo pirmasis jų staty
bos laikotarpis.

R ū m ų  p e r s t a t i n ė j i m a i .  
Karas Lietuvoje pasibaigė 1661 m. 
Jonušui Radvilai karo metu mirus, 
Raudondvaris atiteko Boguslavui 
Radvilai. Jo pavestas dvaro admini
stratorius 1661 m. remontavo pasta
tus ir ieškojo pinigingo pirkėjo. Ta 
proga atrodo ir buvo surašytas mi
nėtasis naujas inventorius, tiesa, la
bai trumpas.

Inventoriuje rašoma, kad rūmai 
dengti specialiomis čerpėmis, išorinis 
bokštelis neuždengtas ir neužbaigtas 
(1652 m. jis buvo dengtas šiaudais). 
Karo metu, matyt, stogas buvo nu
plėštas žmonių arba vėjo, nes gaisro 
pačiuose rūmuose nebūta. Jie buvo 
tik išgrobti. Būdinga tai, kad grobta
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daugiausia metaliniai daiktai, ypač 
durų ir spintų užraktai, ir langų 
stiklas.

Po rūmais keturi rūsiai su duri
mis. Pirmajame aukšte šeši kamba
riai, septintas —  sandėlys su geromis 
geležinėmis durimis, aštuntas —  val
gomasis su šoniniu devintu kamba
riu. Antrajame aukšte septyni kam
bariai, aštuntas —  valgomasis, dide
lis. Virš šių kambarių esanti didelė, 
per visą rūmų ilgį, patalpa grūdams, 
tačiau dar nebaigta įrengti. Pen
kiuose kambariuose langai išlikę, 
o kituose įstatyti nauji. Visų kamba
rių durys buvo be spynų ir ne v i
sos sveikos.

Naujovė šiame inventoriuje —  pa
talpa grūdams supilti. Kadangi sako
ma, kad ji per visą rūmą, ir nemini
mi nei langai, nei durys, tad aišku, 
kad čia kalbama apie pastogę.

Antras mūrinis pastatas —  nedi
delė virtuvė, tvarkingai uždengta 
čerpėmis. Šalia jos vienas priešais 
kitą kambariai su naujai įstatytomis 
durimis ir išmūrytomis krosnimis. Šio 
pastato pastogė esanti tvarkinga, įdė
tos grindys, galima krauti vaisius.

Iš to paties inventoriaus aiškėja, 
kodėl pertvarkomos pastogės. Svir
nai prie Nemuno pastatyti prūsišku 
(matyt, fachverkiniu) būdu, dengti 
čerpėmis, bet be langų ir durų. Va
dinasi, į juos pilti grūdų negalima. 
Laikinai grūdams laikyti pritaiko
mos pastogės. Virtuvės pastogė tam 
tikslui, matyt, buvo pritaikyta jau 
anksčiau.

Arklidės dvylikai arklių, medi
nės, gerai dengtos, prie jų dvi mū
rinės patalpos be langų, be durų ir 
be krosnių. Kepykla sena, be stogo. 
Bravorėlis neužbaigtas, salyklinė

baigta. Tvartams daromos naujos 
durys 15.

Iš šio inventoriaus matyti, kad 
B. Radvila tik stengėsi aptvarkyti 
dvaro pastatus ir apie kokias nors 
rekonstrukcijas negalvojo. Sekančiais 
metais po gerokai užtrukusių derybų 
Raudondvarį iš jo nupirko Vorlovs- 
kis. Pirkėjas, pamatęs, kaip nuterio- 
tas valsčius, nenorėjo mokėti sutartų 
40 000 florinų ir ketino nuo sutarties 
atsisakyti. Jam tik labai patikę rū
mai. Sulygta mokėti 30 000 florinų 16.

Kiek laiko Vorlovskis Raudondva
rį valdė ir kokius pakeitimus darė 
rūmuose —  nežinome.

Naujasis savininkas turėjo juos, 
be abejo, toliau remontuoti. Smulkių 
remontų ir nežymių pakeitimų plane 
galėjo būti daug. Apie žymius pakei
timus sužinome iš 1856 m. Tiškevi
čiaus rūmų lankytojų, kurie sutarti
nai teigia, kad rūmai vienaaukščiai 
su trimis bokštais —  vienu aukštu ir 
dviem žemais. Tarp žemųjų bokštų 
įrengta terasa. Pagal 1652 m. ir 
1661 m. inventorius —  rūmai dviejų 
aukštų su vienu, nebaigtu statyti, 
bokštu. Vadinasi, per du šimtus metų 
jie gerokai pasikeitė: sumažėjo vienu 
aukštu ir padaugėjo bokštų. Didysis 
bokštas išliko senas, mažieji buvo 
naujai pastatyti. Išliko ir pirmojo 
aukšto sienos, nugriovus antrąjį 
aukštą.

Kada šitokie pakeitimai padary
ti —  galima būtų išaiškinti, tik per
žiūrėjus išlikusius dvaro savininkų 
archyvus. Tačiau tai nelengvas ir ne 
visada sėkmingas darbas. Savininkai 
dažnai keitėsi, tarp jų buvo garsių 
feodalinių didikų, tokių, kaip Zabiela 
ir Tiškevičius, ir smulkių, matyt, 
staiga pralobusių, kaip Vorlovskis.
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15 VUB RS, F4-A 16711. 16 VUB RS, F4-A 16592.
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Savo išvaizdą keitė ir pagrindinis 
rūmų bokštas, stovėjęs šiaurinėje pu
sėje. Keitėsi, žinoma, jo viršutinė, o 
ne apatinė dalis. Šio bokšto pusrūsio 
ir pirmojo aukšto sienos mūrytos iš 
didelių plytų su lauko akmenimis. 
Tai seniausia visų rūmų dalis. 1652 m. 
minimas laikinas šiaudinis stogas ga
lėjo būti tik kūgio formos. X IX  a. pa
baigoje šiame bokšte jau buvo plokš
čias perdengimas, dantytas parapetas, 
ir jo apačioje, žemiau karnizo, aštuo- 
nios šaudymo angos. Angos apvalios, 
dvigubo piltuvėlio formos; didysis, 
išorinis, angos diametras 80 cm, o v i
dinis, mažasis, —  38 cm. Žameto ta
pytame rūmus ir aplinką vaizduojan
čiame paveiksle matyti ties antruoju 
aukštu iš galo įrengtas balkonas, o jo 
apačioje —  veranda. X X  a. šio bal
kono ir verandos jau nebebuvo; iš 
fotografijų matyti, kaip rūmai atrodė 
iki 1944 m.

Prie rūmų pagrindinio fasado iš 
kiemo buvo pristatytas prieangis su 
balkonu. Pabrėžtos trys bokšto dalys. 
Pirm ieji du jo aukštai, sujungti su 
rūmų korpusu, turi bendrą karnizą ir 
tokį pat balto tinko frizą. Bokšto ir 
korpuso langai vienodi: angos ke
turkampės su balto tinko apvadais. 
Virš langų apvadai praplatinti, į 
aukštį smailėja. Jie primena, kad 
prieš tai langų arkos buvo pana
šios į laužtines. Trečiajame bokšto 
aukšte virš karnizo langų eilė kito
kios formos: jie daug aukštesni, su 
smailomis arkomis. Palei palanges 
aplink bokštą eina siaura balto tin
ko juosta. Tokia pat juosta eina pa
gal langų arkų viršūnes. Taigi tre
čiasis bokšto aukštas išskirtas apa
tiniu ir viršutiniu žiedais. Aukščiau

viršutinio žiedo prasideda ketvirta
sis bokšto aukštas su apvaliomis 
angomis, baltais dantytais apvadais. 
Virš bokšto frizo ir karnizo —  
dantytas parapetas. Prie rūmų pieti
nio galo —  priestatas, jame virtuvė 
su kaminais, panašiais į bokštelius, 
kurie išmūryti ūkiniais sumetimais; 
senuose rūmuose virtuvės nebuvo (ji 
stovėjo atskirai kieme).

Kada kurie pakeitimai padaryti, 
gana sunku susekti. Į akis krinta sti
listiniai pakeitimų motyvai. Iš se
niausio inventoriaus galima tik nu
manyti, rūmus buvus renesansiniais 
su gotikiniu būdu rištomis plytomis 
išorinėse sienose. Iš išlikusių ik i mū
sų dienų angų ir ypač bokšto langų 
su smailomis arkomis galima spręsti 
apie poslinkį į pseudogotiką; vėliau
sių priestatų elementai turi klasiciz
mo žymių. Stilistinio rūmų keitimosi 
iš rašytinių šaltinių susekti negalima. 
Jį, kiek tai buvo įmanoma, išaiški
no lauko tyrinėjimai, atlikti ruošian
tis restauracijai.

I n t e r j e r o  a p r a š y m a i .  Ž i
nias apie tai, kas buvo Raudondva
rio rūmų viduje prieš 1914 m. karą, 
iš dvare dirbusių ir gyvenusių žmo
nių surinko Marijona Cilvinaitė 17. 
Kaip buvo įrengtas žirgynas, papa
sakojo Jonas Mačiulis, 1901— 1906 m. 
tarnavęs kariuomenėje kavaleristu ir  
po to dirbęs pas Tiškevičių žirgų iš- 
j odinė to j u. Žirgynas stovėjo priešais 
ratinę. Kiemas tarp tų patalpų buvo 
grįstas akmenimis. Prie žirgyno durų 
iš kiemo stovėjo didelis kubilas van
dens. Grįžtančių arklių kanopos čia 
buvo nuplaunamos ir nušluostomos. 
Arklidės viduriu ėjo platus takas, 
grįstas šešiakampėmis ąžuolinėmis

17 M. Č i 1 v i n a i t ė, Dvaro gyvenimo nuo
trupos, kn. Raudondvaris, p. 41— 48.
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kaladėlėmis. Gardų lentos suleistos 
į pertvarų stulpus, dažytus ąžuolo 
spalva. Ant kiekvieno stulpo užmauta 
iš ketaus nulieta arklio galva. Ant jų 
buvo laikomi ištempti apynasriai, kad 
šikšnos nesupleišėtų ir kad būtų 
lengviau blizginti metalines dalis. 
Už arklidžių žirgyno pastate buvo 
įrengta jojykla, išpilta smėliu ir ap
šildoma trimis krosnimis. Arklidės ir 
ratinė buvo dviejų aukštų. Antrųjų  
aukštų langai išėjo į abi puses. Ant
rojo aukšto patalpose budėdavo veži
kai ir raitininkai. Dalis tų patalpų 
buvo paversta sandėliu, kuriame 
J. Mačiulis matė sukabintus muzikos 
instrumentus.

Svarbiausi, žinoma, kaip buvo, 
taip ir liko, patys rūmai. Prie para
dinių jų durų iš abiejų pusių stovėjo 
senovinės patrankos ir du dideli me
taliniai sviediniai. Įėjusį į vidų pasi
tikdavo dvi lokių iškamšos, apsikabi
nusios nulaužtų pušų kamienus. Iš
kamšų pašonėje stovėjo du šarvuoti 
riteriai su kardais rankose. Jie sau
gojo įėjimą. Laiptų į antrąjį aukštą 
sienose kabojo įvairių paukščių ir 
žvėrių galvų iškamšos.

Antrajame aukšte, dešinėje laiptų 
pusėje, buvo biblioteka, o gretimame 
kambaryje —  muziejus su eksponuo
jamais Tiškevičių giminės daiktais. 
Šiame kambaryje taip pat stovėjo 
stalas ir keturios apvalios kėdutės, 
aptrauktos žvėries oda; žvėrį nušo
vęs vienas iš Tiškevičių Afrikoje.

Visoje pietinėje antrojo aukšto 
pusėje buvo įrengtas «rojaus sodas». 
Jame stovėjo Adomo ir Ievos statu
los. Medinėse keturkampėse dėžėse

augo obelaitės, apelsinai, citrinos ir 
kiti pietų vaiskrūmiai. Netoli rūmų 
galo, kur buvo «rojus», stovėjo m ūri
nis dviejų aukštų namas. Jo pirma
jame aukšte buvo virtuvė, o antra
jame —  gyveno «akmistrinė». Netoli 
virtuvės dviejų aukštų name buvo 
ledainė. Tarp šiltnamio ir rūmų ga
lo, vadinto pilim i, stovėjo dar vienas 
dviejų aukštų namas, skirtas sve
čiams. Jame niekas negyveno. Vasa
rą čia atvažiuodavo pavasaroti Kau
no vyskupas.

Kiemo aikštėje prie šlaito kilo di
delis baltas vieno aukšto rūmas. J į 
pasistatydino Benediktas-Henrikas 
Tiškevičius, paskutinio Raudondvario 
pono Benedikto-Jono Tiškevičiaus tė
vas. Jis čia ir gyvendavo atvykęs iš 
Paryžiaus, nes rūmų nemėgo. Jeigu 
dvaro savininkas Tiškevičius būdavo 
namie, rūmų gale būdavo iškeliama 
ant ilgo stiebo mėlyna-geltona vėlia
va su Tiškevičių herbu (karūna su 
dvylika spindulių).

Pirmojo pasaulinio karo metais, 
vokiečių kariuomenei okupavus L ie
tuvą, Raudondvaris pasidarė vyriau
sios okupacinės valdžios (Ober-Osto) 
valdybos būstine. Ober-Osto spaudos 
skyriuje dirbo Arnoldas Cveigas, vo
kiečių rašytojas, kuriam teko pažin
ti Kauną, Vilnių, Raudondvarį. Jo 
romano «Mindaugas II» veiksmas ir 
prasideda Raudondvaryje 18.

«Raudondvario rūmai išliko, nes 
jie buvo pasislėpę už Nemuno pa
krantės kalvų, toje vietoje, kur jas 
skrodžia jo intakas, mažasis Nevėžis, 
visai netoli Kaimo tvirtovės». «Rusai, 
žinoma, pasielgė teisingai: iš bažny

18 Veiksmas priklauso kūrybinei išmonei, vės viršininkas įsakė sugriauti Raudon-
nors jame dalyvauja tikri istoriniai as- dvario bažnyčią, o pilį paliko sveiką,
menys, o aplinka, kurioje keičiasi scenos A. C v e i g a s ,  Mindaugas II, Vilnius,
ir dialogai,—  tikra, pagrįsta atsiminimais. 1955.
Rašytojas paaiškina, kodėl Kauno tvirto-
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čios, kurios mūrinės sienos beveik 
metro storumo, galima buvo kontro
liuoti abi upes, ji gudarė puikų at
ramos tašką kėlimuisi per Nevėžį 
trukdyti. Tad jie turėjo ją susprog
dinti, jeigu tikėjosi kada nors vėl at
kariauti kraštą. O anuomet rusų ge
neralinis štabas galėjo drąsiai taip 
galvoti. Griaudamas šitokį «šventą 
fortą», žinoma, tik jausmingas kvai
lys atsižvelgtų į meno vertybes: ponų 
Tiškevičių koplytėlė su puikiais mar
muriniais italų skulptorių darbo ant
kapiais suvirto po susprogdintos baž
nyčios griuvėsiais. Vokiečių pionie
rių būrys rūpestingai surankiojo tų 
prašmatnių papuošalų likučius ir su
dėjo juos atsitiktinai susidariusioje 
nišoje»19.

Iš interjero dalykų A. C Veigas ap
rašo šešiakampį kambarį, buvusį 
Raudondvario pilies didžiojo kertinio 
bokšto pirmajame aukšte. «Blanki 
žiemos šviesa sunkiai skverbiasi pro 
siaurus langus storose mūro sienose, 
elektros lempos, pritvirtintos prie 
bronzinių žvakidžių, ir kelios žvakės 
ant stalo teikia patalpai šilumą ir 
spalvą. (Žemai, Raudondvariui pri
klausančiame Borkių kaime, pastaty
tas išardyto sunkvežimio motoras, 
kuris varo mažą dinamą ir teikia rū
mams elektra.) .. .grindys išklotos 
storu šešiakampiu afganišku kilimu, 
o sienas dengia buchariški, kryžmai, 
kaip bažnyčios langai, tamsiai m ėly
nai ir raudonai išmarginti, meniškai 
kombinuoti užtiesalai»20.

Jis aprašė ir kambarį, kuriame 
buvo biblioteka. Knygos su paauk
suotomis nugarėlėmis ir margais v ir
šeliais užėmusios pusantros sienos, 
vidury kambario stovėję ąžuolinis 
stalas liūto kojomis, mediniai krėslai

su aukštomis atkaltėmis ir prie vie
nos sienos prisiglaudęs šlifuoto ak
mens židinys. Vokiečiai nepaisė gro
žio. Į posėdžių kambarį, tur būt, ir 
į kitus pilies rūmų kambarius jie 
įvedė elektrą, o bibliotekoje pastatė 
geležinę krosnelę, kurios dūmtraukį 
pakišo po marmurine židinio atbraila. 
«Toji maža pabaisa naudinga, bet 
biauri kaip kaminkrėčio skrybėlė 
tarp vazų, stovi ant didžiulės kny
gos —  XVII amžiuje išleisto atlaso su 
puikiomis graviūromis». Karininkai 
nekreipė į tai dėmesio —  kare nauda 
svarbiau už kultūrines vertybes.

Po pirmojo pasaulinio karo, ku
riantis buržuazinėms Lenkijos ir L ie
tuvos valstybėms, plati ir labai tur
tinga Tiškevičių giminė beveik visa 
stojo už Lenkiją, o Lietuvos, kaip 
kaimiečių valstybės, ji nepripažino. 
Kilus kariniam konfliktui tarp Len
kijos ir Lietuvos dėl Vilniaus ir V il
niaus krašto, Raudondvario savi
ninkas visokeriopai rėmė Lenkijos 
kėslus paversti Lietuvą Lenkijos 
provincija ir Lenkijos teritoriją iš
plėsti nuo Baltijos iki Juodosios jūros.

Dėl tokios politinės Tiškevičiaus 
laikysenos, pradėjus vykdyti žemės 
reformą, Raudondvaris nebuvo pa
liktas «pavyzdiniu ūkiu». 1925 m. 
dvaro žemė buvo išdalyta ir dvaro 
centrui palikta tik 40 ha. Dvarą tuo
met valdė nuomininkas Jakimavičius, 
o savininkas Tiškevičius gyveno už
sienyje. Jo santykiai su Lietuvos vy
riausybe ir apskritai su Lietuva ne
galėjo būti draugiški.

Dvaro žemės sumažėjus, neberei
kalinga pasidarė dauguma pastatų. 
Iš keturiasdešimties kumečių šeimų 
po parceliacijos paliktos tik keturios. 
Senasis kumetynas, stovėjęs dvaro

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

19 A. C V e i g a s ,  Mindaugas II, p. 31— 33. 20 Ten pat, p. 21.
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sodybos kampe tarp žirgyno ir tvar
tų, 1926 m. buvo nugriautas. Liko tik 
du kumetyno pastatai, statyti 1912 m. 
ir skirti dvaro amatininkams. Vienas 
jų buvo karkasinis su vertikaliai dė
tų rąstų sienomis ir iš abiejų pusių 
tinkuotas, o kitas —  plytinis.

Apkarpius dvaro žemę, sumažėjo 
dvaro tarnautojų, atkrito pelningi 
verslai, per brangus pasidarė pustuš
tės dvaro sodybos išlaikymas. 1923 m. 
vyriausybė vedė derybas dėl jos per
leidimo valstybei. Rūmuose buvo ke
tinama įrengti meno galeriją arba 
respublikos prezidento vasaros rezi
denciją. Sumanymas nepavyko. Par
celiuojant prie pat dvaro sodybos 
buvo išskirta 5 ha žemės Lietuvos 
Moterų globos komitetui. Komitetas 
įsteigė Raudondvaryje vaikų prie
glaudą, jai laikinai atiteko ir dvaro 
rūmai. Tačiau iš meno vertybių rū
muose jau nieko nebebuvo. Dalį jų  
1915— 1918 m. pasiėmė vokiečių ka
rininkai, o kas liko po karo į užsie
nį išgabeno savininkas su dvaro nuo
mininko pagalba.

1940 m. Liaudies vyriausybei vyk
dant naują žemės reformą ir socia
listinį šalies pertvarkymą, visa, kas 
dar buvo Raudondvaryje, perėjo 
valstybei. J i perėmė ir vaikų prie
glaudą.

Pirmaisiais hitlerinės okupacijos 
metais pilies rūmai ir kiti pastatai 
buvo palikti vaikų prieglaudai. P ilį 
aplankydavo vienas kitas turistas ar
ba senienų mėgėjas. Vienas toks pi
lies lankytojas aprašė, ką jis 1943 m. 
vasarą matė, ir savo aprašymą ̂ pa
skelbė spaudoje. Štai jo žinios:

«Patys pilies rūmai atrodo gražūs 
ir didingi. Kurių nors irimo žymių

dar negalima pastebėti. Šios vidur
amžių stiliaus pilies sienos yra virš 
metro storio. Koridorių skliautai go
tiško stiliaus. Salėse ir kambariuose 
dar ir dabar tebėra sveikos freskos 
ir karnizai. Grindys parketo. Kai ku
riose salėse šis parketas ypatingai 
brangus ir puošnus. Padarytos jame 
gėlės ir kiti pagražinimai ne išdažy
tos, bet iš atskiro medžio išpiausty- 
tos ir į parketą įleistos. Daugelyje 
kambarių dar tebėra senoviški židi
niai. Viena rūmų salė ypatingai 
puošni. Jos sienos išmuštos raižytu 
riešuto medžiu. Raižiniuose matyti 
vynuogių kekės, gėlių lapai ir kita. 
Ant kiekvienos sienos išpiaustyta po 
vieną erelį. Pati salė keturkampė. Čia 
ir parketas taip pat puošnus. Visa sa
lė rausvos spalvos. Ir dabar ši salė 
naudojama iškilmingais momentais».

Per pirmąjį pasaulinį karą sugrio
vus Raudondvario bažnyčią, buvusio
se dvaro arklidėse buvo įrengta sa
lė, kurioje laikytos pamaldos. 1936 m. 
užbaigus bažnyčios statybą, arklidžių 
salė buvo palikta susirinkimams, 
koncertams ir pramogoms. Šia sale, 
turisto teigimu, gyventojai naudojosi 
ir hitlerinės okupacijos metais. «Dau
guma oranžerijos langų užmūryta ar 
užkalta lentomis», —  rašo tas pats 
turistas, —  «Oranžerija dabar tuš
čia —  paprastas sandėlys. Palmės ir 
kitos retesnės gėlės, kurios čia dar 
buvo užsilikusios, buvo išgabentos 
į Botanikos sodą Kaune»21. K itų  pa
statų jis neaprašinėja, tenkinasi iš k i
tur paimtų bendrų žinių apie pilį 
perpasakojimu. Turisto būta mažai 
išprususio. Ką jis samprotauja apie 
pilies rūmų, jų koridorių ar salių 
architektūrinius stilius, galima ne-

21 A. T r e i g i ū n a s, Raudondvario pilyje,—  
,,Ateitis“, 1943.VII.13, Nr. 159.
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klausyti. Svarbiausia tai, kas apra
šyta viduje, nes jis lankėsi prieš pat 
vaikų prieglaudos išmetimą. Po to 
rūmuose apsigyveno okupantų kari
nė ypatingos paskirties komanda, ku
ri, 1944 m. bėgdama, rūmus ir oran
žeriją sunaikino.

R ū m ų  r e s t a u r a v i m a s .  Per 
penkiolika pokarinių metų griu
vėsiai dar labiau sunyko. Apgy- 
džius skaudžiausias karo ir okupa
cijos žaizdas, Raudondvario vardas 
vis dažniau imamas minėti spaudoje, 
skatinant prikelti jį iš griuvėsių22. 
Po rūmų restauracijos išėjo Raudon
dvariui skirta daugelio autorių kraš
totyrinio pobūdžio knyga23. Atpasa- 
kojant pilies ir rūmų istoriją, šioje 
literatūroje, kaip minėta, nevengiama 
kartoti ir romantikų paskleistų spė
jimų, tokių, pavyzdžiui, kokį paskel
bė Teodoras Narbutas: Raudondvaris 
tai Vytauto 1405 m. statytas Kenigs- 
burgas.

T. Narbutas pavaizdavo tų metų 
žemaičių sukilimą prieš ordiną. Su
kilėliams slopinti ordino maršalas U l
richas Jungingenas, didžiojo magist
ro brolis, paprašęs Jogailą ir Vytau
tą karinės paramos, nes abu žemai
čius buvo atidavę ordinui. Parama 
buvusi suteikta. Lenkijos kariuome
nė susijungusi su kryžiuočiais prie 
Dubysos žiočių. Žemaičiai, pamatę 
tiek jėgos, padėję ginklus ir sutikę 
pasiduoti. Taikai užtikrinti ir buvu
si pastatyta pilis, kurią Jogaila pa
vadinęs Kenigsburgu. Pusę tos pilies 
įgulos sudarę lietuviai, pusę —  vo
kiečiai. Išnašoje T. Narbutas pažy

mi, kad senosios pilies vietoje dabar 
ir stovįs Raudondvaris 24.

Pačiame pilies atsiradimo ir jos 
statybos aprašyme nemaža šaltiniais 
nepagrįstos, T. Narbutui būdingos, 
išmonės; Kenigsburgo identifikavi
mas su Raudondvariu ne daugiau, 
kaip paprasčiausias spėjimas. Apie jį 
M. Balinskis atsiliepė šitaip: «Tačiau 
tai yra prielaida, kurios visai neat
metant, su dar didesniu tikrumu ga
lima pasakyti, jog Kenigsburgas —  
tai Gelgaudų pilis»25. Dabar Raudon
dvario sodybvietę sieti su Kenigsbur
gu ar Ritersverderiu arba kalbėti 
apie Barboros Radvilaitės rezidencinį 
«palocių» reiškia atiduoti pirmenybę 
tradicijai, o ne istorijos šaltiniams. 
Narbuto iškeltų spėjimų nepatvirti
no ir lauko tyrinėjimai, ruošiantis 
restauracijai.

1959 m., pradėjus Raudondvarį 
tvarkyti, rasta: išorinės sienos iki 
karnizo, didesnėje pastato dalyje pir
mojo aukšto išilginė kapitalinė siena 
ir keletas skersinių kapitalinių sienų. 
Didesnę minėtų sienų mūro dalį rei
kėjo permūryti. Sienose esančių angų 
kraštai išvirtę. Siaurinis ir pietinis 
frontonai gerai išsilaikę. Centrinėje 
rūmų dalyje buvusio trečiojo aukšto 
išliko tik dvi išorinės sienos: rytinė 
ir iš dalies vakarinė. Siaurės rytų 
bokštas —  seniausia pastato dalis. Jis 
keliose vietose įskilęs, plyšiai iki pir
mojo aukšto; daugelio langų sąramos 
sutrūkusios arba atskilusios nuo 
mūro. Rūmai be stogo, beveik visi 
perdengimai baigė griūti. Siek tiek 
geriau yra išlikę rūsio skliautiniai

22 S. A b r a m a u s k a s ,  Raudondvario pi- 23 Raudondvaris, Kaunas, 1969 m. (Pridėta
lis,— ,.Kauno Tiesa", 1957.XII.25; Raudon- bibliografija).
dvario pilis, —  „Socialistiniu keliu”, 24 T. N a r b u t t ,  Dzieje narodu Litewskiego.
1958.1.8; Retas senosios statybos pavyz- t. VI, Wilno, 1839, p. 97.
dys, —  „Kauno Tiesa", 1959.XII.3; J. Bar-  25 M. B a l i ń s k i  i T. L i p i ń s k i ,  Staro-
š a u s k a s ,  Neleiskime griūti Raudondvario Żytna Polska, t. HI, p. 560.
piliai— „Tiesa", 1960.V.14, Nr. 113 (5246).
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perdengimai. Vakarinio priestato 
sienos suskilusios, be perdengimų, 
architektūrinės detalės nutrupėjusios. 
Pietiniame priestate išlikę bokšteliai. 
Tinkas beveik nuo visų sienų jau 
nukritęs 26.

Rūmų restauravimo projektą pa
ruošė S. Čerškutė ir V. Jurkštas, pri
taikydami patalpas Žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos moks
linio tyrimo institutui. Projekto 
autoriai stengėsi, kiek įmanoma, 
grąžinti pastatui išvaizdą ir planinę 
struktūrą, aprašytą 1652 m. invento
riuje. Visai atkurti XVII a. rūmų au
toriai negalėjo, nes trūko duomenų. 
Be to, jų nuomone, tiksliai atkurti 
pirmykštę pastato išvaizdą, visai ne
atsižvelgiant į vėlesnius perstatinėj i- 
mus ir numatytą pastato paskirtį,—  
nebūtina. Jie ieškojo saikingo kom
promiso tarp to, kas buvo iš pradžių, 
kas, laikui bėgant, buvo pakeista ir  
kas išliko. Nemaža rūpesčių jiems 
kėlė frontonai, bokšto viršus, trečio
jo aukšto fasadinių sienų išvaizda ir 
pirmojo aukšto planas.

Autoriai nusprendė palikti centri
nėje rūmų dalyje buvusį trečiąjį 
aukštą (mezoniną), nors XVII a. jo 
nebuvo ir jo dekoras nesiderina su 
atkuriamomis XVII a. žemesnių 
aukštų sienomis. Mezonino sienos 
papuoštos eklektiškais dekoratyvi
niais elementais. Nors jis pats ir jo 
dekoras vėlyvi, tačiau pastato išvaiz
dą jie žymiai pagyvina. Todėl restau
ravimo projekte palikti ir XVIII a. 
frontonų ir bokšto viršaus dekoraci
jų elementai.

Prieš imantis rūmus restauruoti, 
reikėjo bent apytikriai nustatyti, ka
da ir kaip po 1652 m. jie buvo per
statinėjami. Tiek rūmų, tiek ir visos 56

pilies istoriją iš rašytinių šaltinių 
aiškino S. Pinkus, o iš lauko tyrinė
jimų, naudojant šurfus ir kitas prie
mones, —  projekto autoriai. Buvo 
nustatyti šie statybų laikotarpiai: 
1) prieš 1652 m., 2) po 1831 m. suki
limo ir 3) 1855 m.

Iš pirmojo laikotarpio išlikusios 
išorinės sienos. Angos jose su seg
mentinėm sąramom. Antruoju laiko
tarpiu angos pakeistos į stačiakam
pes. Mūro sienoms būdinga tai, kad 
tame pačiame sienos piūvyje plytos 
nevienodų dydžių ir nevienodo tvir
tumo, taip pat skirtingi jų rišimo 
būdai. Išorinėje sienos pusėje plytos 
tvirtesnės, mūrytos gotiškai, o vidi
nėje pusėje —  prastesnės ir mūrytos 
renesansiškai. Fasoninės plytos nau
dotos ir rūsio skliautams. Vidaus ka
pitalinės sienos mūrytos tik iš pras
tesnių plytų ir rištos renesansiškai. 
Fasadų angų kraštai mūryti iš faso- 
ninių, nusklembtu kampu plytų. Iš to 
sprendžiama, kad angų kraštai be 
stačiakampių briaunų.

Antruoju laikotarpiu pamūrytas 
trečiojo aukšto mezoninas ir paaukš
tintas bokštas, kai kur iškirstos nau
jos angos, užmūrijant senas. Visos 
naujos sienos mūrytos renesansiškai, 
tuo pačiu rišimu užmūrijant ir nebe
reikalingas angas. Naujos angos iš
orinėse sienose derintos prie pirm i
nių langų formos, tik angų kraštams 
naudotos jau ne fasoninės plytos, o 
paprastos, nukertant joms kampus. 
Visų rūmų angų, tiek buvusių anks
čiau, tiek naujai iškirstų, kraštai 
aptinkuoti.

Trečiuoju laikotarpiu primūrytas 
priestatas su dviem bokšteliais-dūm-

56 SMRGD, Inv. Nr. 116-7/319.
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traukiais ir po šiuo priestatu įreng
tas rūsys. Prie vakarinio fasado pa
grindinio įėjimo pristatytas priean
gis. Bokštas buvo paaukštintas ir už
baigtas ne kūginiu šalmu, o parapetu. 
Pakeista langų forma. Pirmojo aukš
to langai pailginami, nužeminant pa
langes, pakeistos rūsio langelių są
ramos, padarant jas stačiakampėmis, 
uždedami tinko apvadai, paslepiant 
segmentinių sąramų užmūrijimo žy
mes, nutinkuojami karnizai, mezo
nino sienos piliastrai ir cokolis.

Pirminės fasado plokštumos buvo 
netinkuotos su gerai nuglaistytomis 
gotikinio rišimo siūlėmis. Vėliau fa
sado būta dažyto raudona, gerai iš
degtų plytų spalva. Antruoju laiko
tarpiu fasadai išmarginami šviesaus 
tinko dekoru. Rūmų išvaizda pasida
rė gyvesnė ir puošnesnė. Olandiškų 
čerpių stogas pakeičiamas skardiniu.

Apie pirm inį interjerą sunku ką 
nors tikra pasakyti. Archeologinių 
kasinėjimų metu rasta glazūruotų 
koklių ir marmuro plokščių nuo
laužų. Apie koklius užsimenama pir
majame inventoriuje, marmuras —  
neminimas. (Apie vieną staliuką sa
koma, kad jis akmeninis, gal jis ga
lėjo būti marmurinis.) Griuvėsiuose 
rastos vidaus patalpų dekoro deta
lės —  karnizai, tinko gabalai —  pri
klauso ne pirminiam, o vėlesniam 
laikotarpiui.

Bokštas su dekoratyvinėmis šaudy
mo angomis teikė rūmams pilies iš
vaizdą. Raudondvario rūmai su kitais 
dvaro pastatais sudarė architektūrinį 
ansamblį, suderintą su peizažu ir pa
dalytą į dvi dalis: į gyvenamąją ir 
ūkinę. Gyvenamojoje dalyje priešais 
rūmus stovėjo poriniai namai ir ūk
vedžio namelis. Ūkinėje dalyje domi
navo žirgynas. Nuo rūmų leidosi na
tūralūs šlaitai. Restauruojant rūmus 
ir tvarkant jų aplinką, pietiniame 
šlaite įrengta statmena atraminė sie

nelė, tačiau buvę takai ir keliai ne
sutvarkyti; jie užaugę medžiais ir  
krūmais. Aplinkai sutvarkyti ir par
kui restauruoti reikalingas atskiras 
projektas.

Rašytinių šaltinių ir lauko tyri
nėjimų duomenys leidžia nustatyti 
buvusių rūmų architektūrinį stilių. 
Daugumos autorių nuomone, pasta
to būta gotikinio. Jie rėmėsi tuo, 
kad fasaduose plytos rištos gotiki
niu būdu. Betgi toks plytų rišimo 
būdas neišnyko drauge su gotikiniu 
stiliumi. Gotiškai kartais rišdavo ir  
renesanso mūrininkai. Toks rišimo 
būdas aptinkamas ir rusiško-bizan- 
tiško stiliaus pastatuose. Raudon
dvario rūmuose gotiškai rištos plytos 
tik sienų išorėje, iš vidaus ir visose 
pertvarų sienose jos rištos renesan- 
siškai. Vadinasi, pagrindinis šių rū
mų plytų rišimo būdas yra antra
sis, o ne pirmasis. Be to, apie sti
lius sprendžiama ne tik iš plytų 
rišimo, bet iš arkų ir perdengimų bei 
dekoratyvinių elementų. Sie daly
kai Raudondvario pilies rūmuose 
ne gotikiniai, o renesansiniai. Todėl 
1652 m. inventoriuje aprašyti rūmai 
laikytini renesansiniais.

Jų išplanavimas beveik anfiladi- 
nis. Kadangi vėlesnės rekonstrukci
jos nesunaikino renesansinio sti
liaus plano, o tik iš dalies jį pa
keitė, restauruojant rūmus, buvo 
nuspręsta nugriauti per X IX  a. 
rekonstrukcijas primūrytus pietinį ir  
vakarinį priestatus, nebetinkuoti, 
atkurti pirmines angas. Ant bokšto 
uždėtas kūgio formos stogas.

Pritaikant rūmus instituto reika
lams, buvo laikomasi administraci
nių ir kultūrinių pastatų normų ir  
reikalavimų. Projekto autoriams pa
sisekė patalpas sugrupuoti pagal 
paskirtį, beveik nepažeidžiant pir
mykščio plano. Į rūmus trys įėjimai: 
pirmasis, pagrindinis, paliekamas
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senoje vietoje, nugriaunant X IX  a. 
pristatytą prieangį. Antrasis —  šiau
riniame fasade —  taip pat senoje 
vietoje, prie koridoriaus gale supro
jektuoto laiptų narvelio. Treciasis —  
iš terasos į auditoriją —  iškirstas 
buvusio lango, o vėliau durų, ango
je. Norėdami pabrėžti pagrindinį 
įėjimą į rūmus, projekto autoriai 
numatė plačius akmeninius laiptus 
su loveliais šonuose gėlėms. Supro
jektuotas erdvus vestibiulis ir fojė 
prieš mažąją auditoriją. Interjero 
sprendimai šiuolaikiniai. Laiptai 
į antrąjį aukštą iš vestibiulio at
viri, sukti gelžbetoniniai monoliti
niai. Laiptų sijai ir antrojo aukšto 
sienai paremti vestibiulyje pastatyta 
kolona. Vestibiulio grindys nevieno
do lygio: viena jų pusė žemesnė. 
Tai padaryta, norint paaukštinti 
auditoriją (nuleidžiant 30 cm jos 
grindis). Vestibiulį su antruoju įėji
mu iš šiaurės jungia koridorius. 
Iliuzijai sudaryti, kad šiame pasta
te patalpos išdėstytos anfiladine 
tvarka, nauja koridoriaus siena pa

daryta stiklinė, o skersinių sienų 
užkarpos išsikiša į koridorių. Prie 
bokšto įrengti laiptai jungia visus 
tris rūmų aukštus.

