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Archeologinių kasinėjimų raida Vilniaus pilių teritorijoje 
 

Stanislovas Patkauskas 

 

Pranešimo santrauka 

 

Vilniaus pilių valstybinio rezervato teritorija tyrinėta netolygiai, ne visuomet sistemingai ir 

planingai. Darbų pradžia laikytini 1900 m., kai pietinėje Katedros aikštės dalyje buvo kasama duobė 

carinės Rusijos imperatorės Jekaterinos II paminklo pamatams. Šioje vietoje apie 2 m gylyje rastas 

akmenų grindinys, o po juo buvo du stori griuvenų sluoksniai. 3,6 m gylyje aptikti apipuvę rąstai ir 

iš šiaurės rytų į vakarus einąs 1 m pločio ir 1,5 m aukščio požeminis kanalas (greičiausiai 

kolektorius) su 1 m storio sienomis, mūrytomis iš plytų ir akmenų. Kasant šią duobę rasta daug 

įvairių plytų, koklių gabalų, puodų šukių, molinių pypkių, pentinas ir įvairūs kiti geležiniai daiktai. 

1908 m. Senojo arsenalo teritorijoje, tuometinių kareivinių vietoje vykdyti statybos ir kiemo  

tvarkymo darbai, kurių metu aptikta senų mūrinių statinių liekanos, įvairių XVII-XIX a. radinių.  

1922 m. archeologinius kasinėjimus vykdė Vilniaus mylėtojų draugija, bandžiusi išvalyti  

griuvenas iš Aukštutinės pilies vakarinio bokšto. Darbų metu rasta glazūruotų koklių ir figūrinių 

plytų. Trūkstant lėšų darbai nutrūko ir buvo atnaujinti tik 1930 m. kartu su prasidėjusiais 

konservavimo darbais. Tuomet griuvenos šalintos ties pietiniu bokštu, gynybine siena, ties rytinėje 

aikštelės dalyje esančio pastato pamatais. Tačiau  darbai buvo atliekami neatsakingai, nerūpestingai, 

ne visada rinkti radiniai. Kilus visuomenės nepasitenkinimui darbai nutrūko. Jie pratęsti 1936 m., 

tačiau vėl nekokybiškai, be atodairos nukasant XVI a. sluoksnius. 

Visi šie darbai sunkiai gali būti pavadinti moksliniais tyrimais, tačiau jie tapo daugiau kaip 

šimtametės tyrimų istorijos dalimi. 

Profesionalaus archeologų dėmesio teritorija sulaukė 1933 m., kai lenkų archeologai H. ir V. 

Holubovičiai pradėjo tirti Bekešo kalno aplinką (darbai vyko ir 1939 m.), kur aptikta net 6 

sudegusių XII-XIV a. medinių pastatų fragmentai. 1933 m. ieškota Šv. Onos-Barboros bažnyčios 

liekanų, o 1938 m. pradėti Katedros aikštės tvarkymo darbai bei tyrimai. Aptiktos gynybinės sienos 

liekanos, pastatų rūsiai, dar giliau – medinių namų ir kelių likučiai.  

1938 m. į Gedimino kalno tyrimus įsitraukė Varšuvos universiteto archeologė A.Ketlinska, o 

nuo 1940 m. Aukštutinę pilį ėmėsi tirti H. ir V. Holubovičiai, kurie šiauriniame aikštelės pakraštyje 

aptiko iki 6 m storio kultūrinį sluoksnį. 

Beįsisiūbuojančius archeologinius tyrimus pristabdė nugriaudėjęs Antrasis pasaulinis karas. 

Darbai atnaujinti tik 1955 m., kai archeologai V. Daugudis Gedimino kalno pietinėje papėdėje 

atidengė gynybinės sienos fragmentus, o A. Tautavičius 1955–1956 m. kasinėjo Stalo kalno ir 

Dainų slėnio aplinkoje. Deja, sovietų valdžia tyrimų baigti neleido, nes jie vyko statybinių bei 
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žemės lyginimo darbų metu. Nors tirtas tik viršutinis horizontas, bet tyrimų autorius jį priskyrė XIV 

a., aptiko to meto medinio užstatymo fragmentus. 

1955 m. tyrimo darbai atnaujinti ir Žemutinės pilies šiaurės vakarinėje dalyje (vadovas 

A.Tautavičius). Kelių kasinėjimo sezonų metu (iki 1961 m.) ištirtas beveik 2000 kvadratinių metrų 

dydžio plotas, aptiktos Šv. Onos, o vėliau Šv. Onos-Barboros bažnyčių liekanos, medinių XVI a. 

pastatų fragmentai, daug statybinės keramikos, kitų radinių. 

Archeologinius tyrimus Žemutinės pilies teritorijoje kurį laiką sąlygojo įvairūs statybų darbai: 

1964 m. tiesta šiluminė trasa (A. Tautavičius), 1977 m. klotas elektros kabelis į vakarinį 

Aukštutinės pilies bokštą (P. Tebelškis), 1979 m. vykdyti vakarinės Gedimino kalno papėdės 

atraminės sienos tvirtinimo darbai (S.Patkauskas). 

