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Autorius, remdamasis ilgamete istorinės architektūros tyrėjo ir restauratoriaus patirtimi, apibendrindamas 
savo bei kitų kolegų taikomųjų tyrimų ataskaitas ir publikacijose pateiktus duomenis, analizuoja Vilniaus ir 
Kauno gyvenamuosius namus nuo gotikos iki klasicizmo, išskirdamas vyraujantį trijų patalpų plano tipą, kurį 
sudarė du gyvenamieji kambariai abipus priemenės su virtuve. Pristatant atskirų pastatų tyrimų medžiagą, 
parodoma analizuojamo būsto raida. Atkreipiamas dėmesys į autentiškų virtuvių ir pagalbinių patalpų vietų 
išaiškinimo svarbą, nustatant gyvenamojo namo raidos dėsningumus.
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1950 m. įkūrus pirmą Lietuvoje specialią paminklų 
restauravimo organizaciją – Mokslinę restauraci-
nę gamybinę dirbtuvę (toliau – MRGD) – Vilniaus ir 
Kauno istoriniai namai pradėti kompleksiškai ir nuo-
sekliai tyrinėti. 1975 m. MRGD pertvarkyta į Respu-
blikinį kultūros paminklų restauravimo trestą, kuris 
suvienijo Vilniuje 1969 m. įkurtą Paminklų konserva-
vimo institutą su skyriais Kaune ir Klaipėdoje bei res-
tauravimo dirbtuvėmis Vilniuje, Kaune, Trakuose ir 
Biržuose. XX a. antroje pusėje Lietuvos architektūros 
taikomieji tyrimai pasižymėjo nuoseklumu, išaiškin-
ti duomenys ne tik fiksuoti rankraštinėse ataskaitose 
ar brėžiniuose, bet daugelis įdomesnių atvejų buvo 
viešinami spaudoje. Ypač daug vertingų publikacijų 

paskelbta Paminklų restauravimo instituto Kauno, 
vėliau Vilniaus skyriaus kuruotame specializuotame 
nuo 1970 iki 1993 m. ėjusiame periodiniame leidinyje 
Architektūros paminklai. Deja, po Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo sugriuvus senajai centralizuotai ar-
chitektūros restauravimu užsiimančių įstaigų sistemai 
ir susikūrus daug smulkių pavienių organizacijų, res-
tauratoriams tapo žymiai sunkiau susidaryti visą tiria-
mo objekto vaizdą, nes prie vieno pastato dažniausiai 
dirba kelios skirtingos konkuruojančios firmos ar spe-
cialistai (konkuruojama ne siekiant tyrimų kokybės, o 
stengiantis juos padaryti greičiau ir pigiau, siaurinant 
tyrimų uždavinius). Tyrimai darosi vis labiau paviršu-
tiniški, smunka jų ataskaitų lygis. Nors vis svarstoma, 
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tačiau iki šiol Lietuvoje neįstengiama atkurti archi-
tektūrinius tyrimus ir jų mokslinį lygį reguliuojančio 
centro, kuris ne tik turėtų strategiją bei koordinuo-
tų architektūros tyrėjų ir restauratorių veiksmus, bet 
jame centralizuotai būtų saugomi įvairius tyrimus at-
spindintys dokumentai. Kai to nėra, prireikia didesnių 
papildomų pastangų ar finansinių išteklių, siekiant 
įvertinti ankstesnių ar lygiagrečiai vykdomų tyrimų 
duomenis. Atliekant tik nedidelės pastato dalies tyri-
mą ir neįvertinus visų elementų, dažnai susidaroma 
klaidinga nuomonė apie plano struktūrą, nepastebi-
mos pastato statybos ar perstatymų laiko nustatymui 
svarbios detalės. Prie tokių galima paminėti buvusias 
ir sparčiai dėl perstatymų bei remontų nykstančias šil-
dymo sistemų žymes (ugniakurų gaubtus, valgiui ga-
minti ar šildymui skirtas krosnis), kurios labai daug 
pasako apie istorinių pastatų struktūrą. Dėl tos prie-
žasties, daugiausia galvojant apie pradedančius, ma-
žiau patirties turinčius istorinės architektūros tyrėjus, 
straipsnio autorius, remdamasis ilgamete istorinės 
architektūros tyrėjo ir restauratoriaus patirtimi, api-
bendrindamas savo bei kitų kolegų taikomųjų tyrimų 
ataskaitas ar publikacijas, analizuoja Vilniaus ir Kau-
no gyvenamuosius namus nuo gotikos iki klasicizmo, 
išskirdamas vyraujantį trijų patalpų plano tipą, kurį 
sudarė du gyvenamieji kambariai abipus priemenės su 
virtuve. Pristatant atskirų pastatų tyrimų medžiagą, 
parodoma analizuojamo būsto raida.