Antrajame aukšte palikta senojo 
plano struktūra. Pagrindinė šio 
aukšto patalpa —  susirinkimų salė. 
Trečiajame aukšte suprojektuoti gy
venamieji kambariai. Bokšto patal
pos—  nenaudojamos; reikalui esant, 
pirmieji du jo aukštai gali būti pa
versti sandėliais. Langų angos ir 
stiklų rėmai —  renesansiniai, buvę 
tinko apvadai pašalinti. Sienos kar
nizas toks, koks išliko —  tinkuotas. 
Nepakeisti ir išlikę tinkuoti fronto
nai. Bokštas surenesansintas ir už
dengtas kūgio formos stogu. Visi 
fasadai netinkuoti, raudoni, plytų 
siūlės —  šviesios, stogas —  raudonų 
olandiškų čerpių.

Raudondvaris vėl atgijo. Dabar 
čia nebe privatus dvaras, o valsty
binė mokslo įstaiga, mielai priiman
ti ne tik rašytojus, bet ir šiaip pi
liečius, ieškančius gamtos grožio, 
architektūros meno ir mokslo žinių.
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iškiava garsi padavimais, bet 
istorijos šaltiniuose žinių 
apie ją išlikę maža. Istori
nėje literatūroje apie šią pi

lį taip pat daugiau spėliojimų, negu 
pagrįstų samprotavimų.

Teodorui Narbutui, bene pirma
jam istorikui, rašiusiam apie šią pi
lį, buvo kilusi mintis, kad Liškia
vos vardas palyginti vėlyvas, o se
niau, pilies gyvavimo metais, jis 
buvo1 kitas, plačiai minimas istorijos 
šaltiniuose. T. Narbutas manė, kad 
senasis Liškiavos vardas yra «Nowe- 
Grodno», «Nowy Grod», «Naujas P il- 
lis», «Nauenpille», «Nuwenpil». О 
naująjį vardą Liškiavai davęs Liškus 
Žybintas, gavęs šias žemes dovanų iš 
Jogailos. Lišldavos p ilį įkūrę Gar
dino kunigaikščiai, Kijevo kuni
gaikščio Jaroslavo palikuonys. 
XIII a., Mindaugo viešpatavimo me
tais, Liškiava tapusi viena svarbiau
sių jo pilių. Kažkur stovykloje šalia 
jos Mindaugas ir vainikuotas kara
liumi. Kryžiuočių kelių į Lietuvą 
aprašymai X IV  a. pabaigoje minė
dami «Nauenpillen», taip pat kalba 
apie Liškiavą l.

Vėlesnieji istorikai T. Narbuto 
spėjimu nesirėmė, nes Liškiavos ir 
Naugarduko bei Naujosios Pilies to
pografiniai duomenys labai skirtin
gi. Vis dėlto ir toliau manyta, kad 
Liškiava svarbi Lietuvos pilis. A n
tai R. Šalūga rašė: «Gausus archeo
loginiai radiniai, senos mūrinės pi
lies likučiai ant didelio, įspūdingo 
piliakalnio leidžia tvirtinti, kad kry
žiuočių agresijos metu Liškiavai 
tikrai priklausė svarbus vaidmuo, 
ginant mūsų kraštą nuo žiauriųjų

plėšikų»2. Tačiau X IV — X V  a. kro
nikininkai tokios pilies nemini. Sto
vinti ant Nemuno kranto kelyje iš 
Gardino į Kauną, ji negalėjo likti 
nepastebėta.

Buvo taip pat kilęs klausimas, 
gal ten, ant kalno prie Nemuno, bū
ta vėlesnių laikų feodalo pilies.

Kada pilis statyta ir koks buvo 
jos vaidmuo, atsakymą davė 1962 m. 
archeologiniai tyrimai. Mūro krovi
mo būdas bei dar įžiūrimas sienų 
storis aiškiai rodo, kad čia būta ne 
XVII— XVIII a., bet daug senesnio 
pastato. Tai patvirtina ir X IX  a. 
graviūra —  vienišo aukšto bokšto 
griuvėsiai pilies kalne. Kai kas įsi
vaizduoja, kad senovėje pilis tokia 
ir buvo —  tik vienas bokštas. Iš tik
rųjų, yra toks seniausių pilių ti
pas—  bergfrydas, kai visą p ilį su
darė vienas aukštas bokštas, pvz., 
Kamenec Litovske. Bet Liškiava bu
vo ne iš tų.

Per kasinėjimus paaiškėjo, kad 
kalne yra žymiai senesnių žmonių 
veiklos pėdsakų, negu mūrų griu
vėsiai. Tai kultūrinis sluoksnis, ku
riame daug vadinamos brūkšniuoto
sios ir grublėtosios keramikos, kau
linių bei metalinių darbo įrankių, 
papuošalų ir t. t. Radiniai liudija, 
kad čia būta gyvenvietės. Kultūrinis 
sluoksnis aptinkamas ir atšlaitėse, 
ariamose dirvose palei kalną, iš v i
so maždaug 7— 8 ha plote; jo storis 
ik i 1,3 m, bet daug kur, ypač dir
vose, jis sunaikintas arba baigiamas 
naikinti. Visa tai rodo, kad čia ilgą 
laiką būta didelės pirminės bend
ruomenės stambios gyvenvietės; jos 
mirusieji laidoti antrajame Nemuno

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

1 T. N а r b u 11, Wiadomość historyczna 
o Liszkowie niegdyś Nowogródku Nad- 
niemnowym czyli Nauenpille.—  Teodora 
Narbutta pomniejsze pisma historyczne

szczególnie do historyj Litwy odnoszące 
się, Wilno, 1856 p. 21— 31.

2 R. 3 a 1 ū g a , Liškiava.— „Tarybinis mo
kytojas", 1957.IX.5, Nr. 36.



— 242 —

krante, prieš pat pilies kalną, kur 
dar išlikę apie 50 apgriautų pilka
pių. Vietinių gyventojų teigimu, se
niau pilkapių pakrantėse buvo žy
miai daugiau.

Pilies kalne ir netoli jo esantis 
kultūrinis sluoksnis priskiriamas pir
miesiems prieš mūsų erą ir m. e. am
žiams. Pažymėtina, kad panašios gy
venvietės aptinkamos daugelyje ry
tinės Lietuvos vietų ir dideliuose 
Baltarusijos TSR  plotuose. Etniškai 
jos priskiriamos lietuvių genčiai jot
vingiams.

Bendruomenei išsiskirsčius ar su
nykus, sunyko ir jos buvusios sody
bos. Negreitai, tik po gero tūkstant
mečio, kalne bandyta iš naujo įsikur
ti, net įsitvirtinti. Šio, kaip tyrim ai 
parodė, neįgyvendinto bandymo liu 
dininkai yra kalno aikštelėje išsklai
dyti didžiuliai akmenys, nemūrytų 
plytų laužas, duobė kalkių ir dviejo
se vietose baigiantieji nykti mūrų 
griuvėsiai. Akmenys, plytos ir kal
kės —  tai paruoštos, bet statybai ne
panaudotos, medžiagos, o abeji mū
rai —  dviejų bokštų liekanos. V ie
nas jų, apvalus, pietinis, palei pat 
Nemuno skardį, buvo baigtas ar be
baigiamas statyti. X IX  a. jo sienų 
griuvėsiai, kaip matyti iš graviūros, 
dar buvo 8— 10 m aukščio, o dabar 
vos 2,5— 3 m. Apie 27 m į šiaurę nuo 
pirmojo, kastos daubos dugne, yra 
žemėmis užslinkę antrojo —  šiauri
nio —  bokšto vos įpusėti keturkam
piai pamatai. T ik  pradėtais antrojo 
bokšto pamatais mūro darbai ir bu
vo nutraukti, daugiau nebeatnaujinti.

Galima įvairiai spėlioti, kas pri
vertė statybos darbus nutraukti. Ta
čiau apie šių mūrų paskirtį, apytikrį 
statymo laiką, numatytų darbų eigą 
įtikinamai kalba tyrim ų metu iš v i
sų pusių atkastos pietinio bokšto ir 
vietomis atidengtos šiaurinio bokšto 
liekanos. Vien šių bokštų kalno aikš

telėje išdėstymas rodo, kad čia buvo 
statoma ne feodalo rūmai, bet pilis. 
Iš bokštų mūruose išlikusių konst
rukcinių detalių galima spręsti, kokia 
ši pilis būtų buvusi.

Pietinio bokšto apvalių sienų 
skersmuo 11,5 m, sienų storis 3,5 m. 
Sienos, ko nepastebime kitose Lietu
vos mūrinėse pilyse, krautos iš ypač 
didelių akmenų ir statytos ant ke
turkampių pamatų, įleistų 4— 5 m. 
Pamatams sustiprinti į mūrą klota 
0,5 m storio ąžuolinių sijų vainikai. 
Nutrupėjus mūro paviršiui, viršuti
nėje pamatų dalyje atsidengė vieno 
tokio vainiko supuvusių sijų tuštu
mos, primenančios olas. Tos tuštu
mos ir davė pagrindą susidaryti įvai
riems pasakojimams apie slaptus, 
toli einančius, požemius. Sijos va
dintinos medine armatūra, kuri, pi
lis statant, naudota palyginti ne
ilgai ir yra būdinga to laikotarpio 
konstrukcija.

Pietinio bokšto būta 3— 4 aukštų. 
Apatinis aukštas, kurį galima va
dinti rūsiu, buvo 6— 7 m aukščio. Tai 
būta tamsokos patalpos, šviesa į ją 
patekdavo tik pro vieną siaurą angą. 
Rūsio pėdsakų išliko rytiniame bokš
to šone. K iti aukštai buvę 1— 2 m že
mesni. Išlikusios sienos rodo, kad 
įėjimas į bokštą įrengtas ne pirmaja
me, bet antrajame aukšte.

Daugiausia apie numatytą statyti 
pilį pasako abiejų bokštų išorėje iš
mūrytieji štrabai. Abiejuose bokš
tuose yra po du štrabus. Jų padėtis 
nurodo trijų numatytų statyti kiemo 
sienų kryptis. Vakarinė kiemo siena 
būtų jungusi abu esamus bokštus. 
Pabaigus statyti antrąjį bokštą, būtų 
buvusi pradėta mūryti vakarinė kie
mo siena. Jos pamatams kloti jau 
buvo iškastas griovys. Pietinė kiemo 
siena turėjo eiti Nemuno skardžio 
pakraščiu, šiaurinė —  aikštelės šiau
riniu šonu. Iš kalno aikštelės konfi
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gūracijos galima spręsti, kad dar du 
bokštai ir ketvirtoji siena būtų buvę 
už 65— 70 m nuo pirm ųjų dviejų 
bokštų. Strabų plotis rodo apytikrį 
numatytų sienų storį —  2,5— 4 m. 
Pastačius visus bokštus ir sienas, 
Liškiavos pilies kiemas būtų labai 
mažas (1800— 2500 m2 ploto). To me
to Lietuvos mūrinių pilių  tarpe ji bū
tų buvusi viena mažiausių.

Bokštų šonuose paliktieji štrabai 
rodo dar ir tai, kad, pastačius kiemo 
sienas, didžioji abiejų bokštų korpu
sų dalis būtų kyšojusi už kiemo sie
nų. Abu apvalūs kampiniai bokštai 
skirti sienoms flankuoti; jie buvo 
statomi vien pilies sienų gynybai, bet 
ne gyvenamoms patalpoms. Šio tipo 
bokštai statyti nuo X IV  a. antrosios 
pusės iki X V  a. vidurio.

Liškiavos pilies pietinis bokštas 
savo paskirtimi, sienų krovimo būdu, 
jų storiu, medine armatūra visai pa
našus į atstatytos po 1362 m. sugrio
vimo Kauno pilies pietryčių bokštą. 
Ir Kauno pilyje pirma buvo pastaty
tas bokštas, o tik paskui sienos. Iš 
to galima spręsti, kad abi pilys sta
tytos, laikantis tų pačių pilių  staty
mo tradicijų, kurios X IV  a. antrojoje 
pusėje jau buvo pasikeitusios. Todėl 
neabejotina, kad Liškiavos pilis pra
dėta statyti kovų su kryžiuočiais la i
kotarpiu, ir ne vėliau 1410 m. K ry 
žiuočiai dažnai puldinėjo Gardino, 
Merkinės apylinkes, ir Liškiavos pi
lis statyta nuo jų apsisaugoti.

Kalne išlikę akmenys ir plytos, 
duobėje kalkės rodo, kad pilies sta
tybos darbai buvo nutraukti ne dėl 
to, kad trūktų statybinių medžiagų 
ar darbo jėgos. Būta kitų priežasčių. 
Jų ieškant, prisimintina 1407.VII. 3 
Vytauto rašytas ordinui laiškas, ku
riame kalbama apie mūrininką-ar- 
chitektą iš Karaliaučiaus. Šis m ūri
ninkas, palikęs Lietuvoje pradėtą 
statyti pilį, gal būt, ordino paliepi

mu išsiprašė leidimo į Karaliaučių, 
žadėdamas iki gegužės 15 d. sugrįžti. 
Liepos 3 d. laišku Vytautas prašė 
ordiną atsiųsti tą patį ar kitą mū
rininką pradėtai statybai užbaigti. 
Nors laiške nenurodyta vieta, kurioje 
pilis buvo statoma, tačiau, spren
džiant iš Vytauto ir ordino tuo metu 
didelio ruošimosi tolesnei kovai (abi 
pusės stiprino senąsias, statė naujas 
pilis), galima spėti, kad prašomo mū
rininko Vytautas nesulaukė, Liškia
vos pilis taip ir liko nebaigta: nepra
dėtos statyti keturios kiemo sienos ir 
du bokštai. Prie nepradėtų įrengimų 
priklauso ir pirmoji kliūtis —  pilį 
juosiantis apsauginis griovys.

Po Žalgirio pergalės stiprinti sie
ną prieš kryžiuočius jau nebuvo to
kio reikalo, todėl ir pilies statyba ga
lėjo būti nebeatnaujinama.

Kalne neaptikta jokių antrojo 
kultūrinio sluoksnio pėdsakų, taigi 
galima tvirtinti, kad, prieš pilies sta
tymą ir darbus nutraukus, kalnas ne
buvo gyvenamas.

Tarp kitų pilies radinių minėti
na bene pirmą kartą to laikotarpio 
aptinkama kalkių duobė su statybai 
paruoštomis gesintomis kalkėmis. 
Kalkės laikytos kalno atšlaitėje iš
kastoje 6 m pločio duobėje, kurios 
šonai krauti akmenimis, dugnas klo
tas skaldyto akmens plokštėmis. To
kiomis pat plokštėmis padengtas ir 
kalkių skiedinys, be to, kalkės pa
dengtos smėlio ir molio mišinio 
sluoksniu. Tai pirmą kartą aptinka
mas įrodymas, kad to laikotarpio 
mūruose akmenys ir plytos buvo ri
šami ne sausai gesintomis, bet skie
dinyje išlaikytomis kalkėmis.

Tolesni Liškiavos pilies kalno ty
rimai, gal būt, atskleis daugiau duo
menų ne tik apie nebaigtą statyti pi
lį, bet ir  apie ten gyvenusią pirminę 
bendruomenę, tos bendruomenės me
džiaginę kultūrą.
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Darant išvadą apie pilies atsiradi
mo laiką tik iš lauko tyrinėjim ų duo
menų, reikia būti labai atsargiems. 
Nors apie Liškiavą rašytinių šaltinių 
labai maža, vis dėlto verta kaip nors 
susekti, kas ją X V  a. valdė ir kas 
ji buvo: dvaras, miestelis ar kaimas. 
Feodalizmo epochoje kiekvienas žem
valdys buvo ponas savo žemėje, o pi
lį statyti galėjo asmuo, ne menkesnis 
už kunigaikštį.

Pirma tikra žinia apie Liškiavą 
yra iš X V  a. pabaigos, iš didžiojo 
kunigaikščio Aleksandro dovanojimo 
rašto M ykolui Glinskiui, kuris Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštystėje la
bai greitai iškilo į karo vadus, turė

damas maršalo ir Trakų vaivados ti
tulą. Jis pasidarė įtakingiausiu as
meniu didžiojo kunigaikščio dvare. 
Tačiau manyti, kad Glinskis Liškia
voje būtų statęs pilį, nėra nė mažiau
sio pagrindo. Pirma, Liškiava nebuvo 
jo svarbiausioji valda, ir antra, jam 
teko rūpintis karais su Maskvos vals
tybe. Karams rytuose Liškiava, kaip 
ir apskritai Nemunas, neturėjo di
desnės strateginės reikšmės. Tenka 
daryti išvadą, kad pilis statyta di
džiojo kunigaikščio iki Liškiavos ati
davimo M. Glinskiui. Mūrinę p ilį 
X V  a. galėjo statyti tik valstybė ir 
statyti, kaip minėta, karų su kry
žiuočiais metu.
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ėliausias gynybinių pilių  ti
pas Vakarų Europoje yra 
bastioninės pilys. Jos staty
tos karui nuo X V I a. iki 

XIX a. vidurio; buvo tokių pilių  ir 
Lietuvoje.

Apsiginti nuo ištobulėjusiu pa
trankų sviedinių netgi už labai sto- 
4rų pilių sienų darėsi vis sunkiau, 
todėl jau antrojoje X V  a. pusėje 
Italijoje mūro sienų vietoj pradėti 
pilti žemių pylimai, o vietoj kam
pinių bokštų —  pylimais sustiprin
tos, išsišovusios iš apjuosto pylimais 
kvadrato kampų bastionų aikštelės. 
Aukšti pylimai dengė pilies kieme 
stovinčius rūmus ir kareivines, ar
senalą ir kitus pastatus, o ant pyli
mų ir aikštelių pastatytos patrankos 
darė tvirtovę grėsminga jėga. Tv ir
tovę juosė vandens griovys.

Italų bastioninėms pilims būdin
ga tai, kad žemių pylim ai iš lauko, 
taip pat apsauginio griovio šlaitai 
per visą aukštį būdavo apmūrijami 
sienomis. Antrojoje X V I a. pusėje 
italų bastioninių pilių planas pasi
keitė —  nors kiemas pasiliko kvad
ratinis, bet bastionai padidėjo, o juos 
jungę pylimai-kurtinos —  patrum
pėjo ]. Tvirtovės planą pakeitė pa
tirtis: priešas į kiemą verždavosi 
ne per bastionus, o per lengviau 
pažeidžiamus pylimus.

XVII a. viduryje labai išpopu
liarėjo olandiškas bastioninių pilių  
tipas1 2. Ekonominiais ir funkciniais 
sumetimais olandai atsisakė bran
gių, pylim ų šlaitus dengiančių mū
ro sienų. Pilies kiemą ir bastionus 
jie ėmė dengti ne vienu, o dviem 
pylimais: didesniu ir mažesniu. Be 
to, tiedu pylimai būdavo pilami že
mesni. Pilies vartams nuo tiesiogi
nio apšaudymo apsaugoti statytojai 
priešais juos supildavo priešpilį- 
redutą, per kurį pravesdavo kelią 
į pakeliamą tiltą per fosą. Tokios 
pilys būdavo pigesnės, paprastesnės, 
be to, greičiau įrengiamos.

Iš Lietuvos Didžiojoje Kuni
gaikštystėje buvusių kelių bastioni
nių pilių  karine strategine ir istori
ne reikšme, statybos istorija išsi
skiria Radvilų statyta Biržų pilis. 
(Biržai Radviloms atiteko XVI a. 
pradžioje.) J i statyta iš pradžių pa
gal itališką, o vėliau pagal olandiš
ką tipą. Per Biržus ėjo svarbus pre
kybinis ir strateginis kelias iš V il
niaus į Rygą. Valstybės ir savo 
valdų šiaurinėms sienoms apsaugoti 
Radvilos Biržuose pastatė tvirtovę 
ir pasirinko ją savo rezidencija.

Biržų pilies istoriją išsamiau 
nušvietę tyrinėtojai (Biržų mono
grafijų autoriai: Eustachijus Tiškevi
čius 3, prof. Jonas Yčas4, naujausių

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

1 Italų XVI a. antrosios pusės bastioninių 
pilių savybės išsamiai aprašytos teoretiko 
Frančesko de Marčio. F r a n c e s c o  de 
M a r e  h i, Trattato d'architettura militare, 
Brescia, 1599. Veikalas atspausdintas po 
autoriaus mirties.

2 Olandiškas bastioninės pilis, be kitų au
torių, aprašė torūnietis, garsus karo inži
nierius Adomas Freitagas (1608— 1650).—  
A. F r e y t a g, Architectura militaris no
va et aucta, Leyda, 1631. Sis veikalas 
susilaukė keturių leidimų vokiečių ir tri
jų —  prancūzų kalbomis.
A. Freitagas, vėliau tapęs filosofijos ir me

dicinos mokslų daktaru, dešimtį paskuti
niųjų savo gyvenimo metų praleido Lie
tuvoje (apie 1640— 1650 m.), tarnaudamas 
pas Jonušą Radvilą, dėstydamas Kėdai
nių gimnazijoje matematiką. Kėdainių 
liuteronų bažnyčioje yra A. Freitago ant
kapis. H. G r i n e v i č i u s ,  Memorialiniai 
paminklai Kėdainiuose, —  „Muziejai ir 
paminklai", 1968, p. 137— 138.

8 Birže —  rzut oka na przeszłość miasta, 
zamku i ordynacyi, Skreślił E u s t a c h y  
T y s z k i e w i c z ,  St. —  Petersburg, 1869.

4 Prof. J o n a s  Yč a s ,  Biržai Tvirtovė, 
miestas ir kunigaikštystė, Kaunas, 1931.
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straipsnių apie Biržų p ilį auto
riai —  Andrius Ciechanovieckis 5 ir 
Karolis M ekas6) tiksliau nepagrin- 
džia pirmosios Biržų pilies statybos 
datos. E. Tiškevičius ir jo žinias 
kartojantis J. Yčas rašo, kad K ris
tupas Radvila Biržų p ilį statė 
antrojoje X V I a. pusėje7. A. Ciecha
novieckis neatmeta M. Balinskio 8 ir 
E. Kotlubajaus 9 tvirtinimo, jog dar 
Jogailos laikais Biržuose buvusi me
dinė pilis. Tačiau kasinė j ęs Biržų  
pilies teritorijos dalyje, K. Mekas 
nustatė, kad medinės pilies lieka
nų ten nėra. Jis teigia, jog Kristu
pas Radvila Perkūnas p ilį statė pir
masis: pradėjo apie 1575 m. ir bai
gė 1589 metais.

Archyvuose ir bibliotekose nau
jai aptikti Radvilų dokumentai duo
da papildomų žinių, kurios padeda 
užpildyti dalį pilies istorijos spragų.

K r i s t u p o l  R a d v i l o s P e r -  
k ū n o  p i l i s .  Pirmosios pilies 
ansamblis ir miestas apytiksliai 
atvaizduoti XVII a. pradžios vario 
raižinyje, kurio vienas atspaudas 
saugomas LTS R  Dailės muziejuje 10 11. 
Jį greičiausiai išraižė žinomas rai
žytojas Tomas Makovskis (1562?—

5 A n d r z e j  C i e c h a n o w i e c k i ,  Z 
dziejów budowy zamku w Birżach, —  
„Kwartalnik architektury i urbanistyki", 
t. IV, zesz. 1— 2 Warszawa, 1959, p. 43— 66.

6 K. M e k a s ,  Biržai, —  „Mokslas ir gyve
nimas", 1966, Nr. 7, p. ЗО— 33.

7 E. T y s z k i e w i c z ,  Biržė, p. 35.
8 M. B a l i ń s k i ,  T. L i p i ń s k i ,  Staro

żytna Polska, t. I1l, p. 454.
9 E. K o t ł u b a j ,  Galeria nieświeska por

tretów Radziwiłłowskich, Wilno, 1857, 
p. 127.

10 Raižinį 1939.11.22 d. iŠ pil. Rožės Ežepkos 
už 75Ö zlotų nupirko Vilniaus miesto mu
ziejus. Dabar jis LTSR Dailės muziejaus 
grafikos skyriuje, inv. Nr. G 3783.

11 Raižinyje atvaizduota rotušė— „praeto
rium"—  1609 m. dar nebuvo užbaigta
(žr. 1609.III.6 d. Kristupo II Radvilos raš-

1630). Dar tiksliai nenustatyta, ku
riais metais piešinys tam raižiniui 
sukurtas, bet nėra abejonių, kad B ir
žus jame matome prieš 1625 m. su
naikinimą n.

Stokholmo karo archyve (Krigs- 
arkivet) saugomas Gustavo Adolfo 
kariuomenės inžinierių 1625 m. B ir
žų įtvirtinim ų planas 12, kuriame 
spalvomis pažymėti įtvirtinim ai ir 
pastatai. Labai vertingi pirmosios 
pilies istorijai archyvuose užtikti 
jos statybos dokumentai. M inima 
toji pilis ir įvairiuose X V I a. pabai
gos ir XVII a. rašytiniuose šalti
niuose. Dalį pirmosios Biržų pilies 
įtvirtinim ų ir trobesių liekanų po 
vėlesniais pylimais ir pastatais at
kasė 1961— 1963 m. A. Urbštas 13, 
o 1963— 1965 m.— K. M ekas14. Visa 
tai padeda atkurti pirmosios pilies 
vaizdą ir kai kurias stilistines bei 
inžinerines jos savybes.

Biržų tvirtovės statyba pradėta 
ne nuo apsauginių žemės pylim ų 
kasimo, o nuo teritorijos paruošimo. 
Tam reikalui atlikti didžiuliai land
šafto pertvarkymai. Į šiaurę nuo 
Biržų užtvenktos Apaščios ir Agluo
nos upės. Jų vandenys užliejo 400 ha

tą Biržų magistratui, М АВ RS, f. TF-3, 
1. 28— 29). Taigi piešinys raižiniui pada
rytas po 1609 metų.

12 Tą planą anksčiau minėtame straipsnyje 
publikavo A. Ciechanovieckis. 1969 m. 
to plano signatūras nurašė ir kopijas 
Stokholme padarė J. Glemža ir J. Jur
ginis 2r. J o n a s  G l e m ž a ,  Biržų pilis,—  
„Mokslas ir gyvenimas", 1969, Nr. 7, 
p. 19— 22.

13 A. U r b š t a s ,  Buv. Radvilų pilis Biržuo
se. Tyrimai natūroje (šurfai), t. IV— VIII, 
1961, SMRGD.

14 K. M e k a s ,  Biržų pilis (1963 m. spa
lio— lapkričio mėn. tyrimų ataskaita), ma
šinraštis, p. 13; K. M e k a s ,  1964 m. Bir
žų pilies tyrimas, mašinraštis, p. 44; 
K. M e k a s ,  Biržų pilies tyrimas 1965 m., 
mašinraštis, p. 21.
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žemės plotą. Dabar Širvėnos ežeru 
yra vadinamas didžiulis tvenkinys; 
XVI a. pabaigoje jis panaudotas 
tvirtovės ir miesto prieigų apsaugai.

Dar didesni žemės darbai atlikti, 
pilant pylimus. Italų bastioninių pi
lių pavyzdžiu stačiakampį pilies kie
mą uždarė didysis (aukštasis) pyli
mas. Stačiakampio kiemo kampuose 
buvo įrengtos bastionų aikštelės. 
Pylimą juosė fosa. Už fosos ėjo že
masis pylimas. Archeologiniai tyri
mai parodė, kad pylim ų aukštis —  
3— 5 m. Kasinėjant taip pat užtiktas 
2,5— 3 m storio ir 10— 12 m aukščio 
mūro kiautas, kuriuo iš lauko su
tvirtinti kai kurie bastionų ir grio
vio šlaitai. Minėtame 1625 m. šve
dų plane mūro kiautas paspalvintas 
rausva akvarele. Rausva juosta ap
juosia kairėje nuo vartų buvusį 
bastioną, visą rytinį pylimą ir dalį 
pietinio pylimo. Todėl reikia su
abejoti K. Meko tvirtinimu, kad 
mūras juosęs visą pilį. Kaip yra bu
vę, parodys numatyti kasinėjimai.

Mūro kiauto viršutinė dalis, išsi
kišusi virš pylimų, saugojo nuo kul
kų įgulos kareivius. Kiautas išmū
rytas iš lauko akmenų ir plytų. Jo 
apdaila —  gotiškai rištų plytų.

Bastionuose įrengti šeši kazema
tai *. Tie dviaukščiai ir triaukščiai 
pastatai išmūryti bastionų kakle
liuose, kad iš jų būtų galima kryž
mine ugnimi apšaudyti iki pylimų 
prasibrovusį priešą. 1964 m. K. Me
kas ištyrė atkastas šiaurinio ir pie
tinio kazematų liekanas 15.

Kasinėjant užtikti šiaurinio bas
tiono apvalusis, apmūrytas kampas,

* Kazematas (ital. „casamatto") —  po forti
fikacijomis išmūrytos skliautuotos patalpos 
amunicijai laikyti, naudojamos taip pat 
gynybai.

15 K. M e k a s ,  1964 m. Biržų pilies tyrimas, 
p. 14— 18.

taip pat šiaurinio kazemato fasadinė 
siena (2,03 m storio). Antrajame 
kazemato aukšte dar išliko buvusių 
dviejų šaudymo angų apačios. Šau
dymo angos čia buvo «X» formos. 
Angų plotis — 1,15 ir 1,18 m. Dvi 
šaudymo angos, tik ovalinės, buvo 
ir pirmajame aukšte. Kazematas 
beveik visas pakištas po didžiuoju 
pylimu (apie 4,5 m gylyje). Jo v i
dus užverstas griuvenomis, todėl 
tikslesni kazemato dydžiai nenusta
tyti (fasado plotis —  5,45 m). P y li
mo mūro kiauto ir kazemato sienos 
apdailoje vyrauja nebrauktinės ply
tos, rištos gotiškai.

Vartų pastatą nuo kulkų dengu
si 44,5 m ilgumo mūro siena pieti
niame gale stačiu kampu pasuka 
į rytus. Tame posūkyje atkasta 
2,8 m aukščio ir 2,68 m pločio ar
ka, per kurią patenkama į pietinį 
kazematą. Iš atkastų kazemato frag
mentų jo dydžio ir vidaus įrengimų 
nepavyko atkurti Sienų likučiai 
vietomis iki 5 m aukščio. K itų  iko
nografijoje pavaizduotų pirmosios 
Biržų pilies kazematų nuo ežero ne
ieškota.

Kitas fosos krantas tvirtovėje 
pritaikytas gynybai, supylus nuo
laidžią atšlaitę.

Svarbų vaidmenį pilies gynybo
je vaidino vartų bokštas, buvęs ry
tiniame kiemo šone. Tai 19,5 m ilgio 
ir 11,7 m pločio pastatas, kurio pa
matus ir dalį sienų 1963 m. atkasė 
A. Urbštas, o 1963— 1965 m. toliau 
tyrinėjo K. Mekas 16. To stačiakam
pio dviaukščio pastato vidaus ilgis —  
15,3 m, plotis —  7,6 m. Stovėjo

16 K. M e k a s ,  Biržų pilis (1963 m. spalio—  
lapkričio mėn. tyrimų ataskaita), p. 2— 5; 
K. M e k a s ,  1964 m. Biržų pilies tyrimas, 
p. 4— 14, 36.
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jis išilgai rytinio pylimo, prim ūry
tas prie gynybinių sienų.

Įdomu, kad į pilies kiemą patek
ti buvo galima per koridorių vartų 
pastato viduryje, 1,7 X  1,3 m storio 
sienomis atitvertą, einantį išilgai 
pastato iš rytų į vakarus. To kori
doriaus ilgis —  16 m, o plotis —  
4,5 m. Taigi vartų traktas buvo ne 
statmenas, o lygiagretus su pylimu. 
Abiejuose koridoriaus galuose 2,9—  
3 m pločio įvažiavimo angos. G yny
bos sumetimais jos išplanuotos ne 
vienoje ašyje. Pietinės angos šone 
tebėra iš dolomito iškalta stakta. 
Nenustatyta, kokios buvo korido
riaus perdangos. Jo asla negrįsta, 
šonuose buvusias pailgas patalpas 
į du kambarius skyrė 1,8 m storio 
mūras. Minėtoje XVII a. pradžios 
graviūroje vartų pastatą dengia ke
turšlaitis stogas su špilium. Prie 
vakarinės vartų koridoriaus sienos 
iš kiemo rasta m ūrinių priestatų sie
nų liekami. Priestatai graviūroje 
neparodyti. Jie buvo nugriauti, var
tus rekonstruojant. Į šiaurinį vartų 
galą rėmėsi per fosą pastatytas me
dinis tiltas. Iš reduto nuo miesto pu
sės į vartus patekti buvo galima tik
tai per tą tiltą. Per jį į pilies kiemą 
būdavo vežamos patrankos, amunici
ja, maistas įgulai ir kiti kroviniai, 
taip pat statybinės medžiagos, per jį 
įjodavo raiteliai ir  susisiekdavo su 
pilim i pėstieji. Graviūroje matome, 
kad tilto galas prie vartų buvo pa
suktas į pietus, į vartų pastato įva
žiavimo angą, nes to pastato trakto 
koridorius nuo tos angos turėjo būti 
pravažiuojamas išilgai pylimo. Iš 
1660 m. rašytų laiškų sužinom, kad 
senasis pilies tiltas buvo medinis. Iš 
graviūros piešinio sunku spręsti, ant

ko jis buvo paklotas: ar ant m ūrinių 
stulpų, ar ant medinių polių. Kadan
gi archeologinių kasinėjimų metu se
nojo tilto mūrinių stulpų liekanų ne
užtikta, reikia manyti, kad jis stovėjo 
ant medinių polių. Tie poliai yra bu
vę nevienodo aukštumo, todėl tilto 
paklotas buvo išgaubtas: jo vidurinė 
dalis buvo iškilusi. Nenustatyta, kiek 
prie tilto ir ant jo pakloto yra buvę 
vartų, kokia jo dalis buvo pakeliama, 
kokie buvo ją kėlę įrengimai. Senasis 
pilies tiltas buvo 1625 m. sunaikintas 
švedų, o jo liekanas galutinai palai
dojo toje pačioje vietoje vėliau vyk
dyti naujo tilto statybos darbai.

1961— 1962 m. A. Urbštas atka
sė fosos pusėje, po pylim u buvusį 
slaptą išėjimą, kuris greičiausiai 
įrengtas, statant pirmąją pilį. Juo 
apgulties metu buvo galima iš pi
lies slaptai iše iti17.

Graviūroje atvaizduoti taip pat 
mūriniai bokšteliai, stovėję išsišo
vusiuose smailiuose bastionų kam
puose ir šoninių kiemo pylim ų cent
ruose. Jų paskirtis neišaiškinta. 
Greičiausiai jie turėjo gynybinę 
funkciją. Tų bokštelių liekanų ne
užtikta. Matyt, jie nugriauti, vėliau 
rekonstruojant. Pylim ų kampuose, 
po žemėmis buvo išmūryti parako 
rūsiai. Jie pažymėti taip pat ir 
1625 m. švedų plane.

Graviūroje atvaizduotas centri
nis pilies kiemo pastatas, mūriniai 
triaukščiai rūmai, yra Kristupo I 
Radvilos Perkūno rezidencija. Pilies 
teritorijos kasinėjimai nedavė duo
menų apie tų rūmų situaciją, jų 
dydį, konstrukcijas ir stilistines sa
vybes. Piešinyje jie parodyti maž
daug toje pačioje vietoje, kaip vė
lesnis rūmų pastatas, su dvišlaičiu

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

17 K. M e k a s ,  Biržų pilis (1963 m. spalio—  
lapkričio mėn. tyrimų ataskaita), p. 9.
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stogu ir mūriniais renesansiniais 
frontonais.

1960 m. prie rūmų griuvėsių 
pietvakarinio fasado buvo aptikti 
neišaiškintos paskirties pastato pa
matai. Prie to paties fasado atkasti 
pamatai priklausę pirmajam pilies 
ansam bliui18. Salia jų užtiktos ne
didelio priestato liekanos 19 ir gre
ta —  cilindrinių skliautų rūsys.

Prie rūmų griuvėsių šiaurės va
karų fasado iš dalies atkasti siauro, 
bet ilgo pastato pamatai. Jų ilgis —  
52,5 m, plotis su sienomis —  apie 
12 m. To pastato sienos mūrytos iš 
to paties tipo, kaip pirmosios pilies 
vartai, plytų, todėl jis irgi priskir
tinas prie pirmojo, seniausio, an
samblio. Prie pastato pristatytas 
kvadratinis (5,20X5,20 m) priesta
tas. Į šiaurės vakarus nuo šių tro
besių atkastas dar mūrinio pastato 
kampas, kurio sienų storis —  74 cm. 
Jo plytos irgi tokios, kaip senųjų 
vartų.

Graviūroje šiauriau rūmų yra 
atvaizduota evangelikų reformatų 
bažnyčia. J i tikrai stovėjo, nes 
antrosios XVII a. pusės dokumen
tuose kalbama apie jos varpinės ar
dymą plytoms.

Iš graviūros žinome, kad už tvir
tovės vakarinio pylimo ir fosos, pa
ežerėje būta dviejų pastatų —  dvi
aukščio ir vienaaukščio. Galimas 
daiktas, tai buvo kareivinės.

1625 m. švedų plane pilies kie
me pažymėtos kelių mūrinių pirmo
sios pilies pastatų konfigūracijos. 
Kai kurių iš jų liekanų rasta, bet 
jos dar neištirtos.

18 To pastato plotis su sienomis —  19 m, vi
daus plotis —  16,2 m. Pamatų storis —  iki 
160 cm, sienų storis —  140— 156 cm. Plytų 
dydžiai: 6,5— 7,5X24— 29X12— 13,5 cm.

19 Jo vidaus plotis —  10 m, sienų storis —
0,82 cm.

Iš dokumentų20 žinome, kad, be 
kareivinių, pirmajame pilies an
samblyje tikrai buvo arsenalas 
(«ceikhauzas») ir turėjo būti maisto 
sandėliai («provianthauzas»).