Nuo 1987 m. Valdovų rūmų teritorijoje pradėti išsamūs, plačios apimties, ilgai trukę tyrimai. Jų 

metu atkastos ir ištirtos Gediminaičių, Jogailaičių, Vazų dinastijų atstovų rūmų liekanos, surinkta 

ypatingai gausi archeologinių radinių kolekcija, sukaupta neįkainojama mokslinė medžiaga. 

Vilniaus Arkikatedroje dar prieškario metu pradėti tyrimai ilgą laiką buvo susiję su inžineriniais 

ir geologiniais pamatų tvirtinimo darbais. Praėjus dviems dešimtmečiams pastato sienose pastebėjus 

naujus įtrūkimus, gelbėjimo, o kartu ir tyrimo darbai suintensyvėjo 1969 metais. Jie užtruko iki 

1976 m., vėliau pratęsti iki 1988 m., o 2003–2004 m. vėl grįžta prie archeologinių ir architektūrinių 

tyrimų Kapitulos kriptoje. Per visą šį laikotarpį Arkikatedros požemiuose pasidarbavo archeologai 

A. Lisanka, I. Jučienė, architektas N. Kitkauskas. 

Katedros aikštėje tarpukario laikotarpiu vykdytų žemės kasimo darbų metu nustatyti  

kanalizacijos trasų pjūviai, o 1938–1939 m. kasinėjimų rezultatai trumpai pateikti spaudoje (V. 

Kieškovskis).  1941 m. J. Puzinas ėmėsi tirti 50 kvadratinių metrų plotą ties Vyskupų rūmais. 1964 

m. A. Tautavičius ties Šv. Kazimiero koplyčia darbavosi iki 4,2 m gylio, o prie Vyriausiojo 

tribunolo rūmų iki 3,8 m. Abiem atvejais jis aptiko medines statybų liekanas. Nejudintas gruntas 

Katedros aikštėje pasiektas 4,9 m gylyje tik 1996 m. kasinėjant paminklo Gediminui vietoje 

(archeologas G. Abaravičius). Archeologinius tyrimus šioje teritorijoje dar atliko V. Daminaitis, K. 

Katalynas, G. Rackevičius. 

Kalnų parko teritorijoje gausiau tyrinėta Kreivosios pilies vieta Trijų Kryžių (Plikajame) kalne. 

1988, 1989, 1991 m. archeologas V. Daugudis nustatė, kad ankstyviausių radinių amžius šioje 

vietoje siekia III–II tūkstantmetį pr. Kr. Jis išskyrė tris Plikojo kalno fortifikacijos etapus, pateikė 

gynybinių sienų rekonstrukcijas. Jaunesnioji archeologų karta – D. Misiukaitė, K. Katalynas, S. 

Sarcevičius, A. Vaicekauskas ir kt., dirbę Kalnų parko teritorijoje, o taip pat Rezervato Šiaurės 

vakarinėje dalyje sukaupė informacijos, kuri leidžia teigti, kad dešiniajame Vilnios krante plytėjo 
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piliakalnis, datuojamas I tūkstantmečio pradžia – 1390 m., su papiliais (Bekešo kalnas, Stalo kalnas, 

Dainų slėnis), kuriuose tuo metu kūrėsi gyvenvietė su mediniais statiniais. 

Didelį postūmį turimos informacijos sisteminimui, Vilniaus genezės koncepcijos suvokimui, 

reljefo pokyčių vertinimui padarė Rezervato direkcijos inicijuoti kompleksiniai tyrimai Kalnų parko 

teritorijoje 2008-2011 m. Jų metu taikytas tarpdisciplininis metodas: paleoreljefo pokyčiams 

fiksuoti – geofizinis, istoriniams bei kartografiniams šaltiniams interpretuoti – urbanistinis ir 

galiausiai, dalyvaujant archeologui (S. Sarcevičius), buvo gręžiami gręžiniai vietose, parinktose 

pagal išskirtas geomagnetines anomalijas. 

 

2013 m. Šventaragio gatvėje vykusių archeologinių tyrinėjimų atradimai 

Vitalija Veževičienė 

 

Pranešimo santrauka 

 

2013 m. kovo–gegužės mėn. pietinėje Valdovų rūmų prieigoje, Šventaragio gatvėje bei 

šalimais esančiame skvere, gatvės rekonstrukcijos ir inžinerinių tinklų renovacijos vietose  buvo 

atlikti archeologiniai tyrimai. Jų metu žvalgytas ir tyrinėtas apie 2413,21 m
2
 dydžio bendras 

plotas. Šiame  pranešime glaustai bus pristatyti svarbiausi atradimai. 

Kasinėjimų metu vakarinėje gatvės atkarpoje  lokalizuota istoriniuose šaltiniuose minimos 

Šv. Magdalenos gatvės šiaurinė linija, buvęs jos  lygis ir mūrinių pastatų liekanos. Iki šiol apie 

šią gatvę buvo žinoma tik iš kartografinių ir rašytinių šaltinių. 