Pagrindinius pastato statybos raidos etapus galima 
pamatyti panagrinėjus netinkuotus rūsių ir pastogių 
mūrus. Daugelio senamiesčio pastatų žvalgomųjų ty-
rimų išvados atsispindi rengiant Vilniaus senamiesčio 
rekonstrukcijos ar regeneravimo projektus, pastatų 
taikomųjų tyrimų ar atskirų kvartalų žvalgomųjų ar-
chitektūros tyrimų ataskaitose1. Jose galima rasti duo-
menų apie posesijos užstatymo raidą, taip pat sužino-
ti apie seniausių mūrinių pastatų prie gatvės bei vė-
liau iškilusių korpusų paskirtis. Tačiau pastatų vidus 

1 Ataskaitos saugomos Vilniaus apskrities ir Kultūros paveldo 
centro archyvuose.

dažniausiai yra mažai tyrinėtas, todėl patirtis rodo, kad 
pirmas uždavinys įėjus į vidų – išsiaiškinti senųjų būs-
tų skaičių ir dydžius, planinę struktūrą, nustatyti vir-
tuvių vietas. Žinant senųjų būstų planavimo schemas 
ir jų variantus, būstų kontūrus tyrinėjamame name ir 
jų virtuvių vietas galima nuspėti panagrinėjus namo 
kapitalinių sienų išdėstymą. Iki to laiko jau turėtų būti 
atlikti polichrominiai tyrimai, nes tapyto dekoro vie-
tos ir puošnumo lygis paprastai gana aiškiai nurodo 
tose vietose buvus gyvenamąsias patalpas. Krosnių 
pastatymo vieta dėl jų prijungimo prie dar namo sta-
tybos metu sienose įrengtų kanalų padeda surasti se-
nąsias virtuves ir krosnių pakuras. Išsiaiškinus namo 
ir būstų jame plano struktūrą, paprastėja durų bei 
langų vietų ir formų kaitos nagrinėjimas, perdangų ar 
virenių tipų, konstrukcijų, grindų lygio ir medžiagos 
nustatymai bei kiti svarbūs parametrai. Išliekamoji šių 
tyrimų vertė priklauso nuo atidengtų architektūrinių 
elementų ir juos formuojančių mūrų fiksavimo, doku-
mentavimo tikslumo, išvadų pagrįstumo. 

Apie Vilniaus miesto namų istorijas ir jų savinin-
kų kaitą rašė istorikas Antanas Rimvydas Čaplinskas2, 
apie miestiečių namų interjerus, baldus, įrangą – Sta-
sys Samalavičius3. Labai svarbus šaltinis Vilniaus na-
mams iki XVII a. vidurio tirti yra 2006 m. kultūros is-
toriko Mindaugo Paknio publikuotas 1636 m. Vilniaus 
miesto namų ir jų savininkų surašymas ir dokumento 
vertimas į lietuvių kalbą4. Senosios architektūros tyrė-
jams svarbu, kad minėtame inventoriuje aprašyti goti-
kos ir renesanso laikotarpiu statyti, po 1610 m. gaisro 

2 Antanas Rimvydas Čaplinskas, Vilniaus gatvių istorija. Šv. Jono, 
Dominikonų, Trakų gatvės, Vilnius: Charibdė, 1998; Idem, Vil-
niaus gatvių istorija. Valdovų kelias, kn. 1: Rūdninkų gatvė, Vil-
nius: Charibdė, 2001; Idem, Vilniaus gatvių istorija. Valdovų 
kelias, kn. 2: Didžioji gatvė, Vilnius: Charibdė, 2002; Idem, Vil-
niaus gatvių istorija. Valdovų kelias, kn. 3: Pilies gatvė, Vilnius: 
Charibdė, 2005. 

3 Stasys Samalavičius, Vilniaus miesto kultūra ir kasdienybė 
XVII–XVIII amžiuose, Vilnius: Edukologija, 2011.

4 Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: na-
mai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos lei-
dykla, 2006.
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atstatyti Vilniaus namai ir jų būklė. Namai dokumente 
aprašyti rengiantis apgyvendinti Vilniuje apsilankiu-
sį valdovo Vladislovo Vazos dvarą. Teksto vertimo ir 
aprašytų namų studijos autorius leidinio įvade api-
bendrino kai kuriuos gotikos, renesanso laikotarpiais 
statytų namų planavimo bruožus5, užfiksuotas jau 
XVII a. pirmoje pusėje paspartėjęs, miestiečių vienos 
šeimos gyvenamųjų namų persiformavimo į daugia-
bučius procesas. Daug naujų žinių apie Kauno gotikos 
laikotarpio namų tipus ir daugelio kvartalų užstatymo 
pobūdį į mokslo monografiją apie viduramžių Kauną 
įdėjo Mindaugas Bertašius6. Ieškant tradicinės būsto 
plano schemos ištakų labai vertingų žinių rasta Rygos 
1959–1964 m. archeologinių tyrimų medžiagą apiben-
drinusio Andrio Caunės monografijoje7.