Kristupo I Radvilos Perkūno pi
lis ankstesnių tyrinėtojų nebuvo nei 
išsamiau aprašyta, nei tiksliau da
tuota. Neturėta žinių apie ją sta
čiusius žmones. Dokumentai apie 
Biržų pilies statybą, ypač pačių Rad
vilų  ir jų tarnautojų laiškai, išblaš
kyti; dalis jų saugoma Lietuvos, kiti 
—  Lenkijos, Baltarusijos, Leningrado, 
Maskvos, Švedijos archyvuose. To
dėl ne visi jie panaudoti pilies isto
rijai. Bet ir turim i dokumentai lei
džia tiksliau nustatyti pirmosios 
Biržų pilies statybos laiką, išaiškinti 
statybininkų pavardes.

1586 m. birželio 30 d. sutartyje 
sakoma, kad «su mūrininku Pran
ciškumi Minėtu dėl vartų, rūsių bei 
patalpų, taip pat butų tuose vartuo
se išmūrijimo, o kitoje Biržų pilies 
vietoje —  dviejų fortų išmūrijimo» 
susitarta ir kad « .. .tuos vartus ir 
fortus jis su viskuo turi pagal rei
kalą, pradėjęs nuo pamatų, išmū
ryti taip, kaip nupiešta paveiksle, ir 
kaip ponas kapitonas Morštinas ir 
Biržų seniūnas ponas Andrius Ciole
kas nurodys ir lieps»21. Toliau su
tartyje nurodytas atlyginimas, kurį 
Minėtas turėjo gauti pinigais ir pro
duktais.

Tą pačią dieną sudarytos dar 
dvi sutartys. Viena —  su pylimų 
meistrais (z walmistrzami) Povilu 
Fonchotvičium ir Pranciškum M ini- 
čium (Minėtu) —  dėl Biržų pilies

20 1622 m. iš Biržų pilies arsenalo išduotų pa
trankų, alavo, parako ir kitų medžiagų 
sąrašas. Государственный архив Мин
ской области, ф. 694, on. 2, т. 1, ед. хр. 
456, л. 10.

21 CVIA, f. 459, ар. 1, Ь. 54.
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pylimo supylimo ir jo paviršiaus 
nulyginimo, kita —  su pylim ų kasė
jais dėl dešimties pylimo sienų su
pylimo. Čia nurodyta, kad kiekvie
na iš tų sienų turi turėti 10 uolek
čių ilgio, 10 uolekčių pločio ir 
2 uolektis aukščio.

1586 m. liepos 1 d. surašyta su
tartis su italu Vilhelm u, tačiau jo 
darbai nenurodyti, tik pažymėtas 
20 kapų grašių atlyginimas ir pa
sakyta, kokie bus duodami pro
duktai.

1586 m. liepos 1 d. sudarytas ir 
pilies statytojų darbininkų sąrašas. 
132 darbininkus, po vieną nuo pen
kių valakų, turėjo duoti Biržų že
mininkai; 61, po vieną nuo dešimties 
valakų, Biržų dvaras ir 31 darbi
ninkas, matyt, samdyti. Iš viso pi
lį statyti privalėjo apie du šimtai 
trisdešimt darbininkų.

Reikia manyti, kad darbai buvo 
pradėti 1586 m. vasarą. Tai patvirti
na ir Kristupo I Radvilos Perkūno 
1586 m. liepos 8 d. iš Biržų rašy
tas laiškas Jurgiui Radvila i22. Ne
aišku, kodėl F. M. Sobieščianskis, 
rašydamas apie Biržų tvirtovės sta
tybą, jos pradžią nukelia į 1603 me
tus 23.

Nors dokumentai atskleidė kai 
kurių pilies statybos meistrų pa
vardes, tačiau iki šiol nepavyko iš
aiškinti, kas gi buvo pirmojo tvirto
vės ansamblio autorius, kas paruošė 
sutartyje su Minėtu minimą var
tų ir fortų «paveikslą», kas padarė

rūmų, evangelikų reformatų bažny
čios ir kitų pastatų projektinius pie
šinius.

Daugumas tyrinėtojų pilies už
baigimą nukelia į 1589 m., kuriais 
Kristupas I Radvila Perkūnas išrū
pino miestui iš karaliaus Zigmanto 
Vazos Magdeburgo teises24. Grei
čiausiai pagrindiniai Biržų pilies 
statybos darbai buvo užbaigti dar 
prieš privilegijos išrūpinimą. Biržų  
tvirtovė ir po 1589 m. buvo stipri
nama ir tobulinama. 1597 m. rug- 
piūčio 22 d. Joniškio seniūnas 
M. Račickis pranešė Kristupui Rad
vilai, jog patrankos Rygoje dar ne
užbaigtos ir kad jos būsiančios už
baigtos po savaitės 25.

Apie 1600 m. Kristupas I Radvi
la Perkūnas sudarė sutartį su mū
rininku Kornelium Kaizeriu dėl 
pastarojo tarnybos iki gyvos galvos 
Biržuose ir metinio atlyginim o26. 
Viena tos sutarties sąlygų —  Kaize
ris privalo išmokyti mūryjimo du 
Radvilos vietinius vyrus. K ita są
lyga—  Kaizeris privalo gyventi B ir
žuose 27.

Radvila rūpinosi Biržais. Mies
tas buvo aptvertas, į jį patekti bu
vo galima pro ketverius vartus. 
1589 m. gegužės 1 d. jo instrukcijoje 
miestiečiams28 sakoma, kad «mies
te turi būti ketveri vartai, ir vieni 
iš jų —  ginkluoto žmogaus gerai 
saugomi. Ginklus mes ir mūsų įpė
diniai turime tiekti, o miestiečiai 
turi duoti paraką, šovinius ir sar-

22 Saltykovo-Ščedrino biblioteka Leningrade, 
f. 971 (Dubrovskio), dėžė 4d, sign. 234/ 
Nr. 116.

23 F. M. S o b i e s z c z a fi s k if Wiadomości 
historyczne o sztukach pięknych w daw
nej Polsce, t. Il, Warszawa, 1849.

24 Privilegija duota 1589 m. kovo 9 d. Var
šuvoje.

25 Государственный архив Минской об

ласти, ф. 694, on. І, ед. хр. 293, л. 6, 
6а.

26 Ten pat, b. 146, 1. 22.
27 К. Radvila panašiems susitarimams, piąty t, 

teikė daug reikšmės, nes šias sąlygas ir ki
tas pataisas į sekretoriaus rašyrtą sutarties 
tekstą prirašė pats.

28 Plg. Monumenta reformationis Polpniae et 
Lithuanicas, t. I, sąs. I, Vilnius, 1911.
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gybinį. K iti treji vartai mums ne
reikalingi, laikomi vien miestui už
daryti».

Kovose su švedais pasižymėjęs 
karvedys, Biržų pilies įkūrėjas K ris
tupas I Radvila Perkūnas mirė 
1603 metais. Biržų likimas toliau 
susietas su jo palikuonių veikla. Iš 
antrosios žmonos, Kotrynos Ostro- 
giškytės, Kristupas I turėjo sūnų 
Jonušą —  būsimą Vilniaus kaštelio
ną, o iš trečiosios žmonos, Kotrynos 
Tenčinskaitės, sūnų Kristupą, vėliau 
pavadintą Kristupu II, —  būsimą 
Vilniaus vaivadą ir lauko etmoną. 
Biržus po tėvo mirties paveldėjo 
aštuoniolikmetis (g. 1585 m.) K ris
tupas. Ne mažesniu uolumu, kaip 
tėvas, jis toliau rūpinosi Biržų pi
lies ir miesto tvarkymu.

XVII a. pradžioje nežinia kuriam  
iš Radvilų, Kristupui I ar jo sūnui, 
pasiųstame rašte išdėstyta, ką reikia 
padaryti, kad Biržai galėtų tvarky
tis pagal Magdeburgo teisę29. Be 
kita ko, ten sakoma, kad miestas 
turi turėti atskirą plytinę ir kros
nį kalkėms degti, kad reikia pa
statyti pirklių-svečių namus, pirtį, 
alaus daryklą, namą vaitui. Nurodo
ma, kad miestiečiai savo namus sta
tytų prie naujų gatvių, kad kiek
viename name būtų mūrinis kami
nas, kad visos iškilmės turėtų būti 
švenčiamos rotušės salėje, o ne na
muose. Siūloma miesto magistrato 
sudėtis, aptariamos jo narių parei
gos. Sakoma, kad miesto valdžia tu
ri pasirūpinti vėliava ir herbu.

Nedatuotame XVII a. pradžios 
laiške Skulim ovskiui30 Kristupas II

Radvila perduoda Biržų magistratui 
įsakymą prižiūrėti, kad miestiečiai 
savo namus remontuotų ir kiekvie
ną pavasarį gatves prieš savo namus 
grįstų. Siame laiške taip pat įsa
koma atšaukti iki pavasario rotušę 
stačiusius dailides prie saksų bažny
čios statybos.

1609 m. kovo 6 d. Kristupo II 
Radvilos iš Papilio Biržų magistra
tui pasiųstuose nurodymuose kaip 
tvarkyti ir statyti Biržų m iestą31 
kalbama apie «špitolės» statybą ir 
reikalaujama, kad kuo skubiausiai 
būtų pastatyta rotušė, kuriai me
džiai būsią duodami iš kunigaikščio 
girios.

XVII a. pradžios graviūra vaiz
džiai rodo jau išplanuotą ir užsta
tytą Biržų miestą. Miesto tvarkymą
si nutraukė karas. 1621 m. kovo 
pabaigoje švedų karalius Gustavas 
Adolfas nutraukė paliaubas su Lie
tuva— Lenkija ir atnaujino karo 
veiksmus Livonijoje32. Tų metų 
rugpiūčio 25 d. jo kariuomenė už
ėmė R ygą33, o spalio 15 d.—  M in
taujos p ilį34. Priešas grėsė ir Biržams.

Karas su švedais vertė Biržus 
nuolat stiprinti. Prieš pilies pylimus 
tuo metu buvo supilti dar lauko py
lim ai (šancai). 1622 m. gegužės 16 d. 
«latviams, kurie turėjo pylimą 
(šancą) prieš p ilį pilti», sumokėta 
12 auksinų35, o dailidėms Tomui ir 
Ivanauskui —  5 auksinai. Vienas pi
lies «puškorių» (patrankininkų) tuo 
metu buvo Lorensas36. Karą su 
švedais parodo taip pat 1622 m. iš 
pilies arsenalo kariuomenei išduotų

29 MAB RS( f. TF-3, 1. 39— 40.
30 Ten pat, 1. 72.
31 Ten pat, 1. 28— 29.
32 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw wo

jennych i politycznych część pierwsza,
Paryż, 1859, p. 4.

33 Ten pat, p. 73.
34 Ten pat, p. 89.
35 Государственный архив Минской об

ласти, ф. 694, on. 2, т. І, ед. xp. 456, 
л. 54a.

36 Ten pat, 1. 54a— 55.
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patrankų, šautuvų, kovos kirvių  
skaičius, parako, salietros ir sieros, 
alavo ir alavinių kulkų, patrankų 
sviedinių, knatų kiekis 37.

Biržai buvo įtvirtinti pagal pas
kutinį to meto karinės technikos žo
dį. XVII a. pradžios Biržų graviū
roje parodytas miestas iš pietų ir 
pietryčių apjuostas pylim u su vartų 
bokštu. Toks pylimas prie Vilniaus 
kelio tikrai buvo. Jis pavaizduotas 
ir 1625 m. švedų plane, saugomame 
Stokholmo archyve. Tame plane 
pylimai juosia ne tik miestą, bet ir 
atskirus postus su kariuomenės sto
vyklomis jo prieigose.

Be žemių pylimų, miestas buvo 
sustiprintas dar ir mūrinėmis gyny
binėmis sienomis. 1965 m. prie Biržų  
reformatų bažnyčios iš žemių sanpi- 
los formuojant aikštelę estradai, prie 
tos bažnyčios šventoriaus pietvakarių 
kampo užtikta mūro pamatų. K . Me
kas, pasitelkęs vidurinės mokyklos 
mokinius, per dvi savaites ištyrė 
90 m ilgio pamatų ir sienų liekanas. 
Pasirodo, kad tai yra minėtame 
1625 m. švedų plane pažymėtos, B ir
žų miestą nuo ežero pusės juosusios, 
gynybinės sienos liekanos. Ties šven
toriaus pietvakarių kampu atkasti 
8,65X9,2 m bokšto pamatai. Bokšto 
sienų storis —  2,2— 2,3 m. Pamatai 
mūryti iš akmenų ir plytų klodų. 
Antžeminėje bokšto sienos dalyje 
plytos rištos renesansiškai. Bokštas 
1625 m. švedų plane nepažymėtas. 
Greičiausiai jis pastatytas po 1625 m. 
Nuo bokšto pietryčių kampo rytų  
link eina 0,55 m storio plytinės sie
nos pamatai. Sienos ilgis —  87 m.

Ties tuo pačiu posūkiu sienoje užtikti 
buvusių vartų pėdsakai. Nors 1625 m. 
plane pažymėtų kitų sienų 1965 m. ir 
nebuvo ieškoma, netenka abejoti, kad 
jos buvo, ir priešas, prieš šturmuo
damas pilį, turėjo užimti miesto 
įtvirtinimus. Žemių pylimais savo 
kariuomenės stovyklą prie Biržų yra 
tvirtinę ir švedai; tai rodo ir m i
nėtas 1625 m. švedų planas.

Užmiestiniai įtvirtinim ai yra 
padaryti greičiausiai švedų 1625 me
tais. Tų metų rugsėjo 7 d. laiške 
Zigmantui Vazai Kristupas II Rad
vila rašo, kad Gustavas Adolfas su 
8000 kareivių apgulė Biržų p ilį ir 
savo stovyklą tarp užtvankos ir upės 
sutvirtino38. Kitame tų metų do
kumente taip pat sakoma, kad Gus
tavas gynybai tinkamoje vietoje, 
tarp užtvankos ir upės, savo sto
vyklą įrengė, kariuomenę išdėstė, 
aplinkui grioviais, statinių tvoromis 
ir kitais įtvirtinimais apjuosė 39.

XVII a. pradžioje Radvilos daug 
statė ne tik Biržuose, bet ir V iln iu 
je, Dubingiuose, Slucke. Bastioninių 
įtvirtinim ų statybą jie laikė ne tik 
prestižo, savo asmeninių turtų, bet 
ir svarbiu krašto gynybos reikalu. 
Iš Vilniaus kašteliono Jonušo Rad
vilos dvarų pajamų ir išlaidų ata
skaitų matyti, kad 1619 m. už dar
bus prie Slucko pilies pylim ų Ja
roševičiui duoda 150 auksinų40, o 
pylim ų meistrui Lachovičiui —  10 
auksinų41. Radvilų statybininkų sąra
šuose yra ir žinomo to meto magist
ro Vilhelm o Polio pavardė. Jis 
1613 m. restauravo sudegusias V il
niaus katedros stogo fermas ir at-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

37 Ten patr 1. 10— 10a. 40 Государственный архив Минской об-
38 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw wo- ласти, ф. 694, on. 2, т. HI, ед. xp. 10729,

jennych i politycznych część trzecia, Pa- л. 9.
ryż, 1859, p. 516. 41 Ten pat.

39 Ten pat, p. 529.
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liko kitus darbus42. 1618 m. jam iš 
Kristupo II Radvilos kasos buvo 
užmokėta 100 auksinų už darbus ne
žinomame pastate, gal būt, Radvi
los rūmuose V iln iu je43.

Gustavas Adolfas karo veiksmus 
atnaujino 1625 m. gegužės mėn., 
o rugpiūčio 7 d. jis su 10 000 karei
vių pasiekė Biržus ir apgulė tvir
tovę. Kad švedai neturėtų kur prisi
glausti, Biržų seniūnas sudegino 
miestą ir prie pilies buvusį palivar
ką 44 Įgulos nepavykus įbauginti, 
švedai pasuko į Radviliškį45. K ris
tupas Il Radvila paprašė pagalbos 
naujai paskirtą didįjį etmoną Sa
piegą, bet jos negavo. Tai suži
nojęs, Gustavas Adolfas su 8000 ka
reivių sugrįžo į Biržus, apgulė p ilį 
ir įtvirtino savo stovyklą tarp už
tvankos ir Apaščios. Priešas užėmė 
iš dviejų pusių silpniau ginamus py
limus, pasikasė po tvirtove ir už
minavo ją paraku. Įsitikinusi, kad 
atsilaikyti nebus galima, 1625 m. 
rugsėjo 7 d. įgula pasidavė46.

Švedai pagrobė Radvilos lobį, 
karo amunicijos ir maisto atsargas, 
60 patrankų. Visas patrankas Gus
tavas Adolfas išsiuntė į R ygą47• Čia 
tiek iš Biržų, tiek iš kitur suvežtą
sias, švedai pakrovę į keturis karo 
laivus ir pasiuntę į Švediją, bet laivai 
jos nepasiekę, nes netoli Kuršo pa-

42 1613.VI.21 d. sutartyje dėl šių darbų jis 
tituluojamas karališkuoju architektu. —  
J a n  K u r c z e w s k i ,  Kościóił Zamkowy 
czyli Katedra Wileńska, t. I1l, p. 98— 99, 
103.

43 Jo pakvitavimas su parašu „Wilhelm Pohll, 
cieśla" ir lako antspaudu yra Minsko ar
chyve. Государственный архив Минской 
области, ф. 694, оп. 2, т. 1, ед. хр. 455, 
л. 8.

44 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw. ., 
część trzecia, p. 509.

45 E. T y s z k i e w i c z ,  Birże, p. 36.

kr antes kilusi audra ir juos nu
skandinusi 48.

Gustavas Adolfas Biržų pilyje 
paliko savo įgulą, kuriai vadovavo 
pulkininkas Kroicas (Kreutz)49.
1625 m. rugsėjo 27 d. švedai užėmė 
Bauskės pilį, o spalio 8 d. jiems 
vartus atidarė Mintaujos įgula. Tų  
metų lapkričio 11 d. Kristupas II 
Radvila prie Biržų pilies pasiuntė 
pėstininkus bei kazokus ir įsakė pa
statyti prieš p ilį keturis įtvirtinimus, 
kad iš jų būtų galima puldinėti šve
dų įgulą. Numatytųjų įtvirtinim ų 
statybai Radvila pasiuntė savo inži
nierių ir Biržų dvaro baudžiau
ninkus 50.

Smarkiai nukentėjusią Biržų pi
lį Kristupas II Radvila atgavo pa
gal 1626 m. sausio 19 d. Baldenmui- 
zėje su švedais sudarytą sutartį.

Biržai buvo strategiškai svarbi, 
tačiau ne valstybinė, o privati Rad
vilos pilis. Kadangi ji buvo priešo 
nusiaubta, ginant valstybę, Radvila 
kreipėsi laišku į bajoriją51, prašyda
mas seimo kompensacijos pilies at
statymui. Laiške, be kitko, jis rašo: 
«Žinokite, šviesiausieji ponai, kad 
nieko daugiau negaliu prarasti, ką 
praradau Biržuose». Seimas Kristu
po Il Radvilos patirtų nuostolių 
kompensacijos klausimą svarstė
1626 metais. Tas klausimas buvo
keliamas taip pat 1627, 1628 ir

46 Kristupo II Radvilos 1625.IX.7 d. iš Anykš
čių rašytas laiškas Zigmantui Vazai. —  
Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw.., 
część trzecia, p. 516.

47 E. T y s z k i e w i c z ,  Biržė, p.36.
48 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw.., 

część trzecia, p. 537.
49 Ten pat, p. 526, 537.
50 Ten pat, p. 541.
51 E. K o t  łu b  aj, Galerja Nieświeszka port

retów Radziwiłłowskich, p. 187— 188;
E. T y s z k i e w i c z ,  Biržė, p. 36— 37.
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1629 m. seimų posėdžiuose. Tačiau 
tik 1631 m. nutarime įrašyta, nedel
siant išmokėti etmonui 22 000 auk
sinų kompensaciją 52.

To meto pilies aprašymo neturi
me, todėl nėra išsamesnio vaizdo, 
kaip ji atrodė po švedų invazijos. 
1625— 1626 m. mūriniai pilies rūmai 
buvo arba visiškai sunaikinti, arba 
tiek sugriauti, kad jų neapsimokėjo 
restauruoti. Tokią išvadą galima pa
daryti iš šių faktų: viena —  prieš 
1655 m. švedų antplūdį pilies šei
mininkų gyventa mediniame name, 
kuris antpuolio metais buvo sude
gintas 53, kita — 1649 m. buvo ruo
šiamos plytos ir kitos medžiagos 
naujų rūmų statybai pilyje 54.

Atgavęs Biržus 1626 m., Kristu
pas Il Radvila atstatinėjo tvirtovę 
iki savo mirties (1640 m.). Neturime 
tikslių žinių, kokie statybininkai ir 
fortifikatoriai tada dirbo. A. Ciecha- 
novieckis spėja, kad Biržų atstaty
me galėjo dalyvauti Jonas Mosas 
(Mosses), 1616 m. buvęs prie Rad
vilos, taip pat karo inžinieriai —  
Elijas Arciševskis, tarnavęs Radvilai 
1619— 1624 m. ir netrukus po 
1633 m., taip pat Teodoras Obucho- 
vičius, tarnavęs etmonui 1630—  
1632 m 55. Iš Vilniaus kaštelionui 
Jonušui Radvilai duotos 1619 m. iš
laidų apyskaitos matyti, kad A rci
ševskis tais metais gavo 480 auksinų 
kelionei į Krokuvą 56, o statybos rei

52 Volumina Legum, III, p. 457, 497, 524, 552, 
584, 626, 677.

53 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z dziejów.., 
p. 46.

54 Jonušo Radvilos 1649.III.31 d. laiškas iš 
Lubečo L. Kochanskiui, VUB, f. A-232,

Nr. 18055.
55 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z dziejów.., 

p. 46.
56 Государственный архив Минской об-

kalams —  4591 auksiną 57. Nežinia 
tik, ar tai tas* pats «karo inžinierius» 
Arciševskis, nes 1621— 1622 m. 
Kristupo II Radvilos kariuomenėje 
tarnavo bajoras Kristupas Arciševs
kis 58. Savo kariuomenėje Radvila 
turėjo ir kitų karo inžinierių. 
1623 m. kovo 6 d. Varšuvos seimui 
jis pristatė 13 švediškų vėliavų, pa
imtų Mintaujoje ir kitose mūšių 
vietose. Tarp kare nusipelniusių 
Kristupo II Radvilos karių, numetu
sių tas vėliavas karaliui po kojomis, 
buvo ir karo inžinieriai Viteušas ir 
Antanas Olifieris 59.

Iš 1631 m. Biržų dvaro pajamų- 
išlaidų žiniaraščio60 aiškėja pilies 
amatininkų pavardės. Dažytojui 
Piekarskiui dažams į V iln ių  duota 
24 kapos grašių. Dalis atlyginimo 
kapomis grašių išduota: staliui Jo
nui Olševskiui — 12, malūnininkui 
Steponui iš Vilniaus —  80, staliui 
Jurgiui Vižiui (Vizis) —  20, vokie
čiui malūnininkui Muterštiliui —  32, 
dažytojui Indrisiui —  8, aludariui 
Adomui —  6.

Iš išlaidų už ciną langų įstiklini
mui antrajame aukšte, taip pat iš 
užmokesčio Bauskės dažytojui vo
kiečiui už kambarių išdažymą atro
do, kad 1631 m. medinis Kristupo II 
Radvilos rūmas jau buvo baigiamas 
statyti.

Kristupas II Radvila mirė 
1640 m. Svėdasuose61. Biržus pa
veldėjo busimasis Lietuvos didysis

ласти, ф. 694, on. 2, т. Il, ед. хр. 10729, 
л. 13.

57 Ten pat, 1. 10.
58 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw.., 

część wtóra, p. 273; część trzecia, p. 572.
59 Ten pat, p. 459.
60 Государственный архив Минской об

ласти, ф. 694, on. 2, т. І, ед. хр. 456, 
л. 29— 30.

61 Е. K o t  ł u b a  j, Życie Janusza Radziwiłła, 
Wilno i Witebsk, 1859, p. 69.



255 —

etmonas, jo sūnūs Jonušas Radvila 
(g. 1612 m.).

J o n u š o  R a d v i l o s  s t a t y 
b o s  B i r ž u o s e .  J. Radvilos statybi
nė veikla Biržuose mažai tenušviesta, 
nors jis organizavo, finansavo ir 
pradėjo Biržų pilies rekonstrukcijos 
ir miesto įtvirtinim o darbus, norėda
mas sumoderninti gynybinius įren
gimus pagal olandišką jų tipą. Su 
naujoviškais fortifikacijų įrengi
mais Jonušas Radvila susipažino 
Vakaruose, Niderlandų— Ispanijos 
kare 62.

Jis atsikvietė į Lietuvą jau m i
nėtą olandiškų bastioninių pilių ži
novą, karo inžinierių, filosofijos ir 
medicinos mokslų daktarą, Adomą 
Freitagą, kuris, be Kėdainių, kurį 
laiką gyveno ir Biržuose. Neturin
čiame datos, bet Biržų miestiečių 
Jonušui Radvilai neabejotinai prieš 
1642 m. rugsėjo 20 d. rašytame, laiš
ke kalbamą apie būtinumą pastatyti 
Biržuose rotušę63 ir siūloma pritai
kyti jai rekonstruotą daktaro Frei- 
tago namą, kuris numatytas nu
griauti. Radvila laiško paraštėje už
rašė, kad pastatys naują rotušę64. 
Be to, miestiečiai iš tos žemės, ku
ri buvo paskirta A. Freitagui, pra
šė duoti sklypus burmistrui, tarė
jams ir raštininkui 65.

Yra nuomonių, kad A. Freita- 
gas fortifikacijos meno Jonušą Rad
vilą mokė dar O landijoje66, kad su 
Radvilomis jis bendrauti pradėjo

62 Po kelių mokslo metų Kėdainių kolegijoje 
ir Slucke, 1629 m. Jonušas Radvila dvejus
metus studijavo Leipcigo universitete. 
1631 m. jis buvo nuvykęs į Niderlandus;
ten dalyvavo kunigaikščio Henriko Ora-
niečio kare su ispanais. 1632 m. jis pralei
do Leideno universitete. Kaip karaliaus pa
siuntinys, buvo taip pat nuvykęs į Hagą
ir Angliją. —  E. K o t ł u b a j ,  Zycie Ja
nusza Radziwiłła, p. 21— 26.

nuo 1630 m.,67 o kada pas juos at
vyko —  nežinoma. Iš Biržų dvaro ir 
pilies 1686 m. perrašytų dokumentų 
nuorašų knygos turime tikrų žinių, 
kad A. Freitagas 1640 m. jau vykdė 
J. Radvilos pavedimus Biržuose. 
J. Radvila 1640 m. lapkričio 12 d. 
raštu vaitui kapitonui Dyviui, bur
mistrams ir tarėjams skiria komisiją 
Biržų miesto reikalams tvarkyti. Be 
Biržų seniūno Jono Penkalskio, K ris
tupo Striškos, į tą komisiją buvo pa
skirtas ir Adomas Freitagas.

Šis įžymus fortifikacijų magistras 
yra Biržų miesto įtvirtinim ų projekto 
autorius. Tai patvirtina du tą pačią 
1641 m. balandžio 4 d. rašyti J. Rad
vilos raštai67a: vienas —  Biržų vaitui 
kapitonui Dyviui, o kitas —  Biržų 
miesto burmistrams, tarėjams. Vaitui 
J. Radvila įsako prim inti Biržų mies
tiečiams, miesto tarybos nariams ir 
žydams, kad jie ruoštųsi miesto pyli
mo darbams, ir „ponui daktarui Frei
tagui padarius (pylimų) matavimus 
(projektą), negaišdami galėtų tuos 
darbus pradėti». Tuo pačiu reikalu 
Radvila kreipėsi ir į Biržų burmist
rus, tarėjus, miestiečius: .. .«pagal 
mano pirmtakų Biržų miestui duotas 
privilegijas Biržų gyventojai ir žydai, 
kiekvienas, kas turi namą, sklypą, tu
rite pylimą aplink miestą pilti, todėl 
noriu, kad prireikus be jokių atidėlio
jimų ir vilkinim ų prie pylimo darbų 
stotumėte, nes jau pavedžiau ponui 
Freitagui, nuvykus į Biržus, padaryti

63 Senoji rotušė sudegė švedų invazijos me
tais.

64 М АВ RS, f. ADK-167, p. 303— 304.
65 Ten pat, p. 300— 303.
66 A n d r z e j  G r u s z e c k i ,  Bastionowe 

zamki w Małopolsce, Warszawa, p. 23.
67 J ó z e f  N a r o n o w i c z - N a r o ń s k i ,  

Budownictwo wojenne, Warszawa, 1957, 
p. XXII.

67a М АВ RS, f. ADK-167, p. 290— 291.
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tų pylimų matavimus (projektą), 
pagal kurį tuos pylimus pilsite».

Sunku pasakyti, kurios pareigos 
J. Radvilos dvare A. Freitagui buvo 
pirmaeilės: fortifikatoriaus, ar gydy
tojo. Tikra yra, kad 1641 m. jis buvo 
Jonušo Radvilos gydytoju, nes tų 
metų balandžio 5 d. iš Liubečo Bo
guslavui Radvilai pasiųstame laiške 
Jonušas Radvila sako: «Kad Jūsų 
Šviesybei ne savo ranka rašau, —  
kaltas daktaras Freitagas, kuris ma
ne į vonią įgrūdo»68. Iš kitos pusės, 
minėtosios bei kai kurios kitos 
J. Radvilos korespondencijoje užtik
tos žinutės rodo, kad A. Freitagui 
buvo pavedami svarbūs įtvirtinim ų  
statybos reikalai. Taigi, gyvendamas 
Biržuose ir Kėdainiuose, A. Freita
gas ne tik gydė Radvilos šeimą bei 
kitus dvariškius, dėstė matematiką, 
bet tiesiogiai ar netiesiogiai dalyva
vo ir Radvilų statybose.

Be Adomo Freitago, Radvilos 
turėjo dar vieną karinės statybos ži
novą— 1655— 1659 m. parašytos tri
jų tomų knygos «Karinė statyba» 69 70 
autorių Juozą Narūnavičių-Narons- 
k į7C. 1645 m. J. Narūnavičius-Na- 
ronskis važinėjo po J. Radvilos dva
rus Lietuvoje, darydamas jų žemė
lapius. Tais metais jis nubraižė 
Svėdasų apylinkių planą, o 1653 m.

68 E. K o t ł u b a j ,  Życie Janusza Radziwiłła, 
p. 381.

69 Rankraštis pragulėjo nespausdintas tris šim
tus metų, iki 1957 m., kada jis buvo išleis
tas Varšuvoje. —  J ó z e f  N a r o n o -  
w i c z - N a r o ń s k i ,  Budownictwo wo
jenne, Warszawa, 1957.

70 Kur ir kada J. Narūnavičius-Naronskis gi
mė —  neišaiškinta. Mokėsi jis, atrodo, Kė
dainių kolegijoje. Pirmąsias žinias apie jo
veiklą turime iš 1640 m. Tais metais jis
matavo dvarininko Zebžydovskio žemes
(prie Liublino) ir darė žemėlapius. 1645—  
1653 m. dirbo Lietuvoje pas Radvilas. 
1660— 1678 m. gyveno Prūsijoje, kur dar
bavosi kaip civilinis inžinierius ir karto-

pasirašė Tauragės dvaro inventorinį 
aprašymą kaip «jo šviesybės kuni
gaikščio revizorius ir geometras» 71. 
J. Narūnavičius-Naronskis Radvilų 
valdose turėjo susitikti su A. Frei- 
tagu, kurio nemėgo. Jis netgi netei
singai apkaltino jį, nuplagijavus sa
vo mokytojo, XVII a. matematiko 
ir fortifikatoriaus Christiano Ote- 
rio, rankraštį72. Todėl J. Narūnavi
čius-Naronskis vargu ar galėjo 
bendradarbiauti su A. Freitagu Kė
dainių ir Biržų statybose.

Jonušui Radvilai įsakius, 1642 m. 
Biržų miestiečiai aplink miestą pra
dėjo pilti pylimą. Jie prašė, kad žy
dai ne atsipirkinėtų pinigais, o pa
tys dirbtų prie tų darbų, kad prie 
jų prisidėtų ir vokiečiai, kurių B ir
žuose yra keliolika nam ų73. Be to, 
jie taip pat prašė Radvilos prisiųsti 
rotušės projektą74; ją statyti norėta 
pradėti ateinančiais metais.

1642 m. rugsėjo 20 d. raštu 
J. Radvila įsakė miestiečiams pa
ruošti kuo daugiau plytų rotušės ir 
vartų statybai 75. 1645 m. Biržai su
degė; tų metų rugsėjo 3 d. laišku 
Biržų seniūnui Kristupui Daugėlai 
Striškai Radvila įsakė tais metais 
neimti iš padegėlių mokesčių, o duo
ti jiems miško medžiagos, plytų iš 
savo plytinių ir dar čerpių76, ka-

grafas, globojamas Boguslavo Radvilos. 
Mirė Prūsijoje 1678 m. —  J ó z e f  N a -  
r o n o w i c z - N a r o ń s k i ,  Budownictwo 
wojenne, p. VII— X.

71 Ten pat, p. VII— VIII. Pasirašydavo jis taip 
pat „Joseph Naroński —  geometra XJ  
mci". —  VUB, f. A-211, Nr. 16520.

72 J ó z e f  N a r o n o w i c z - N a r o ń s k i ,  
Budownictwo wojenne, p. XVII, XX.

73 М АВ RS, f. ADK-167, 1. 303— 304.
74 Ten pat.
75 Tame pačiame rašte jis atsakė, kad spren

dimą dėl žydų dalyvavimo prie pylimo 
darbų atidedąs iki savo atvykimo į Bir
žus. —  М АВ RŠ, f. ADK-167, 1. 297.

76 Ten pat, 1. 298.
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Raudondvario pilis (piešinys iŠ 1827 m. „Vilniaus gubernijos pilių atlaso")



Raudondvario pilis XIX a. Vilčinskio Vilniaus albumo litografija 

Raudondvario pilies vakarinis fasadas po restauravimo





Raudondvario pilies 
rūmai 1939 m.

Raudondvario pilies 
bokštas po restaura
vimo
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Liškiavos pilies griuvėsiai. XIX a. graviūra

Restauruotas Liškiavos pilies bokštas 1969 m.
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Biržų pilies apsiausties planas, raižytas 1704 m. 

Biržų pilies planas, darytas švedų XVII a. pradžioje





Biržų pilis ir miestas XVII a. pradžioje. T. Makovskio graviūra 

Biržų pilis ir planas (iš 1827 m. „Vilniaus gubernijos pilių atlaso")

Biržų pilies griuvėsiai
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Konservuotos Biržų pilies 
pietinis fasadas

Biržų pilies tilto atstatymas



Biržų pilies ir apylinkės planas, darytas švedų 1704 m.



Klaipėdos pilis ir miestas 1535 m.

Klaipėdos pilis iš pietryčių apie 1670 m. J. Naronskio piešinys 

Klaipėdos pilies piešinys, paskelbtas Ch. Hartknocho 1684 m.





Klaipėdos pilies šiaurinio korpuso išorinės sienos pamatai, atkasti 1968 m. 

Klaipėdos pilies planas 1598 m., paskelbtas A. Zemrau



*



Klaipėdos pilies šiaurinio korpuso išorinės sienos pamatų detalė

Klaipėdos pilies išorinio kiemo grindinys prie gynybinės sienos
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dangi jis iš miesto buvo pasiskolinęs 
60 000 plytų.

1648— 1653 m. Jonušas Radvila 
dalyvavo kare su Bogdano Chmiel- 
nickio kazokais. Atrodo, kad tik  
kartą per tuos metus — 1650 m. pa
baigoje—  jis buvo atvykęs į Vilnių. 
Bet ir būdamas toli už etnografinės 
Lietuvos, Radvila laiškais dirigavo 
Biržų statybas. 1648 m. gruodžio 8 d. 
raštu jis įsakė Biržų burmistrams ir  
miesto tarybai saugoti pilį, įgulai 
iš jos išvykus. Taip pat liepė iš 
miesto paskolintas 60 000 plytų ir  
keliolika kapų medžių žiemą suvež
ti «rotušei prūsišku rišimu išmū
ryti» 11.

Naujų Biržų pilies rūmų statyba 
Radvila pradėjo rūpintis 1649 m. Tų  
metų kovo 31 d. Kėdainių seniūnui 
Laurynui Kochanskiui iš Liubečo 
pasiųstame laiške77 78 jis rašo: «.. .ply
tų, apie kurias sakėte, kad jų  apie 
150 000 turite pas miestiečius sura
šę, neužtektų pradėtam darbui, nes, 
manau, jį vos galima bus užbaigti 
su 700 000». Čia turim i galvoje nau
ji pilies rūmai. Toliau tame laiške 
nurodoma, kad miško medžiagos pa
kankamai yra Palėvenės girioje, 
o amatininkų —  Beinaravos valsčiu
je. Radvila primena taip pat, kad iš 
anksto reikia galvoti apie rūmų an- 
kerius *, kuriems geležis iš Rygos 
atvežta, o projektą galima gauti pas 
Ulrichą.

Išvykdamas iš Vilniaus ilgesniam  
laikui į karą, J. Radvila 1650 m. 
lapkričio 26 d. paliko L . Kochans
kiui instrukciją dėl Kėdainių, Biržų  
statybų ir kitų reikalų tvarkym o79.

77 Ten pat, 1. 299.
78 VUB, f. A-232, Nr. 18055.
* Ankeris— inkaras, naudojamas dviems pa

stato konstrukcijos elementams sujungti.
79 VUB, f. A-211, Nr. 16538.
80 Ten pat, Nr. 16560.