Sandūroje su Pilies gatve maždaug 4 m gylyje nuo esamo paviršiaus aptiktos mūrinio tilto per 

Vilnią liekanos. Tiltas, jungiantis pilį su miestu pirmą kartą minimas 1495 m., o privilegiją statyti 

mūrinį tiltą valdovas 1529 m. išdavė  Albertui Goštautui. Iki šiol buvo žinoma tik šiaurinė tilto 

atramos vieta aptikta ankstesnių tyrimų metu. Tilto lokalizacija neabejotinai padeda patikslinti 

kadaise  dabartine gatve tekėjusios Vilnios senvagės pietinio kranto liniją. Skvero teritorijoje, 

aptiktos XIV a. gynybinės sienos, juosusios valdovo pilį, liekanos. Pilies, Barboros Radvilaitės ir 

Šventaragio gatvių sandūroje, atidengtos rokitų vienuolyno, pradėjusio veikti XVIII a. pradžioje, 

rūsių ir pamatų liekanos. 

Prie svarbių archeologinių atradimų priskiriami ir aptiktieji mediniai kolektoriai bei mediniai 

vamzdžiai, kurie atliko itin svarbią vandens surinkimo, drėgnos vietovės drenažo ir vandens 

tiekimo funkciją. Dalis šių atidengtų kolektorių iki šiol surenka  lietaus vandenis. Siekiant 

tikslesnio jų datavimo, atrinkti medinių konstrukcijų pavyzdžiai ištirti dendrochronologiniu 



Konferencija „Naujausi archeologiniai tyrinėjimai Vilniaus pilių teritorijoje ir greta jos“ 2015-05-21 

 

metodu.  Taip pat aptikti ir XIX a. pab.–XX a. pr. mūriniai kolektoriai. Vienos jų atšakos 

statybos metu buvo suardytos XVI a. tilto atrama. 

Tyrinėjimai suteikė naujų žinių apie Pilies pietinės prieigos urbanistinės struktūros kaitą. 

 

Numizmatiniai ir sfragistiniai radiniai iš Šventaragio g. tyrinėjimų 
Linas Kvizikevičius 

 

Pranešimo santrauka 

 

Kiekvieno naujo archeologinio objekto tyrinėjimai neabejotinai suteikia naujos informacijos 

apie praeities procesus  bei jų dinamiką. Istorines žinias ypač papildo duomenys gauti tiriant 

didelius istorinius demografinius, ekonominius ir urbanistinius centrus. Praeities pažinimo 

kontekste Vilnius ne išimtis. Nauji kasinėjimai, jeigu kartais ir nebūna gausūs ypač retais radiniais, 

tai jų visuma arba kompleksas, papildo konkrečios miesto vietos praeities vaizdą ir teikia galimybę  

jį  tiksliau rekonstruoti. Šio pranešimo tikslas - pristatyti monetų, skaičiavimo žetonų ir švininių 

antspaudų (plombų) radinius bei juos įvertinti Vilniaus senamiesčio tyrinėjimų kontekste. 

Atliekant tyrinėjimus Šventaragio gatvėje surastos 182 vnt. XVII–XIX a. monetos, du XVI a.  

skaičiavimo žetonai bei 34 vnt. plombos. Vilniaus senamiesčio kasinėjimų kontekste šis radinių 

skaičius, nėra itin didelis jeigu jį palygintume su ištirto ploto dydžiu. Pavyzdžiui,  2004 m. Malūnų 

g. 4  tirtame 402 m
2
 plote aptikta 115 vnt. XVII a. II pusės–XX a. II pusės monetų, 4 vnt. XVII–

XIX a. švininių antspaudų- plombų
1
. 2011 m. Ligoninės g. sklype Nr. 3 tirtame 125,8 m

2
 plote 

aptiktos 84  vnt. XVII–XX a. monetos
2
. 

Tarp Šventaragio g. minėtos rūšies radinių pasitaikė ypač retų visoje Lietuvoje aptinkamų 

monetų. Didžiausia staigmena buvo auksinė moneta – Jungtinės Nyderlandų Provincijos, 1804 m. 

Olandijos dukatas; sidabrinės XVIII a. II p. Rusijos ir kitų valstybių sidabrinės monetos. Aptikti 

Jono Kazimiero varinių šilingų lobio likučiai; žymiausios Europoje Niurbergo skaičiavimo žetonų 

meistrų produkcijos pavyzdžiai bei kitos smulkaus nominalo atsiskaitymo priemonės. Visi šie 

radiniai atspindi mieste vykusius piniginius santykius bei suteikia naujų žinių apie prekybinius 

kontaktus. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Kvizikevičius L., Sarcevičius S. 2004 m. tyrinėjimai Vilniuje, Malūnų gatvėje 4 / Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

2010 m. Vilnius. 2011, p. 445-448. 
2
 Veževičienė V. Ligoninės g. 3/ Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 m. Vilnius. 2012, p. 522-528. 
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Stalo piliakalnio šiaurvakarinės papėdės aplinkos žvalgomieji archeologiniai 

tyrimai 2014 metais 

Zenonas Baubonis, Martyna Remenčiūtė, Jonas Stankus 

 

Pranešimo santrauka 

 

2014 m. gegužės mėn. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Stalo piliakalnio 

šiaurvakarinės papėdės aplinkoje (sklypo adresas Olandų g. 21 A). Tyrimų metu ištirti 5 plotai, iš 

viso tyrimų metu ištirtas 142 m
2
 plotas. Plotuose Nr. 1 ir Nr. 2 aptiktos pastatų, greičiausiai šioje 

teritorijoje stovėjusių XIX a. pabaigoje XX a. pirmoje pusėje, liekanos. Archeologiškai vertingas 

kultūrinis sluoksnis suardytas statant ir eksploatuojant pastatus, bet jis matomas perkasų sienelėse, 

besitęsiantis už tirtų plotų ribų. 