Remdamiesi architektūriniais pastatų tyrimais, 
apie gotikos ir renesanso laikotarpio miestiečių gyve-
namųjų namų architektūrą, planų sprendinius 1987 m. 
išleistame Lietuvos architektūros istorijos I tome rašė 
architektai ir architektūros istorikai Algė Jankevičie-
nė, Juozas Baršauskas, Klemensas Čerbulėnas ir kt.8 
Straipsnius apie kai kuriuos savo tyrinėtus minėtų lai-
kotarpių Kauno ir Vilniaus miestiečių namus publika-
vo architektai restauratoriai Dalija Zareckienė, Birutė 
Gudynaitė, Rimas Valeckas ir kiti9. Žymiai mažiau nei 
gotikos ar renesanso analizuoti baroko ir klasicizmo 
laikotarpių namai. Literatūroje apie juos daugiau-
sia apsiribojama išorinių stiliaus savybių aprašymais. 
To laikotarpio namų planų pavyzdžiai sudaro įspūdį, 
kad visame pastate gyveno viena šeima, o virtuvių bei 
pagalbinių patalpų išvis nėra. Tai rodo, kad teoriškai 

5 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 26; Adam Milobędzki, Architek-
tura polska XVII wieku, t. 1, Warszawa, 1980, p. 86. 

6 Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas. Viduramžių Kaunas ar-
cheologinių tyrimų duomenimis, Kaunas: KTU leidykla, 2013.

7 Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. по данным архео-
логическиx раскопок, Pигa: Зинaтнe, 1984, p. 137.

8 „Gyvenamieji namai“, in: Lietuvos architektūros istorija, t. I: 
Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, Vilnius: Mokslas, 1987, 
p. 108, 113, 243.

9 Konkrečios nuorodos į jų tyrimus bus pateikiamos aprašant 
gotikos ir renesanso laikotarpio namų planinę struktūrą.

analizuojant neturėta pakankamai architektūros natū-
ros tyrimų duomenų.

Šiame straipsnyje plačiai pristatomas Lietuvos 
miestuose nuo gotikos iki klasicizmo paplitęs gyvena-
mųjų būstų tipas – du kambariai abipus priemenės su 
virtuve – tyrėjų žinotas ir anksčiau, kartkartėmis apie 
jį užsiminama publikacijose. Šio tipo namus ir būstus 
galima atpažinti ir daugelyje 1636 m. Vilniaus namų 
aprašymų. Tačiau pagrindiniai pastarojo tyrimo šalti-
niai, teikiantys itin daug patikslinančių įžvalgų, – tai 
surinktos ir išanalizuotos architektūrinių Vilniaus ir 
Kauno senamiesčių pastatų taikomųjų tyrimų ataskai-
tos, saugomos Vilniaus apskrities, Kultūros paveldo 
departamento Vilniaus teritorinio padalinio, Vilniaus 
savivaldybės paminklotvarkos skyriaus archyvuose, ir 
paties autoriaus sukauptos asmeniniame archyve. 

Straipsnyje pateiktais pavyzdžiais ir pastebėjimais 
siekiama papildyti įvairiuose leidiniuose paskelbtas 
žinias iki šiol mažiau akcentuotomis detalėmis, pana-
grinėti kelis pradinės būsto schemos raidos variantus. 
Atidus žvilgsnis parodė, kad toks gyvenamojo pasta-
to tipas buvo labai paplitęs ir išsilaikė ilgiau, nei buvo 
manoma iki šiol. Atrodo, nagrinėjamas būsto tipas 
buvo ta ląstelė, kuri vienaip ar kitaip transformuota 
bei pakartota formavo didelę (gal net didžiąją) Vil-
niaus daugiabūsčių namų dalį. Dar daugiau, atrodo, ši 
miesto būsto plano schema buvo pritaikyta ir kaimo 
gyvenamiesiems namams10.

Peržvelgus miestiečių namus pristatančią medžia-
gą buvo pastebėta, kad iki šiol mažai dėmesio skirta 
patalpų šildymo sistemų ir krosnių komponavimo 
gyvenamuosiuose namuose tyrimams, nes dėmesys 
daugiau koncentruotas į eksterjero ir interjero dekoro 
elementus. Tačiau informacija apie šildymo sistemas 
labai iškalbinga, akivaizdžiai parodanti pastato planą 

10 Išlikusių ar ataskaitose užfiksuotų daugelio XIX–XX a. pr. kai-
mo sodybų gyvenamųjų namų planų panašumas į senųjų tra-
dicinių miestiečių būstų planus yra akivaizdus. Kaip ir miesto, 
taip ir kaimo namo centre yra priemenė, už jos, priemenės gi-
lumoje, – virtuvė, abipus priemenės – pirkia ir kamara arba 
pirkia ir kambarys.
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ir architektūros raidą. Atliekant statinio taikomuosius 
natūros tyrimus, galima matyti, kad skersinių sienų at-
karpos su krosnių pakuromis per laiką buvo išvagotos 
ne kartą kirstais ir performuotais dūmtraukiais. Tai 
atlikta statant naujas, ypač naujo tipo kanalines kros-
nis, ar pašalinus ugniakuro gaubtą buvusioje virtuvėje 
ir priemenėje pastačius naujas krosnis. Atsisakius ka-
mino ertmės virenėse, jos daug kur buvo perdengtos 
mūriniais skliautukais. Tik gaila, kad tiriant pastatų 
architektūrą pirminių pakurų požymiai vis dažniau 
sunkiai beatsekami. Reikia atlikti labai daug purvino, 
suodino, tiesiogine žodžio prasme, darbo, norint na-
tūroje surasti pakurų pėdsakus. Kadangi dėmesys šiai 
problemai ilgą laiką buvo nepakankamas, ne iš karto 
suprasta virtuvės šoninėse sienose užfiksuotų pakurų 
konstrukcijos fragmentų paskirtis. 