Joje įsako kirsti Palėvenės girioje 
medžius tų rūmų balkiams ir tikisi, 
kad rūmai bus pradėti statyti pava
sarį. Nurodo, kad medžius ir storlen- 
tes Palėvenės girioje ruoštų Vilniaus 
lentpioviai. Vėl siūlo susisiekti su 
Ulrichu dėl statyboms trūkstamų 
medžiagų ir  plytų. Liepia atsivežti 
iš Kauno koklių meistrą ir pavesti 
jam padaryti baltų koklių su mėly
nu dugnu keliolikai krosnių. Iš Ka
raliaučiaus siūlo atsivežti čerpių 
kalvinų bažnyčios stogui ir geležies 
ankeriams. Neturinčiame datos laiš
ke, rašytame išvykstant iš V il
niaus80, Radvila įsako L . Kochans
kiui priruošti plytų, kalkių, akmenų, 
balkių, kad pavasarį darbą (t. y. rū
mų statybą) būtų galima pradėti.

V isi tie J. Radvilos nurodymai 
kalba apie tuo metu ėjusius pasiren
gimus statybai. Tačiau tokio didelio 
objekto, kaip pilies rūmai, statyba, 
jei ji ir  buvo 1651 m. pradėta, vy
ko iš lėto. 1653 m. lapkričio 22 d. 
Radvilos laiške L. Kochanskiui iš 
Horodlės vėl kalbama apie statybi
nių medžiagų ruošimą, atrodo, rūmų 
statybai ir jaudinamasi, kad dar ne
uždengtas Biržų rotušės stogas81.

Jonušo Radvilos fortifikatoriai 
priešais p ilį buvo supylę keturis re- 
dutus (priešpilius): vieną —  prieš pi
lies vartus, antrą —  nuo palivarko, 
trečią —  priešais kalvinų bažnyčią 
ir  ketvirtą —  nuo užtvankos 82.

Tvirtovę stiprinant, 1654 m. dir
bo Slonimo kasėjų —  33, Rietavo 
darbininkų —  66, kareivių —  75, o
kiek buvo vilniečių mūrininkų —  
nenurodyta 83.

81 Ten pat, f. A-232, Nr. 18069.
82 Reduta! minimi Biržų komendanto Karolio 

Karliko 1659 m. rugpiūčio 28 d. laiške Bo
guslavui Radvilai. M AB RS, f. ВА-ІХ, 
vien. 911.

83 М АВ RS, f. TF-3, 1. 121, 119.
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Pilies įtvirtinim ų statybą nu
traukė tarp Rusijos ir Lenkijos bei 
Lietuvos 1654 m. prasidėjęs karas, 
kuris itin nesėkmingai baigėsi Lietu
vai. Pakrikim u pasinaudojo švedai. 
1655 m. liepos 9 d. jie peržengė 
Lenkijos sieną, netrukus įsibrovė ir 
į Lietuvą. Jonušas ir Boguslavas 
Radvilos, etmonas V. Gonsievskis ir  
kiti Lietuvos didikai 1655 m. rug- 
piūčio 18 d. Kėdainiuose pasirašė su 
švedais im i ją, paskelbę, kad nutrau
kia ryšius su Lenkija. Švedai, nesu
tikdami pasipriešinimo, okupavo ru
sų ir ukrainiečių neužimtą Lietu
vos dalį.

Į Biržų p ilį švedai įvedė savo ka
riuomenę. Elgėsi jie ne kaip sąjun
gininkai, bet kaip okupantai: plėšė 
valstiečius, grobė jų turtą, atiminėjo 
arklius.

1657 m. etmono Gonsievskio ka
riuomenė puolė švedus ir apsiautė 
Biržų pilį. Nedidelė įgula (190 karei
vių ir karininkų) apsupta daug di
desnių jėgų, kentėdama alkį ir šal
tį, 1657 m. sausio 27 d. pasidavė84. 
Gonsievskio kareiviai p ilį ir  miestą 
nusiaubė ir sudegino.

Jonušui Radvilai mirus Tykocino 
pilyje (1655 m.), 1659 m. jo turtai 
buvo grąžinti paveldėtojams. Dvarus 
ir Biržų p ilį pradėjo tvarkyti jo 
pusbrolis Boguslavas Radvila. Jis

buvo paskirtas taip pat mirusiojo 
Jonušo Radvilos dukters Onos M a
rijos globėju ir, popiežiui leidus, 
1665 m. ją vedė.

B i r ž ų  p i l i s  i r  m i e s t a s  
B o g u s l a v o  R a d v i l o s  v a l 
d y m o  m e t a i s .  Kadangi teisių ne
buvo prisilaikoma, todėl Biržus Bo
guslavui Radvilai teko užimti jėga. 
1659 m. rugpiūčio 20 d. jo kariuome
nės majoras, vėliau pulkininkas, K a
rolis Karlikas iš Neretico gudrumu 
įvedė į tvirtovę savo dragūnus ir pri
vertė išsidanginti iš jos Gonsievskio 
paliktą Radvilai nepaklusnią vyr. lei
tenanto Ropo vadovaujamą įgulą. 
(Panašiai Biržų pilies užėmimą ap
rašė ir Biržų seniūnas Danielius 
Kosciuška85.) K. Karlikas laiške 
B. Radvilai skundėsi, kad įgulai 
trūksta kareivių: pilyje dragūnų 
stovi 130, o pėstininkų— 35. Tuo 
tarpu vien tik 4 redutams ginti 
reiktų kiekvienam iš jų po 50 ka
reivių. Prūsų kareiviai raukosi, kad 
ne taip išlaikomi, kaip Prūsijoje, 
ypač jie pasigendą alaus. Iš pilies 
išsiuntęs į Veliuoną suskilusius var
pus ir sugadintas patrankas, kad jie 
Nemunu būtų nuplukdyti į T ilžę 86. 
Prašė Radvilos sutikimo išsiųsti 
į Karaliaučių aštuonias apgadintas 
patrankas su Gonsievskio herbais 87.
K. Karlikas taip pat pranešė, kad į 
p ilį pasikvietęs Deliamarsą 88, kuris

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ C D

84 K. Daugėlos Striškos 1657.11.1 d. laiškas 
Boguslavui Radvilai, —  VUB, f. A-231, 
Nr. 18006.

85 1659.VIII.28 d. D. Kosciuškos laiškas 
B. Radvilai, M AB RŠ, f. ВА-IX, vien. 866.

86 Yra išlikęs K. Karliko 1659.VII.25 d. iš 
Biržų išsiųstų varpų ir patrankų sąrašas, 
kuriame įrašyti 22 varpai ir 24 patrankos. 
Государственный архив Минский об
ласти, ф. 694, on. 2, т. І, ед. xp. 458, 
л. 33a.

87 1659.VIII.28 d. K. Karliko iš Neretico laiš
kas iš Biržų Boguslavui Radvilai, M AB RŠ, 
f. ВА-IX, vien. 911.

88 Deliamarsas (Joannes Delamars) —  garsus 
patrankų ir varpų liejikas. Apie jį žr. 
M i c h a ł  B r e n s z t e j n ,  Zaryś dzie
jów ludwisarstwa na ziemiach b. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Wilno, 1924, p. 49—  
71. Jo» lieti varpai yra išlikę: Alytaus I baž
nyčioje (iš Vasiliškių, 1669), Alytaus kraš
totyros muziejuje (iš Merkinės' rotušės, 
1670 m.), Alsėdžiuose (1679 m.), Kernavėje 
(1669 m.), Pažaislyje (1676 m.), Vilniaus 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje (1668 m.), 
Skaruliuose (1670 m.).
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patrankas lieja ir arsenalui vado
vauja. Jam Gonsievskis mokėjęs po 
1000 auksinų per metus ir dar iš
laikymą davęs.

Pagal 1660 m. gegužės 3 d. O li
vos taikos sutartį tarp Švedijos ir 
Lenkijos Lenkija neteko Prūsijos 
lėno. Brandenburgo elektorius 
1657 m. pabaigoje Prūsijos guber
natoriumi paskyrė Boguslavą Rad
vilą 89, kuris apsigyveno Karaliau
čiuje. Iš jo korespondencijos su savo 
dvariškiais turime apsčiai žinių 
apie Biržų pilies atstatymą ir re
konstravimą. Radvilą išsamiai apie 
statybas informavo Biržų seniūnas 
Danielius Kosciuška, pulkininkas K a
rolis Karlikas bei Kėdainių seniūnas 
Laurynas Kochanskis.

1659— 1660 m. žiemą buvo veža
mi rąstai supuvusiam pilies tiltui 
taisyti90. 1964— 1965 m. K. Mekas 
kasinėjo dalį reduto-priešpilio, prieš- 
vartės ir vartų pastato teritorijos, at
kasė išlikusius tilto m ūrinių stulpų 
likučius. Iš tų kasinėjimų paaiškėjo, 
kad XVII a. viduryje senojo pilies 
tilto vietoje buvo įrengtas naujas, 
modernus ir stiprus tiltas.

Naujo tilto statyba pradėta, per
formuojant nuo miesto pusės buvusio 
reduto-priešpilio teritoriją, nuo pilies 
pusės įrengiant priešvartės aikštelę ir 
po jos grindiniu —  rūsį, iškasant fo- 
sos atšaką, sustiprinant priešpylimio 
šlaitus. Priešais vartų pastato įvažia
vimo angą tuomet buvo suformuota 
akmenimis ir plytomis grįsta aikšte
lė. Jos grindinys ir pilies kiemas bu
vo vienodame aukštyje nuo jūros ly 
gio. Aikštelės pietinėje dalyje buvo 
išmūrytas 7,33 m ilgio, apie 2 m plo

89 Żywot Bogusława Radziwiłła, z rękopismów 
Hr. T. Działyńskiego, Poznań i Trzemeszno, 
1840, p. 149.

90 D. Kosciuškos 1660.III.22 d. laiškas B. Rad-

čio ir 4 m gylio rūsys. Jis suskliaus
tas cilindriniu pusantros plytos sto
rio skliautu. Rūsio sienos mūrytos iš 
akmenų ir renesansiškai rištų plytų. 
Asla grįsta trimis plytų eilėmis, su
dėtomis viena ant kitos. Įdomu, kad 
to rūsio rytinėje 2,08 m storio sienoje 
3'ra šaudymo anga. J i buvo reikalin
ga patiltei nuo įsiveržusio priešo gin
ti. Reikalui esant, šauliai į rūsį 
įlįsdavo pro rūsio pietiniame gale 
buvusią angą ir ant aslos nusileis
davo mediniais laiptais.

1674 m. sausio 17 d. Biržų pilies 
inventoriniame aprašyme kalbama ir 
apie priešvartės aikštelės šonuose bu
vusius dvejus dvivarčius vartelius, 
pro kuriuos buvo galima išeiti prie 
priešpylimio gynybos linijos.

Tyrim ais nustatyta, kad prieš pi
lies vartų pastato priešpylimį buvo 
iškasta fosos atšaka, kuri kirto tą 
priešpylimį ir siekė minėto rūsio ry
tinę sieną. Iš radinių tos atšakos 
dugne —  stambių mūro laitų, iš smil
tainio padarytų skulptūrinių puoš
menų fragmentų —  paaiškėjo, kad 
tai suvirtusios švedų susprogdintos 
pilies vartų pastato dalys. K. Mekas 
taip pat priėjo išvadą, kad, 1704 m. 
švedams tą vartų pastatą sprogdi
nant, pilies tilto jau nebebuvo, nes 
priešingu atveju pastato bokšto griu
venos būtų suvirtusios ne į fosos at
šakos centrą, o į tilto neuždengtus tos 
fosos pakraščius.

Kitame didžiosios fosos krante, 
prie kelio nuo miesto buvusiame re- 
dute-priešpilyje stovėjo medinės ka
reivinės. Tai buvo sargybos, saugo
jusios priešais redutą nuo miesto 
pusės stovėjusius vartus, būstinė.

vilai. Archiwum Główne Akt Dawnych 
w Warszawie (toliau A G  AD), Archiwum 
Radziwiłłowskie, Dział V, teka 163.
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Vartai buvo pakeliami retežiais. Sie 
įrenginiai suminėti 1674 m. inven
toriniame aprašyme.

Iš reduto į priešvartės aikštelę 
buvo patenkama ąžuoliniu 40,90 m 
ilgio tiltu, paklotu per fosą ant aš- 
tuonių porų m ūrinių stulpų. To tilto 
rekonstrukcijos vaizdą 1967— 1970 m. 
atkūrė Paminklų konservavimo insti
tuto inžinierius konstruktorius Napa
lys Kitkauskas.

Tiltas buvo nutiestas per fosos at
šakos vidurį, kirto didžiąją fosą ir 
nusidriekė į reduto centrą. Atkastos 
tiltą laikiusių stulpų liekanos; jų iš
sidėstymas yra bene svarbiausi duo
menys, mėginant rekonstruoti tuos 
stulpus ir patį tiltą. Stulpai buvo aš
tuonkampiai, sumūryti iš plytų. Jų  
skersmuo —  1,12— 1,18 m. Stovėjo 
jie ant aštuonkampių 1,95— 2,05 m  
skersmens bankečių, turėjusių trijų  
plytų eilių siaurėjančias terasas (pa
kopas). Pirmasis jų skiedinys buvo 
baltas, vėliau jie buvo remontuoti, 
naudojant raudoną skiedinį. Remon
tuojant stulpai, bent pirmoji ir ant
roji jų poros, buvo pastorinti. Pori
niai stulpai arkomis tarpusavyje ne
buvo sujungti. Pirm oji stulpų pora 
prisišliejusi prie rytinės priešvartės 
rūsio sienos, todėl jie čia pusiau nu
plauti, ir  juos labiau tiktų vadinti 
piliastrais. Tokius piliastrus sudaro 
ir aštuntoji stulpų pora, prisišliejusi 
prie išorinės reduto sienos. Tarpai 
tarp porinių stulpų yra vienodi —
3,5 m, o tarp stulpų porų —  skirtingi: 
antroji pora —  4,10 m nuo pirmosios, 
trečioji —  4,65 m nuo antrosios, ket
virtoji —  6,88 m nuo trečiosios, 
penktoji —  7,17 m nuo ketvirtosios, 
šeštoji —  6,83 m nuo penktosios, sep
tintoji —  4,84 m nuo šeštosios ir aš
tuntoji —  6,44 m nuo septintosios 
(matuojant tarpus tarp tų stulpų šer
džių). Ant stulpų buvo uždėtos ąžuo
linės konstrukcijos —  paklotas, tu

rėklai, vartai. Tiltas turėjo važiuoja
mąjį traktą ir pėsčiųjų takus iš abie
jų pastarojo šonų. Trakto plotį rodo 
tarpai tarp stulpų —  3,5 m, visas til
to plotis —  iki 6 m. Iš 1674 m. inven
torinio aprašymo žinoma, kad tilto 
paklotą sudarė du pakeliamieji sky
dai ir du juos kėlę keltuvai. Pilies 
tilto trakte buvo įrengti šešeri var
tai: vieneri jų stovėjo redute, ket
veri —  ant tilto ir vieneri —  pačia
me vartų pastate.

Remiantis tuo inventoriniu apra
šymu, tilto stulpų liekanų studijo
mis, panašaus tipo XVII a. tiltų  
analogijomis, taip pat tokių tiltų  
brėžiniais ir jų paaiškinimais J. Na- 
rūnavičiaus-Naronskio traktate, inž. 
N. Kitkauskui pavyko nustatyti B ir
žų pilies tilto pakeliamųjų dalių, jų  
keltuvų ir vartų dislokaciją bei ga
baritus.

Vykstant iš pilies į redutą, reikė
davo pervažiuoti pirmąją kilnojamąją 
tilto dalį, buvusią prie priešvartės 
rūsio sienos, tarp pirmosios ir antro
sios poros stulpų. Tos dalies ilgis —  
4,10 m. Keltuvas stovėjo ant rūsio 
sienos. Toliau buvo keliaujama 
11,53 m ilgio nejudomu tilto paklotu. 
Jo gale stovėjo dekoratyviniai, piaus- 
tiniais papuošti ir raudonai dažyti 
mediniai vartai. Už jų tekdavo pra
važiuoti 14 m ilgio tilto atkarpą iki 
antrojo keltuvo, kėlusio antrąją, 
4,86 m ilgio kilnojamą tilto dalį. Už 
jos iki dvivėrių reduto vartų likdavo 
dar 6,44 m ilgio tilto dalis.

Pilies vartų pastatas šliejosi prie 
rytinės gynybinės pilies sienos. J į 
rekonstruojant, pristatant antrąjį 
aukštą ir žymiai praplatinant, siena 
buvo paaukštinta, ir išorinė jos da
lis užpilta žemių pylimu. Pastačius 
naują tiltą ir pakeitus įvažiavimo 
į pilies kiemą kryptį, senieji vartai 
šiaurinėje vartų pastato sienoje buvo 
panaikinti, o nauja vartų anga iškirs-
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ta rytinėje sienoje, naujo tilto išilgi
nės ašies kryptim i. Čia įrengti didieji 
pilies vartai. Prie jų angos tuomet 
buvo pristatytas apie 8 m ilgio mū
ras. Jis ne tik šliejosi prie pilies ry
tinės gynybinės sienos, bet vietomis 
buvo su ta siena sujungtas. Naujasis 
mūras lyg pleištas įsispraudė tarp ry
tinės sienos ir priešvartės rūsio. 
Šiaurinis to mūro galas buvo apie
1,5 m pločio, o pietinis —  apie 5 m 
pločio ir apie 5 m aukščio. Rytinis jo 
šonas išmūrytas ne vertikaliai, o turi 
45° nuolydį. Šis įrenginys buvo iš
mūrytas, matyt, norint pridengti 
naujus vartus iš mažiausiai saugomos 
pusės —  pietryčių.

Archeologinių kasinėjimų ataskai
tose K. Mekas visus čia minėtus 
naujojo Biržų pilies tilto statybos 
darbus priskiria Boguslavo Radvilos 
meistrams. Tačiau žinomuose D. Kos
ciuškos, K. Karliko, L. Kochanskio 
ir kitų Radvilos dvariškių laiškuose 
apie tokius didelius tilto rekonstruk
cijos darbus nekalbama. D. Kosciuš
kos 1660 m. kovo 22 d. laiške B. Rad
vilai terašoma tik apie rąstų atveži
mą supuvusiam tiltu i remontuoti. 
Rekonstruojant vartų pastatą ir k i
tus pilies ansamblio įrenginius, til
tas turėjo būti sutaisytas pirmiausia. 
Prisiminę, kad dar Jonušo Radvilos 
meistrai ir kareiviai stiprino tvirtovę 
ir kad tuos darbus nutraukė 1654 m. 
karas, dalį pilies rekonstrukcijos dar
bų turime priskirti kaip tik jiems. 
Kad Jonušui Radvilai šeimininkau
jant Biržuose pilies vartų pastatas 
buvo remontuojamas, sako žinutė, 
jog 1640 m. Biržuose dirbo jo iš R y
gos pakviestas dailininkas, puošęs pi
lies vartus akmenyje iškaltu Jonušo

Radvilos atvaizdu. Vis tiktai, siekiant 
nustatyti, ką padarė Jonušo Radvilos 
meistrai rekonstruojant vartus ir pi
lį, būtini papildomi tyrimai. B. Rad
vilos statybininkų įnašas į šiuos dar
bus daug aiškesnis: 1674 m. invento
riuje aprašytą išvaizdą pilies vartai 
ir tiltas daugiausia įgijo po jų įvyk
dytos rekonstrukcijos. Jie pastatė 
taip pat dar vieną tiltą —  redutą, 
jungusį su miestu. Tas medinis tiltas 
turėjo pakeliamą skydą, keltuvą ir 
vartus. Tilto ilgis —  apie 15 m. Kad 
B. Radvilos meistrai pastatė naują 
didįjį pilies tiltą, liudija ir to meto 
rašytiniai šaltiniai. Biržų dvaro ir pi
lies dokumentų nuorašų 1686 metų 
knygoje yra įrištas Biržų girios nu
niokojimo priežastis aiškinantis me
dininko Golginavičiaus 1686 m. rug- 
piūčio 5 d. raštas, kuriame sakoma, 
jog dalis medžių iš tos girios seniau 
sunaudota «naujai pastatytam pilies 
tiltui, statinių tvorai aplink pilį», 
taip pat —  «naujai pastatytai didžia
jai užtvankai».

Tiltus Biržuose statė ir miestie
čiai. Jie ruošėsi statyti naują tiltą per 
Apaščią netrukus po 1686 m. Tų me
tų spalio 18 d. jie raštu kreipėsi į 
Liudvikos Karolinos komisarus, pra
šydami jam kapos balkių. Miestiečiai 
skundėsi, kad tokį ilgą tiltą sunku 
pastatyti ir taisyti.

D. Kosciuška pranešė, kad prieš 
karą pradėtų statyti rūmų sienų v ir
šų per pusantros uolekties reikia nu
imti, nes nuo lietaus plytos apiru- 
sios. Arsenalo sienos griūva, jį reikia 
remontuoti ir uždengti čerpėmis91. 
Kitame laiške92 D. Kosciuška rašo, 
kad arsenalas būtų nuvirtęs, nes 
tarp mūrų esantieji stulpai supuvę.
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91 D. Kosciuškos 1660.VIII.5 d. laiškas B. Rad- 92 Danieliaus Kosciuškos 1660.VIII.20 d. laiš-
vilai. Cit. pagal A. Ciechanovieckį, p. 48. kas B. Radvilai. AGAD, Archiwum Radzi-

wiłłowskie, Dział V, teka 163.
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Juos įsakęs pakeisti naujais. Arse
nalą uždengęs nuo seno namo nuim
tomis čerpėmis. D. Kosciuška apra
šė 93, kaip tie pradėti rūmai atrodė: 
ne visi rūsiai su skliautais, durys 
raitelių pramuštos ir praplatintos, 
kai kurie langai be grotų; grotos 
išluptos. Rūmų sienas D. Kosciuška 
liepęs uždengti laikinu šiaudiniu 
stogu.

1660 m. balandžio mėn. norėta 
taisyti pylimus, bet darbai nepra
dėti, nes trūko karučių žemėms ve
žioti ir pastolių94.

1661 m. statybos darbai nepra
dėti, nes nebuvo statybinių medžia
gų. Tais metais buvo degamos ply
tos rūmams užbaigti ir naujoms 
kareivinėms (kordegardijoms) pasta
tyti. Taip pat buvo pilami ir vele- 
nuojami didžiosios užtvankos ir 
bastionų pylimai. Prie jų liepos mėn. 
dirbo 100 darbininkų95, daugiausia 
kareivių96.

Pilies rekonstrukcijai sudaryti ir 
Biržų miestui išplanuoti B. Radvila 
1661 m. rudenį iš Karaliaučiaus 
į Biržus pasiuntė savo architektą 
Teofilį Spinovskį97. 1661 m. spalio 
9 d. D. Kosciuška parašė B. Radvi
la i98 * *, kad Spinovskis išmatavo vie
tą Biržų miestui už upės, nurodė, 
kur turi būti įrengiama aikštė ir tie
siamos gatvės, ir kad vieta nepatogi 
miestiečiams, nes jie turėsią trobe

sius statytis ant dirbamos žemės. 
Be to, architektas padarė kareivinių 
bei jų fasadų projektus. Uždavinį 
atlikęs, Spinovskis išvyko į Kara
liaučių.

Pačioje 1662 m. pradžioje 
D. Kosciuška pranešė B. Radvilai, 
kad rąstai kareivinių balkiams ir 
gegnėms, taip pat plytos suvežti į pi
lį, ir užklausė, ką pirma norėtų da
ry t i—  rūmus, ar kareivines mūryti, 
nes abiems iš karto statyti neužteks 
plytų ".

Architektas T. Spinovskis ir Kė
dainių seniūnas L. Kochanskis pa
tarė pradėti nuo kareivinių ir jas ne 
iš rąstų ręsti, o statyti mūrines —  
tokiai šauniai tvirtovei bus gražiau 
ir saugiau nuo gaisro. Pagaliau iš 
mūro bus greičiau pastatytos, nes 
miško medžiagos trūksta, jos sunku 
gauti 10°.

Visą Biržų naujamiestį pagal Spi
no vskio projektą teks iškelti už 
upės. Netgi naująjį dvaro palivarką 
taip pat teks toliau nuo tvirtovės 
nustumti. Biržų miesto projekte jis 
pažymėjęs vietą evangelikų ir sak- 
sų bažnyčioms bei pagalbiniams jų  
pastatams, taip pat išmatavęs pa
viljonus Kėdainiuose.

Žiemą buvo rūpinamasi statybi
nių medžiagų paruošimu, mūrininkų 
nusamdymu101. Mūrininkai buvo 
imami iš Kėdainių ir iš Vilniaus.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

93 D. Kosciuškos 1660.IX.16 d. laiškas B. Rad
vilai. Cit. pagal Ciechanovieckį, p. 48— 49.

94 K. Karliko 1660.IV.29 d. laiškas B. Rad
vilai. М АВ RŠ f. ВА-IX, vien. 915.

95 D. Kosciuškos 1661.VII.20 d. laiškas B. Rad
vilai. М АВ RŠ, f. ВА-IX, vien. 869.

96 K. Karliko 1661.ІХ.7 d. laiškas B. Radvilai, 
ten pat, vien. 920.

97 Teofilis Spinovskis jau anksčiau dirbo pas
B. Radvilą. 1658 m. jis projektavo ir statė
Slucko tvirtovę. 1660 m. fortifikavo Kara
liaučių, padarė to miesto planą. —  S t a 

n i s ł a w  L o z a ,  Architekci i budowniczo
wie w Polsce, Warszawa, 1954, p. 288.

98 AGAD, Archiwum Radziwiłłowskie, Dział 
V, teka 163; Hazo laiško dalis su data vė
liau nukirpta. VUB, f. A-212, vien. 16656; 
L. Kochanskio 1661.X. 18 d. laiškas B. Rad
vilai. М АВ RŠ, f. BA-Х, vien. 272.

99 D. Kosciuškos 1662.1.4 d. laiškas B. Radvi
lai. Cit. pagal Ciechanovieckį, p. 50.

100 T. Spinovskio 1662.1.2 d. laiškas B. Radvi
lai. М АВ RS, f. TF-3, 1. 50— 51.

101 L. Kochanskio 1662.1.24 d. laiškas B. Rad
vilai, ten pat, vien. 974.
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Vilniaus mūrininkas magistras Juo
zas Rodzevičius atvyko į Biržus su 
vilniečiais mūrininkais Motiejumi 
Žarovičiumi, Mykolu Juškovičiumi, 
Tomu Kauniečiu (Kowianin), Ignu 
Tomaševičiumi. Visi jie kartu su 
biržiečiu mūrininku Zacharijumi 
Mikołaj e vičiumi Biržų pilyje dirbo 
nuo 1662 m. balandžio 15 d. ik i spa
lio 7 d., gaudami po 10 auksinų per 
savaitę ir išlaikymą 102. Kėdainiškiai 
mūrininkai buvo Petras Pavlovičius, 
Jonas Laucevičius, Dovydas baskas 
ir Stanislovas Usovičius. Jie Biržuo
se 1662 m. dirbo nuo liepos 31 d. iki 
spalio 14 d.103.

Iš vesto tuo metu susirašinėjimo 
aiškėja kai kurie pilies istorijos da
lykai. Vasario pabaigoje L*. Ko- 
chanskis manė važiuoti į Biržus, 
kartu pasiėmęs mūrininkus, kad jie 
iš sugriautos kalvinų bažnyčios ir 
bokšto ardytų plytas. B. Radvila tuo 
metu dar buvo manęs pirma mūryti 
pilies rūmus, todėl L. Kochanskis 
prašo jo skubiai nurodyti, prie ku
rio darbo nukreipti mūrininkus, kol 
bus pastatyti pastoliai prie rūmų 104. 
D. Kosciuška skundžiasi, kad dėl la
bai prastų kelių nebuvę galima į pi
lį suvežti kelių šimtų rąstų, medžiai 
labai reikalingi kalkėms išdegti. Jis 
taip pat praneša, kad pilies rūmų 
apžiūrėti buvo atvykęs sutartas mū
rininkas, kuriam davęs 100 auksinų 
padėjėjams atsikviesti105. Kitame 
savo laiške jis sakosi supratęs, kad 
pagal kunigaikščio valią ateinančią

vasarą būtina kiek reikia priruošti 
žvirgždo, plytų, taip pat miško me
džiagos pastoliams, storlenčių ir 
viską suvežti į pilį. Teiraujasi Rad
vilos nurodymo dėl ankerių, geležų 
kampams ir virbų grotoms. Dabar 
jų pilyje visai nėra, o kiek jų rū
mams prireiks, turėjo būti pažymėta 
mirusio Ulricho sąraše, atiduotame 
dar velioniui S triškai106. 1663 m. 
kovo 23 d. la iške107 D. Kosciuška 
vėl kelia ankerių klausimą, primin
damas, kad prieš keletą savaičių pa
siuntęs į Karaliaučių geležies dirbi
n ių —  ankerių ir virbų grotams —  
sąrašą108, sudarytą «magistro U l
richo, kuris tuos rūmus pradėjo». 
Tokiu būdu Biržų seniūnas D. Kos
ciuška atidengė Jonušo Radvilos pi
lies rūmų autorystės paslaptį. Tuos 
rūmus projektavo (kitaip nebūtų 
žinojęs jų anker avimo) ir pradėjo 
statyti mūsų anksčiau sutiktas, bet 
ik i šiol mums nežinomas pareigas 
Jonušo Radvilos dvare turėjęs ma
gistras Ulrichas.

Biografinių žinių apie Ulrichą 
neužtikta. 1625 m. sutinkame R y
gos gyventoją, švedų subdelegatą 
Joną Ulriką, kuris tais metais vedė 
derybas su etmono Kristupo II Rad
vilos įgaliotiniais dėl paleidimo iš 
nelaisvės estų bajoro Petro Groto, 
švedų paskirto Bauskės seniūnu ir 
patekusio į lietuvių rankas 109. Bet 
nežinom, ar Jonas Ulrikas turi ką 
nors bendra su Biržų magistru U l
richu.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

102 1662.X.7 d. kvitas. Polska Akademia Nauk 
—  Kraków, rankr. P. 558.

103 1662.X.14 d. kvitas, ten pat.
104 L. Kochanskio 1662.11.19 d. laiškas B. Rad

vilai. M AB RS, f. ВА-Х, vien. 976.
105 D. Kosciuškos 1662.11.28 d. laiškas B. Rad

vilai, ten pat, ВА-IX, vien. 872.
106 D. Kosciuškos 1662.III.2 d. laiškas B. Rad

vilai, ten pat, vien. 873.

107 D. Kosciuškos 1662.III.23 d. laiškas B. Rad
vilai, ten pat, vien. 874.

108 Tame vokiečių ir lenkų kalbomis sudary
tame sąraše išvardyti keturių tipų ankeriai 
(nurodant jų matmenis) ir langų bei rūsių 
angų grotų virbai. Ten pat, vien. 864.

109 Księcia Krzysztofa Radziwiłła spraw. ., 
część trzecia, p. 540— 542.
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B. Radvila, nusprendęs pilies at
statymą pradėti ne nuo rūmų, o nuo 
kareivinių, patarė joms pamatų gi
liai nedėti, nes sienos būsiančios tik 
dviejų ar pustrečios plytos storio, 
be to —  neaukštos. Įsako rūmų sie
nas, suirusias plytas nuardžius, už
dengti nuo lietaus. Mano, kad per 
vasarą bus galima išmūryti visas 
kareivines, taip pat kiek praplėsti 
senąjį vartų pastatą, kad jame bū
tų galima gyventi, kol bus užbaig
ti rūm ai11 °. Kitame laiške 111 B. Rad
vila pakartojo, kad kuo greičiau 
kareivinės būtų pastatytos, ir pra
nešė, jog netrukus pasiusiąs į B ir
žus Arciševskį su pilies vartų re
konstrukcijos projektu.

Inžinierius Samuelis Arciševskis 
į Kėdainius ir Biržus išvyko birželio 
pradžioje. Biržuose jis išbuvo, ne
atsitraukdamas nuo statybų, iki pat 
sezono pabaigos.

Iš senosios varpinės buvo išardy
ta gana daug plytų ir  akmenų.
L. Kochanskis galvojo iš jų išmū
ryti dvejas kareivines 110 111 112. Be to, tos 
plytos buvo naudojamos rūmų sie
noms išlyginti. Vilniaus mūrininkai 
gegužės ir birželio mėnesiais taisė 
jomis išorines rūmų sienas ir  m ūri
jo vidaus, keldami jas iki vienodo 
su išorinėmis sienomis aukščio113. 
Jiems talkininkavo, nešiodami p ly

110 B. Radvilos 1662.V.9 d. laiškas L. Ko
chańskim, VUB, f. A-214, Nr. 16805.

111 B. Radvilo? 1662.V.19. d. laiškas L. Ko
chańskim, ten pat, f. A-212, Nr. 16618.

112 L. Kochanskio 1662.V.24 d. laiškas, М АВ  
RŠ, f. BA-Х, vien. 979.

113 D. Kosciuškos 1662.V.31 d. laiškas, ten
pat, vien. 876.

114 L. Kochanskio 1662.VI.8 d. laiškas, ten 
• pat, vien. 981.
115 D. Kosciuškos 1662.VI.14 d. laiškas, ten

pat, f. ВА-IX, vien. 877.
116 K. Karliko 1662.VII.4 d. laiškas, ten pat,

f. BA-Х, vien. 931.

tas ir skiedinį, 30 Biržų valsčiaus 
darbininkų114. Vienas to valsčiaus 
kaimas turėjo išdegti čerpes karei
vinių stogams. Birželio viduryje jų 
turėta 4000 115. Rūmų sienas suly
ginus, birželio 30 d. padėti pirmų
jų kareivinių pamatai. Vilniečiai 
mūrininkai dirbo šeši, du iš jų —  
mokiniai, o biržiečių —  keturi.
L. Kochanskis paprašė atsiųsti sam
dytą plytų meistrą, kad jis prižiū
rėtų plytas darančius baudžiaunin
kus, nes «kai mužikas mužiką pri
žiūri, darbas stovi» 116.

Liepos 10 d. į Biržus atvykęs 
S. Arciševskis rado pradėtas mūryti 
kareivines, nesilaikant Spinovskio 
projekto 117.

K. Karlikas skundėsi, kad dar 
nesuvežtos plytos antroms kareivi
nėms, taip pat vartų priestatams. 
Plytos sukrautos už trijų  m ylių nuo 
pilies 118. Pirmosios kareivinės buvo 
išmūrytos šonu į pylimą. Liepos ga
le pradėta kasti duobė antrųjų ka
reivinių pamatams. Taip pat buvo 
išvežamas pylimo smėlis, ruošiant 
vietą vartų priestatams. L. Kochans
kis vylėsi, kad tais metais pagal 
B. Radvilos norą bus galima pasta
tyti dvejas kareivines ir du vartų 
priestatus (paviljonus) 119.

Išsamiai apie statybą pilyje 
B. Radvilą informuoja S. Arciševs-

117 Mat, mūrininkas nutaręs, jog jos supro
jektuotos per arti nuo rūmų (per 30 
uolekčių). Jis aiškinęs, kad ir prastas 
žmogus arti savo namų ūkinių trobesių 
nestato. Tuo labiau kareivinės trukdytų 
kunigaikščiui, nes koks nors kareivis, 
kaip dažnai atsitinka, įgėręs rikteltų, ir 
kunigaikštį nelaiku prikeltų. K. Karliko 
1662.VII.il d. laiškas, ten pat, vien. 932.

118 Ten pat.
119 L. Kochanskio 1662.VII.20 d. laiškas, ten 

pat, vien. 982.
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kis. Jis rašė, kad pylimą vartų prie
statams nukasa 80 kareivių. Po 
pylimu esantieji rūsiai siekia vartus, 
todėl tuos rūsius teks išlaužti. Pra
šo nurodymo, kokias priestatuose 
daryti lubas —  paprastos bus nepa
našios į kitų, senų, kambarių lubas. 
Todėl jas reikia pavesti išpuošti 
piaustytojui arba pakabinti paveiks
lų, kaip kituose kambariuose yra. 
Plytinėje už pusantros mylios yra 
250 000 plytų, o kitoje už trijų  my
lių,—  apie 300 000 12°. Rugpiūčio 
21 d. jis parašėI21, kad pirmųjų 
kareivinių sienos ik i stogo išmūrytos 
ir kad padėti arkiniai vartų priesta
tų pamatai. Nusiskundžia, kad dide
lio vargo būta dėl pylimo žemių, 
kurios griūdavusios, stiprias atra
mas laužydamos. Langus priesta
tams piaustytojas darąs tokius, kaip 
senieji. O staktas, kurios senuose 
vartų kambariuose yra akmeninės, 
teks daryti į jas panašias ąžuolines. 
Inžinierius teiraujasi, kuo uždengti 
priestatų stogus. Antrąsias kareivi
nes žada statyti dešiniajame nuo 
vartų bastione.

Vartų priestatams pamatus pa
dėjus, atėjo B. Radvilos nurodymas 
tais metais pastatyti trejas kareivi
nes, arba vieną vartų priestatą (pa
viljoną) ir vienas kareivines. S. A r- 
ciševskis atsakė 122, kad jau m ūrija
mi abu priestatai, o pamatai antroms 
kareivinėms taip pat greitai bus 
padėti. Kareivinėms išdegta 8000 
čerpių, gaminamos profiliuotos ply

150 S. Arciševskio 1662.VII.21 d. laiškas, ten 
pat, vien. 988.

121 Ten pat, vien. 988.
122 S. Arciševskio 1662.VIII.2 d. laiškas

B. Radvilai, ten pat, vien. 989.
123 D. Kosciuškos 1662.VIII.10 d. laiškas, ten 

pat, f. ВА-IX, vien. 880.
124 S. Arciševskio 1662.VIII.24 d. laiškas, ten 

pat, f. BA-Х, vien. 990.

tos vartų priestatų karnizams. Pra
šoma parašyti Kuršo kunigaikščiui, 
kad savo miškuose leistų kirsti B ir
žų pilies rūmams pušų, kurių pri
reiksią ne mažiau, kaip 5000 123. Rug
piūčio pabaigoje vartų priestatų sie
nos buvo beveik pastatytos, bet 
skliautai dar neužbaigti. Tuo metu 
kasama duobė antrųjų kareivinių 
pamatams. Iš atvežtos iš Kėdainių 
šimto septyniasdešimties strypų ge
ležies daromi ankeriai priestatų sie
noms 124. Antrosios kareivinės pra
dėtos statyti bastione, tarp maisto 
sandėlio ir virtuvės125.