Plotuose Nr. 4 ir Nr. 5 fiksuotas 250–360 cm storio kultūrinis sluoksnis, didžioji jo dalis 

supilta XIX–XX a. lyginant teritorijos reljefą, bei nukasant buvusią kalvą (Ploto Nr.3 vieta). 310–

330cm gylyje plote Nr. 4 ir 100–120 cm gylyje plote Nr.5 fiksuotas tamsiai pilkos spalvos 20–40 

cm storio kultūrinis sluoksnis, kuriame aptikti žmogaus veiklą liudijantys artefaktai – degėsiai, 

keramika. Pagal aptiktą medžiagą sluoksnis galėtų būti siejamas su kreivosios pilies egzistavimo 

laikotarpiu, t. y. XIII–XIV a. 

 

  

Reikšmingi 2014 m. archeologiniai tyrinėjimai LDK Valdovų rūmų rytiniame 

korpuse  

Povilas Blaževičius, Albinas Kuncevičius, Egidijus Ožalas  

 

Pranešimo santrauka 

 

2014 m. pabaigoje buvo atliekami paskutiniai planuoti, su rūmų atstatymu sietini, archeologiniai 

tyrinėjimai LDK Valdovų rūmų teritorijoje. Nedidelės apimties kasinėjimai vyko rytinio Valdovų 

rūmų korpuso šiaurinio priestato rūsiuose „U“ ir „W“. Nors tyrimų plotas tebuvo vos 30 kv. m., jų 

rezultatai įdomūs ir reikšmingi. Bendra Vilniaus universiteto ir Nacionalinio muziejaus LDK 

Valdovų rūmai tyrėjų komanda fiksavo 2–5 m storio kultūrinius sluoksnius su vertingais I m. e. 

tūkstantmečio pabaigos ir XIV–XVIII a. radiniais. Tyrimai papildė Nacionalinio muziejaus LDK 

Valdovų rūmai fondus unikaliausiais viduramžius menančiais eksponatai, o archeologinės 
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medžiagos analizė praplėtė žinias apie pilies gyventojų kasdienybę, medinių XIV–XV a. pastatų ir 

jų įrengimo įvairovę, gynybinių įtvirtinimų raidą ir kt. Surinkti vertingi kultūrinių sluoksnių 

mėginiai parazitologų bei paleobotanikos specialistų dar vis analizuojami, stengiantis atkurti 

užterštumo ir gamtinės aplinkos kaitą.  

 

Archeologiniai tyrimai Sereikiškių parke  

Mindaugas Mačiulis 

 

Pranešimo santrauka 

 

    Tyrimų metu ištirta 3500 kvadratinių metrų teritorija. Jų metu surasta ir inventorinta 9115 

keramikos fragmentų, 1089 koklių fragmentai, 275 stiklo pavyzdžiai, 115 įvairaus laikotarpio 

šaudmenų pavyzdžių, 607 individualūs radiniai, 791 moneta, 183 plombos. Radiniai perduoti į 

LNM, daugiau kaip 100 kg osteologinės medžiagos tyrimams perduota dr. Giedrei Piličiauskienei.  

Atlikus tyrimus nustatyta, kad P, PR, centrinė, R bei ŠR parko dalys iki XIX a. II pusės vykusių 

parko rekonstrukcijų metu čia intensyviai apgyvendintos nebuvo, ūkinė veikla nebuvo aktyviai 

vykdyta. Tyrimų metu šioje parko dalyje surastas nedidelis kiekis buitinės keramikos, koklių, 

nefiksuotas intensyvus užstatymas bei kultūrinis sluoksnis. Šioje dalyje surasti sienos fragmentai 

yra buvę vienuolių bernardinų statytos ūkinės tvoros likučiai. Greičiausiai tvora juosė šioje vietoje 

buvusius tvenkinius. Iki XIX a. II pusės buvęs kalvotas vietovės reljefas buvo suformuotas 

besikeičiančios Vilnios vagos. Aiškiai išsiskiria 60–80 cm storio XIX a. II pusės kultūrinio 

sluoksnio horizontas. Tuomet nutarus miesto parką renovuoti bei carinei valdžiai jį perėmus iš 

bernardinų vienuolių, parko P dalis (beje, kaip ir visas parko paviršius) buvę performuoti – kalvotas 

paviršius užpiltas ir išlygintas atvežtiniu gruntu (statybiniu laužu iš įvairių Vilniaus vietų). Šios 

rekonstrukcijos metu mediniais poliais (2011 m. žvalgomųjų tyrimų metu atidengta krantinės 

tvirtinimo polių eilė) sutvirtinta dabartinė Vilnios priekrantė, o pati krantinė išgrįsta rieduliais. 