Miestiečiai, kaip ir rūmų ar vienuolynų gyvento-
jai, savo namuose rūpinosi gyvenamųjų patalpų švara, 
pastato aptarnavimo funkcijų, susijusių su nešvariais 
technologiniais veiksmais, atskyrimu nuo gyvenamos 
ar darbo zonos. Daugelyje būstų restauratoriai surado 
virtuvių ugniakurų gaubtų požymius, tačiau literatū-
roje pavyko aptikti tik vieną užuominą apie mūrinių 
namų kūrenimo įrenginius, ir tai yra tik duonkepės 
krosnies kūrenimo iš virtuvės paminėjimas: 

Patalpos buvo šildomos krosnelėmis, kūrentomis 

stačiai kraunamomis malkomis <....> Duonkepės 

krosnys valgiui virti ir patalpoms šildyti buvo paku-

riamos iš virtuvės.11

Kalbama apie renesanso laikotarpio gyvenamuo-
sius namus, tačiau autoriai nenurodo, kokiais konkre-
čiais pavyzdžiais šis teiginys pagrįstas. Vis dar mažai 
nagrinėtas virtuvės ir šildymo įrenginių komponavi-
mas bei jų konstrukcijos, ugniakurų gaubtų architek-
tūros variantai, beveik nežinoma, kaip plačiai ir ilgai 
ši schema buvo paplitusi. Pirmosios 1960 m. Adolfo 

11 „Gyvenamieji namai“, in: Lietuvos architektūros istorija, t. I, 
p. 244.

Tautavičiaus paskeltos žinios apie dabar jau tradicine 
vadinamą sistemą ir kambariuose buvusių krosnių kū-
renimą iš virtuvės buvo atskleistos archeologinių tyri-
mų metu12. Dėl pernelyg taikomojo architektūrinių ty-
rimų pobūdžio ir apibendrinimų bei išsamesnės ana-
lizės stokos kone kiekvienai tyrėjų kartai šią sistemą 
reikia atrasti iš naujo.

Straipsnyje analizei pasirinkti didieji dabartinės 
Lietuvos miestai – Vilnius ir Kaunas, kuriuose XX a. 
antroje pusėje atlikta daugiausia tyrimų ir kurių duo-
menys vaizdžiausiai iliustruoja trijų patalpų būsto tipą. 

V ILN I AUS IR K AU NO G OTIK I N IŲ BEI 

R EN E SA NSI N IŲ NA MŲ PAV YZDŽI A I

Kaune dar 1970 m. buvo priskaičiuota keliasdešimt 
išlikusių, daugiau ar mažiau rekonstruotų XV–XVI a. 
mūrinių pastatų13. Namų tipų įvairovę atskleidžia dau-
gelį metų vykdomi archeologiniai tyrimai14. Žymiai 
blogesnė tokio paveldo išaiškinimo būklė yra Vilniu-
je, nors 1636 m. surašant miesto namus aprašyta per 
700 dabartinio senamiesčio posesijų15 su mūriniais 
ir mediniais gyvenamaisiais namais bei pagalbinės 
paskirties statiniais. Skaitant daugelio jų aprašymus 
matyti, kiek daug planavimo tipų namų ir butų galėjo 
būti LDK sostinėje ir koks įvairus bei sudėtingas tu-
rėjo būti daugelio namų planas: namai vieno, dviejų, 
trijų aukštų, daugelyje jų viena ar kelios parduotuvės 
prie gatvės, kelios virtuvės, keli rūsiai, posesijoje yra 
po kelias ūkinės ar gamybinės paskirties patalpas, kai 
kuriuose namuose suskaičiuoti šeši, septyni kambariai 
ir net devyni kambariai. 

Tyrinėtuose Vilniaus gotikinių gyvenamųjų namų 
rūsiuose išliko žymės, rodančios, kad jie buvo suskaidyti 

12 Adolfas Tautavičius, „Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai 
kasinėjimai“, in: Valstybinės LTSR architektūros paminklų ap-
saugos inspekcijos metraštis, Vilnius: 1960, p. 3–46.

13 Dalija Zareckienė, „Gyvenamas namas Kaune, Vilniaus g. 
Nr. 20“, in: Architektūros paminklai, t. 1, Kaunas, 1970, p. 95.