1662 m. rudenį buvo intensyviai 
dirbama ir prie pylim ų statybos. 
Rugpiūčio 30 d. ir rugsėjo 14 d. laiš
kuose K. Karlikas rašė, kad, kasdami 
pylimą ir pamatų duobes, kareiviai 
apiplyšo, ir todėl išbėgioja 126. Ta
čiau B. Radvila įsakė tų darbų nenu
traukti.

Iš 1662 m. rugsėjo 14 d. D. Kos
ciuškos laiško 127 ir K. Karliko laiš
ko 128 aiškėja, jog B. Radvila paža
dėjo atvykti į Biržus. Kad Radvila 
turėtų kur apsistoti, buvo skubi
nama užbaigti pilies vartų pastato 
rekonstrukciją. Rugsėjo 21 d. S. Arci- 
ševskis pranešė I29, kad vieno tų var
tų priestato skliautai ir abiejų prie
statų stogai užbaigti; daromos durys 
iš senųjų kambarių į naujus. Taip pat 
statomi priestatų stogų kupolai, tin
kuojamos sienos. Tą informaciją jis 
pakartoja taip pat Idtame savo laiš
ke 13°, apgailestaudamas, kad langai

125 S. Arciševskio 1662.VIII.30 d. laiškas, ten 
pat, vien. 991.

126 Ten pat, vien. 933, 934.
127 Ten pat, f. ВА-IX, vien. 885.
128 Ten pat, f. BA-Х, vien. 935.
129 Ten pat, vien. 992.
130 Ten pat, vien. 993.
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iki šv. Mykolo (rugsėjo 29 d.) ne
bus užbaigti.

Vilniečiams mūrininkams apie 
spalio 7 d. iš Biržų išvykus, dar 11 
dienų pilyje dirbo biržietis Zachari
jus Mikolajevičius. Jis įm ūrijo antro 
vartų priestato langus 131. Likę kiti 
biržiečiai mūrininkai tinkavo karei
vines ir vartų priestatų rūsius132. 
Lapkričio pradžioje vienos kareivi
nės buvo visiškai užbaigtos, o kitos 
išmūrytos ligi langų sąramų 133.

Apie gruodžio 10 d. iš Biržų per 
Kėdainius į Karaliaučių išvažiavo ir 
S. Arciševskis.

Žiemą buvo ruošiama miško me
džiaga. Į Biržus pasiųstas stalius vo
kietis, kad giriose pats atsirinktų me
džius. Prašyta vėl rašto Kuršo ku
nigaikščiui, kad leistų savo miškuose 
nukirsti dvi kapas pušų balkiams rū
mų valgomajam. Į p ilį pradėta vežti 
kai kurios medžiagos: plytos, ąžuo
linės lentos langams 134.

Kovo mėn. pasiruošimą statyboms 
Biržuose apžiūrėjo Radvilos sekreto
rius Nezabitauskis ir L. Kochans- 
kis 135. D. Kosciuška po to parašė 136, 
kad medžiagų rūmų statybai neuž
teks, ir pasiūlė statyti kareivines bei 
arsenalą. Iš Kėdainių ir Vilniaus vėl 
buvo telkiami mūrininkai. 1663 m. 
jie triūsė nuo balandžio 21 d. lig i 
spalio 20 d.137.

Gegužės viduryje jau buvo išmū
rytos trečiųjų kareivinių sienos ir

131 S. Arciševskio 1662.X. 15 d.— XI.11 d.
kvitas. Cit. pagal Ciechanovieckį, p. 50, 
62.

132 L. Kochanskio 1662.XI.5 d. laiškas, VUB, 
f. A-212, Nr. 16590.

133 Ten pat.
134 L. Kochanskio 1663.III.21 d. laiškas, VUB, 

f. A-213, Nr. 16783.
135 L. Kochanskio 1663.III.21 d. laiškas, VUB, 

f. A-213, Nr. 16767.
136 D. Kosciuškos 1663.III.22 d. laiškas. Cit.

pagal Ciechanovieckį, p. 52.

baigiamos 1662 m. statytos antro
sios 138. B. Radvilos prašyta pavesti 
T. Spinovskiui paruošti arsenalo re
konstrukcijos projektą. Suiręs senasis 
arsenalas buvo ištįsęs, siauras (120 
uolekčių ilgio ir 12 pločio) pastatas, 
todėl L. Kochanskis pasiūlė jį su
trumpinti iki 90 uolekčių ir, prista
čius antrąjį aukštą, paversti tą aukš
tą maisto sandėliu 139.

Taupydamas lėšas, B. Radvila įsa
kė Kėdainių miestiečiams išlaikyti 20 
Biržų įgulos kareivių, duodant po 
6 auksinus per dieną. Mėnesinę 120 
auksinų tos prievolės sumą jie turėjo 
atiduoti Biržų komendantui 14°.

Birželio viduryje į Biržus atvyko 
S. Arciševskis. Mėnesio pabaigoje 
dvejose kareivinėse jau galėjo gyven
ti sargyba. Trečiosios dar buvo be 
stogo, ketvirtųjų išmūrytos sienos, 
penktųjų pamatams kasama duobė. 
Be to, buvo taisoma vartų pastato 
išorė ir vidus. Čia taip pat dar rei
kėjo įruošti įėjimus į priestatų rū
sius. Nugriauta dalis arsenalo. Penk
tąsias kareivines B. Radvila įsakė 
mūryti, tik užbaigus darbus vartų 
pastate. Jis taip pat sakosi pavedęs 
Arciševskiui, kad rudenį būtų m ūri
jamos kai kurios skersinės rūmų sie
nos. Siūlo, išgriovus sienoje mūrą, 
patikrinti, ar virš rūmų viršutinių 
langų yra įm ūryti ankeriai141. L. Ko
chańskim atsakius, kad rūmų sker
sinės sienos nebuvo mūrijamos 142,

137 D. Kosciuškos 1663.IV.il d. laiškas. Pet
ro Paulavičiaus sąskaita. Polska Akade
mia Nauk —  Kraków, rankr. P. 558.

138 L. Kochanskio 1663.V.14 d. laiškas, VUB, 
f. A-232, Nr. 18111.

139 Ten pat.
140 B. Radvilos 1663.IV.29 d. laiškas 

S. Oborskiui, VUB, f. A-213, Nr. 16758.
141 B. Radvilos 1663.VII.21 d. laiškas L. Ko

chańskim, VUB, f. A-219, Nr. 17314.
142 L. Kochanskio 1663.VIII.4 d. laiškas, ten 

pat, f. A-213, Nr. 16745.
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Radvila pakartotinai liepia jas mū
ryti, jei liks laiko nuo darbų prie 
vartų ir kareivinių. Siunčia Spinovs- 
kio projektą, kur parodyta, kaip tai 
reikia daryti, nė trupučio nuo projek
to nenukrypstant. Sakosi norįs sekan
čiais metais visas jėgas mesti prie rū
mų ir arsenalo. Galvoja pritraukti 
prie darbo mūrininką, kuris jo rū
mus Vilniuje remontavęs. Reikalauja 
sukaupti plytų, kalkių atsargas, pasi
rūpinti ankeriais iš Rygos. P lytų ir 
čerpių gamybą siūlo pačiam Ko
chańskim prižiūrėti, kad jos būtų ge
rai išdegtos 143. L. Kochanskis anks
čiau rašė, kad plytų yra daugiau 
kaip 100 000, o kalkių vienoje kros
nyje bus dar išdegta daugiau kaip 
500 bačkų 144.

Rūmų skersinių sienų vis dėlto 
nespėta pradėti, pamūryti tik jų pa
matai. Mūrininkai užtruko prie vartų 
pastato rūsių. Be to, buvo išmūryta 
penktųjų kareivinių sienos145. Iš
L. Kochanskio laiškų matyti, kad 
per 1663 m. sezoną buvo užbaigti mū
ro darbai vartuose ir jų priestatuose, 
padėtos gegnės penktosiose kareivi
nėse, statomos krosnys kitose, daro
mi ąžuoliniai rėmai rūmų langams 146.

1664 m. žiemą S. Arciševskis pa
siliko Biržuose. Sniegas ir potvynis 
trukdė ruošti rūmų balkius. Apniko 
abejonės, ar jie bus ik i pavasario pa
ruošti. Be to, nebuvo kur dėti pa
trankų ir grūdų, tad pirmon eilėn ir 
iškilo arsenalo statyba. Gaila buvo

143 B. Radvilos 1663.VIII.29 d. laiškas L. Ko
chańskim, ten pat, Nr. 16740.

I4* L. Kochanskio 1663.VIII.13 d. laiškas, ten 
pat, Nr. 16744.

145 L. Kochanskio 1663.IX.26 d. laiškas, ten 
pat, Nr. 16730.

146 L. Kochanskio 1663.X.23 d. ir XII.23 d. 
laiškai, ten pat, Nr. 16723 ir 16716.

147 T. Spinovskio 1664.1.20 d. laiškas, ten
pat, f. TF-3,1, 52— 53.

tik rūmams skirtų gerų plytų, kurių 
turėta 300 000.

Sausio pabaigoje T. Spinovskis 
atsiuntė B. Radvilai pilies arklidžių 
ir  arsenalo projektus. Jis pataisė pa
ties Radvilos darytą arklidžių pro
jektą. Arklidės turėjo būti 90 uolek
čių ilgio ir 18 uolekčių pločio mūri
nis pastatas. Jo sienos projektuotos
2,5 plytos storumo. T. Spinovskis ap
taria rūmų stogo ir karnizų projek
tus. Kritikuoja rūmų vienšlaičio sto
go autorių, kuris mirusiam kuni
gaikščiui (Jonušui) tą stogą nupiešė. 
Spinovskis įrodinėja, kad vienšlaitis 
stogas tokiam plačiam pastatui būtų 
per žemas ir per plokščias. Suprasti
no Spinovskis ir seno projekto rūmų 
karnizą. Jis tvirtina, kad naujam  
karnizui mažiau tereiks geležies ir 
paprastesnio meistro 147. Sausio mėn. 
iš Rygos atvežti pirkti ankeriai (100 
vienetų) ir geležies strypaiI48, o iš 
Papilio miškų daugiau kaip 30 uolek
čių ilgio b a lk ia i149. Ankeriams taisyti 
ir kalti balandžio mėn. pasamdytas 
kalvis vokietis, anksčiau dirbęs švedų 
artilerijoje. Iš Vižūnų ir Svėdasų 
valsčių darbams pilyje užprašyti 
prievolininkai 15°. Buvo ruošiama vie
ta arsenalo pamatams. Vietiniai ir iš 
Kėdainių atvykę mūrininkai baigė 
statyti penktąsias kareivines151. 
B. Radvilą nervino pranešimai iš B ir
žų, kad dėl ankerių stokos tais me
tais nebus galima m ūryti rūm ų152. 
Be to, Vilniaus vyskupas pareikalavo,

148 D. Kosciuškos 1664.1.30 d. laiškas, ten 
pat, f. ВА-IX, vien. 887.

149 L. Kochanskio 1664.1.30 d. laiškas, ten 
pat, f. BA-Х, vien. 986.

150 K. Karliko 1664.IV.26 d. laiškas, ten pat, 
vien. 945.

151 D. Kosciuškos 1664.V.9 d. laiškas, ten pat, 
f. ВА-IX, vien. 890.

152 K. Karliko 1664.V.14 d. laiškas, ten pat, 
f. BA-Х, vien. 947.
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kad iš Lietuvos būtų išsiųstas ario- 
nas S. Arciševskis, taip reikalingas 
Biržų statyboms. B. Radvila įsakė 
jam, palikus arsenalo projektą, iš
vykti, ir pats nutarė važiuoti į B ir
žus, nes «matąs, jog viskas iš vėžių 
išeiną» 153. Liepos 17 d. Arciševskis 
išvyko, ir buvo grįžęs tik trumpam 
laikui 1665 m. vasario— kovo mė
nesį 154.

Birželio mėn. padėti arsenalo pa
matai, o liepos viduryje jo sienos jau 
buvo išmūrytos 155. L. Kochanskis pa
prašė atsiųsti arsenalo langų pro
jektus ir leisti pasamdyti lentpiovių 
storlentėms p iau ti156. Arsenalą sta
tant, naudotasi tiek senu, tiek ir nau
ju Spinovskio projektu. Todėl netiko 
Spinovskio stogas. Taupant lėšas, bu
vo pasiūlyta atleisti samdytus m ūri
ninkus 157. 1664 m. dirbo magistras 
Petras Paulavičius su keturiais savo 
padėjėjais ir mokiniu 158.

Rugpiūčio gale buvo dengiamas 
arsenalo stogas, tinkuojamos sienos. 
Iškilo abejonių, ar rūmus, trūkstant 
medžiagos, bus galima statyti dar ir 
ateinančiais metais I59. Rugsėjo vidu
ryje dėl liūčių arsenalo tinkavimas 
buvo nutrauktas, o Kėdainių m ūri
ninkai —  atleisti I6°.

153 B. Radvilos 1664.V.30 d. laiškas L. Ko
chańskim, VUB, f. A-214, Nr. 16806.

154 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z dziejów.., 
p. 54. K. Karliko 1665.III.4 d. laiškas, 
M AB RŠ, f. BA-Х, vien. 953.

155 L. Kochanskio 1664.VI.28 d. ir VII. 15 d. 
laiškai. VUB, f. A-214, Nr. 1609 ir 16812.

156 L. Kochanskio 1664.VII.18 d. laiškas, ten 
pat, Nr. 16813.

157 K. Karliko 1664.VII.31 d. laiškas. М АВ  
RŠ, f. BA-Х, vien. 948.

158 1664.ІХ.16 ir 17 d. kvitai. Polska Akade
mia Nauk —  Kraków, rankr. P. 558.

159 K. Karliko 1664.VIII.21 d. laiškas. М АВ  
RS, f. BA-Х, vien. 951.

160 К. Karliko 1664.ІХ.17 d. laiškas, ten pat,
vien. 952.

1665 m. B. Radvila forsavo pilies 
rūmų statybą. Todėl vėl į Lietuvą 
pasiuntė gerai užsirekomendavusį 
darbų vykdytoją S. Arciševskį, kuris 
į Biržus atvyko vasario 17 d. Greitai 
jis parašė 161, kad pagal Radvilos va
lią atsikvietęs iš Vilniaus mūrininką, 
«gerą meistrą vokietį, kuris kanclerio 
rūmus restauravo». P ilyje yra apie 
80 000 plytų, o plytinėje, jų dar iš
degus ik i pavasario, bus apie 120 000. 
Patarė šią vasarą išmūryti rūmų ri- 
zalitų (paviljonų) sienas.

Iš kvitų matyti, kad dėl rūmų sta
tybos buvo susitarta su magistru 
Georgijumi Ertliu, kuriam už darbus 
nuo kovo 14 d. i1d spalio 3 d. mokėta 
po 12 auksinų per savaitę162. (Autoriai 
jo biografiją pateikė nevienodai. G i
mė jis Tirolyje I63, o ne Silezijos Bia- 
loje 164. Apie 1670 m. apsigyveno V il
niuje. 1668— 1693 m. statė bažnyčią 
Hailigenbeilyje (Święta Lipka). M i
rė Vilniuje 1696 m., o ne 1692 ar 
1693 m.165).

Gegužės mėn. buvo baigiama 
įruošti dar viena —  Grubiškių plyti
nė. Rūmus tuo metu mūrijo 5 m ūri
ninkai, o arsenalą tinkavo ke tu ri166. 
1665 m. dirbo Zacharijus M ikolajevi- 
čius, Dovydas Lulko, Motiejus M ilaš-

181 S. Arciševskio 1665.ЇІІ.12 d. laiškas, ten 
pat, vien. 996.

182 G. Ertlio 1665.Х.10 d. kvitas, Polska Aka- 
dėmia Nauk —  Kraków, rankr. P. 558.

163 Ertlis buvo Vilniaus šv. Martyno brolijos 
narys. Tos brolijos knygoje (VUB RŠ) 
įrašyta: „Ertle Georgius, Maurermeister, 
gebürtig aus Tirol von Weissenbach am 
Beich unterm Schloss Ehrenberg".

164 St. Loz a ,  Architekci i budowniczowie -w 
Polsce, Warszawa, 1954, p. 72.

165 X. J a n  O b 1 ą k, Jerzy Ertli, budow
niczy Świętej Lipki, ,,Rocznik Olsztyński", 
t. I1l, 1960, p. 126.

166 K. Karliko 1665.V.30. laiškas, ten pat, f. 
BA-Х, vien. 959.
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konis, Grigas Petronis, Mykolas Je- 
nelionis ir Lukošius Martinonis l67.

Ertlis pasiūlė rūmuose vietoj bal
kių perdengimų m ūryti skliautus. 
Kadangi rūmų vidaus sienų m ūriji
mas nukeltas į kitus metus, atsisaky
ta 1665 m. uždengti rūmų stogą 168. 
Birželio mėn. Ertlis išvyko į Vilnių, 
bet darbai Biržuose nesustojo.

Norėdamas sulaikyti pilyje dirbu
sį ir panorėjusį išvažiuoti į V iln ių  
tapytoją-piaustytoją, vietinį meistrą 
Joną Bohdaševskį, K . Karlikas pasiū
lė Radvilai leisti jam išpuošti arse
nalo lubas, kaip buvo ir senajame ar
senale I69. (J. Bohdaševskis 1662 m.
išpiaustė vartų priestatų langų rė
mus, 1663 m. dekoravo tų vartų fa
sadą dažytais ir skulptūriniais orna
mentais bei Radvilų herbais, o 
1664 m. išraižė įrašus marmuro len
toje po pilies įkūrėjo Kristupo I Rad
vilos Perkūno biustu, pastatytu virš 
vartų l7°.)

Birželio 24 d. p ilį aplankė Kuršo 
kunigaikštienė, B. Radvilos sužieduo
tinė kunigaikštytė Ona Marija, Baus
kės seniūnas Taubė. Kunigaikštienei 
pilis labai patikusi ir ji pasakiusi, 
kad tvirtovė labai panaši į kurfiursto 
tvirtovę Oranijoje l71.

Rugpiūčio pabaigoje buvo m ūrija
mi rūmų rūsių skliautai, ankeruoja- 
mos viršutinio aukšto sienos. 1665 m.

167 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z dziejów.., 
p. 54— 55.

168 K. Karliko 1665.IV.29 d. laiškas. MAB, RŠ, 
f. TF-3, 1. 74— 75.

169 K. Karliko 1665.VI.20 d. laiškas. М АВ  
RŠ, f. BA-Х, vien. 962.

170 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z dziejów.. , 
p. 50, 53, 54.

171 K. Karliko 1665.VI.24 d. laiškas, М АВ  
RŠ, f. TF-3, 1. 98— 99.

172 D. Kosciuškos 1666.11.18 d. laiškas, ten 
pat, f. TF-2, 1. 34— 35.

173 K. Karliko 1665.Х.31 d. laiškas, ten pat,
f. BA-Х, vien. 970.

rūmų mūrams sunaudota 250 000 ply- 
tų 172. Sezonui baigiantis B. Radvila 
įsakė ruošti medžiagas, kad rūmus 
būtų galima užbaigti ateinantį pava
sarį. K . Karlikas skundėsi, jog trūks
ta balkių ir siūlė pirmiausia uždengti 
rūmų stogą 173.

Balandžio pradžioje sudaryta su
tartis su magistru staliumi Zyvertu 
Holzenu 174 dėl rūmų stogo uždengi
mo. Gavęs stogo projektą, stalius nu
rodęs kad stogas bus perdaug plokš
čias, žemas ir sunkus, todėl jį reikia 
paaukštinti per dvi uolektis. Be to, 
Spinovskis užmiršęs pažymėti karni
zų matmenis. Radvila liepė stogą da
ryti 18 uolekčių aukštumo.

Mūrininkai vasarą sparčiai mūrijo 
rūmų vidines sienas. Jiems vadovavo 
Ertlis, dirbęs nuo balandžio 8 d. iki 
liepos 31 d.175

B. Radvila sutiko, kad arsenalas 
būtų dekoruotas, nes už darbus tame 
pastate 1666 m. Jonas Bohdaševskis 
gavo atlyginim ą176.

Bebaigiant pilį, 1666 m. liepos 
1 d. gaisras sunaikino beveik visą 
Biržų miestą. Visiškai sveika išliko 
tik viena Vilniaus gatvė I77.

Apie rūmų ir kitas statybas 
1667— 1669 m. rašytinių šaltinių iš
likę nedaug.

1667 m. Biržuose tebedirbo sta
lius Zyvertas Holzenas, konstravęs

174 1666.V1II.2 d. jis gavo 40 auksinų, 
o VHI.18 d.—  50. Viename kvite jis pa
vadintas „Siwertt Holsztein-ciesla magis
ter", kitame — „Siwertt Holizen —  maister 
ciesla“. Государственный архив Мин
ской области, ф. 694, on. 2, т. I, ед. хр. 
455, лл. 15, 16.

175 A. C i e c h a n o w i e c k i ,  Z. dziejów.., 
p. 55.

17« Jono Bohdaševskio 1666.V1II.25 d. kvitas, 
CVIA, f. 459, a. 1, vien. 2, 1. 6.

177 D. Kosciuškos 1666.VII.2 d. laiškas, М АВ  
RS, f. TF-2, I. 10— 11.
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stogo fermas, rinkęs miške medžius 
balkiams, ir už tai gavęs 104 auksinus. 
Tų metų rugsėjo 29 d. J. Graurokas 
rašė, kad stogas prieš savaitę užbaig
tas. Lapkričio 11 d. jis pranešė Rad
vilai, kad rūmų langai dar neįstik
linti 178. 1667 m. buvo sudaryta su
tartis dėl nežinomų darbų pilyje su 
meistru Henriku 179.

Nėra jokių žinių apie darbus p ily
je 1668 m. Iš Biržų dvaro ir pilies 
dokumentų 1686 m. nuorašų kny
gos težinomi keli laiškuose K. K arli- 
kui pareikšti B. Radvilos pageidavi
mai, kas 1668 m. turėtų būti daroma 
pilyje. Iš 1668 m. gegužės 11 d. laiš
ko žinoma, kad Radvila galvojo toje 
vietoje, kur stovėjo virtuvė, pastatyti 
arklides (tokias, kaip ceikhauzas), 
o virtuvę pastatyti senųjų arklidžių 
vietoje. 1668 m. birželio 9 d. laiške 
B. Radvila įsakė gaminti rūmams du
ris, langų rėmus, grotas, bet jų į sie
nų angas neįstatyti. Tų  metų liepos 
24 d. jis įsakė tinkuoti rūsius ir sta
tyti parakui laikyti sandėlius. Atro
do, kad 1668 m. tebuvo įvykdytas 
tik pastarasis B. Radvilos noras —  
ištinkuoti rūmų rūsiai ir pastatyti 
sandėliai parakui. Didžiausias tų 
metų rūpestis buvo ruošti statybines 
medžiagas rūmų užbaigimui sekan
čiais metais. Iš 1669 m. lapkričio 
9 d. K. Karliko laiško B. Radvilai 
žinome, kad rūmų rizalitai tuo metu 
jau buvo uždengti čerpėmis. Laiške 
jau kalbama apie vėjarodžių ir Rad
vilų herbų —  erelių paauksavimą. 
Informuojama, kad, neturėdamas 
darbo, mūrininkas nori išvažiuoti į 
Vilnių. Jam reikia sumokėti 650 auk
sinų, o staliui magistrui —  500 18°.

178 A. Ciechanowiecki ,  Z dziejów.., 
p. 55.

179 Ten pat, p. 56.
180 МАБ RS, f. TF-3, 1. 60-61.

K. Karlikas smulkiai aprašo, kokie 
turi būti ant rizalitų stogų viršūnių 
užkelti ereliai. Prieraše jis informuo
ja, kad čerpių į p ilį iš viso suvežta 
31 500. Rizalitus uždengus, didelė tų 
čerpių dalis dar liko 181.

Iš 1669 m. spalio 14 ir 25 d. 
K. Karliko laiškuose aprašyto kon
flikto tarp pilies mūrininkų ir miesto 
sargybos paaiškėja, kad tais metais 
pilyje dirbo vilniečiai ir vietos m ūri
ninkai. Sužinom ir burmistrui akį pa- 
mušusio biržiečio mūrininko pavar
dę —  Motiejus Grigonis 182.

Pilies šeimininkui Boguslavui 
Radvilai paskutinę 1669 m. dieną mi
rus, dar ne visai užbaigti trečiosios 
rekonstrukcijos darbai kuriam laikui 
nutrūko. Atnaujinti jie buvo dau
giausia rūmų interjere B. Radvilos 
dukters Liudvikos Karolinos įgalioti
nių. 1681 m. Liudvika Karolina rašė 
J. Graurokui, kad rūmams užbaigti 
nemažai plytų prireiks 183. Ateinan
čiais metais rūmų salėse buvo pasta
tytos koklių krosnys su Liudvikos 
Karolinos inicialais, Radvilų ereliu ir 
1682 m. data. Iš Biržų dvaro ir pi
lies dokumentų nuorašų 1686 m. kny
gos puslapių atrodo, kad, krosnis pa
stačius, rūmų įrengimo darbai susto
jo. 1686 m. p ilį apžiūrėjus Liudvikos 
Karolinos komisarams Jonui Jurgiui 
Chvalkovskiui ir Jonui Rejeriui, pi
lies komendantas K. Karlikas ir ho- 
rodničius buvo apkaltinti, kad dėl jų 
apsileidimo ir nerūpestingumo nau
jieji pilies rūmai yra apleisti, nebuvo 
užbaigti, arsenalas ir kiti pastatai 
griūva. Iš K. Karliko teisinimosi pa
aiškėja, kad, B. Radvilai mirus, jo 
ekonomai įsakė pilies statybos darbus

181 Ten pat, 1. 1.
182 Ten pat, f. TF-3 1. 96—97 ir 6—7.
183 A. C iechanowiecki ,  Z dziejów.., 

p. 56.
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nutraukti, amatininkus atleisti, o sta
tybai priruoštas medžiagas parduoti. 
Daug plytų ir čerpių buvo parduota 
Rygoje, o likusi dalis —  išdalyta po 
kitus objektus. K. Karlikas detaliau 
aprašo ir pilies pastatų būklę: rūmų 
stogas kiauras, o čerpių jam sutai
syti neturima, kiauras ir arsenalo 
stogas, patrankas ir kitokį inventorių 
tenka nuo lietaus dangstyti, o nere
montuojamose kareivinėse nuo lubų 
krinta tinkas. B. Radvilai mirus, ply
tos ir čerpės Biržų dvaro plytinėse 
nebuvo gaminamos. Kalkių  buvo iš
degta tik viena 1685 m. suremontuo
ta krosnis, o kita krosnis išdegta 
1686 m., Liudvikos Karolinos ekono
mams įsakius; pilies rūmų trijuose 
kambariuose prieš 1686 m. sukalti 
aruodai grūdams laikyti. Buvo taip 
pat remontuojamos mūro sienos ap
link vartus, o vartų pastato suremon
tuoti langai. Kadangi K. Karlikas pa
teikė nemaža faktų ir argumentų, 
rodančių ne jo vieno, bet ypač L iud
vikos Karolinos ekonomų ir pačių 
tikrintojų-komisarų abejingumą pi
lies išlaikymui, kaltę už apsileidi
mą komisarai suvertė horodnyčiui. 
1686 m. rugpiūčio mėnesį buvo su
daryta nauja sutartis su kitu horod- 
nyčiumi —  Jurgiu Jaželijumi. Pasta
rasis buvo įpareigotas rūpintis už
baigti rūmų įrengimą. Jam taip pat 
pavesta uždengti vartų pastato stogą 
ąžuoliniais gontais, nes 1685 m. tų 
vartų stogo tebuvo uždengta tik vie
na «bonia». Kaip rodo rūmų griu
vėsių zondavimai, interjeras nebuvo 
užbaigtas ik i rūmų susprogdinimo 
1704 metais.

Pilies pylim ų rekonstrukcijos eta
pai dar nėra ištirti ir tiksliai nusta
tyti. Daugybė B. Radvilos statybos 
dokumentų neparodo tų didžiulės 
apimties žemės darbų, atliktų pagal 
olandų pavyzdį, performuojant K ris
tupo I Radvilos Perkūno tvirtovės

pylimus. Daug laiko, darbo ir lėšų 
padėta, kol vietoj pirmosios tvirtovės 
pylimo su mūro kiautu ir buvusio 
griovio iškilo 15— 18 m pločio, 5—
7 m aukščio didysis pylimas ir 3 m 
aukščio priešpilis. Be to, kasėjai tu
rėjo iš naujo iškasti 30— 40 m plo
čio ir 4— 7 m gylio fosą, supilti ir  
užvelėnuoti atšlaitę. Visa tai turėjo 
atsispindėti B. Radvilos ir jo dvariš
kių korespondencijoje. Tačiau apie 
pylimus joje kalbama palyginti ma
žai. Todėl tą grandiozinį darbą tenka 
priskirti ne Boguslavo Radvilos, 
o Jonušo Radvilos fortifikatoriams.

Biržų girios medininko Golginavi- 
čiaus 1686 m. rugpiūčio 5 d. rašto tei
giniais, B. Radvilos pilies statybai ir 
kitiems reikalams Biržų girioje iš
kirsta 340 ąžuolų storlentėms, pa
trankų lafetams, naujųjų rūmų du
rims, langams, laiptams. Įdomu, kad 
rūmų stogas, prieš uždengiant čer
pėmis, buvo dengtas dar ąžuoliniais 
gontais.

P i l i e s  s u n a i k i n i m a s .  
Šiaurės karo metu sutarties sudaryti 
tarp Lietuvos— Lenkijos ir Rusijos 
į Biržus atvyko karalius Augustas II 
ir caras Petras I. Abu valdovai
1701 m. vasario 26 d. pilyje pasira
šė sutartį prieš Švediją. Karas vyko 
nesėkmingai, dar tų pačių metų 
rugpiūčio mėnesį švedai užėmė B ir
žus ir paliko pilyje savo įgulą.
1702 m. tą įgulą dar padidino. Ta
čiau 1703 m. Biržai buvo atsiimti. 
1704 m. rugpiūčio 28 d. švedai vėl 
apgulė pilį. Išsigandęs švedų pa
vaizduoto šturmo, komendantas E r
nestas Nerezijus pasidavė. Švedai 
išvežė visą turtą, daugiau kaip 40 pa
trankų. Generolas Levenhauptas įsa
kė po rūmais ir kitais pilies pastatais 
padėti minas ir juos išsprogdinti. T ik  
ankeriai išgelbėjo pilies liekanas —  
jos išsilaikė tris šimtmečius.
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Po 1704 m. sunaikinimo Biržų pi
lis nebuvo atstatyta, ir kaip tvirto
vė ji neteko strateginės reikšmės. 
Žygiuodamas su kariuomene iš V il
niaus į Rygą, caras Petras I 1705 m. 
vėl aplankė Biržus ir keturioms 
dienoms apsistojo po švedų 1704 m. 
susprogdinimo išlikusiuose rūmų ar 
pilies vartų pastato kambariuose. 
Mieste pagal 1695 m. lapkričio mėn. 
inventorinį aprašymą 184 aplink rotu
šės aikštę, Vilniaus, Papilio, Suba
čiaus, Rabinų, Karaimų, Kreivojoje 
bei kitose gatvėse stovėjusių 204 
gyvenamųjų namų, reformatų ir 
liuteronų bažnyčių vietoje taip pat 
riogsojo kaminai, sienų liekanos ir 
griuvėsių krūvos. 1709— 1710 m. 
Biržuose stovėjo 7-ojo Astrachanės 
pulko kuopa, vadovaujama majoro 
Faminieco.

Miestas palengva atsistatė. Biržų  
savininkai, matyt, apsistodavo į kairę 
nuo pilies prie Agluonos naujai pa
statytame dvaro mūriniame pastate, 
aprašytame 1731— 1732 metų inven
toriuje 185. Pastato vidaus sienos tais 
metais dar nebuvo išmūrytos, o 
skiedrų stogas jau prakiuręs. Apie 
pilį tame aprašyme tepasakyta, kad 
ji minomis sugriauta. Laimei, niekam 
neatėjo į galvą grįžti prie Panevėžio 
seimelyje dar 1679 m. iškelto pasiū
lymo: sulyginti su žeme Biržų pi
lies pylimus 186.

Po Liudvikos Karolinos mirties 
(1695 m.) Biržus paveldėjo jos duk
tė iš antrojo vyro Noiburgo kuni
gaikščio Karolio Pilypo —  Elžbieta 
Augusta. Pastaroji ištekėjo už Zalc- 
bacho kunigaikščio Karolio Emanue
lio. Biržus paveldėjo jų duktė Pran
ciška. Biržų ir Dubingių Radvilų ša-

,84 AGAD, Archiwum Radziwiłłów, dział 
XXV.

185 Ten pat.
!86 D. Kosciuškos 1679.V.27 d. laiškas Liud-

kos nuosavybėje pilis išbuvo ik i 1731 
metų. Tais metais Liudvikos Karoli
nos anūkė Franciška susižiedavo su 
Nesvyžiaus šakos atstovu Jeronimu 
Florijonu Radvila. Sužieduotuvėms 
iširus, pastarasis nupirko Biržų turtus 
už šešis milijonus auksinų. M irus Je
ronimui (1760 m.), Biržai atiteko jo 
broliui M ykolui Kazimierui, o 1762 
m. —  pastarojo sūnui Karoliui, va
dintam Panie Kochanku. Karoliui 
1790 m. mirus, visi jo dvarai atiteko 
brolvaikiui Dominykui. Tai buvo pas
kutinis šios feodalų giminės atstovas 
Biržuose. 1804 m. jis Biržus užstatė 
grafui Juozui Tiškevičiui, kuris 
1811 m. juos nupirko. Nuo to laiko 
Biržai priklausė Tiškevičiams. Tiesa, 
Dominykui Radvilai mirus (1813 m.), 
Vilniuje 1816 m. buvo sudaryta ko
misija jo dukters Stefanijos paliki
mui spręsti. Dėl Biržų tarp Mykolo 
Tiškevičiaus, iš vienos pusės, ir  Ste
fanijos globėjų bei į Biržų turtus 
pretendavusio Noiburgo kunigaikš
čių įpėdinio Bavarijos karaliaus —  iš 
kitos, prasidėjo ilgas bylinėjimasis. 
T ik  1844 m. caro Nikolajaus I įsaky
mu Biržai buvo pripažinti Tiškevi
čiams. Pirmuoju Biržų dvarų ordina- 
cijos, į kurią įėjo 17 raktų, 36 pali
varkai, 181 kaimas ir 77 Užusieniai, 
ordinatoriumi buvo Mykolo Tiškevi
čiaus sūnus Jonas.

Savininkams keičiantis, Biržų pi
lis stovėjo apleista ir palengva iro. 
1815 m. lapkričio 27 d. Biržus aplan
kė caras Aleksandras I. Antrąkart jis 
čia apsilankė 1822 m. ir, apžiūrėjęs 
pilies griuvėsius, įsakė bajorų mar
šalkai Aleksandrui Bistromui. kad 
Biržų pilies liekanų niekas ne
liestų 187.

vikos Karolinos įgaliotiniams. VUB, f. 
A-216, Nr. 17010.

187 Prof. J o n a s  Y č a s ,  Biržai Tvirtovė, 
miestas ir kunigaikštystė, p. 122— 123.
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Kaip X IX  a. pradžioje atrodė pi
lies griuvėsiai, iš dalies matome 
Pranciškaus Smuglevičiaus aliejumi 
tapytame paveiksle 188.

1827 m. Biržų pilies rūmų fasado 
piešinį, tų rūmų planą, taip pat visos 
bastioninės pilies planą padarė V il
niaus gubernijos matininkas, kolegi
jos asesorius Velikorodovas 189.

1856 m. Biržų pilies rūmų griuvė
sius, bastioninės pilies planą, kieme 
išlikusių pastatų planą, taip pat ant 
pylimų riogsojusias patrankas grafiš
kai nupiešė dailininkas J. Šantyris 
(J. Szantyr)190.

1862 m. Biržų Tiškevičiai pasista
tė naujus rezidencinius rūmus Astra
vo dvare. Buvusi pilies kiemo teri
torija buvo apsodinta vaismedžiais 
ir paversta sodu.

Biržų savininko giminaitis Eusta
chijus Tiškevičius tuo metu paruošė 
Biržų monografiją 191, nušviesdamas 
joje miesto ir pilies praeitį.

1870 m. rugpiūčio 14 d. Biržų  
dvaro savininkas grafas Mykolas 
Tiškevičius kreipėsi raštu į Kaimo 
gubernatorių kunigaikštį Obolenskį, 
prašydamas leidimo kasinėti mokslo 
reikalams Biržų pilies teritoriją.192 
1871 m. leidimas buvo duotas; kasi
nėjimus grafas vykdė, nors tikrų  
žinių apie jų apimtį ir pobūdį ne
turime. Šis tas apie tuos kasinėji
mus žinoma iš senuko Koškulio pa

sakojimo, užrašyto 1930 metais.193 
Pagal Koškulį, pilies teritorija ka
sinėta 1884 metais. Buvo kasinėja
ma prie pilies įvažiavimo vartų. 
Rasta surūdijusių šovinių, marmuri
nių laiptų fragmentų, sidabriniai 
žąslai ir kita.