Įdomios ir tvenkinio transformacijos. Panašiu laikotarpiu – pačioje XIX a. pabaigoje – XX a. 

pradžioje pagal 1886–1888 m. parengtą A. Strauso ir inžinieriaus Jasinskio projektą iki tol buvęs 

gerokai mažesnis tvenkinys praplatintas, suformuoti lėkšti šlaitai, dugnas, pakrantės išgrįstos 

rieduliais. XX a. II pusėje tvenkinyje įrengtas vandens surinkimo kolektorius, dugne bei šlaituose 

buvę rieduliai užpilti smėliu, polietilenu, asfaltu, taip pat pastatinti šlaitai, kiek performuoti ir užpilti 

žemėmis tvenkinio kraštai. Kad pastatinti šlaitai nenuslinktų, visu tvenkinio perimetru jo šlaituose 

įrengti betoniniai borteliai. Parko centrinėje dalyje tirtose perkasose (kai kurios perkasos tirtos 

užpiltoje senosios Vilnios vagos vietoje) fiksuoti stori XIX a. II pusės – XX a. vidurio supiltiniai 
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kultūrinio sluoksnio horizontai. Tuo metu buvo užpilama Vilnios vaga. Parko centrinėje dalyje 

buvęs kultūrinis sluoksnis daugelyje vietų suardytas, kai XX a. II pusėje buvo klojamos 

komunikacijos. Kiek kitokia stratigrafija atidengta parko ŠV, V dalyse. Ši parko dalis formavosi 

veikiama miesto procesų. Tirtose perkasose gausiai surinkta buitinės keramikos, koklių fragmentų ir 

kt. Ankstyviausi kultūrinio sluoksnio horizontai, atidengti tirtoje perkasoje 22, datuojami XVII a. 

Perkasoje taip pat atidengtas ir gynybinės sienos pado fragmentas. Perkasose 35–36 atidengti, kaip 

spėjama, buvusio pirčių komplekso fragmentai statyti dar XVII a. ir greičiausiai sudegę XVIII a. 

I pusėje gaisrų metu (greičiausiai 1737 m., nes yra žinoma, kad gaisras kilo netoliese buvusio 

Karališkojo vandens malūno). Po šio gaisro pirtys nebebuvo naudojamos, nes iki XIX a. II pusės 

rekonstrukcijos susiformavo labai nestoras apie 30 cm storio kultūrinis sluoksnis. XIX a. II pusėje 

užpiltas netoli nuo jų buvęs iki 1,5 m gylio ir 6 m pločio viršuje Vilnios kanalas, buvęs ŠV parko 

dalyje – tokiu būdu išspręsta gruntinių vandenų problema. Taip pat atidengti XIX–XX a. pradžioje 

tiesto vandens kanalo fragmentai. XX a. II pusėje šioje parko dalyje supiltas apie 1–2,2 m storio 

statybinio laužo sluoksnis. Tos pačios parko pertvarkos metu XX a. viduryje suformuotas status iki 

tol buvęs gerokai žemesnis parko teritorijos Š šlaitas, apribotas dabartine Vilnios vaga. 

 

Geologiniai tyrimai Vilniaus pilių rezervate ir gretimybėse 

Vidas Mikulėnas  

 

Pranešimo santrauka 

 

Jau XIX a. vid. Vilniuje buvo pradėti gręžti gręžiniai, o daug vėliau vykdyti ir tikslingi 

geologiniai tyrimai, kurių nedaugelis buvo skirti išsamiai ištirti didesnius miesto plotus. Tik 1986–

1991 m. sudarius kvartero geologinius ir geomorfologinius žemėlapius 1:50 000 masteliu buvo 

nustatyti svarbiausi Vilniaus apylinkių ir miesto (su vėliau įkurtu Vilniaus pilių valstybiniu 

kultūriniu rezervatu) teritorijos geologinės sandaros, geologinės raidos bei reljefo kilmės bruožai 

(Satkūnas ir kt., 1991). Kartografiniai taikomojo pobūdžio tyrimai buvo pradėti anksčiau: 

schematinis (M 1:25000) Vilniaus m. teritorijos (260 km
2
) inžinerinis geologinis žemėlapis (Mikšys, 