14 Mindaugas Bertašius, op. cit.
15 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 75.
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į tris dalis. Pirmame aukšte abi galinės patalpos gyve-
namos, viename gale gyvenamasis kambarys, o kita-
me – kamara, parduotuvė ir pan. Žymiai sudėtingiau 
išsiaiškinti ten buvusių virtuvių architektūrą (ar plano 
schemą) bei konstrukcijas, užčiuopti stovėjusių kros-
nių pakuras. Išlikusių autentiškų gotikos laikotarpio 
virtuvės gaubtų ir krosnių pakurų kol kas išvis nerasta. 
Virtuvės vietą name paprastai išduoda aprūkusios bu-
vusios priemenės galinės sienos, vienas kitas virtuvės 
įrenginių konstrukcijos pėdsakas. Seniausi, geriausiai 
išnagrinėti pavyzdžiai paminėti Lietuvos architektū-
ros istorijoje, aprašyti A. Tautavičiaus, D. Zareckienės, 
B.  Gudynaitės ir kitų autorių straipsniuose. Seniau-
sios iš tyrinėtų krosnių pakuros rastos renesanso lai-
kotarpio XVI a. antroje puseje statytuose mediniuose 
nameliuose Vilniaus Žemutinėje pilyje ir mūriniame 
XVII a. pradžios name Rūdninkų gatvėje.

Norėdami išryškinti pristatomą trijų dalių mies-
tiečio būsto plano schemą, pateiksime restauratorių 
išaiškintus tokių namų pavyzdžius su trumpais jų 
apibūdinimais tyrimų ataskaitose. Kai kurių Vilniaus 
namų architektūros tyrimų duomenis siekiama paly-
ginti su išlikusiu 1636 m. miesto inventoriumi. Tarp 
šaltiniuose arba publikacijose pateiktų namų apibū-
dinimų (tekstas kursyvu) įterpti straipsnio autoriaus 
tikslinantys arba apibendrinantys komentarai (tekstas 
įprastu šriftu). Kai kurių namų apibūdinimai yra pa-
remti išimtinai autoriaus taikomųjų natūros tyrimų 
duomenimis arba ilgametės patirties pagrindu daro-
momis išvadomis (tekstas įprastu šriftu). Kad būtų 
vaizdžiau, namų plano struktūros iliustruotos brėži-
niais ir retrospekcijomis iš tyrimų ataskaitų.

Gotikos ir renesanso laikotarpio Vilniaus namų 
apibūdinimai išdėstyti atsižvelgiant į žinių apie gy-
venamuosius namus kiekį, detalizacijos lygį. Atrinkti 
pavyzdžiai, kuriuose daugiau ar mažiau akcentuota 
būsto plano skaidymo į tris dalis schema ir yra žinių 
apie virtuvių įrangą. Palyginimui įdėti Kauno pavyz-
džiai. Namų su priemene ir virtuve aptarimą pratęsia 
neskelbtų duomenų iš tyrimų ataskaitų pristatymas. 
Baroko ir klasicizmo laikotarpių pavyzdžiai išdėlioti 

atsižvelgiant į jų plano schemos variantus ir butų kie-
kio posesijoje didėjimą.

Vi l n i u s ,  Au š r o s  Va r t ų  g .  1 0 16. Namas mažai 
tyrinėtas, aptariamas kaip paprasčiausias tradicinės 
schemos namo be rūsių pavyzdys. Pastatas dviem kapi-
talinėmis sienomis padalytas į tris dalis, jo centre – įė-
jimas iš kiemo. Šalia puošnaus portalo prieš remontus 
dar matėsi priemenę apšvietusio langelio angokraščiai. 
Gyvenamasis namas buvo vieno aukšto, tačiau kitoje 
įvažiavimo į kiemą pusėje dar gotikos laikotarpiu vie-
nas už kito buvo pastatyti trijų ir vieno aukšto sandėlių 
korpusai, dabar Aušros Vartų g. 817 [1 il.]. 

16 Sklype Aušros Vartų g. 10 yra Šventosios Dvasios cerkvė su ats-
kirai stovinčia varpine ir keli įvairios paskirties pastatai. Goti-
kinis gyvenamasis namas XIX a. statant dabartinį stačiatikių 
vienuolyno administracinį pastatą įtrauktas į keliskart išsiplė-
tusį naujojo pastato tūrį. Gotikinio namo kontūrai dabartinia-
me pastate pažymėti 1 iliustracijoje. 

17 Irena Jučienė, Evaldas Purlys, „Namų Vilniuje, Gorkio g. 84, 
architektūros evoliucija tyrimų duomenimis“, in: Architektūros 
paminklai, t. 2, Kaunas, 1972, p. 125–141.