Paskutinis Biržų savininkas dva
rininkas grafas Alfredas Tiškevičius 
po pirmojo pasaulinio karo apsigy
veno užsienyje. Pilies griuvėsius 
niokojo gyventojai, kurie ardė iš 
sienų plytas krosnims ir kitoms sta
tyboms. Išardžius lengviau pasiekia
mas apatines sienų dalis, kai kurios 
tų sienų vėliau nuvirto. Biržų dva
ras ir pilis jam priklausė iki žemės 
reformos. Remiantis 1922 m. vasario 
25 d. žemės reformos įstatymu, pi
lies rūmų griuvėsiai ir teritorija su 
dideliu sodu buvo nusavinti ir per
duoti prižiūrėti Biržų miesto valdy
bai ir Lietuvai pagražinti draugijos 
Biržų skyriu i194.

Juridinis pilies griuvėsių ir skly
po savininkas iki 1934 m. buvo Že
mės ūkio ministerija. 1934 m. spa
lio 9 d. M inistrų kabineto nutarimu 
pilies griuvėsius ir 8,2110 ha sklypą 
įsisavino Biržų miesto savivaldybė. 
Tokia dviejų žinybų globa kompli
kavo pilies apsaugą: nei Žemės ūkio 
ministerija, nei Biržų savivaldybė 
griuvėsiais reikiamai nesirūpino, 
kaltę versdamos viena kitai. Vytauto

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a

188 Jame atvaizduoti Biržų pilies griuvėsiai 
ir miestelis. Aliejinė tapyba drobėje, 
33,4X46,3 cm. Paveikslas saugomas Var
šuvos Tautos muziejuje (Muzeum Na
rodowe).

189 Matininko J. Mackevičiaus nukopijuoti 
tiedu jo brėžinių lakštai pateko į jau 
minėtą aplanką («Архив древних замков 
Виленской губ.» 1827 г., Muzeum Naro-

1 59424
dowe, Kraków, zb. Czapskich, N r .---------

XIX G, 1. X  ir XI.)

190 Piešiniai saugomi VUB.
191 Biržė —  rzut oka na przeszłość miasta, 

zamku i ordynacyi. Skreślił E u s t a c h y  
T y s z k i e w i c z ,  St. Petersburg, 1869.

192 Valstybinio archyvo Kauno filialas, f. 473, 
ар. 1, b. 301.

193 Korespondentė, Pasakojimai apie 1884 m. 
Biržų pilies kasinėjimą, „Biržų žinios", 
1930.ІХ.14, Nr. 37.

194 Prof. J o n a s  Yč a s ,  Biržai, p. 189.
605
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Didžiojo Kultūros muziejaus Lietu
vos kultūros paminklų konservato
rius, 1939 m. apžiūrėjęs pilies griu
vėsius, konstatavo, jog jie yra 
tokioje blogoje būklėje, kad grė
sė pavojus lankytojams. Muziejus 
1939 m. rugsėjo 29 d. ir 1940 m. ko
vo 12 d. raštais kreipėsi į Biržų  
miesto savivaldybę, siūlydamas im
tis skubių priemonių pilies sienoms 
apsaugoti, bet savivaldybė į tuos 
raštus neatsakė ir lėšų tam reika
lui nepaskyrė.

P i l i e s  s a u g o j i m a s .  Iki 
antrojo pasaulinio karo apie Biržų  
pilį buvo parašytas ne vienas jos 
praeitį idealizuojantis straipsnelis. 
1931 m. pasirodė jau minėta išsa
mesnė prof. Jono Yčo monorgafija. 
1930 m. Biržų muziejaus taryba 
sugalvojo pilies teritoriją kasinėti. 
Mieste ir apie p ilį jau anksčiau bu
vo iškasama įvairių senovės daiktų. 
1930 m. vasarą, prie ligoninės seno
jo medinio barako kasant pusantro 
metro gilumo kanalizacijos griovį iš
ilgai pilies fosos, po storu smėlio 
sluoksniu užtiktas kultūrinis sluoks
nis. Jame rasta įvairių molinių šu
kių ir koklių. Viename tų koklių 
buvo žalčio apjuostas erelis. Spėlio- 
ta, kad toje vietoje būta medinės 
Biržų pilies.195 Tais metais buvo ka
sinėjami pilies pylimai, atkastas pi
lies vartų rūsys. 1930 m. spalio 
17— 18 d. ligoninės sode, kur anks
čiau rastas koklis su ereliu, buvo 
iškasinėtas 40 m2 plotas. Užtikta 
plūkto molio plokščių gabalų, žalio 
suplūkto molio herbinių ir augali
niais motyvais puoštų koklių. Pada
ryta išvada, kad toje vietoje stovėję 
mediniai rūmai.196

Pilies kieme tebeaugo vaisių so
das, tebebuvo įrengta teniso aikštelė. 
1931 m. birželio 28 d. priešais buvusį 
pagrindinį pilies rūmų fasadą iškil
mingai atidengtas kunigaikščio Jo
nušo Radvilos paminklas. Jo bronzi
nio biusto autorius —  skulptorius 
J. Zikaras. Pilies pylimas ir kiemas 
paversti pasivaikščiojimo ir poilsio 
vieta: čia buvo suplanuoti ir išžvy- 
ruoti takai, chaotiškai sodinami me
džiai. Jei pylim ai ir kiemas buvo ap
tvarkyti, tai du su puse šimtmečių be 
priežiūros palikti ir atmosferos vei
kiami rūmų griuvėsiai nyko. Juos 
stiprinti imtasi po Didžiojo Tėvynės 
karo. Norint sudaryti išlikusių sienų 
konservacijos projektą, 1953 m. B ir
žų pilies rūmai pradėti tirti ir 
matuoti.

Išlikę griuvėsiai ir rasta archyvi
nė dokumentinė ir ikonografinė me
džiaga leidžia rekonstruoti apytikslį 
rūmų vaizdą prieš jų sugriovimą 
1704 metais.

Iki šiol teišliko rūmų vakarinio 
fasado siena per visą 71,10 m jos il
gį, dalis šiaurinio fasado sienos 
(9,30 m ilgio), pietų fasado sienos 
maždaug po 3 m abiejuose —  pietva
karių ir pietryčių —  kampuose, rytų 
sienos 2,10 m pietryčių kampe ir 
2,10 m netoli to kampo, maždaug pu
sė vidaus sienų: 20,25 m lygiagretė 
su pagrindiniu fasadu kapitalinė sie
na nuo galerijos, tokia pat lygiagretė 
vakarų fasadinė siena, 16,40 m ilgio 
trys skersinės kapitalinės sienos pa
stato centre, kitų trijų  skersinių ka
pitalinių sienų, laiptų narvelio išilgi
nių sienų dalys. Išliko taip pat dalis 
rūsių. Rūmų sienos mūrytos iš rau-

195 M  i k e 1 ė n a s, Mūsų senovė, „Biržų ži- 196 „Biržų žinios", 1930.ХІІ.7, Nr. 49.
nios, 1930.VIII.10, Nr. 32.
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dono molio rankomis darytų p ly tų 197. 
Iš tų liekanų ir ikonografinės me
džiagos rekonstruoti rūmai sudarė 
didžiulį (71,10 m ilgio ir  24,90 m plo
čio) stačiakampį pastatą; centre jis 
dviaukštis, o galuose —  triaukštis198. 
Pagrindinio (rytinio) rūmų fasado 
centre per abu aukštus buvo atviros 
galerijos (33,79 m ilgio), kurias pa
gyvino grakščios ir puošnios rene
sansinės arkos.

Ikonografinė medžiaga rūmų pa
grindiniam fasadui rekonstruoti la
bai menka. Tėra tik 1704 m. Biržų 
pilies apšaudymą vaizduojanti šve
dų graviūra. Joje pagrindinis rūmų 
fasadas pavaizduotas šešėlyje, be to, 
piešinys nedetalizuotas. Tačiau, kad 
būta renesansinės arkados, rodo rū
mų išlikusių sienų tyrimas, be to, 
rūsys po jąja ir skliauto pėdsakai už 
jos esančioje sienoje. Pastarieji įrodo, 
kad siena nebuvo fasadinė, o lan
gai toje sienoje —  kad kitos sienos 
su langais prieš ją taip pat negalėjo 
būti. Arkada turėjo būti ir spren
džiant iš tokio pobūdžio rūmų re
nesanso architektūros tradicijų. To
kias išvadas priėjo Paminklų kon
servavimo instituto architektas 
Evaldas Purlys, 1970 m. aprašęs 
1955— 1962 m. Biržų pilyje vykdy
tus konservavimo darbus ir jų re
zultatus.

Rūmuose buvo apie 40 atskirų 
patalpų: salių, kambarių, koridorių.

1961— 1963 m. atlikti tyrim ai davė 
daug medžiagos apie rūmų išorės ir 
ypač interjero apdailą. Be renesan
sinės atviros galerijos, fasadą taip 
pat puošė langai, rustai, karnizai. 
Itin puošnūs buvo antrojo aukšto 
langai: su sandrikais ir 19 cm plo
čio apvadais, jų vidurinė, 13 cm 
platumo, juosta buvo ornamentuota 
augaliniais motyvais 199.

Vidaus patalpas puošė dekoraty
viniai lipdiniai, didžiulės ornamen
tuotos plokštės, kolonos, herbiniai 
skydai, kartušai, laiptų turėklai, 
skulptūrinės grupės. Visa tai buvo 
iškalta iš smiltainio, dolomito ir 
gipso luitų. Patalpos buvo apšildo
mos koklių krosnimis, daugelis kok
lių  išliko sveiki ir buvo atkasti iš 
griuvėsių. Jie įvairių spalvinių va
riantų, glazūruoti, su 1682 m. data, 
Liudvikos Karolinos herbu ir jos in i
cialais.

Rūmų architektūros kompozicija, 
fasadai ir dalis interjero apdailos 
rodo, kad jie priskirtini vėlyvojo 
renesanso stiliui 200. Išlikę origina
lūs XVII a. antrosios pusės projektų 
fragm entai20!, ikonografinė medžia
ga liudija, kad B. Radvilos ir Liudvi
kos Karolinos meistrai uždėjo rū
mams barokinį stogą ir kiek subaro- 
kino interjero dekorą.

1953— 1954 m. arch. S. Ramunis 
paruošė rūmų griuvėsių konservavi-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

197 Plytų dydžiai įvairūs: 27,4X13,5X7,1,
27,6X14,0X5,7, 
27,0X8X6,0, 
27,3X14X5,0 cm.

198 Sienų aukštis dviaukštėje dalyje —  
9,98 m; 10,30 m; 10,35 m; triaukštėje da
lyje —  16,70 m.
Sienų storis: vakarų fasado— 1,50 m; vi
daus kapitalinių sienų— 1,15 m; 1,17 m; 
1,20 m.

199 Langų angų dydžiai: I aukšto —  2,40X
X 1,40 m; Il aukšto —  2,50 X  1,40 m;

HI aukšto—  1,40X1,40 m; rūsio —  0,67 X  
X I ,17— 1,22 m.

200 Palyginimui žr. apie 1620— 1631 m. sta
tytus Zbaražo pilies rūmus Lenkijoje. 
Krótka nauka budownicza dworów, pa
łaców, zamków podług nieba i zwyczaju 
polskiego, opracował A d a m  M  i ł o- 
b ę d z k i ,  Wrocław, 1957, ii. 10.

201 М АВ RS, f. TF-3.
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mo projektą 202. J į 1955— 1956 m. pa
pildė arch. A. Umbrasas 203, 1961 m. 
—  A. Urbštas 204.

Konservavimo darbai pradėti 
1955 m. Jiems vadovavo arch. 
A. Umbrasas.

Buvo sustiprintos avarinės sienos 
(pietinio fasado ir kitos), išmūrytos 
palangės, iš dalies atstatyti langų 
apvadai, karnizai ir nubyrėjęs tinkas. 
Sienų viršus ir palangės uždengtos 
čerpių stogeliais. Dalis sienų sustip
rinta ankeriais.

Iki 1961 m. pilies tyrimo ir kon
servavimo darbams išleista 586 000 
rb. Išvalius griuvenas iš kai kurių 
rūsių, rūmų sienos neteko natūralių 
atramų, be to, po rūmais atsivėrė 
karstinės duobės. Tuo metu pasigirdo 
balsų, kad Biržų pilis esanti never
tingas objektas, nevaidinęs žymesnio 
vaidmens mūsų krašto istorijoje 205. 
Nepaisant to, 1961 m. nutarta p ilį to
liau konservuoti ir tirti. A. Urbštui 
vadovaujant, buvo atstatyti atkastų 
rūsių skliautai, prie kai kurių rūmų 
sienų prim ūryti kontraforsai, pradė
tas atstatyti vartų tiltas. 1966 m. 
tilto tebuvo likę tik mūrinių stulpų

cokoliai. K. Meko iniciatyva, tų me
tų spalio mėnesį stulpai pradėti at
statyti ir išmūryti ik i viršaus. 
1967 m. dar galvota statyti laikiną 
utilitarinį tiltą, per kurį būtų ga
lima įvežti piliai konservuoti reika
lingas medžiagas. Paaiškėjo, kad 
utilitarinis tiltas mažai tebūtų piges
nis už restauruotą senąjį. Nutarta 
atstatyti istorinį XVII amžiaus vidu
rio tiltą. Projektą tokiam tiltu i res
tauruoti paruošė Paminklų konser
vavimo instituto inžinierius kon
struktorius Napalys Kitkauskas. Per 
1969 ir 1970 metus tiltas buvo at
statytas, liko neužbaigta jo viršuti
nė dalis, neįrengti keltuvai.

1960— 1964 m. atlikus pilies 
komplekso platesnius tyrimus, su
kaupta medžiagos šio vienintelio L ie
tuvoje geriau išlikusio bastioninių pi
lių  epochos paminklo geresniam su
tvarkymui.

TSRS Kultūros ministerijos 
Mokslinė-metodinė kultūros pamink
lų apsaugos taryba 1970 m. pasiūlė 
Biržų p ilį įtraukti į visasąjunginės 
reikšmės architektūros paminklų są
rašą.

202 S. R a m ū n i s, Architektūrinio paminklo 
buv. Radvilų pilies Biržuose konservavi
mo projektas, SMRGD; S. R am u  n is, 
Architektūrinio paminklo buv. Radvilų 
pilies Biržuose numatomų konservacijos 
ir restauracijos darbų aktai ir pasiūlymai, 
SMRGD, Vilnius, 1954.

203 A. U m b r a s a s ,  Architektūros paminklo 
Radvilų pilies Biržuose moksliniai tyrimo
darbai natūroje, atlikti 1955 m. SMRGD;
A. U m b r a s a s ,  Architektūros paminklo

Radvilų pilies Biržuose konservavimo 
projektas, SMRGD, Vilnius, 1956 m. va
sario mėn.

204 A. U r b š t a s ,  Buv. Radvilų pilis Biržuo
se. Konservacijos darbų schema (pasiū
lymai), byla Nr. 12, SMRGD, 1961 m.

205 J. Ž i u g ž d a ,  Apie tradicijas, tikras ir 
tariamas, „Tiesa", 1961 m. kovo 4 d.; 
V. Ni u n k a, Amžių palikimas ir socia
listinė nūdiena, „Literatūra ir menas", 
1961 m. balandžio 8 d., Nr. 15.
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i n i ų  a p i e  p i l į  a p 
ž v a l g a .  Klaipėdos pilies 
istorija skiriasi nuo kitų 
Lietuvos pilių istorijos. Ją 

1252 m. pastatė tuo metu L ie
tuvą bandę pavergti kalavijuočiai, 
arba Livonijos ordinas, ir K u r
šo vyskupas. Jų rankose pilis išbu
vo apie 75 metus. Nuo 1328 m. be
veik 200 metų ji perėjo kryžiuočių 
nuosavybėn, o vėliau tapo viena iš 
Prūsijos tvirtovių. Tai beveik vie
nintelė Lietuvos teritorijoje priešų 
pastatyta pilis, kuri per visą ilgą at
kaklių kovų laikotarpį išsilaikė jų 
rankose, nors kelis kartus buvo ap
griauta ar sudeginta. Kitos kryžiuo
čių ar kalavijuočių Nemuno pakran
tėse, ties Jurbarku, Skirsnemune, 
Veliuona, Seredžiumi ar net Kau
nu (Georgenburg, Friedenburg, Bay
ernburg, Marienburg, Christmemel, 
Gotteswerder, Ritterswerder, Marien
werder, Königsburg ir kitos), pasta
tytos pilys testovėdavo po keletą ar 
keliolika metų. Jos buvo nuolat puo
lamos ir, pirmai progai pasitaikius, 
sunaikinamos; kartais puolimų nu
varginta ir pati kryžiuočių įgula p ilį 
sugriaudavo. Pastatytoji Livonijos 
ordino Klaipėdos pilis išvengė tokio 
likimo, bet nesuvaidino ir jai skirto 
vaidmens.

Pilis buvo pastatyta labai svar
bioje strateginiu požiūriu vietoje —  
ties Danės (Dangės-Akmenos) žioti
mis beveik prie Kuršių nerijos šiau
rinio galo; pilies įgula kontroliavo 
įplaukimą į Kuršių marias, Danę, M i
niją, Nemuną ir jo intakus. Taip bu
vo uždarytas prekybos kelias iš L ie
tuvos į Baltijos jūrą, į Gotlandą ir 
kitus Skandinavijos kraštus. Klaipė
da turėjo ne tik atkirsti lietuvius 
nuo svarbiausių prekybos centrų Bal
tijos jūros pakrantėse, bet ir tapti 
svarbia tvirtove ekspansijai. Iš jos 
buvo tikimasi pavergti, be pietinio

Kuršo, Žemaitiją ir skalvių bei nad
ruvių žemes, į kurias tuo metu ka
lavijuočiai reiškė pretenzijų. Šalia 
pilies numatomas nemažas plotas 
miestui, kuris, panašiai kaip Ryga 
Livonijoje, turėjo virsti visos pa
vergtos vakarinės Lietuvos dalies ir 
Kuršo amatų bei prekybos centru. 
Klaipėda turėjo būti šios teritorijos 
ekonominis, politinis ir religinis 
branduolys. Todėl pilyje numatoma 
komtūro rezidencija, šalia pilies —  
vieta Kuršo vyskupo rūmams, dva
rui, ir kapitulai; čia privalėjo iškilti 
Kuršo vyskupijos katedra ir pinigų 
kalykla. Nuo Klaipėdos pilies, iški
lusios netoli Danės žiočių, turėjo 
priklausyti Livonijos ordino ir K ur
šo vyskupo planų Lietuvos atžvilgiu 
pasisekimas.

Kaip atrodė Klaipėdos pilis? Ko
kio ji dydžio? Kaip ji keitėsi per 
tuos kelis šimtmečius, kaip ji buvo 
pritaikoma tobulėjančiai karinei 
technikai? Į šiuos ir daugelį kitų 
pilies istorijos klausimų tikslių at
sakymų dar neturime; iš viso šios 
pilies istoriją dar labai mažai te
žinome.

Tai ne atsitiktinumas —  taip yra 
dėl kelių priežasčių. Pirmiausia pi
lies griuvėsiai dar X IX  a. pirmojoje 
pusėje beveik visiškai išnyko nuo že
mės paviršiaus —  buvo nugriauti, o 
pamatų dalys atsidūrė po žeme ir 
X X  a. pradžios tyrinėtojams tapo ne
prieinamos. Archyviniai duomenys 
apie p ilį išblaškyti: dalis jų buvo 
Klaipėdos miesto archyve, kiti —  
įvairiuose Karaliaučiaus (dab. K a li
ningrado), Dancigo, Berlyno archy
vuose. Be to, ji pastatyta Livonijos 
ordino ir Kuršo vyskupo ir tik vėliau 
atiteko kryžiuočiams. Todėl Livoni
jos pilių tyrinėtojai apie šią p ilį daž
niausiai tik užsimena, laikydami ją 
kryžiuočių, o kryžiuočių pilių ty
rinėto j ai —  priskiria j ą Livoni j ai.
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Tokiu būdu Klaipėdos pilis iki šiol 
neturi savo istoriko. Daugumas 
archyvuose buvusių planų ir kitų  
duomenų tebėra neskelbti. Todėl 
šiandien žinome tik kai kuriuos šios 
pilies istorijos faktus, daugelis jos 
istorijos klausimų tebėra nuodug
niau neišaiškinti, ginčytini, dažnai 
dar tik spėjami, beveik nieko neži
nome taip pat ir  apie Klaipėdos pi
lies architektūrą.

Bene pirmasis žiupsnelį žinių apie 
buvusią Klaipėdos p ilį paskelbė ar
chitektūros istorikas A. Beticheris 
enciklopedinio pobūdžio darbe apie 
Prūsijos— Lietuvos architektūros pa
minklus ‘. Jo žinios apie Klaipėdos 
pilį apsiribojo paskelbtų XIII— X IV  a. 
dokumentų faktais bei 1821 m. duo
menimis apie išlikusią pilies griuvė
sių dalį. Tekstą papildė iš Guisės 
paimtas Klaipėdos miesto planelis, 
kuriame matoma ir pilis, bet jos už
statymas —  planas —  ne visai su
prantamas. Planelį A. Beticheris 
datavo 1768 m. ir, juo remdamasis, 
pilį laikė buvusia keturių korpusų 
su kampiniais bokštais bei kiemu 
viduje.

Sekančiais metais Klaipėdos pi
lies istorijai keletą puslapių pasky
rė Livonijos pilių  istorijos tyrinėto
jas K. Levis of Menaras, apžvelgda
mas Kuršo komtūrų p ilių  istoriją1 2. 
Trūkstant šaltinių, jis tik konstata
vo, kad Klaipėdos pilis buvo pava
dinta Memelburgu, iškreipus Nemu
no pavadinimą (sąsiauris tarp Kuršių  
nerijos galo ir sausumos laiko
mas Nemuno žiotimis), ir pastatyta

1 A d o l f  B o e t t i c h e r ,  Die Bau-und
Kunstdenkmäler in Litauen, Königsberg, 
1895, p. 85.

2 K a r i  von L ö w i s  of M e n a  r, Zur
Baugeschichte der Komtureien des Deut
schen Ordens in Kurland, 3. Die Komtu-

labai svarbioje strateginiu požiūriu 
vietoje. Tačiau pilies statybos pra
džia jam buvo ne visai aiški. Be 
Livonijos ordino aktuose ir kroniko
se esančių faktų apie Klaipėdos pi
lies įkūrimo datą, K. Levis of Me
naras kartoja M. Tepeno spėjimą, 
kad pirmoji Livonijos ordino pilis 
Klaipėdoje galėjusi būti pastatyta 
dar 1249— 1251 m.3, o nauja pradėta 
statyti 1252 ar 1253 m. ir minima 
jau kaip komtūro pilis. K. Levis of 
Menaras nekelia jokio pilies sta
tybos ar perstatymų klausimo, apsi
riboja tik pilies priklausomybės 
Livonijos ir Prūsijos ordinams nu
švietimu bei istoriko J. Foigto su
daryto Klaipėdos komtūrų sąrašo 
papildymu. Pačią p ilį jis apibūdi
na labai trumpai, iš esmės pakarto
damas A. Beticherio nuomonę, kad 
ji turėjo būti konvento tipo —  tai 
yra keturių korpusų apie vidinį 
kvadratinį kiemą, su bokštais išori
niuose kampuose. Kartu jis pažymi, 
kad Ch. Hartknocho 1684 m. pa
skelbtame Klaipėdos miesto pieši
nyje matyti tik pylimo apsuptos 
tvirtovės stogai ir vienas didesnis 
bokštas, o kvadratinis konvento pa
statas piešinyje neišsiskiria. Savo 
rašinį K. Levis of Menaras užbaigia 
nurodymu, kad paskutinieji Klaipė
dos pilies pastatai buvo nugriauti 
1815— 1821 m. ir tik pilies pamatų 
atkasimas galėtų duoti tikslesnį pa
statų vaizdą.

Žym iai daugiau žinių iš pilies 
istorijos surinko ir paskelbė 
J. Zembrickis, rašydamas Klaipėdos

rei Memelburg,—  Sitzungsberichte der
Kurländischen Gesellschaft für Litteratur 
und Kunst, Mitau, 1896, p. 43— 45.

8 M. T o e p p e n ,  Historisch-comparative 
Geographie von Preußen, Gotha, 1858,
p. 222.
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miesto istoriją4. Jis plačiai panau
dojo seniausius paskelbtus dokumen
tus,— 1252 m. liepos 29 d. ir 1253 
(ar 1254) m. vasario 8 d. bei vė
lesnius Klaipėdos pilies ir miesto 
statybos ir dalybų tarp Kuršo vys
kupo ir Livonijos ordino aktus, vė
lesnę literatūrą ir kai kuriuos duo
menis iš Klaipėdos miesto archyvo. 
Tačiau pagrindinis jo dėmesys buvo 
skirtas miestui, o ne piliai. Todėl 
J. Zembrickio darbe randame tik 
dalelę svarbesnių pilies istorijos 
faktų iš XVII— X IX  a., kai vyko 
paskutinieji jos perstatymai ir pa
statų nugriovimas. Jis pirmasis su
mini kai kuriuos XVIII a. Klaipėdos 
planus, kuriuose yra ir pilies pasta
tai, pakartotinai paskelbia Ch. Hart- 
knocho 1684 m. paskelbtąjį Klaipė
dos piešinį ir pirmasis pateikia gana 
detalią leitenanto Rėksi jaus 1768 m. 
sudaryto Klaipėdos miesto plano da
lies kopiją, kurioje matome p ilį ir 
jos aplinką. Tai bene pirmas pa
skelbtas aiškus, nors ir vėlyvas, te
bestovėjusios pilies planas 5.

X X  a. pradžioje Klaipėdos mies
to istorijos klausimais diskusiją su 
J. Zembrickiu pradėjo E. Curkalovs- 
kis. Pastarojo nuomone, nepaisant 
Livonijos ordino ir Kuršo vyskupo, 
o vėliau kryžiuočių pastangų ir no
rų, Klaipėda miestu tapo ir ūkinės 
reikšmės įgavo tik nuo X V I a. pra

džios. Šiam savo teiginiui paremti 
E. Curkalovskis panaudojo daug Ka
raliaučiaus archyvuose buvusios 
medžiagos. Savo straipsniuose jis 
plačiau sustojo ir prie pilies pasta
tymo datos, jos topografinės padė
ties, iškėlė naujų faktų apie p ilį 
ir jos aplinką X V — XVII a., pirma
sis nurodė, kad pilis buvo labai per
statyta X V I a. pirmojoje pusėje ir 
viduryje. Iš jo straipsnių matyti, 
kad Karaliaučiaus ir kituose ar
chyvuose tuo metu buvo daug įvai
rios medžiagos Klaipėdos pilies is
torijai, kuri plačiau nepanaudota 
(minimi net trys X V  a. Klaipėdos pi
lies inventoriai, XVII a. pradžios bei 
1705 m. planai ir kita medžiaga)6.

Apie Klaipėdos p ilį užsimenama 
ir kai kuriuose kituose darbuose. 
Pavyzdžiui, R. Mejerio kraštotyri
nio pobūdžio knygutėje paskelbtos 
žinutės apie radinius, ardant X IX  a. 
pilies pastatų pamatus7. K. Levio 
of Menaro enciklopediniame darbe 
apie Livonijos pilis tik trumpai pa
kartoti ankstesnio straipsnio teiginiai 
be iliustracijų 8.

X X  a. vokiečių architektūros is
torikų tarpe išaugo susidomėjimas 
ypač kryžiuočių ordino pilių istorija 
ir architektūra. Tačiau, nors šiems 
klausimams paskirta daug darbų, 
Klaipėdos pilies istorija ir architek
tūra juose paprastai neaprašoma.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ааасшороааасшааасшсзасюсзпо

4 J o h a n n e s  S e m b r i t z k i ,  Geschichte 
der königlich preussischen See-und Han
delsstadt Memel, Memel, 1900; 2. Aufla
ge, Memel, 1926; J o h a n n e s  S e m b 
r i t z k i ,  Memel im neunzehnten Jahr
hundert (Der „Geschichte Memels", zwei
ter Theil), Memel, 1902.

5 J o h a n n e s  S e m b r i t z k i ,  Memel 
im neunzehnten Jahrhundert; įklija, mas
telis nenurodytas.

6 E r i c h  Z u r k a l o w s k i ,  Studien zur
Geschichte der Stadt Memel und der Po
litik des Deutschen Ordens, „Altpreus-

sische Monatschrift", Bd. 43, Königsberg,
1906, p. 145— 191; E. Z u r k a l o w s k i ,  
In welches Jahr fällt die Belagerung Me
mels durch die Samländer? „Altpreussi- 
sche Monatschrift", Bd. 44, Königsberg,
1907, p. 479— 486; E. Z u r k a l o w s k i ,  
Neue Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Memel, „Altpreussische Monatschrift", Bd. 
46, Königsberg, 1909, p. 83— 115.

7 R. M e y e r ,  Heimatkunde Memelsgebie
tes, Memel, 1922, p 92.

8 K a г 1 von L ö w i s  of M e n a  г, Burgen
lexikon für Alt-Livland, Riga, 1922, p. 82.
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Pavyzdžiui, žinomas kryžiuočių 
pilių architektūros tyrinėtojas K. H. 
Klazenas net neužsimena apie K la i
pėdos pilies architektūrą, p ilį pami
nėdamas tik pridėtame p ilių  sąra
še9. Panašiai pasielgė ir B. Šmidas 
bei kiti tyrinėtojai10 11. Dargi A. Tul- 
sė knygoje, skirtoje Livonijos ordi
no ir jo teritorijoje buvusioms vys
kupų bei vasalų pilims, tik trum
pai užsimena apie K la ipėdąn, iš 
tikrųjų pakartodamas A. Beticherio 
ir K . Levio of Menaro darbuose 
esančias žinias bei šios pilies apibū
dinimą, bet kažkodėl priskiria ją 
vyskupų žinioje buvusiai pilių  gru
pei ir spėja, kad pilies bokštai bus 
buvę pastatyti tik X IV  a.

Šitoks B. Šmido, A. Tulsės ir k i
tų tyrinėtojų požiūris į Klaipėdos 
pilies istoriją ir architektūrą 1940—  
1942 m. sunkiai suprantamas, nes iš 
tikrųjų jos tyrimas buvo jau žymiai 
pasistūmėjęs į priekį. Po J. Zemb- 
rickio ir E. Curkalovskio, tirdami 
Klaipėdos pilies istoriją, didelį dar
bą atliko E. Keizeris ir A. Zemrau.

Pirmasis paskelbė Karaliaučiaus, 
Berlyno ir Stokholmo archyvuose 
esančių Klaipėdos miesto ir pilies 
XVI a. pabaigos —  X IX  a. pradžios 
planų sąrašus 12. Daugelyje tų pla
nų pažymėta ne tik pilies situacija, 
bet taip pat ir jos pastatai; planai

9 C. H. C l  a sen,  Die mittelalterliche Kunst 
im Gebiete des Deutschenordensstaates 
Preussen, Erster Band, Die Burgbauten, 
Königsberg, 1927, p. 221.

10 B. S c h m i d ,  Die Burgen des Deutschen 
Ritterordens in Preussen, Berlin, 1938, 
p. 64, pav. 74, Ergänzungsheft, 1940, 
p. 65— 84, lent. 13.

11 A. T  u u 1 s e, Die Burgen in Estland und 
Lettland, Dorpat, 1942, p. 162.

12 E r i c h  K e y s e r ,  Verzeichnis der Ost-
und Westpreussischen Stadtpläne, Königs
berg, 1929; E r i c h  K e y s e r ,  Die Ver
zeichnung der Ost-und westpreussischen 
Stadtpläne, „Altpreussische Forschungen",

sudarė svarbų šaltinį pilies istori
jai tirti.

A. Zemrau, remdamasis išaiškin
tais planais, 1535 m. ir XVII a. 
Klaipėdos pilies piešiniais bei Kara
liaučiaus ir Berlyno archyvų me
džiaga, pirmasis bandė išsamiau api
būdinti Klaipėdos p ilį X V I— XVII a. 
ir išaiškinti, kas šioje pilyje buvo 
išlikę iš ordino laikų. Tai stambiau
sias ir konkrečiausias darbas, skir
tas Klaipėdos pilies istorijai, iliust
ruotas 1598 ir 1660 m. planais13. 
Nors autorius toli gražu neišnaudo
jo visos archyvinės medžiagos, saky
sim, E. Curkalovskio minimų X V  a. 
pilies inventorių, bet davė gana aiš
kų šios pilies vaizdą. Tik, naudoda
masis planais, kuriuose ne visada 
pažymėtos pasaulio šalys, supainiojo 
kryptį ir šiaurinį korpusą —  XVII a. 
jame buvo pilies bažnyčia —  palai
kė pietiniu. Todėl tiek pilies vartai, 
tiek arsenalas ir bokštai atsidūrė 
priešinguose pilies šonuose, negu iš 
tikrųjų buvo. Įtakos čia turėjo ir 
tradicija: kryžiuočių pilyse koplyčia- 
bažnyčia būdavo pietiniame pilies 
korpuse. Todėl A. Zemrau ir «pa
suko» pilį. Klaidos jis būtų tikriau
siai išvengęs, jei būtų pasinaudojęs 
J. Zembrickio 1768 m. planu.

Kiek vėliau keletą naujų faktų 
iš X V I ir XVII a. Klaipėdos pilies

8. Jg., H. 1, Königsberg, 1931, p. 118—  
119 suminėti dar 7 Klaipėdos XVII a.—
XIX a. pradžios planai, esą Karaliaučiaus 
ir Berlyno archyvuose; E r i c h  K e y s e r ,  
Neue Stadtpläne des Preussenlands, „Alt
preussische Forschungen", Jg. 10, 1933, 
p. 129 minimi dar 2 XIX a. pradžios 
Klaipėdos planai.

13 A r t h u r  S e m r a u ,  Beiträge zur To
pographie der Burg und der Stadt Me
mel im Mittelalter, Mitteilungen der Cop- 
pemicus Vereins für Wissenschaft und 
Kunst zu Thorn. H. 37, Thom, 1929, 
p. 89— 116, lent. 3.
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istorijos paskelbė istorikas K. Forst- 
roiteris, papildydamas ir koreguoda
mas A. Zemrau 14. Jis pirmasis pa
stebėjo, kad A. Zemrau pasuko 
Klaipėdos pilies planą. K iek vėliau 
jis paskelbė Karaliaučiaus archyve 
buvusį J. Naronskio Klaipėdos mies
to piešinį (apie 1670 m.), kuriame 
pavaizduota ir pilis su ją supančiais 
grioviais 15. Tai vienintelis dabar ži
nomas senas Klaipėdos vaizdas iš 
pietryčių pusės —  nuo sausumos; 
1535 m. piešinyje ir XVII a. Ch. 
Hartknocho paskelbtajame Klaipė
da ir jos pilis piešta iš šiaurės va
karų—  iš jūros.

1938 m. klaipėdietis mokytojas 
E. Nauburas paskelbė populiarų 
straipsnį apie Klaipėdos pilį, kuriam  
pagrindą sudarė minėtas A. Zemrau 
straipsnis 16. Iš jo E. Nauburas pa
skelbė ir 1598 m. bei 1660 m. pilies 
planus, tik nenurodydamas šaltinių. 
Be to, jis vienas iš pirmųjų ima spė
lioti, kad Livonijos ordinas ir  Kuršo 
vyskupas Klaipėdos p ilį pastatydino 
senesnės vietinių gyventojų pilies 
vietoje, panaudodamas ją savo sta
tybai. Todėl Klaipėdos pilis labai 
greitai ir iškilusi.

Po Didžiojo Tėvynės karo pilies 
istorijai nebuvo skiriama didesnio

14 K. F o r s t r e u t e r ,  Landkarten als 
Quelle zur Baugeschichte, Ein Beitrag zur 
Geschichte der Ordensburgen Gerdauen, 
Insterburg, Ragnit, Tilsit, Memel, „Alt- 
preussische Forschungen", 11. Jg. 1934, 
p. 188— 196.

15 K. F o r s t ' r e u t e r ,  Memelland, Elbing, 
1939, p. 35.

16 E. N a  u b u  rš, Klaipėdos pilies istorija, 
„Naujoji Romuva", 1938, Nr. 1— 2, 
p. 24— 26.

17 B. E l e r t i e n ė ,  Iš mūsų miesto istori
jos, „Tarybinė Klaipėda", 1957 m. spa
lio 13 —  lapkričio 27.

18 A. R a u l i n a i t i s ,  Klaipėdos tvirtovė,
„Mokslas ir gyvenimas", 1965, Nr. 12,

dėmesio; ją ir tirti pasidarė žymiai 
sunkiau, nes Klaipėdos miesto archy
vas, atrodo, žuvo, o Karaliaučiaus ir 
Berlyno archyvų medžiaga tapo sun
kiau prieinama ir ne visai aišku, 
kiek svarbių dokumentų bei senųjų 
planų išliko. Todėl Klaipėdos ir jos 
pilies klausimai iki šiol daugiausia 
buvo paliečiami tik periodinės spau
dos straipsniuose, kurių autoriai rė
mėsi anksčiau paskelbtais darbais.

Antai B. Elertienė straipsnyje 
apie Klaipėdą apžvelgia ir svarbes
nius pilies istorijos momentus 17.

Kiek plačiau prie Klaipėdos pi
lies sustoja A. Raulinaitis18. Jo 
straipsniuose toliau plėtojama min
tis, kad Klaipėdoje nuo seno buvo 
vietinių gyventojų pastatyta pilis. 
Jo nuomone, pilies čia būta jau m. 
e. pradžioje, o XIII a. pirmojoje pu
sėje, tai yra prieš kalavijuočių įsi— 
stiprinimą, stovėjusi aptvarinio-gar- 
dinio tipo mūrinė pilis. Be to, 
A. Raulinaitis pirmasis paskelbė 
J. Zembrickio minimą 1757 m. K la i
pėdos planą 19 bei kitus du, tiksliau 
nedatuotus, XVII ar XVIII a. pla
nus, surastus Kariniame-istoriniame 
archyve Maskvoje 20.