1969); Vilniaus objekto ploto (50 km spinduliu, M 1:200 000) požeminės statybos iki 200 m gylio 

inžinerinių geologinių sąlygų žemėlapis (Bucevičiūtė, 1990); Vilniaus m. ir apylinkių 

ekogeologinės situacijos įvertinimas 750 km
2
 plotui 1:25000 masteliu sudarius geologinį žemėlapį 

su geotechnine gruntų charakteristika, geopotencialo žemėlapį su ūkinės veiklos reglamentacija ir 

kt. (Valiūnas, 1993). Dabartinei Vilniaus miesto 398,8 km
2
 teritorijai sudaryti kvartero geologinis ir 

geomorfologinis žemėlapiai (M 1:10 000) yra naujausi ir detaliausi, o originalus darbinis 1:3000 
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mastelis leido parodyti natūralius sudėtingo erozinio reljefo elementus ir kitus natūralius paviršiaus 

bruožus bei dirbtines žemės paviršiaus formas – supiltus ir prakastus šlaitus, užpiltas upių kilpas ir 

kt. (Guobytė, 2012). Šio žemėlapio pagrindu sudarytas inžinerinis geologinis teikia papildomą 

taikomąją informaciją apie gruntų fizikines mechanines savybes, požeminio vandens slūgsojimo 

gylį bei agresyvumą pamatų konstrukcijoms, dabartinių geologinių procesų bei reiškinių paplitimą 

(Stankevičiūtė, 2012). Šiam  visos miesto teritorijos geologinio kartografavimo projektui 

įgyvendinti be kelių šimtų lauko stebėjimo taškų buvo pasinaudota informacija apie 3500 

archyvinių gręžinių, kurių dauguma –  inžineriniai geologiniai – iš įvairių statinių statybos aikštelių 

tyrimų ataskaitų.  

Pastaruoju laikotarpiu Pilių parke tiesioginiai žemės gelmių tyrimai atliekami archeologinių 

tyrimų metu kaip geologiniai-žvalgybiniai, o gretimybėse dažniausiai atliekami inžineriniai 

geologiniai-geotechniniai statybiniuose sklypuose. Netiesioginiai (geofiziniai) tyrimai kartais taikyti 

išvardintųjų sudėtyje (ypač Kalnų parke). Distanciniai – susiję su vykdytais tarptautiniais projektais 

(Terrafirma, PanGeo, kt.). 

Pilių parko teritorijos reljefas įvairus, veikiamas geologinių procesų ir reiškinių: 

priešpaskutiniojo ledyno (Medininkų) nuogulomis sukloto ir paskutiniojo (Nemuno) poledynmetyje 

termoerozinių procesų pradėto skobti Sapieginės kalvyno paslėnius vagoja ilgos ir gilios šakotos 

griovos, talpios raguvos, atsiveriančios į Vilnios ir Neries upių slėnių terasas, o statūs šlaitai yra 

jautrūs nuošliaužų susidarymui, technogeninį reljefą sudarančios piltinio grunto storymės kelia 

papildomų nepatogumų naudojant statinius. 2014 m. sudarytas Vilniaus miesto šlaitų stabilumo 

žemėlapis siejasi su daugelio Europos geologijos tarnybų nauja patirtimi. Paprastai dirbama su 

geologiniai pavojais tokia seka: nuošliaužų registravimas, ištyrimas, jų modeliavimas ir prevencija, 

lėtų svyruojamųjų judesių (gruntų sėdimas arba kilimas) stebėsena ir interpretavimas apdorojant 

duomenis, gautus pasitelkiant kosmines technologijas (pilotiniai tyrimai atlikti 52-se didžiuosiuose 

ES miestuose), kitų reiškinių tyrimai ir stebėsenos vykdymas žemės paviršiuje įrengtomis 

geotechninėmis priemonėmis (in situ). Pastaroji stebėsena pakankamai jautriuose Pilių rezervato 

šlaituose duotų apčiuopiamą naudą gruntų deformacijų prevencijai. 

Sudėtinga vertinti ar Vilniaus miestas (ypač istorinis centras) yra pakankamai geologiškai 

ištirtas. Tai kontrastiškas natūralus bei pertvarkytas reljefas, gelmės talpina ledynmečių ir 

tarpledynmečių įrodymus, senvages, kultūrines nuogulas. Organinės kilmės nuogulų kaupimosi, 

šlaitų, raguvų, erozijos židinių susidarymo procesai, lėmę žmonių veiklą bei kūrimąsi kalvyno 

teritorijoje, yra svarbūs ir archeologinių problemų kontekste. 
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Vilnia ir Vilniaus pilys – senvagės lokalizavimo problemos  

Saulus Sarcevičius, Oksana Valionienė, Dainius Michelevičius 

 

Pranešimo santrauka 

 

Tarp istoriografijoje gvildenamų Vilniaus pilių (Žemutinės, Aukštutinės, Kreivosios) tematikos 

klausimų, nemažas dėmesys skiriamas Žemutinės pilies (toliau ŽP) bei jos prieigų pirminio reljefo 

rekonstrukcijos problematikai. Pastarųjų metų tyrimai Kreivosios pilies teritorijoje įtikinamai 

parodė, kokią svarbią reikšmę turi reljefo pokyčių analizė: jie tampa kertiniu akmeniu grindžiant šių 

teritorijų apgyvendinimo, užstatymo teorijas. Pranešimo autoriai savo dėmesį kreipia į Vilnios upės 

senvagės lokalizavimo problematiką. Kvestionuodami ilgamečio ŽP tyrinėtojo Napalio Kitkausko 

pateiktą Vilnios senvagės rekonstrukcijos versiją, autoriai teigia, jog remiantis ligi šiol turimais 

duomenimis Vilnios vagos tarp Sereikiškių parko ir Katedros rekonstrukcija gali būti tik hipotetinė. 