1.  Aušros Vartų g. 8 ir 10 Vilniuje. Gotikinės posesijos pastatai 
šiandieniniuose pastatų kontūruose. 2 – gotikinis ūkinis 
pastatas su įėjimais į tarpusavyje nesusisiekiančias rūsių ir 
pirmo aukšto patalpas, 9 – gotikinis gyvenamasis namas su 
vienu įėjimu iš kiemo, in: Architektūros paminklai, t. 2,  
Kaunas, 1972, p. 125

 8 and 10 Aušros Vartų St. Buildings on a Gothic real estate 
property in the contours of the present buildings. An auxiliary 
building with separate entrances into non-communicating 
basement and ground floor rooms is marked as No. 2, and 
a residential house with an entrance from the courtyard is 
marked as Nr. 9 
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Tyrinėjant Vilniaus senamiestį rasta ir daugiau po-
sesijų, kuriose prie gatvės stovėjo du gotikiniai namai. 
Viename jų, matyt, buvo sandėliai, kitas namas – gyve-
namasis, trijų patalpų. Neretai pastarasis statytas me-
dinis, nes žymiai svarbiau anuomet buvo turėti ugniai 
atsparų mūrinį namą savo turtui. Tačiau tokius mū-
rinius namus, ypač miesto centre, statė ir tie pasitu-
rintys žmonės, kurių veiklai nereikėjo didelių sandė-
lių. Po namais buvo įrengiami rūsiai, o tai jau pirmas 
žingsnis prie nuo labai daug faktorių priklausančios 
gyvenamojo namo plano įvairovės. Po namais esantys 
rūsiai labai dažnai atspindi pastato raidos etapus.

Vi l n i u s ,  A r k l i ų  g .  1 6  – Namas stovi galu į ga-
tvę. Pirmame aukšte ir rūsyje buvo po tris patalpas. 
Įėjimai į rūsį ir pirmą aukštą iš kiemo18. Vienaaukštis 
gotikinis namas viduryje turėjo priemenę su virtuve 
[2 il.]. Išliko klasicistinės rekonstrukcijos metu per-
statytos virenės gaubtas19. Greta įrengti laiptai į antrą 
aukštą. Duomenų projekto aiškinamuosiuose raštuose 
apie galimus virenės ir pakurų požymius nerasta.

Vi l n i u s ,  K a r m e l i t ų  g .  3  – Pastatyto XV a. vi-
duryje dešiniojo namo planas kampinis: trys patalpos 
išdėstytos statmenai į gatvę, ketvirtoji – lygiagrečiai su 
ja. Įėjimas iš kiemo vedė į vidurinę patalpą su virene. 
Gatvės fasade <...> buvo durys į rūsį.20

Vi l n i u s ,  S t i k l i ų  g .  8  – Pirmame aukšte trys be-
veik vienodo ploto patalpos. Vidurinė, į kurią įeinama 
iš kiemo, priemenė su virene ir sraigtiniais laiptais, ve-
dančiais į rūsį. Šalia priemenės į gatvės pusę gyvena-
mas kambarys. <....> Dvi rūsio patalpos buvo skirtos 
prekybai: į jas buvęs atskiras įėjimas su laiptais tiesiog 
iš gatvės. Iš kiemo galima patekti į kitas rūsio patalpas. 
Galinė patalpėlė turėjo masyvias duris – joje, matyt, 
buvo laikomos vertybės.21 Gotikinis namas buvo vieno 

18 Algė Jankevičienė, „Namas Vilniaus Arklių g. 16“, in: Lietuvos 
architektūros istorija, t. I, p. 110.

19 Stanislovas Mikulionis, Vilnius, Arklių g. 16. Kapitalinio re-
monto projektinė užduotis, 1966, in: VAA, f. 2, 58-172.

20 Algė Jankevičienė, „Namas Vilniaus Biržų g. 3“, in: Lietuvos ar-
chitektūros istorija, t. I, p. 110.

21 Juozas Baršauskas, „Namas Vilniaus M. Antokolskio g. 8“, in: 
Lietuvos architektūros istorija, t. I, p. 111.

2.  Namo Vilniuje Arklių g. 16 pirmo aukšto planas, in:  
Lietuvos architektūros istorija, t. I: Nuo seniausių laikų  
iki XVII a. vidurio, Vilnius: Mokslas, 1987, p. 109

 Ground floor plan of the house at 16 Arklių St. in Vilnius

3. Gotikinis namas Vilniuje, Stiklių g. 8, dabartinio namo  
pirmo aukšto plane: 1 – priemenė, 2 – virtuvė, 3 – kambarys, 
4 – buv. kamara (?) 

 Gothic house at 8 Stiklių St. in Vilnius. The present ground 
floor plan: 1 – hallway, 2 – kitchen, 3 – room, 4 – former  
storage room (?)
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aukšto, stovėjo galu į gatvę [3 il.]. Pirminė kambario 
kiemo gilumoje paskirtis ne visai aiški. Neišliko go-
tikinio laikotarpio langelių, atrodo, jie buvo gerokai 
mažesni nei kambario prie gatvės langai. Manoma, 
kad čia galėjo būti kamara ar kokia kita pagalbinės 
paskirties patalpa. Ne visai aiški ir šį kambarį šildžiu-
sios krosnies pakuros vieta – įrengti kamaros krosnies 
pakurą iš po virenės gaubto neleido skersinėje sieno-
je ties virene įrengti laiptai į rūsį. Pakuros, per kurią 
buvo kūrenama kambario prie gatvės krosnis, neliko 
po vėlesnių laikotarpių rekonstrukcijų22. Užstačius 
viršutinius aukštus pirminė virenės arka išardyta. Vi-
sos rūsio patalpos ir kamara skliautuotos, pirmo aukš-
to – atviro medžio lentų ir sijų. 