1968 metų rudenį Klaipėdos pi
lies teritorijos šiaurinėje dalyje

p. 35— 36; A. R a u l i n a i t i s ,  Klaipėdos 
senamiesčio architektūra ir sutvirtinimai, 
Lietuvos TSR architektūros klausimai, 
t. HI, Vilnius, 1966, p. 341— 357.

19 Stambesnę šio plano nuotrauką vėliau 
paskelbė A. S p e l s k i s  straipsnyje 
„XVI— X X  a. pradžios Lietuvos miestų 
planavimo vystymasis", kn. Lietuvos TSR 
architektūros klausimai, t. III, p. 259, 
pav. 6.

20 A. R a u l i n a i t i s ,  Klaipėdos senamies
čio architektūra.., pav. 3 ir 4. Abiejų 
planų autorius nurodytas baronas de Mo
linas, nors pirmasis planas datuojamas 
XVII a., o antrasis — XVIII a.
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Lietuvos TSR  Mokslų akademijos 
Istorijos institutas atliko nedidelius 
bandomuosius kasinėjimus. Buvo iš
tirtas tik apie 300 m2 plotas, surasta 
pilies mūrinių pastatų pamatų, sienų 
dalių, kiemo grindinio, surinkta la
bai nedaug buitinės medžiagos, gau
ta duomenų kultūrinio sluoksnio 
charakteristikai.

Kaip matome, Klaipėdos pilies is
torija domėtasi nedaug. Daugiausia 
apie ją tik užsimenama, rašant mies
to istoriją. Pilies istorijai ir archi
tektūrai pažinti paskelbtų duomenų 
tebėra labai mažai ir jų toli gražu 
nepakanka išsamiau jai nušviesti. 
Be įvairių autorių surastų ir pa
skelbtų duomenų apie pilies puoli
mus, gaisrus, sugriovimus ir persta
tymus, svarbiausiu šaltiniu tebėra 
A. Zemrau paskelbtieji 1598 ir 
1660 m. planai, J. Zembrickio pa
skelbtas 1768 m. planas, taip pat 
1535 m. Klaipėdos piešinys, Ch. 
Hartknocho paskelbtas nedatuotas 
Klaipėdos piešinys ir K. Forstroite- 
rio paskelbtas J. Naronskio piešinys. 
Priminsime, kad visi paskelbtieji 
planai yra arba be mastelio, arba to 
mastelio nepakanka tiksliam pilies 
dydžiui apskaičiuoti.

K a s  i r  k a d a  s t a t ė  p i l į ?  
Remdamiesi šiais, toli gražu nepa
kankamais, ankstesnių tyrinėtojų iš
aiškintais ir paskelbtais duomenimis, 
bandysime apžvelgti sudėtingą pilies 
istoriją arba bent kai kuriuos jos 
momentus.

Seniausiam Klaipėdos pilies isto
rijos laikotarpiui pažinti būtina išsi
aiškinti tris klausimus: 1) ar buvo 
šioje vietoje vietinių gyventojų pi
lis prieš kalavijuočių atėjimą, 2) ka

da Livonijos ordinas ir Kuršo vys
kupas čia pastatė savo p ilį ir 3) kaip 
atrodė ta jų pastatytoji pilis.

Kaip jau minėjome, E. Naubu- 
ras spėjo, kad šioje vietoje galėjusi 
stovėti senesnė, vietinių gyventojų 
pastatyta, pilis, kurios įtvirtinimus 
vokiečiai galėję panaudoti savo pi
liai. O A. Raulinaitis jau teigia, kad 
baltų gentys net m. e. pradžioje in
tensyvios prekybos su romėnais me
tu Klaipėdoje turėjusios pilį, kurios 
išlikę ąžuolinių rąstų, romėniškų 
plytų, buvusių moliu sustiprintų py
lim ų ir panašiai21. Deja, visos šios 
žinios yra labai abejotinos. Tokių 
radinių, kaip «romėniškos plytos», 
archeologai neaptiko ne tik Lietuvos 
TSR teritorijoje, bet ir kaimyninėje 
Sambijoje (Kaliningrado sritis) bei 
Pamaryje. Visoje šioje teritorijoje 
nėra m. e. pirmųjų amžių statinių, 
kuriems būtų naudotos plytos. K la i
pėdos pilies ir senamiesčio terito
rijoje iš viso neaptikta jokių pirmų
jų m. e. amžių radinių.

Pajūrio ruožas ties dabartine 
Klaipėda nuo pirmųjų m. e. amžių 
buvo gana tankiai apgyventas, ypač 
daug senovės paminklų, senkapių ir 
piliakalnių Danės— Akmenos baseine. 
Tai Andulių, Aukštakiemio, Girkalių, 
Joniškiu, Kalotės, Laistų, Pipirų, Ra
mučių, Rušpelkių ir kiti kapinynai, 
Ekytės, Laistų, Purmalių, Tauralau- 
kio, Žardės ir kiti piliakalniai. Dalis 
minėtų kapinynų kasinėta X IX  a. pa
baigoje ir X X  a. pradžioje, o G irka
liai —  prieš keletą metų. Nuo m. e. 
I-II a. mirusieji buvo laidojami su 
gausiomis ir įvairiomis įkapėmis. Be 
vietinių meistrų pagamintų papuoša
lų, įrankių, ginklų ir kitų buitinių

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

21 A. R a u l i n a i t i s ,  Klaipėdos tvirtovė, 
p. 35; A. R a u l i n a i t i s ,  Klaipėdos se
namiesčio architektūra.., p. 342.
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daiktų, kapuose aptikta daug II a. ir 
III a. pradžios Romos monetų, kele
tas romėniškų papuošalų. Tačiau v i
sai nerasta romėniškų ginklų.

Vėlesnių laikotarpių kapuose ran
dame taip pat ir iš kitų kraštų pate
kusių pavienių daiktų. Pasitaiko 
skandinaviškų ir iš Vakarų Europos 
papuošalų, ginklų, monetų, arabų 
monetų. Šie radiniai rodo, kad K la i
pėdos apylinkes, kaip ir visą pajūrį, 
dažnai lankydavo kitų kraštų pirkliai. 
Galimas daiktas, kad, intensyvėjant 
prekybai, X — XI a. iš vietinių gyven
tojų pradėjo išsiskirti pirkliai, kurie 
nuplaukdavo į kitus kraštus. M ai
nydami, pajūrio gyventojai turėjo 
daug daiktų, ypač sidabru puoštų.

Į pajūrio sritis dažnai užsukdavo 
ne tik pirkliai, bet ir plėšikų karių 
būriai. Tuo metu net ir pirkliai turė
davo su savimi karių būrį prekėms 
saugoti ir, pasitaikius progai, paplė
šikauti. Todėl čia ir gausu piliakal
nių. Tačiau minėtos Klaipėdos apy
linkių pilys ir pilaitės, kurių vietas 
šiandien ženklina įvairaus dydžio pi
liakalniai, buvo pastatytos ne K la i
pėdos miestui ginti. Jos senesnės, ne
gu Klaipėda, ir pastatytos įvairiu  
metu. Dalis jų dar iš pirmykštės 
bendruomenės irimo laikotarpio, kai 
miestų nebuvo visame Pabaltijyje. 
Tokiose pilyse pavojaus metu prisi
glausdavo apylinkių, gretimų kaime- 
И4» gyventojai. Čia jie gelbėdavosi 
su visu turtu, kai pasirodydavo plė
šikų. būriai ar kildavo tarpgentiniai 
vaidai. Dalis šių pilaičių (Purmaliai, 
Žardė) XI— XIII a. buvo jau apleis
tos. Todėl negalime kalbėti apie kaž
kokį pilių tinklą, gynybinę sistemą, 
kuri supo ir saugojo prieigas prie 
centrinės Klaipėdos pilies dar iki 
XIII a. vidurio. Tokią sistemą XIII a. 
pabaigoje —  X IV  a. pradžioje bandė 
sudaryti kalavijuočiai ir kryžiuočiai, 
pastatydami Klaipėdos apylinkėse

kelias medines pilaites. Tačiau jos 
greit buvo sunaikintos, ir šiandien 
nežinome net aiškesnių jų pėdsakų.

Kartu gali k ilti klausimas, kas 
buvo senieji Klaipėdos apylinkių gy
ventojai, kieno žemėje buvo pasta
tyta Klaipėdos pilis? Archeologiniai 
kasinėjimai parodė, kad nuo m. e. 
pradžios Lietuvos pajūryje gyveno 
gentys, kurios savo mirusiuosius lai
dojo nedegintus ir kapus apdėdavo 
akmenų vainiku. Dar tebesiginčijama 
dėl šios baltų genčių grupės vardo. 
Vienų nuomone, tai buvo skalviai, ki
ti juos laiko kuršiais, treti —  baltų 
gentimi, kurios vardo neišliko rašy
tiniuose šaltiniuose.

VII— VIII a., keičiantis laidojimo 
papročiams, pajūryje išsiskiria dvi 
kultūrinės-etnografinės sritys. Šiau
rės vakarų dalyje paplinta neabejoti
nai kuršiams būdingi kapinynai, o į 
pietus nuo jų —  kapinynai su skir
tinga laidosena ir iš dalies skirtingo
mis įkapėmis, ypač papuošalais. Pas- 
starieji kapinynai laikomi skalvių 
arba genčių, kurios anksčiau mirusius 
laidojo, apdėdamos kapus akmenų 
vainiku, palikimu. Rašytiniai šaltiniai 
XIII a. pradžioje rytiniame Baltijos 
pajūryje po Sambijos mini Skal vi ją, 
Lamatą ir Kuršą. Klaipėda yra kur
šių gyvento ploto pietiniame pakraš
tyje, netoli ribos su Lamatos žeme. 
Taigi Klaipėda bent nuo VIII a. yra 
kuršių gyventame pajūrio plote. K a l
bininkas K. Būga ir patį Klaipėdos 
vardą laikė kuršišku, panašiai kaip 
ir Kretingą, Palangą.

Tačiau XIII a. padėtis čia buvo 
žymiai sudėtingesnė. Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad, prasidėjus kovoms 
su kalavijuočiais ties Klaipėda, ją 
dažniausiai puola žemaičiai. Žemai
čiai minimi ir gretimos Kretingos pi
lies gynėjų tarpe, nors ši pilis sto
vėjo kuršių plote ir turėtų būti jų 
ginama. XIII a. viduryje pietinėje



— 284 —

Kuršo dalyje greta kuršių ir kitur 
minimi žemaičiai. 1230 m. kuršių 
valdovas karalius Lam ikis (rex La- 
mechinus) ir jo valdomi kuršių didi
kai pasirašė sutartį su popiežiaus le
gatu. Iš tos sutarties matyti, kad ka
raliaus Lamikio valdžia jau sutarties 
pasirašymo metu neapėmė pietinių 
Kuršo žemių. Galime spėti, kad jau 
tada jos buvo žemaičių kunigaikščių 
priklausomybėje ir įėjo į Žemaitijos 
sudėtį. Todėl suprantama, kodėl vė
liau žemaičiai kartu su kuršiais ko
voja prieš kalavijuočius Kretingoje 
ir kitur. Po Žalgirio kautynių, iški
lus ginčams dėl Žemaitijos ribų, iš
kilo ir klausimas, kieno žemėje pa
statyta Klaipėda. 1413 m. imperato
riaus Zigmanto Liuksemburgiečio 
arbitras Benediktas Makra pripažino, 
kad «Klaipėdos pilis yra pastatyta 
žemaičių žemėje, ir nei magistras, nei 
ordinas nieko priešinga negalėjo įro
dyti».

Labai atsargiai reikia interpre
tuoti ir 1253 m. dokumente esančią 
užuominą apie lietuvių sutvirtinimus 
prie Danės, greičiausiai jau už K la i
pėdos senamiesčio. Iš šios užuomi
nos A. Raulinaitis padarė išvadą, 
kad Klaipėdoje tuo metu stovėjo 
mūrinė aptvarinė-gardinė pilis su 
atskiru priekiniu bokštu (bergfrydu).

Tokiam teiginiui trūksta realaus 
pagrindo. Pirmiausia joks dokumen
tas nemini mūrinės lietuvių ar kur
šių pilies Klaipėdoje nei XIII a. pir
mojoje pusėje, nei XIII a. viduryje. 
Iki šiol nerasta ir  tokios pilies lie
kanų. Reikia pasakyti, kad iš XIII a. 
pirmosios pusės, vidurio ir dargi 
XIII a. antrosios pusės nežinome nė 
vienos kuršių, žemaičių, sambių ar 
skalvių statytos mūrinės pilies. To
dėl nesuprantama būtų tokia išim
tis—  vienintelė mūrinė pilis, pasta
tyta Klaipėdoje XIII a. pirmojoje 
pusėje ar viduryje. Dar labiau ne

suprantama, kodėl riteriai, paėmę 
tokią mūrinę pilį, jos neremontavo, 
neatstatė, o 1252 m. rudenį pasista
tė medinę pilį.

O gal šioje vietoje buvo medinė 
pilis, kaip spėjo E. Nauburas, ir ji 
panaudota pirmosios medinės ordino 
pilies statybai? Kalavijuočiai Livo
nijoje ir Kurše, o kryžiuočiai prūsų 
genčių gyventoje teritorijoje iš tik
rųjų dažnai atstatydavo senesnę 
medinę p ilį ar statydavosi naują už
imtosios vietoje. Pavyzdžiui, pirmoji 
Karaliaučiaus pilis kryžiuočių bu
vo pastatyta medinės sambių pi
lie s—  Tvankstės —  vietoje tr iš pra
džių taip pat buvo medinė. Tačiau 
spėti, kad panašiai buvo Klaipėdoje, 
negalime, nes tokiam spėjimui duo
menų neturime. Rašytiniai šaltiniai 
prie Danės-Akmenos žiočių kuršių 
pilies nemini. Jokių aiškesnių jos lie
kanų niekas nėra suradęs.

Saugumo sumetimais p ilį vokie
čiai pasistatė žemumoje, pačioje 
Kuršių marių pakrantėje, Danės 
deltos šakų apsuptame plote. P ilis 
buvo sunkiai prieinama, ją supo 
klampūs grioviai, pilni vandens. Be 
to, vandeniu lengviau atsigabenti 
statybines medžiagas, maistą pilies 
įgulai, apsuptą p ilį galima pasiekti 
laivais iš jūros. Žemumose prie van
dens pilims vietas dažnai pasirink
davo tiek kalavijuočiai, tiek kryžiuo
čiai. Tai patvirtina ir kitos Lietuvos 
teritorijoje jų statytos pilys: V in- 
denburgas —  Kuršių marių krante, 
Georgenburgas (ties Jurbarku), Ba- 
jernburgas (ties Veliuona) —  Nemu
no slėnyje prie upės ir t. t.

Tuo tarpu lietuviai, žemaičiai, 
kuršiai, sambiai ir kitos baltų gen
tys pagal šimtmečiais nusistovėjusią 
tradiciją savo pilims parinkdavo daž
niausiai aukštesnes vietas, išnaudo
dami stačius kalvų šlaitus ir kitas 
gamtos kliūtis. Klaipėdos pilis yra
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pastatyta kalavijuočių ir kryžiuočių 
pilims būdingoje vietoje. Todėl žy
miai įtikinamesnis yra J. Zembric- 
kio spėjimas, kad artimiausia kuršių 
pilis stovėjusi už kelių kilometrų 
į šiaurės rytus nuo vokiečių stato
mos pilies aukštame kairiajame Da
nės krante, maždaug ties dabartiniu 
Šiaulių kaimu. Dokumentuose ši pi
lis vadinama Pois vardu 22. Ties Da
nės žiotimis galėjęs būti tik nedide
lis žvejų kaimelis, kurio vardas 
(Klaipėda) šimtmečiais išsilaikė šalia 
vokiečių primesto Memelburgo ar
ba Memelio.

Tuo tarpu 1253 m. dokumente 
minimi lietuvių palikti sutvirtinimai, 
kuriais remiasi A. Raulinaitis, teig
damas Klaipėdoje buvus ankstesnę 
mūrinę lietuvių pilį, greičiausiai yra 
lietuvių-žemaičių kariuomenės su
tvirtinta pylimais stovykla, kurią 
jie įsirengė, puldami Klaipėdos pilį, 
o vėliau paliko. Pylim ai turėjo ap
saugoti nuo staigaus pilies įgulos 
priešpuolio. Tuo tarpu vadinamasis 
bergfrydas—  medinis vokiečių pilies 
bokštas —  stovėjęs Kuršių mariose 
ties p ilim i23. Jo vaidmuo, tur būt, 
saugoti ties pilim i sustojančius vo
kiečių laivus ir kartu blokuoti įplau
kimą ir išplaukimą iš Kuršių marių.

Kada iš tikrųjų vokiečiai pastatė 
Klaipėdos pilį? Jau minėjome, kad
M. Tepenas spėjo, jog pirmoji ordi
no pilis Klaipėdoje pastatyta dar 
1249— 1251 m.24 Vėliau A. Tulsė šią 
datą atkėlė į 1242— 1245 m.25 Ta
čiau visos šios datos yra spėliojimų 
ir 1252— 1254 m. dokumentų in

terpretavimo rezultatas. Joks XIII a. 
šaltinis 1242— 1251 m. nemini K la i
pėdos (Memelburgo), nemini nei 
mūšių šioje vietoje, nei pilies sta
tybos.

Iš tikrųjų likę dokumentai ir 
metraštininkų užrašytos žinios rodo, 
kad Klaipėdos pilis pradėta statyti 
1252 m. vasarą, kad darbai užsitęsė 
ik i rudens. Darbams vadovavo su 
kariuomene ir darbininkais atvykę 
Kuršo vyskupas Heinrichas ir tuo
metinis Livonijos ordino magistras 
Eberhardas fon Seine (o ne Andre
jus fon Steierlandas). T ik  šią datą —  
1252 m.—  mini išlikę aktai ir Livo
nijos bei Eiliuotoji kronika26.

Iš jų sužinome, kad pirmoji pilis, 
pastatyta marių krante ties Danės 
žiotimis, buvo medinė, matyt, ap
juosta pylimo ir griovio. 1253 ar 
1254 m. aktuose nurodoma, kad ši 
medinė pilis pastatyta netvirtame 
grunte ir pradėjo griūti. P ilyje bu
vo įkurdinta rinktinė įgula. Tur būt, 
pilį netrukus apsupo žemaičiai ir 
sambiai, stengdamiesi sugriauti, ta
čiau, jos neįveikę, ilgainiui pasitrau
kė. Apie tai sužinome iš 1253 m. (ar 
1254 m.) vasario 8 d. surašytos or
dino ir Kuršo vyskupo dalybų su
tarties. Dalydamiesi būsimą miesto 
teritoriją, jie mini lietuvių ir sam- 
bių kariuomenės paliktus įtvirtin i
mus prie Danės 27.

Apie medinę pilį nieko daugiau 
ir nežinome,—  nei jos dydžio, nei 
tikslios vietos. Dokumentuose tik nu
rodoma, kad mūrinė pilis pastaty
ta netoli senosios medinės. Todėl
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22 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte der kö
niglich preussischen See-und Handelsstadt 
Memel, 2. Auflage, p. 5 (toliau puslapiai 
nurodomi taip pat antrojo leidimo).

23 A. S e m r a u, Beiträge zur Topographie..,
p. 92— 93.

24 M. T  o e p p e n, Historisch-komparative 
Geographie von Preußen, p. 222.

25 A. T u u l s e ,  Die Burgen.., p. 162.
26 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. 11—  

18, pateikia išlikusių dokumentų ir kro
nikų ištraukas.

27 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. 20.
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galima spėti, kad pirm oji medinė 
greičiausiai stovėjusi kiek labiau 
į pietvakarius nuo ik i šiol išlikusios 
mūrinės pilies vietos.

Jei dėl pirmosios —  medinės —  
Klaipėdos pilies statybos datos 
(1252 m. vasaros) sutaria visi K la i
pėdos istoriją pastaraisiais dešimt
mečiais tyrinėję istorikai, tai m ūri
nės Klaipėdos pilies statybos data 
tebėra ginčytina.

Daugumas autorių yra linkę ma
nyti, kad nauja mūrinė pilis buvo 
pradėta statyti jau 1253 m., tai yra 
sekančiais metais. Tačiau jau X IX  a. 
pabaigoje kai kurie tyrinėtojai ėmė 
abejoti dėl Bungės nustatytos m ūri
nės pilies statybos ir dalybų doku
mento datos ir nukėlė ją į 1254 m. 
vasario mėnesį28. Šios —  1254 m.—  
datos laikosi ir A. Zem rau29. G a li
mas dalykas, kad ji yra tikresnė, nes 
kaip tik 1254 m. pastebime akty
vią ir ordino, ir Kuršo vyskupo 
veiklą Klaipėdoje. Tais metais K la i
pėdai suteikiamos Liubeko miesto 
teisės, taigi juridiškai ji tampa 
miestu30.

K a i p  p i l i s  a t r o d ė ?  Apie 
senąją mūrinę p ilį žinome labai ne
daug. Minima, kad ji pastatyta netoli 
senosios medinės pilies, kur buvęs 
tvirtesnis gruntas. Atrodo, kad jau ši 
pilis buvo pastatyta toje vietoje, kur 
pilies žymės išliko ik i šiol; joks šal
tinis nemini, kad pilis vėliau būtų ne 
perstatoma, remontuojama, o stato
ma naujoje vietoje.

Tuo būdu bent nuo 1254 m. K la i
pėdoje stovi mūrinė pilis, pastatyta

kairiajame Danės krante, bet ne prie 
pat upės, visai netoli marių kranto. 
P ilį iš visų pusių supo iškastas vie
nas ar keli kanalai —  grioviai. Tarp 
griovių ir upės bei marių buvo pa
liktas sausumos ruožas, kuris turėjo 
saugoti pilies pylimus ir sienas nuo 
marių bangų ir Danės srovės.

Iš to meto dokumentų sužinome, 
kad mūrinė pilis, kaip ir pirmoji me
dinė, buvo bendra ordino ir Kuršo 
vyskupo nuosavybė. Ordinui pri
klausė du trečdaliai pilies (atrodo, 
jos šiaurinė ir vakarinė dalys)3I, 
o vyskupui —  likęs trečdalis. Pana
šiai buvo padalyta ir šalia pilies 
esanti teritorija, kurioje numatyti 
sklypai vyskupo dvarui ir katedrai 
bei ordinui32.

Daugumas tyrinėtojų šią 1254 m. 
pastatytą mūrinę p ilį ir laiko kon
vento tipo pilimi, tai yra keturių 
korpusų pastatu su uždaru stačia
kampiu ar kvadratiniu kiemu vidu
ryje bei bokštais kampuose, apjuos
tu gynybinės sienos, kartais irgi su 
bokštais. Taip iš tikrųjų atrodė žy
mesnės ordino ir vyskupų pilys. 
Sekdami šiuo X IV  a. antrosios pu
sės ordino pilių tipu, A. Beticheris, 
K. fon Levis of Menaras, J. Zemb- 
rickis, A. Tulsė tokia laiko ir XIII a. 
viduryje pastatytąją Klaipėdos pilį. 
Tik  A. Tulsė spėja, kad kampiniai 
bokštai galėję būti pastatyti kiek 
vėliau. Bendru ordino pilių tipu 
remdamasis, J. Zembrickis tvirtina, 
jog Kuršo vyskupo katedra stovėjusi 
Klaipėdos pilies pietiniame korpu
se33. Tuo tarpu A. Zemrau mano,

28 E. Z u г k a 1 o w s k i, In welches Jahr 
fällt die Belagerung Memels durch die 
Sam1 ander? „Altpreussische Monatschrift", 
Bd. 44, p. 481.

29 A. S e m r a u, Beiträge zur Topographie.., 
p. 92.

30 A. M e t h n e r ,  Das Lübische Recht in

Memel, „Altpreussische Forschungen", 10. 
Jg. 1933, p. 262— 298.

31 A. S e m r a u, Beiträge zur Topographie.., 
p. 92.

32 Ten pat.
33 J. S e m b r i t z k i, Geschichte.., p. 22.
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kad katedra buvo pastatyta šalia pi
lies miesto teritorijoje vyskupui 
skirtame plote: 1291 m. Kuršo vys
kupas Edmundas leido miesto gy
ventojus laidoti kapinėse prie ka
tedros, kadangi šalia parapijinės 
bažnyčios (šv. Jono) joms nebuvo 
vietos 34. Iš tiesų sunku patikėti, jog, 
katedrai esant pilyje, būtų galima 
šalia jos įrengti kapines, kuriose bū
tų laidojami visi miesto gyventojai.

Kad 1254 m. Klaipėdoje pastaty
ta mūrinė pilis buvo konvento tipo, 
minėti tyrinėtojai galėjo tik spėlioti, 
nors savo spėjimus jie pateikė kaip 
neabejotiną faktą. O iš tikrųjų dar
gi spėjimui nėra konkretaus pagrin
do. Šaltiniai mini tik mūrinę pilį, 
akmenines sienas; tiesa, iš 1290 m. 
gegužės 9 d. akto sužinome, kad ją 
sudaro keturkampis plotas, apjuos
tas mūru, o viduje aptvaro buvę pa
statai 35.

Šiandien pagrįstai galime abejo
ti, kad 1254 m. Klaipėdoje būtų bu
vusi konvento tipo pilis. K. H. K la- 
zeno atliktos kryžiuočių pilių Prūsi
joje architektūros studijos parodė, 
kad, nors pirmosios mūrinės pilys 
užgrobtoje prūsų genčių teritorijo
je kryžiuočių pradėtos statyti iš tie
sų XIII a. viduryje —  antrojoje pu
sėje, jos nebuvo konvento tipo. 
Pastarojo tipo pilys imtos statyti tik 
pačioje XIII a. pabaigoje —  X IV  a. 
pradžioje (1290— 1320 m.); ypač jų 
statyba paplito po 1320 m. Tai bu
vo moderniausios to meto kryžiuočių 
pilys. Viena iš vėlyviausių ir tvir
čiausių tokių pilių  buvo 1397—  
1405 m. pastatytoji Ragainės pilis 36.

Panaši padėtis yra ir su Livoni
jos ordino pilimis. XIII a. viduryje 
mūrinės pilys čia vos pradėtos sta
tyti. Daugiausia jos buvo netaisyk
lingo plano. Konvento tipo pilys L i
vonijoje pradėtos statyti irgi tik 
XIII a. pačioje pabaigoje; jų staty
ba plačiau paplito taip pat po 1320—  
1330 m. Bene pirmoji konvento tipo 
pilis Livonijoje —  XIII a. pabaigoje 
pastatyta Kuldigos komtūro pilis. Ja 
sekant, X IV  a. pirmojoje pusėje pa
statytos šio tipo pilys Rygoje, Jel
gavoje ir kt.37

Tokiu būdu visa kalavijuočių ir 
kryžiuočių ordinų pilių architektū
ros raida rodo, kad 1254 m. Klaipė
doje pastatyta pilis dar negalėjo bū
ti konvento tipo. Pirm oji mūrinė 
Klaipėdos pilis (pastatyta ar pradėta 
statyti 1254 m.) buvo aptvarinio- 
gardinio tipo. Ją sudarė keturkampė 
aikštė, apjuosta akmeninėmis sieno
mis, pylim u ir grioviu. Kieme sto
vėjo ordinui ir Kuršo vyskupui pri
klausę mediniai ir mūriniai pastatai. 
Medinių gyvenamųjų bei kitos pa
skirties pastatų apstu buvo ir kito
se mūrinėse XIII a. antrosios pu
sės —  X IV  a. pradžios kryžiuočių 
pilyse, netgi Karaliaučiaus p ily je 38. 
Klystume kryžiuočių pilis įsivaizduo
dami tik mūrines.

Nieko nežinome apie tos pirmo
sios mūrinės pilies bokštus: nei kiek 
jų buvo, nei kokie jie buvo —  mūri
niai ar mediniai. T ik  jau minėtas 
šalia pilies mariose stovėjęs medinis 
bokštas liudytų, kad dalis netgi gy
nybinių įrengimų buvo ne mūriniai, 
o mediniai.
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34 A. S e m r a u, Beiträge zur Topographie. . , 
p. I1l.

35 Ten pat, p. 94.
36 C. H. C l a s e n .  Die mittelalterliche

Kunst.., p. 29— 96, 123— 124.

37 A. T u  u lse,  Die Burgen.., p. 70— 71, 
151— 153, 157— 160.

38 C. H. C1 a s e n, Die mittelalterliche 
Kunst.., p. 33— 34.



— 288 —

Aptvarinio tipo pilis Klaipėdoje 
galėjo būti išmūryta per palyginti 
trumpą laiką. Tuo tarpu konvento 
tipo pastatui —  keturiems dviaukš
čiams triaukščiams korpusams išmū
ryti, bokštų ir gynybinių sienų sta
tybai dargi X IV  a., kai ordinų ekono
minis pajėgumas ir karinis organi
zuotumas buvo žymiai sustiprėjęs,—  
prireikdavo kelerių ar keliolikos me
tų. Todėl konvento tipo pilis Klaipė
doje ir negalėjo būti pastatyta per 
vienerius —  1254 —  metus, jei ji ta
da būtų buvusi statoma.

Mūrinė aptvarinio tipo pilis, ap
juosta pylim u bei grioviais, ginama 
komtūro vadovaujamos stiprios įgu
los, buvo sunkiai pasiekiama ir dar 
neturintiems m ūrinių pilių griovimo 
patirties sambiams, žemaičiams, kur
šiams ilgą laiką neįveikiama. J i at
laikė 1255 m. sambių laivyno puo
limą, vėlesnius daugkartinius že
maičių puolimus, apie kuriuos tik 
retkarčiais užsimenama viename ki
tame dokumente. Pavyzdžiui, 1257 m. 
liepos 28 d. popiežiaus Aleksand
ro IV bulėje minimas didelis žemai
čių puolimas. Magistras su 40 rite
rių pajėgė apsiginti, tik užsidaręs 
pilyje. Kovose žuvo 12 riterių, buvo 
sužeistas Klaipėdos komtūras ir 
pats magistras 39. Puolim ų metu bu
vo sunaikinta papilys —  pradėjęs 
kurtis miestas. Tuo tarpu pilies įgu
la ir pagrindinės Livonijos ordino 
jėgos stengėsi pavergti aplinkines 
sritis, naikino pilis, plėšė sodybas. 
Pamažu platus vakarinės Lietuvos 
dalies ruožas ištuštėjo. Gausiai ap
gyventas kraštas XIII a. antrojoje 
pusėje palaipsniui virto dykra, o

Klaipėdos miestas neteko ekonomi
nio pagrindo, negalėjo išaugti į žy
mesnę gyvenvietę. Miesto amatinin
kai neturėjo rinkos savo gaminiams, 
pirkliai neturėjo su kuo prekiauti. 
Nepavergus aplinkinių gyventojų ir 
plačiau nekolonizavus šios teritori
jos, p ilį buvo vis sunkiau išlaikyti. 
Ją nuolat reikėjo aprūpinti ginklais 
ir maistu, papildyti įgulą. P ilyje  
darėsi nejauku. Joje vis rečiau ap
sistodavo Kuršo vyskupas ir kapi
tulos nariai, vis daugiau sėdėdami 
lygoje, negu Klaipėdoje. Pagaliau 
1298.VIII.16 d. Kuršo vyskupas ir 
kapitula atsisakė savo dalies Klaipė
dos p ily je 40, perleisdami ją Livoni
jos ordinui.

Tačiau ir vienam šeimininkui ne 
geriau sekėsi. 1323 m. kovo 14 d. 
lietuviai užėmė ir sudegino visą 
Klaipėdos miestą, tris jo apylinkėse 
pastatytas laikinas pilaites, taip pat 
prie pilies buvusius laivus ir plaus
tus. Tačiau pilis išsilaikė dar ir šį 
kartą.

Nepajėgdamas kolonizuoti dykra 
virtusių plotų apie Klaipėdą ir ne
galėdamas apginti netgi miesto, L i
vonijos ordinas ryžosi atsisakyti 
Klaipėdos. 1328 m. Klaipėdos pilį 
kartu su jos komtūrijai priskirtomis 
pietinio Kuršo, žemaičių, skalvių ir  
karšuvių žemėmis Livonijos ordinas 
atiduoda kryžiuočiams. Tačiau K la i
pėdos komtūrija Kuršo vyskupijoje 
išbuvo iki 1392 m. birželio 30 d., kai 
Kuršo vyskupas atsisakė savo tei
sių mieste ir kom tūrijoje41.

Neturime jokių duomenų apie 
kryžiuočių statybas Klaipėdos p ily
je X IV  amžiuje. Tačiau galime spė-
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39 Livländisches Urkundenbuch, Bd. I, Re
wal, 1853, CCCIX.

40 E. M a s c h k e ,  Das mittelalterliche Me
mel im baltischpreussischen Raum, M it

teilungen des Vereins für die Geschichte 
von Ost- und Westpreussen, 2. Jg., Kö
nigsberg, 1928, p. 56— 57.

41 Ten pat, p. 61.
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ti, kad kaip tik tuo metu —  apie 
1330— 1340 m.—  ir buvo pastatyta 
keturkampiame mūro siena apjuos
tame kieme konvento tipo mūriniai 
pilies pastatai. Šį spėjimą galima 
pagrįsti dviem faktais. Pirma, tai 
buvo intensyviausias konvento tipo 
pilių statymo laikotarpis. Antra, jei 
tolesni kasinėjimai patvirtins, kad 
1968 m. rudenį šiaurinėje pilies te
ritorijos dalyje aptikti gotikinės sie
nos pamatai yra šiaurinio konvento 
korpuso, tai šio korpuso išorinės sie
nos yra buvusios tik apie 2,1 m sto
rio, mūrytos iš akmenų ir plytų —  
palyginti gana plonos. Jos būdingos 
daugiau X IV  a. pirmosios pusės ir 
vidurio statybai; X IV  a. pabaigoje 
ir X V  a. pradžioje pilys statomos 
žymiai storesnėmis sienomis, nes iš
augo artilerijos vaidmuo.

Pilis ir toliau buvo kartkartėmis 
puolama. 1379 m. gegužės 22— 28 d. 
buvo vėl sudegintos miesto sodybos 
ir pilis užimta. Tai pirmas žinomas 
šios pilies užėmimas. Tačiau, matyt, 
kryžiuočiai netrukus p ilį atsiėmė ir 
atstatė, nes 1389 m. minimas K la i
pėdos komtūras, kuris, žygiuodamas 
į Medininkų sritį, įklimpo neužšalu
sioje pelkėje, buvo sučiuptas ir, esą, 
sudegintas «dievų garbei» 42.

1393 m. spalio 16 d. Klaipėda 
vėl puolama. Žemaičiai sudegino 
pastatytus tais metais medinius 
miesto gynybinius bokštus bei sie
nas, miestą ir puolė pilį. P ilyje tris 
kartus buvo kilęs gaisras, bet kry
žiuočiams pasisekė ją apginti43.

1399 m. kryžiuočiai ima persta
tyti pilį, statomi kai kurie pastatai; 
darbai ypač suintensyvėja 1401 m.

42 J. S e m b r i t z k if Geschichte.. f p. 41.
43 A. S e m r a u ,  Beiträge zur Topograp

hie. ., p. 90.
44 Ten pat, p. 90, 95.

Į Klaipėdą siunčiamos statybinės me
džiagos, darbininkai ir įvairūs ama
tininkai. Žemaičiai stengėsi statybą 
sutrukdyti ir p ilį sunaikinti. 1402 m. 
gegužės 25 d. jie puolė Klaipėdą, 
sudegino miestą, prie Danės stovė
jusį vandens malūną, sunaikino dalį 
statybinių medžiagų ir šturmavo 
pačią pilį, kurią įgula išlaikė tik di
delėmis pastangomis 44.

Puolimas nepakeitė kryžiuočių 
planų: statyba nesustojo. Į Klaipė
dą buvo gabenamos plytos, kalkės, 
lentos, vinys, plukdomi akmenys ir 
kitos statybinės medžiagos. J. Zemb- 
rickio duomenimis, vien 1403 m. iš 
Rasytės, Kuršių nerijoje, atgabenta 
443 000 plytų, iš Gotla ado atvežta 
600 dėžių kalkių ir t. t. Į Klaipėdą 
siunčiami mūrininkai, akmenskal
džiai, dailidės ir kiti specialistai, 
kurie čia dirba kartais ištisus me
tus 45. Darbai pilyje truko iki 
1409 m. Buvo perstatyta pilis, šalia 
jos statomi kai kurie ūkiniai pasta
tai: tvartai, plytinės, daržinės, kal
kių degykla, atstatytas vandens ma
lūnas. 1408 m. ir 1409 m. pavasarį 
baigiamus pilies statybos darbus ap
žiūrėjo kryžiuočių ordino didysis 
magistras Ulrichas fon Junginge
nas su žinomu ordino pilių architek
tu Felenšteinu46. Tuo metu pasta
tyta Ragainės pilis, viena galin
giausių ordino pilių, ir perstatyta 
Klaipėdos pilis turėjo užtikrinti or
dinui valdžią Žemaitijoje.

Jausdamasis Žemaitijos šeimi
ninku, ordinas ėmėsi dar kartą at
kurti Klaipėdos miestą šalia persta
tytos pilies. Buvo statomos miesto 
sienos; J. Zembrickis spėjo, kad jos

45 J. S e m b r i t z k i, Geschichte.., p. 43—  
44.

46 A. S e m r a u ,  Beiträge zur Topograp
hie. ., p. 96.
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buvo m ūrinės47. Tačiau išlikusių 
dokumentų analizė rodo, kad apie 
miestui išskirtą teritoriją pradėta 
statyti medinė siena. J i kartu su 
6 bokštais turėjo apsaugoti miestą 48 
ir priėjimą prie pilies iš sausumos. 
Visus šiuos darbus nutraukė 1409 m. 
vasarą žemaičių sukilimas ir naujas 
Klaipėdos puolimas. P ilį kryžiuočiai 
apgynė, bet pradėti darbai mieste 
nutrūko, o už pilies buvę ūkiniai 
pastatai buvo sunaikinti. Žalgirio 
kautynių pralaimėjimas privertė 
kryžiuočius pasitraukti iš žymios 
dalies pagrobtų Žemaitijos žemių, ir 
Klaipėdos miesto statyba nustojo 
savo reikšmės.