Šiam teiginiui pagrįsti pasitelkiami kartografiniai, archeologiniai, architektūriniai bei geologiniai 

duomenys, kuriais grindžiamos šios išvados:  

a) nurodytoje atkarpoje Vilnios upės senvagės rekonstrukcija nėra patikima dėl geologinių 

duomenų stokos. Gausėjant geologinių duomenų kiekiui jau buvo peržiūrėtos senosios 

nagrinėjamos teritorijos reljefo bei užstatymo teorijos;  

b) turimi istoriniai bei kartografiniai duomenys, kuriais daugiausia remiamasi ankstesnėse 

rekonstrukcijose, atspindi tik vėliausio laikotarpio – XVII a. vid.–XIX a. – Vilnios upės 

lokalizaciją, kurią labiausiai keitė žmogaus įsikišimas. Tenkinant gynybinius bei ekonominius-

gamybinius miestiečių poreikius, buvo kasami papildomi išsišakojimai (kanalai), kurie dažnai keitė 

savo vietas, ir užpilami senieji. Lieka neaiškūs kriterijai, pagal kuriuos galima atskirti naujus 

darinius nuo senųjų;  

c) pastebimas Vilnios vagos rekonstrukcijų atotrūkis nuo turimų archeologinių ir net 

architektūrinių duomenų, kurie vietomis prieštarauja pateikiamos senvagės lokalizacijai.  

Pranešimo autoriai, remdamiesi ne tik ŽP, bet ir Vilniaus senamiesčio archeologiniais 

duomenimis bei O. Valionienės atlikta šios miesto dalies reljefo rekonstrukcija, pateikia naują 

Vilnios senvagės bei teritorijos šalia Katedros apgyvendinimo interpretaciją. Tiesa, iš dalies reikia 

pripažinti, jog ir ši interpretacija kol kas lieka tik hipotetine. Ją, kaip ir kitas rekonstrukcijas, 

paneigs ar patvirtins ateities Vilnios senvagės identifikavimo tyrimai. Pats efektingiausias ir 

patikimiausias būdas šiam tikslui pasiekti – nurodytoje teritorijoje atlikti nuodugnius geologinius 
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tyrinėjimus bei kitus neinvazinius tyrimų būdus. Vienas jų – elektrinės tomografijos, paremtos 

gruntų varžų matavimu. Pastarojo metodo galimybės pranešimo autorių buvo išbandytos šalia 

Gedimino kalno, teritorijoje tarp jo pietinio šlaito ir B. Radvilaitės gatvės. Gauti rezultatai rodo, kad 

pastarasis metodas, ypač taikant jį kartu su geologiniais, kartografiniais bei archeologiniais 

duomenims yra labai perspektyvus.               

 

Karališkosios insignijos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje: nuo atradimo 

1931m. iki slėpimo 1939m. 
Saulius Poderis 

 

Pranešimo santrauka 

 

1931-ieji ypač įsimintini Lietuvos ir Lenkijos istorijai. Tais metais įvyko vienas iš svarbiausių 

XX a. istorinių atradimų. Po tų metų pavasario potvynio nuo vandens nukentėjusioje Vilniaus 

katedroje buvo rasta karalių kripta, kurioje neišplėšti per karus nuo XVII a. vidurio ilsėjosi Lietuvos 

didžiųjų kunigaikščių – Lenkijos karalių Aleksandro Jogailaičio bei abiejų Žygimanto Augusto 

žmonų (Barboros Radvilaitės ir Elžbietos Habsburgaitės) palaikai. Karalių palaikus su insignijomis 

rugsėjo 21 d. atrado du Katedros gelbėjimo komiteto (toliau KGK) nariai: Kazimieras Vilkus 

(Kazimierz Wilkus) ir Jonas Pekša (Jan Peksza). Karališkosios insignijos, rastos prie palaikų, 

padėjo identifikuoti palaidotus valdovus. Ant pietinės kriptos sienos iškyšulio gulėjo sidabrinė 

lentelė su lotynišku įrašu, skelbiančiu, jog čia ilsisi Elžbietos Habsburgaitės palaikai. Ant šios 

lentelės buvo padėta sidabrinė auksuota karūna ir auksinė grandinėlė. Kairėje, greta Elžbietos 

Habsburgaitės palaikų, gulėjo oda apmuštas karstas, o ant jo puošnus tekstilinis kryžius, kurio 

centre – sidabrinė lentelė, joje lotyniškas užrašas skelbė, jog tai – Barboros Radvilaitės palaikai. 

Arčiau šiaurinės kriptos sienos gulėjo Aleksandro Jogailaičio palaikai. Ant kaukolės vis dar laikėsi 

sidabrinė auksuota karališka karūna. Kitą dieną KGK vykdomojo komiteto posėdyje St. Lorentzui 

(Stanisław Lorentz) užklausus, ką reikėtų daryti su rastomis karalių karūnomis, vyskupas 

Romualdas Jalbžykovskis (Romuald Jałbrzykowski) atsakė kad karūnos turi likti Vilniuje. 