1636 m. dokumente užfiksuota, kad Stiklių gatvėje 
būta daug smulkių ano meto posesijų, tačiau iš surašy-
mo teksto ne visai aišku, kurio namo aprašymas skir-
tas Stiklių g. 8 namu žymimai posesijai:

[264] – Šaltkalvio Tilio [medinis] namas <...>. 
Apačioje mūrinis kambarys su priemenėle ir virtuvėle, 
yra rūsys. Viršuje kambarys su priemenėle, gale galerija 
malkoms sukrauti.

[265] – Auksakalio Albrechto [medinis] namas 
<...>. Apačioje mūrinis kambarys su kamara, priešais 
kambarys su priemene ir virtuvėle. Yra <...> kepykla su 
priemene ir rūsys. Viršuje kamara daiktams sukrauti.

Aukščiau aprašyti du Stiklių g. 8 (?) posesijoje galėję 
stovėti namai, tačiau jie mediniai. Gerokai labiau goti-
kinio namo struktūrą atitinka kiek toliau buvusio mū-
rinio namo aprašymas. Jame galima įžiūrėti šiandieni-
nį gotikinio namo pirmo aukšto patalpų išdėstymą:

[266] – Nedidelis šaltkalvio J. Ciznerio mūrnamis 
<...>. Apačioje mūrinis kambarys su priemene ir virtu-
ve, priešais didelis smuklės kambarys. Dar yra kalvė, du 
rūsiai, alkoholio darykla, arklidė. Viršuje du kambarė-
liai su priemene. 

Vi l n i u s ,  P i l i e s  g .  1 2  – Vėliau statyto [XVI a. pra-
džioje – E. P.] pietinio namo abiejuose aukštuose buvo 

22 Romanas Jaloveckas, „Medžiotojų menė“, Vilnius, Antokolskio 
g. Nr. 8. Projektinė užduotis, 1968, in: VAA, f. 58–255.

po tris patalpas. Iš įvažiavimo buvo įėjimas į skliautu 
dengtą priemenę su virene ir laiptais. Abipus priemenės 
buvo kambariai su medinėmis sijinėmis lubomis. Į rūsį 
vedė dveji laiptai: iš įvažiavimo ir priemenės.23

Vilnius,  namas Žydų gatvėje.  1636 m. aprašomas 
trečias ano meto namas einant link Vokiečių gatvės, 
dešinėje pusėje. Aprašymas iliustruoja vieną iš namų 
su keliais butais ir patalpų butuose derinių įvairovę: 

[309]24 – Kernaviškių mūrnamis <...>. Jame prie 
vartų, dešinėje pusėje kambarys su priemene ir virtuve, 
priešais sandėlis. Kitas kambarys su priemenėle ir virtu-
vėle, trečias kambarys su kamara, priemenėle ir virtu-
vėle. Virš tų patalpų kambarys su virtuvėle ir priemene, 
priešais kambarys su kamara. Šalia šitų [patalpų], taip 
pat viršuje kambarys su priemenėle ir virtuvėle. Prie-
šais kambarys su kamara, šalia kambarėlis su priemene 
ir kamara. Apačioje po šiais kambariais kambarys su 
priemene ir virtuve. Toje pusėje keturi sandėliai, du rū-
siai, arklidė šešiems arkliams laikyti, sandėliavimo pa-
talpa malkoms sukrauti.

Pastatai su priemenėmis ir virtuvėmis tyrinėti ir 
Kaune. Restauruotuose šio miesto namuose nustatyta 
daugiau duomenų apie patalpų paskirtis, rasta seniau-
sių ugniakurų gaubtų požymių. Iš visų tyrinėtų goti-
kos ir renesanso laikotarpio namų Kaune išnagrinė-
tas sudėtingiausio išplanavimo kompleksas, kuris yra 
Rotušės a. 29. 

K a u n a s ,  V.  Ku z m o s  g .  4 5 / 1 2  – Šis nedidelis vie-
naaukštis gotikinis gyvenamas namas stovi dviejų gatvių 
sankryžoje šonu į V. Kuzmos gatvę. Jį sudarė dvi kapitali-
ne skersine siena atskirtos patalpos. Į vieną jų – priemenę 
ir amatininko dirbtuvę su krosnimi bei virykla – buvo įei-
nama iš dabartinės L. Zamenhofo gatvės; antra patalpa 
(gyvenamoji) turėjo išėjimą į kiemą. Abi patalpos deng-
tos medinėmis sijinėmis perdangomis [4 il.].25 

23 Juozas Baršauskas, „Namai Vilniaus M. Gorkio g. 12“, in: Lietu-
vos architektūros istorija, t. I, p. 112.

24 Posesijos numeris Mindaugo Paknio knygoje Vilniaus miestas 
ir miestiečiai 1636 m.: namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vil-
niaus dailės akademijos leidykla, 2006.