1399— 1409 m.—  intensyviausios 
kryžiuočių statybos Klaipėdos pilyje 
laikotarpis. Tačiau kaip atrodė po 
šių perstatymų pilis, kiek pasikeitė 
jos planas ar dydis,—  nežinome. Ne
turime paskelbtų nei X V  a. pilies 
planų, nei inventorių. (Karaliaučiaus 
archyve buvę 1434, 1437 ir 1447 m. 
pilies inventoriai49, kuriuos minėjo 
E. Curkalovskis, liko nepaskelbti.)

Kaip atrodė dar kartą kryžiuo
čių perstatyta pilis, galime bent iš 
dalies įsivaizduoti iš 1535 m. pieši
nio, nes iki to laiko ji nebuvo kiek 
daugiau rekonstruojama. Tai turėjo 
būti kvadratiniame gynybinės sienos 
apjuostame kieme stovįs konvento 
tipo pastatas su žemais masyviais 
keturkampiais bokštais, kurių dvi
šlaičiai stogai matyti piešinyje. 
Bokštai nežymiai išsikišę į sienų iš

47 J. S e m b r i t z k i, Geschichte. . f p. 44—  
45.

48 E. Z u r k a l o w s k i ,  Studien zur Ge
schichte der Stadt Memel.. , „Altpreus- 
sische Monatschrift“, Bd. 43, p. 165.

49 E. Z u r k a l o w s k i ,  Neue Beiträge.. ,
„Altpreussische Monatschrift“, Bd. 46,
p. 101.

orę. Be to, maždaug pilies viduryje 
ik i 1546 m. stovėjo vienas didesnis 
keturkampis bokštas su aukštu ke
turšlaičiu stogu. P ilį juosė aukštas 
status pylimas.

Tamsias iš akmenų ir raudonų 
plytų mūrytas sienas paįvairino p il
ki ir balti iš tašyto kalkakmenio 
m ūryti langų ir durų rėmai. Apie 
tai, kad senosios kryžiuočių pilies 
langų ir durų angos mūrytos iš 
Kuršo ir Saremos salos atgabento 
kalkakmenio, užsimenama viename 
1547 m. dokumente.

Iš paskelbtų duomenų galime 
susidaryti vaizdą, kad pilis X V  a. 
pirmojoje pusėje —  po 1409 m. že
maičių puolimo —  stovėjo kiek ap
leista. Antai 1424 m. rugpiūčio 23 d. 
Klaipėdą aplankęs ordino maršalas 
nurodo, kad griovys apie miestą ir 
pilį yra beveik užslinkęs, «pereina
mas, kojų nesušlapus» 50.

P i l i e s  l i k i m a s .  Melno su
tartimi Klaipėda su trijų m ylių plo
čio sausumos ruožu buvo palikta 
kryžiuočiams ir 1425 m. spalio 15 d. 
ties Klaipėda mėginta nustatyti šią 
sieną. Lietuvos atstovai šias tris my
lias norėjo matuoti tiesiog nuo pi
lies mūrų, matyt, nerasdami kito 
žymesnio Klaipėdos ženklo. T ik  po 
derybų abi pusės susitarė tas tris 
mylias matuoti nuo pilies antrojo 
griovio 51. Taigi p ilį tuo metu supo 
bent du grioviai.

K ilus Kryžiuočių ordino valsty
bėje vidaus karui, žemaičiai 1455 m. 
paėmė Klaipėdą ir jos p ilį 52. Tačiau

50 Ten pat, p. 105— 106.
51 Ten pat, 104— 110.
52 A. S e m r a u ,  Beiträge zur Topograp

hie. . , p. 90. J. Zembrickio nurodoma šio 
įvykio data —  1459 m.—  yra klaidinga.
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tų pačių metų pabaigoje kryžiuo
čiams į pagalbą atėjusi Livonijos 
ordino kariuomenė išstūmė iš K la i
pėdos nesulaukusius paramos že
maičius 53. Livonijos ordino kariuo
menė čia išbuvo ik i 1468 m., ka
dangi buvo bijomasi pakartotino že
maičių puolimo 54.

X V  a. viduryje apardyta, mažai 
betaisoma, gana apleista pilis išsto
vėjo iki XVI a. T ik  X V I a. pirmojo
je pusėje, sustiprėjus jau pasaulie
tiškai Prūsijos valstybei, jos valdo
vai vėl atkreipia dėmesį į Klaipėdą, 
pradeda atgimti mintis apie su
sijungimą su Livonija. Klaipėda 
imama stiprinti —  ji turėjo tapti 
svarbiausia ir moderniausia Prū
sijos tvirtove. Praėjus maždaug 
120 metų nuo paskutinių kryžiuo
čių statybų, pilis vėl rekonstruoja
ma, pritaikoma naujiems karo tech
nikos reikalavimams.

Dar vienas didelis pilies persta
tymas rekonstravimas prasidėjo 
apie 1529 m. (tais metais minimi 
statybos darbai) ir užsitęsė daugiau 
kaip 30 metų. Bene pirmasis šio 
perstatymo dokumentus aptiko ir 
apie juos užsiminė E. Curkalovskis, 
tirdamas Klaipėdos bažnyčių istori
ją 55, o vėliau tų darbų detales pa
mini H. Erenbergas ir K. Forstroi- 
teris, koreguodamas kai kuriuos 
A. Zemrau teiginius 56.

Iš minėtų autorių archyvuose su
rastų ir paskelbtų duomenų sužino
me, kad nuo 1529 m. Klaipėdos pi

53 E r i c h  J o a c h i m ,  W a l t e r  H u 
b a t s c h ,  Regesta Historico-Diplomatica 
Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198—  
1525. Pars I, vol. 2, 1455— 1510, Göttingen, 
1950, p. 47 minimas pranešimas didžia
jam magistrui apie Livonijos ordino ka
riuomenės įsitvirtinimą Klaipėdos pilyje.

54 B. D u n d u l i s ,  Lietuva ir trylikos me
tų karas tarp Lenkijos ir Ordino (1454—

lyje vyko statybos darbai. Trūkstant 
statybinės medžiagos, 1529— 1538 m. 
buvo nugriauta viena mūrinė mies
to bažnyčia, o jos plytos, akmenys, 
čerpės ir dargi iškasti pamatų ak
menys sunaudoti statyboms pilyje. 
Perstatant pilį, 1546 m. nugriautas 
didysis keturkampis pilies bokštas, 
kuriame buvę hercogui skirti kam
bariai. Greičiausiai šis bokštas ma
tyti seniausiame —  1535 m.—  K la i
pėdos miesto ir pilies piešinyje. Gal 
būt, tuo metu buvo perstatyti ir kiti 
kampiniai pilies bokštai

1535 m. pilies piešinyje, vaizduo
jančiame iš esmės dar neperstatytą 
pilį, matome iškylančius dvišlaičius 
keturkampių bokštų stogelius. G ali
ma spėti, kad senus, konvento pilims 
būdingus, keturkampius bokštus 
X V I a. viduryje ir pakeitė moder
nesni apvalūs bokštai. Tur būt, tuo 
metu buvo pakeistos ir siauros 
aukštos gotikinių langų angos ke
turkampėmis, būdingomis renesanso 
epochai. Jas matome XVII a. vidu
rio pilies škice, kuris paskelbtas 
A. Zemrau. Langų angų pakeitimą 
iš dalies liudytų ir paskelbti duo
menys apie hercogo rūpinimąsi 
1547 m. gauti gero kalkakmenio 
perstatomos pilies durų ir langų 
angoms mūryti.

Pilies pastatų perstatymas re
konstrukcija buvo beveik užbaigtas 
iki 1559 m. Tais metais hercogo 
nurodymu prancūzas Klaudijus 
Dzonotijus paruošė planą piliai

1466 m.), Istorija, t. IX, Vilnius, 1968, 
p. 132— 133.

55 E. Z u r k a l o w s k i ,  Neue Beiträge..,
p. 110— 112.

56 K. F o r s t r e u t e r ,  Landkarten als Quelle
zur Baugeschichte.., p. 193— 194;
H. E h r e n b e r g ,  Die Kunst am Hofe 
der Herzoge von Preussen; šio darbo ne
pavyko gauti.
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planas (buvęs Karaliaučiaus archyve)

sustiprinti —  pastatyti tris kampinius 
bastionus; ketvirtasis kampinis bas
tionas galėjo būti pastatytas vėliau. 
Hercogo nurodymas greičiausiai ne
trukus buvo įgyvendintas, nes 
1598 m. plane pilis jau bastioninė. 
Klaipėdos pilis buvo viena iš pir
mųjų bastioninių pilių  Rytų Pabal
tijyje. Iš minėto plano matome, kad 
pilį juosė platus griovys, per kurį 
į jos pietvakarių kampe buvusius 
vartus ėjo medinis tiltas. Pilies iš
orinės gynybinės sienos ir kampiniai 
bastionai iš lauko buvo užpilti aukš
tu žemės pylimu. Bastionuose po 
tris frontalines ir dvi flangines šau
dymo angas, o tarp bastionų esan
čiose sienose —  po penkias šaudymo 
angas patrankoms. Apsupto mūrine 
siena kvadratinio kiemo viduryje 
stovėjo pilies pastatas su penkiais ap
valiais kampiniais bokštais; du iš jų

buvo pilies pietvakarių kampe, kur 
ėjo vartai į vidinį kiemą.

1598 m. planas sudarytas Bran
denburgo markgrafo Georgo Frid ri
cho pasiųstų J. Putkamerio ir 
H. P. Fukso, kurie turėjo apžiūrėti 
pilį ir numatyti, kaip ją sustiprinti. 
Plane pagrindinis dėmesys skirtas 
išoriniams įtvirtinimams, pilies pa
statai parodyti daugiau schematiš
kai 57. Tokia plano istorija kelia dar 
vieną klausimą: neaišku, ar plane 
vaizduojami įtvirtinimai, šaudymo 
angos ir t. t., jau buvo, ar tai tik 
pasiuntinių sudarytas projektas, ku
rį reikėjo dar iš dalies įgyvendinti.

Smulkesnių to laikotarpio pilies 
aprašymų trūksta. T ik  X V I a. pa
baigoje Kasparas Henenbergeris, ra
šydamas apie Klaipėdą, pažymėjo, 
kad pilis yra tvirtas pastatas, ap
juostas didžiuliu grioviu ir pyli
mu 58.

K ilus karo su Švedija pavojui 
XVII a. pradžioje, pilis buvo dar 
labiau stiprinama. Surasti archyvi
niai duomenys rodo, kad 1624 m. 
Klaipėdos pilis buvo apginkluota di
delėmis, iš Vilniaus pilies arsenalo 
paimtomis, patrankomis 59. 1627 m. 
Klaipėdos pilis buvo apjuosta dar 
viena žvaigždinių pylim ų eile, su
pilta didžiojo griovio išorėje, be to, 
čia buvo supilti papildomi bastionai, 
iškasta dar viena griovių eilė. Pana
šiais žvaigždiniais pylimais ir grio
viais apjuosiamas ir miestas60. Buvo 
padidinta pilies įgula, sukauptos 
maisto ir amunicijos atsargos. Ta
čiau, nepaisant visų šių priemonių, 
po 1629 m. paliaubų tarp Lietuvos—

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

57 A. S e m r a u, Beiträge zur Topo
graphie. ., p. 97.

58 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. 13
pateiktos K. Henenbergerio 1595 m. dar
bo ištraukos.

59 A. R a u 1 i n a i t i s, Klaipėdos senamies
čio architektūra ir sutvirtinimai, p. 344—  
346.

60 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. Į1O—  
112.
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Lenkijos ir Švedijos Klaipėda pate
ko į švedų rankas, kurie į ją įžen
gė 1629 m. lapkričio 23 d. ir išbu
vo joje 6 metus 61.

Po švedų pasitraukimo pilis bu
vo gerokai apleista, stovėjo beveik 
neremontuojama, apirusiais pyli
mais. 1660 m. pilyje kilo gaisras. 
Sudegė dalis pastatų, bet liko nesu
degęs pilies arsenalas. Po gaisro pi
lis pradėta atstatyti, tačiau 1667 m. 
vasarą, mieste kilus gaisrui, užside- 
degė šiaudiniai pilies pastatų stogai. 
Vėl dalis pilies pastatų sudegė, nuo 
karščio suskeldėjo bokštų sienos, 
tačiau arsenalą ir paraką pavyko iš
saugoti 62.

Rengiantis atstatyti p ilį po 
1660 m. gaisro, buvo sudarytas 
schematiškas jos pastatų planas, ap
skaičiuota, kiek reikės miško me
džiagos jai atstatyti, nurodyta kai 
kurių patalpų dydis, aukštis, jų pa
skirtis. Visa ši medžiaga iki antro
jo pasaulinio karo buvo Karaliau
čiaus valstybiniame archyve ir 
sudarė pagrindinį šaltinį pilies pa
statams apibūdinti63. Iš A. Zemrau 
paskelbtų 1660 m. duomenų matyti, 
kad pilies planas nuo X V I a. pabai
gos (1598 m. plane pažymėtosios pa
dėties) yra nepakitęs.

Pilies pastatas buvo keturių kor
pusų su uždaru kiemu viduryje. Pa
statas buvo apie 75 m ilgio rytų 
vakarų kryptim i64, tokio pat pločio 
rytiniame gale. Norint padidinti kie
mą ties vartais, o gal pačius vartus 
geriau apsaugoti, pastato pietvakarių 
kampe padaryta keturkampė iš-

61 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. 115.
62 A. S e m r a u, Beiträge zur Topo

graphie. ., p. 90— 91.
63 Ten pat, p. 97— 102.
64 Visi pastatų ir kiemų dydžiai nurodomi 

tik apytikriai; jie apskaičiuoti iš plano 
ar paskelbtų 1660 m. aprašymo duome-

40 pav. Klaipėdos pilies rekonstrukcijos 
(A. Zemrau) planas:

1 — vartai į vidinį kiemą, 2 — Kurfiursto bokštas, 
3 — Parako bokštas, 4 — Didysis bokštas, 5 — 
pietryčių bokštas, 6 — Mažasis Parako bokštas, 7 — 
bažnyčia, 8 — valgomasis (remteris) arba mokykla 
vidiniame kieme, 9 — apleistas šulinys, 10 — nau
dojamas šulinys. Tarp bokštų (2 ir 3), pirmajame 
aukšte, arklidės, tarp bokšto (3) ir bažnyčios (7) — 

arsenalas

piova. Pastato kampuose stovėjo 
apvalūs išorėn išlindę bokštai.

Kampiniai bokštai nevienodo dy
džio: didžiausias ir aukščiausias —  
šiaurės rytų bokštas (Didysis). Jis 
buvęs 6 aukštų, apie 15 m skers
mens viduje ir vienintelis su rūsiu. 
Pietvakarių bokštas, vadinamas 
Kurfiursto bokštu, ir šiaurės vakarų, 
vadinamas Parako bokštu, buvo 
vienodi —  keturių aukštų ir 11,3 m 
skersmens. Tuo tarpu į dešinę nuo 
vartų stovėjęs, Mažasis Parako, bu
vo mažiausias: apie 7,6 m skersmens 
viduje. Pietryčių kampe 1660 m. 
bokšto nebuvo. Galimas dalykas, kad 
jis sudegė su rytiniu korpusu tarp

nų, kur visi matmenys nurodomi sieks
niais (Rute) ir pėdomis (Schuh). Tačiau 
XVI— XVIII a. Vokietijoje vartoti įvai
raus dydžio sieksniai (nuo 100 iki 144 
colių ilgio). Dydžiai apskaičiuoti, pėdą 
prilyginus 31,4 cm (pagal A. ZemTau).



— 294 —

1629— 1660 m. ir buvo nugriautas. 
Tas apvalus pietrytinis bokštas pa
žymėtas 1598 m. plane; matome jį 
ir 1670 m. J. Naronskio piešinyje. 
Taigi po 1660 m. gaisro jis buvo 
atstatytas ir, atrodo, kad tokio pat 
dydžio, kaip ir vakariniai pilies 
bokštai.

Visų bokštų stogai aukšti, smai
li, kūgio formos.

Tarp bokštų buvę korpusai apie
12,5 m pločio. Pietinio korpuso va
karinėje dalyje, netoli Kurfiursto 
bokšto, buvo vartai (apie 3,75 m 
pločio) į pilies vidinį kiemą, šalia 
jų —  patalpos vartininkui, o virš 
jų —  ąžuolinė galerija ir įgulos pa
talpos. Beveik visą vakarinio kor
puso pirmąjį aukštą užėmė arkli
dės—  apie 37,5 m ilgio ir 8,5 m plo
čio bei 5,5 m aukščio, su skliautais. 
Virš arklidžių buvusios salės.

Žym i dalis šiaurinio korpuso (va
karinis galas 56,6 m ilgio) buvo pa
versta arsenalu. Tam pačiam rei
kalui, matyt, buvo naudojamas ir 
gretimas Parako bokštas. Virš arse
nalo —  salės. Rytinis arsenalo ga
las rėmėsi į buvusią pilies bažnyčią 
arba koplyčią, stovėjusią netoli D i
džiojo bokšto. Bažnyčia buvo apie 
13,2X18,2 m dydžio. Jos šiaurinis 
galas išsikišo į išorę beveik tiek pat, 
kiek ir kampiniai bokštai.

Salia Didžiojo bokšto buvo fog- 
to patalpos. Galimas dalykas, kad 
šio bokšto rūsyje buvo pilies kalėji
mas. Likusią rytinio korpuso dalį 
užėmė ūkinės patalpos. Panašiai ir 
pietinio korpuso dalis į dešinę nuo 
vartų skirta virtuvėms, kepyklai, 
maisto atsargoms laikyti ir kitiems 
ūkiniams reikalams.

Visi korpusai triaukščiai, daugu
mas patalpų, ypač pirmojo ir antro
jo aukšto, su skliautais. Langai bu
vę keturkampiai, durys į patalpas iš 
kiemo. Apie laiptus tarp aukštų

duomenų nėra. Galimas dalykas, jie 
buvo bokštuose. Stogai dvišlaičiai. 
Jeigu tikėsime Ch. Hartknocho pa
skelbtu (1684 m.) Klaipėdos miesto 
piešiniu, tai kai kuriuose korpusuose 
dar buvę aukšti frontonai.

Vidinis kiemas netaisyklingos 
formos —  kvadratas su keturkampe 
išpiova pietvakarių kampe; kiemo 
plotis rytiniame gale —  apie 57,8 m, 
o vakariniame gale —  tik 44 m. P i
lies kiemo ilgis rytų vakarų krypti
m i—  57,8 m.

Pietinėje kiemo dalyje stovėjo 
dar pora mažesnių pastatų. Vienas 
jų dviaukštis (apie 26 m ilgio), pa
suktas rytų vakarų kryptimi, vadi
namas valgykla (Remteriu) arba 
mokykla. Šalia jo, iš šiaurės, buvo 
apleistas, užterštas šulinys; geras 
šulinys su grandine ir prie jos pri
kaustytu kibiru buvęs tik kieme ša
lia virtuvių. Trečias šulinys —  už 
pastato, į pietryčius nuo vartų, ša
lia Mažojo Parako bokšto. Jis 
1660 m. buvo taip pat apleistas, už
terštas, stovėjo jau be kibiro ir be 
grandinės.

Aprašytasis pilies pastatas stovė
jo apie 93X93 m dydžio kieme, ku
rį juosė mūrinės sienos. Tarp jų ir 
pastato ėjęs tik 9 m pločio kiemo 
ruožas, kampuose ties bokštais bu
vęs dar siauresnis. Kiek didesnis 
kvadratinis kiemelis buvo tik ties 
vartais.

Bandomųjų kasinėjimų metu 
šiaurinėje kiemo dalyje prie gynybi
nės sienos rastas išlikęs grindinys su 
grioveliu vandeniui nutekėti. G a li
ma spėti, kad akmenimis buvo iš
grįstas ir vidinis kiemas.

Aptikta ir dalis šiaurinio korpu
so išorinės sienos pamatų (arsenalo). 
Jie mūryti iš stambių akmenų, įleisti 
į nejudintą gruntą ir siekia vandens 
lygį. Pamatai greičiausiai stovi ant 
sukaltų į gruntą polių ar rąstų grin-



41 pav. Rekonstruotas (A. Semrau) pilies rūmų šiaurinis fasadas

dinio, nes X IX  a., ardant pilies pa
matus, rasta ąžuolinių po lių 65. Pa
matai apačioje 2,5— 3 m storio. Ant 
šių plačių tvirtų pamatų apie 2,1 m 
storio šiaurinio korpuso sienos, mū
rytos taip pat daugiausia iš akmenų. 
Tik sienos paviršius mūrytas beveik 
išimtinai iš plytų. (Plytos 29,5 X  
X14X7,5 —  8 cm dydžio, be išilgi
nių braukų, būdingų Lietuvos ply
toms. Tačiau tarp griuvenų pilies 
teritorijoje rasta ir didesnių —  33—  
34 cm ilgio ir 16 cm pločio bei 
10 cm storio plytų, taip pat ir žy
miai mažesnių —  26X12X6,5 cm 
dydžio.)

Pastatuose rūsių nebuvo, nes jie 
stovi labai žemoje vietoje. Patalpų 
asla buvo greičiausiai bent šešiasde

šimt— septyniasdešimt cm aukščiau 
kiemo lygio.

Stogai dengti didelėmis —  apie 
21 cm pločio ir 2,5— 3 cm storio —  
plokščiomis čerpėmis. Jų ilgis —  iki
42,5 cm. Kai kurios dailiai profiliuo
tais galais. Lietuvių pilyse ir mies
tuose tokių čerpių dar neaptikta; 
jos žinomos X V — XVI a. Lenkijoje, 
Vokietijoje66. Kasinėjimų metu jų  
pasisekė surasti įmūrytų į aslą po 
bažnyčia buvusiose patalpose.

Bandomųjų kasinėjimų metu 
Klaipėdos pilies šiaurinėje dalyje 
nepasisekė surasti figūrinių plytų 
fragmentų, kurių tiek daug mūsų 
gotikinėse pilyse. Galimas dalykas, 
taip yra todėl, kad pilies durų ir 
langų angos buvo mūrytos ne iš
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65 R. M e y e r ,  Heimatkunde des Memelge- budowlanego XVI— XIX wieku, Księga
bietes, p. 92. ku czci Władisława Podlachy, Wroclaw,

66 M. G ę b  a r o w i e  z, Z dziejów przemysłu 1957, p. 143— 159.
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plytų, o iš tašyto kalkakmenio blo
kų. Užuominų apie tai yra X V I a. 
vidurio dokumentuose. Kalkakmenis 
statybai buvo gabenamas iš kaimy
ninio Kuršo 67.

Tokiu būdu Klaipėdos pilis ski
riasi nuo daugumos lietuvių pilių  
savo plano taisyklingumu (nuo 
XIII a. antrosios pusės ji keturkam- 
pio-kvadratinio plano), nes statyta 
lygumoje, nereikėjo prisitaikyti prie 
kalvos formos. Skiriasi kiek ir jos 
statyba. Čia apsieita be akmens 
skaldos tarpams tarp akmenų eilių, 
mūrui žymiai daugiau naudota ply
tų. Skiriasi čerpių forma. Langų ir 
durų angos mūrytos iš tašyto ak
mens.

Apie 1670 m. Klaipėdos pilis bu
vo ne tik atstatyta, bet pastatyta 
naujų pastatų. Tarp jų minimas 
dviejų sparnų vadinamasis komen
danto namas su žemu plokščiu sto
gu, turėjęs netgi įmūrytą datą 
(1670), žymėjusią jo pastatymo me
tus68. 1768 m. plane «komendanto 
namas» nurodomas šiaurės vakarų 
bastiono teritorijoje.

Maždaug to laikotarpio pilį tu
rėtų vaizduoti ir Ch. Hartknocho 
1684 m. paskelbtas Klaipėdos pieši
nys. Tačiau jame tiek miestas, tiek 
ir pilis pavaizduoti labai netiksliai. 
Pirmiausia piešinyje visai nėra Da
nės upės. Pilies pagrindiniai vartai 
pasukti į miestą, jos gynybinėse sie
nose yra keturi apskriti —  smailūs 
bokšteliai, iš pilies iškyla aukštesnis, 
didesnis keturkampis bokštas, kuris 
buvo nugriautas dar 1546 m. ir t. t. 
Tai tarsi kiek perdirbtas, kai kurio
mis detalėmis papildytas 1535 m. 
piešinys.

Atstatyta pilis 1678 m. lapkričio 
19 d. atlaikė gana didelės švedų ka
riuomenės puolimą. Tačiau, kai, 
priešui priartėjus, norėta sudeginti 
priemiesčius, kad lengviau būtų gin
ti miestą, ugnis iš jų persimetė ir į 
miestą, ir jis beveik visas sudegė 69.

Klaipėdos miestas, XVII a. pra
džioje apjuostas žemių žvaigždiniais 
pylimais bei grioviais, ir atstatyta 
pilis buvo viena iš svarbiausių Prū
sijos tvirtovių. Ir iš tikrųjų dar 
XVIII a. pradžioje kareiviai ir jų 
šeimos sudarė beveik pusę Klaipė
dos gyventojų (iš 3500— 1500). Bet 
pilis, tiesą pasakius, stovėjo beveik 
tuščia. Kareiviai gyveno mieste su 
šeimomis, versdamiesi amatais70. 
Į p ilį jie rinkdavosi patikrinimui ir 
apmokymui.

Maždaug nuo XVII amžiaus v i
durio Klaipėdos pilis buvo ir ka
lėjimu. Čia buvo kalinami ne tik 
didesni nusikaltėliai, bet vykdomi ir 
mirties nuosprendžiai, o 1735 m. pi
lies kieme pastatytos net ąžuolinės 
kartuvės71.

Klaipėdos miestas ir tvirtovė vėl 
imta stiprinti 1756 m. vasarą, kada 
kilo naujo karo grėsmė. Buvo at
naujinti senieji, miestą ir p ilį juo- 
sę, pylimai, supilti nauji. Miestą ap
juosė ištisa žvaigždinių pylim ų ir 
žemių bastionų sistema. Apie pilį, 
jos kanalo išorinėje pusėje, irgi bu
vo įrengti įvairūs sutvirtinimai. 
Klaipėda buvo apginkluota 80 pa
trankų, bet... turėjo tik 24 artile
ristus ir labai mažai parako. Todėl, 
kai 1757 m. birželio 29 d. rusų ka
riuomenė ir  laivynas apsupo K la i
pėdą ir liepos 1 d. pradėjo ją ap
šaudyti iš patrankų, ji nepajėgė

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D

67 A. T u u 1 s ef Die Burgen.., p. 162. 70 J. S e m b r i t z k i, Geschichte.., p. 215—
68 J. S e m b r i t z k i ,  Geschichte.., p. 168. 217.
69 Ten pat, p. 169. 71 Ten pat, p. 135.
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kiek daugiau pasipriešinti ir jau 
liepos 5 d. pasidavė72.

Yra išlikęs šį 1757 m. birželio 
29— liepos 5 d. mūšį vaizduojąs rai
žinys 73. Jame matyti visa sudėtin
ga pilies ir miesto pylim ų sistema. 
Tačiau šiame plane pavaizduotas 
pilies užstatymas neatitinka nei se
nesnių (1598 m. ir 1660 m.), nei vė
lesnių (1768 m.) pilies planų.

Klaipėda ir jos pilis daugiau 
kaip 5 metus išbuvo rusų kariuome
nės rankose. Įgula pasitraukė tik po 
taikos sutarties sudarymo 1762 m. 
rugpiūčio 6 d.74

Atrodo, kad 1757— 1762 m. pilyje 
buvo statomos patalpos kariuome
nei ar jos gurguolėms, atliekami kiti 
darbai. Tai matyti iš 1768 m. plano, 
kuriame pilis —  vėl be pietryčių 
bokšto, o prie pagrindinių korpusų 
išorėje pristatyti siauri ilgi priesta
tai. Vienas toks priestatas pristaty
tas prie pilies arsenalo, kiti —  prie 
rytinio, pietinio ir vakarinio korpu
sų. Greičiausiai tai buvo vienaaukš
tės medinės patalpos. Panašūs prie
statai pažymėti ir kieme prie gy
nybinės sienos šalia pilies vartų.

P i l i e s  n u g r i o v i m a s .  Pa
sibaigus karui ir iš pilies pasitraukus 
rusų kariuomenei, ji keliolika metų 
stovėjo tuščia. Nenaudojami pilies 
pastatai pamažu pradėjo irti, griūti, 
o neprižiūrimi pylim ai ir grioviai —  
užslinkti. Senosios pilies įtvirtinim ai, 
tobulėjant karo technikai, buvo ne
reikalingi, sunkiai pritaikomi. Todėl 
nustota jais rūpintis, o vėliau, norint 
iš buvusios pilies dar gauti pajamų, 
imta pardavinėti jos pastatus.

Jau 1770 m. Vokietijos valdovas 
Fridrichas Didysis įsakė nugriauti

Klaipėdos pilies didžiojo griovio iš
orėje esančius įtvirtinimus. Tada bu
vo užpilti ten buvę mažesni grioviai 
ir išlyginti pylimai. Atsiradę tų įtv ir
tinimų vietoje sklypai šalia pilies bu
vo parduodami ir išnuomojami. Tuo 
pačiu metu panašiai buvo pasielgta 
ir su miestą supusiais grioviais ir py
limais.

1783 m. buvo įsakyta parduoti li
kusius dar išorinius pilies gynybinius

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

72 Ten pat, p. 255— 256. mo vystymasis", Lietuvos TSR architektū-
73 Planas paskelbtas A. Spelskio „XVI—  ros klausimai, t. HI, p. 261.

X X  a. pradžios Lietuvos miestų planavi- 74 J. S e m b r i t z k i, Geschichte.., p. 263.
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įrengimus, taip pat parduoti apgriu
vusius pilies pastatus nugriovimui. 
Taip prasidėjo pilies pastatų ardy
mas. Jis vyko palaipsniui ir truko 
80 metų. Senieji pilies pastatai, gy
nybinės sienos, vartai buvo griauna
mi vienas po kito ir perkami kaip 
statybinė medžiaga.

Nusipirkusieji griovė ne tik pa
status, jų sienas, bet lupo ir pamatų 
akmenis. Išliko žinių, kad, ardant 
pilies pastatus, aptikta tašytų ąžuoli
nių rąstų, stambių plytų, labai daug 
gyvulių, ypač šernų, kaulų. Tuo bū
du dalies pastatų neliko net pamatų. 
Šiandien jau nebeįmanoma nustatyti 
kai kurių pastatų nei buvusio dydžio, 
nei jų plano. Tai patvirtino ir bando
mieji kasinėjimai 1968 m. rudenį. 
Antai buvo aptikti gerai išlikę šiau
rinio pilies korpuso šiaurinės sienos 
pamatai. Tuo tarpu pietinės, nuo v i
dinio kiemo, sienos pamatų vietoje 
buvo tik platus griovys, kurio dugne 
vos kai kur tėra išlikusi apatinė ak
menų eilė.

1815— 1821 m. dar buvo du seni 
pilies bokštai, kurie, kaip tada spė
jama, buvę pastatyti ordino laikais. 
Prie vieno iš šių bokštų tebebuvo iš
likęs senas pastatas (matyt, vienas 
korpusas ar jo dalis). Pasakojama, 
kad šiame pastate kadaise buvusios 
pilies komtūro patalpos. Tebestovėjo 
dar 1670 m. išmūrytas vadinamasis 
komendanto namas ir kažkoks kitas 
senas pastatas šiaurinėje pilies daly
je (greičiausiai tai XVII— XVIII a. 
buvusi pilies bažnyčia). Dar stovėjo 
ir pilies vartai, ir dalis gynybinių 
sienų.

Visus šiuos pilies griuvėsius tu
rėjo matyti tuo metu Rytprūsių pi
liakalnius ir pilių griuvėsius lankęs,

aprašinėjęs ir piešęs topografas G ui
se. Tačiau Klaipėdos pilies griuvėsiai 
jo dėmesio kažkodėl nepatraukė. 
Guisės rankraščiuose, patekusiuose 
į «Prūsijos» muziejų, niekas nemini 
Klaipėdos pilies griuvėsių aprašo ir 
piešinių. Nežinome ir kitų X IX  a. 
pradžios pilies griuvėsių aprašymų 
ar piešinių.

Tuo tarpu likusieji pastatai pa
mažu, bet sistemingai buvo griauna
mi. Antai 1840 m. buvo nugriauti 
pilies vartai bei prie jų stovėję pa
statai ir gynybinė siena. Iš nugriau
tų sienų išlupta ir parduota apie 
60 000 plytų. 1843 m. nugriaunamas 
vienas iš dviejų pilies bokštų ir vie
nas iš pastatų. 1866 m. nugriaunamas 
paskutinis Klaipėdos pilies bokštas, 
seniau buvęs kalėjimu. Atrodo, kad 
paskutinis buvo nugriautas D idy
sis —  šiaurės rytų pilies bokštas. Tuo 
metu nugriaunamas ir vadinamasis 
komendanto namas. Taip prieš šimtą 
metų nuo žemės paviršiaus pranyko 
paskutinieji šios pilies mūrai, sunai
kintos paskutinės jų architektūrinės 
detalės. Po dvidešimt-trisdešimt me
tų pradėję domėtis Klaipėdos p ili
mi A. Beticheris, K. Levis of Mena- 
ras ir kiti tyrinėtojai jau nieko nega
lėjo pasakyti apie jos architektūrą, 
buvusius pastatus, neliko duomenų 
apie jos puošybinius elementus75.

1866— 1888 m. dar kartą buvo 
bandoma Klaipėdą paversti modernia 
tvirtove. Pradėta statyti fortai miesto 
apylinkėse ir nerijoje ties miestu. 
Buvo nutarta tvirtovei panaudoti ir 
buvusios pilies teritoriją. Tada išly
ginta pilies vieta, pradėtas aukštinti 
pilį juosęs žemių pylimas. Pilies 
šiaurės vakarų ir šiaurės rytų kam
puose stovėję dideli fortai perstatyti,

75 A. B o e t t i c h e r ,  Die Bau- und Kunst- r i t z k i ,  Memel im neunzehnten Jahrhun-
denkmäler in Litauen, p. 85; J. Semb-  dert, p. 142.
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43 pav. Klaipėdos pilis ir jos aplinka 1768 m. (J. Zembritskis)

užpilti storu smėlio sluoksniu. Buvo 
užpilta ir dalis nugriautų pilies pa
matų.

Kadangi tuo metu statybos vyko 
ir pilies teritorijoje —  fortuose ir 
nerijoje, tai iš to laiko išliko pasako
jimai, kad iš pilies eina urvas po ma
riomis iki nerijoje esančio forto. La i
kui bėgant pasakojimai kito. Pamažu 
plito aiškinimas, kad tokį p ilį ir ne
riją jungiantį urvą išmūriję švedai, 
tik jie paslėpę įėjimą požemyje...

Nutraukus numatomus pilies te
ritorijos pertvarkymo ir karo reika
lams pritaikymo darbus, X IX  a. 
pabaigoje nulyginta ir didelė dalis 
buvusių pilies pylimų. Jų žemės iš
vežtos gretimos teritorijos paviršiui 
pakelti. Išlyginta pilies vieta virto 
keturkampiu sklypu, kurį juosė 
griovys ir šiaurės vakarų bei šiau
rės rytų kampuose pastatyti fortai.

Neprižiūrimas ir nebetvarkomas 
pilies griovys X IX  a. pabaigoje pra
dėjo užslinkti, ypač iš rytų ir pie
tų. Jau X X  a. pradžioje jis buvo 
lengvai perbrendamas.

X X  a. pradžioje prie šiaurės va
karų forto pilies teritorijos pakraš
tyje buvo pastatytas mūrinis jacht
klubo pastatas. Tarp pilies ir marių 
esančiame plote išaugusios laivų re
monto dirbtuvės ir jachtklubas buvo 
suinteresuoti, kad pilies griovys ne- 
užslinktų. Todėl iš šiaurės ir vakarų 
pilį juosusio griovio dalis išliko. Tuo 
tarpu likusi tuščia nenaudojama pilies 
teritorija stovėjo iki hitlerinės oku
pacijos, kada žymioje jos dalyje buvo 
pastatyti laivų remonto gamyklos ce
chai, o fortai paversti priešlėktuvinė
mis slėptuvėmis. Pilies kiemo centre 
buvo iškastas vandens rezervuaras, 
o visa teritorija išvagota griovių
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vandentiekiui ir kanalizacijai. Pa
galiau šiaurės vakarų pilies teritori
jos dalyje iškasta gili, apie 30 m 
skersmens, duobė ir joje išbetonuota 
aikštė sunkiems priešlėktuviniams 
pabūklams. Atliekant šiuos darbus, 
sunaikinta didelė dalis pilies pasta
tų pamatų, likusi pilies teritorija ta
po beveik neprieinama platesniems 
archeologiniams tyrinėjimams.

Atrodo, turėtų būti dar išlikę da
lies bažnyčios ir Didžiojo bokšto 
pamatų, o, gal būt, ir kai kurių k i
tų pastatų žymių. Pilies įgulos bui

čiai pažinti įdomiausių duomenų tu
rėtų duoti pietinio ir gal rytinio 
korpuso aplinkos tyrinėjimai, nes jie 
daugiausia naudoti ūkiniams reika
lams. Tuo tarpu šiauriniame korpu
se buvo arsenalas ir bažnyčia. Todėl 
čia buitinės medžiagos mažiausia.

Galimas daiktas, kad kada nors 
pavyks išaiškinti, kas X IX  a. K la i
pėdoje buvo pastatyta iš nugriautų 
pilies pastatų akmenų ir plytų. Šiuo
se pastatuose galima būtų paieškoti 
pilies architektūrinių detalių, ypač 
iš tašyto akmens.
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