Oficialiais duomenimis, prie Aleksandro dešiniojo šlaunikaulio rastas į tris dalis lūžęs, daugiau 

kaip 1 metro ilgio kalavijas. Nuėmus nuo kaukolės stipriai apnykusią sidabrinę auksuotą karūną, po 

kaukole rasti 2 auksiniai žiedai su turkiais. Tuo pat metu iš kriptos buvo išneštos Elžbietos 

Habsburgaitės insignijos – sidabrinė auksuota karūna, aukso grandinė su 4 cm pločio medalionu, 

kurį puošė Žygimanto Senojo ir Žygimanto Augusto reljefiniai vaizdai. Taip pat sidabrinė lentelė su 

valdovės herbais ir jau minėtu užrašu. Po dviejų dienų preparuojant kalkių dėmę greta Elžbietos 

Habsburgaitės palaikų buvo rastas auksinis žiedas, puoštas 5 deimantais. Preparuojant Barboros 
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Radvilaitės palaikus rastas sidabrinis apie 40 cm ilgio skeptras, sidabrinis paauksuotas valdžios 

simbolis – obuolys (gaublys), ant kaklo buvusi gryno aukso, masyvi grandinė. Kairės rankos pirštą 

puošė juodinimo technika atliktas prabangus auksinis žiedas su trimis brangakmeniais: briliantu, 

turkiu bei rubinu. Arčiau dešinės rankos, kalkių masėje, rastas auksinis žiedas su dviem deimantais 

ir pynės formos plonas auksinis žiedas. Ant krūtinės gulėjusi prie karalienės drabužių ar audinio, 

kuris dengė visą karalienės kūną ir galvą, prisiūta sidabrinė lentelė su herbais: ereliu, raiteliu ir 

trimis geriamais ragais – Radvilų herbu. Preparavus palaikus, visos insignijos buvo perneštos į 

Katedros zakristiją ir laikytos lobyno patalpoje. 

Po 1933 m. rugsėjo 1 d. konservuotos ir restauruotos karalių kriptoje atrastos valdovų insignijos 

eksponuotos Katedros zakristijos pirmajame aukšte, specialiai tam sukurtose vitrinose. Zakristijos 

antrajame aukšte iki 1939 m. rudens laikytas Vilniaus katedros lobynas. 1939 m. rugsėjo 1 d. 

prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Vilniaus katedros kapitula nutarė dalį lobyno vertybių 

paslėpti tarp Goštautų ir Šv. Jono Nepomuko koplyčių esančioje laiptinės sienos nišoje. Visos 

karališkosios insignijos, pagal oficialią versiją, dar Antrojo pasaulinio karo metais buvo saugomos 

Vilniaus katedros zakristijoje, o karui baigiantis arba iškart po karo buvo saugiai paslėptos ir iki šiol 

nežinoma jų saugojimo vieta. 

2013 m. vasarą ieškant internete informacijos apie karalių kriptą ir tarpukario Vilniaus katedros 

tyrimus, pavyko aptikti straipsnį, kuriame žurnalistė kalbino Olštine gyvenantį, tarpukario Vilniuje 

gimusį visuomenininką, kultūrininką Andržejų Malyško (Andrzej Małyszko). Jame A. Malyško 

teigė, jog dar 1989 m. lankydamasis Vilniuje sužinojo, jog „sovietai katedroje rado didelį lobį“. 

Grįžęs namo A. Malyško šią žinią papasakojo tėvui Janui Malyško (Jan Małyszko), kuris 

prieškaryje dirbo Vilniaus katedros zakristijoje tais lemtingaisiais 1939 m. Būtent jis ir zakristijonas 

Kajetanas Gratulevičius (Kajetan Gratulewicz) buvo tie žmonės, kurie slėpė katedros lobyno dalį, 

atrastą 1985 m. kovo 23 d. naktį. Paaiškėjo, kad laiptinės sienoje užmūrijo liturginius indus, paslėpė 

1,5 m žvakidę, naudojamą paschalui, taip pat paslėpė Barboros Radvilaitės grandinėlę, vieną iš 

įkapinių lentelių ir žiedą. Susirašinėjant su A. Malyško ir toliau renkant informaciją apie slėptuves, 

paaiškėjo, jog šių vertybių paieškos subūrus Lenkijos specialistų grupę Vilniaus katedroje vyko 

2009 m., o vertybių neradus tolimesnės paieškos nutrūko. Gilinantis į A. Malyško perduotą 

informaciją, tarpukario katedros tyrimų duomenis, Lenkijos specialistų grupės paieškų ataskaitas, 

buvo nustatyta spėjama slėptuvės vieta, kurioje, anot A. Malyško, jo tėvas paslėpė dalį Vilniaus 

katedros lobyno vertybių: žiedą, sidabrinę lentelę su užrašu, bei aukso grandinę, atrastų Barboros 

Radvilaitės kape 1931 rugsėjo 21 d. 
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