25 Algė Jankevičienė, „Namas Kauno V. Kuzmos g. 45/12“, in: Lie-
tuvos architektūros istorija, t. I, p. 110.
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K a u n a s ,  Vi l n i a u s  g .  2 0  – Pirmas namo aukš-
tas ir rūsiai mūryti gotikos, antras aukštas – pereina-
muoju iš gotikos į renesansą bei renesanso laikotar-
piu. Kiekvieną pastato aukštą skiria dvi skersinės sienos 
į tris patalpas. Pirmojo aukšto priekinėje patalpoje buvo 
priemenė-vestibiulis su pagrindiniu įėjimu iš kiemo, an-
troje patalpoje – virtuvė, kitos patalpos – gyvenamosios 
<....>. Į antrąjį aukštą vedė laiptai, įrengti skersinėje 
sienoje.26 Perdangos medinės, sijinės. Labai neįprasta 
puošnaus įėjimo į priekinę patalpą vieta – iš kiemo. 
Sprendžiant iš pirmo aukšto stilistinės mūro kartogra-
mos [5 il.] ši patalpa galėjo neturėti(?) ryšio su vidu-
rine patalpa. Neužfiksuota krosnių pakurų požymių. 
Vėlyvųjų krosnių vietos pirmame aukšte rodo, kad jas 
statant galėjo būti pasinaudota senųjų abipus virtuvės 
stovėjusių krosnių dūmtraukiais. Pasirinkus dalinės 
restauracijos metodą, liko neišaiškinta ir antro aukšto 
patalpų šildymo sistema. Gaila, abiejuose nurodytuo-
se tekstuose apie šį pastatą neakcentuota, kad nebuvo 
tiesioginio įėjimo į vidurinę patalpą iš kiemo. Klausi-
mų būtų mažiau, jei pastato Vilniaus g. 20 aprašymai 
būtų iliustruoti planų retrospekcijomis. Į tradicinio 
išplanavimo miestiečių būstų pavyzdžių grupę objek-
tas įtrauktas dėl netradicinio įėjimo į priekinę pirmo 
aukšto patalpą ne iš gatvės, o iš kiemo.

K a u n a s ,  R o t u š ė s  a .  1 0  – XVII a. pirmoje pusė-
je namas buvo rekonstruotas į kampinį, pailgintas iki 
Rotušės aikštės, pristatytas dviejų aukštų korpusas. Įva-
žiavimas iš Rotušės aikštės <....>. Iš įvažiavimo durys 
vedė į abi namo dalis <...>. Vakarinė namo dalis dviem 

26 Dalija Zareckienė, „Gyvenamas namas Kaune, Vilniaus g. Nr. 20“, 
in: Architektūros paminklai, t. 1, p. 95–102; Lietuvos architektūros 
istorija, t. I, p. 246.

4.  Namas Kaune, V. Kuzmos g. 45/12, – vienas iš nedaugelio 
tyrinėtų dviejų patalpų gyvenamųjų namų. Pirmo aukšto 
planas, in: Lietuvos architektūros istorija, t. I: Nuo seniausių 
laikų iki XVII a. vidurio, Vilnius: Mokslas, 1987, p. 108

 House at 45/12 V. Kuzmos St. in Kaunas, one of the few 
researched residential two-room houses. Ground floor plan

5.  Namas Kaune, Vilniaus g. 20. Pirmo aukšto plano stilistinė 
mūro kartograma. Įėjimas į patalpą prie gatvės kairėje išilginėje 
sienoje. Nepažymėta pirminė durų anga, šią patalpą jungusi(?) 
su vidurine gotikinio namo patalpa, in: Architektūros paminklai, 
t. 1, Kaunas, 1970, p. 98

 House at 20 Vilniaus St. in Kaunas. Stylistic cartogram of 
brickwork on the ground floor plan. The entrance to the room 
is in the left longitudinal wall at the street. The original door 
opening that connected this room with the interior room of the 
Gothic house did not survive 
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skersinėmis sienomis suskirstyta į tris patalpas. Pirmo-
jo aukšto vidurinėje patalpoje buvo sraigtiniai laiptai į 
rūsį ir į antrąjį aukštą. Pietinė patalpa dengta cilindri-
niu skliautu su liunetėmis, kitų patalpų lubos medinės.27

K a u n a s ,  R o t u š ė s  a .  2 9  – Pailgame prie M. Va-
lančiaus gatvės nutįsusiame sklype stovi du namai – 
gotikinis ir renesansinis (prie M. Valančiaus g.). Abu 
namai dviejų aukštų, sudėtinga jų plano, ypač laipti-
nių, struktūra. Tai bene sudėtingiausias iš tyrinėtų 
restauracijos metu atskleistų senųjų namų kompleksų 
[6, 7 il.]. 

G o t i k i n i s  n a m a s .  Dvi skersinės sienos dalija 
namo abiejų aukštų planus į tris beveik vienodo di-
dumo patalpas. Pirmame aukšte buvo parduotuvė ir 
amatininko dirbtuvė su pagrindiniu įėjimu iš Rotušės 

27 Dalija Zareckienė, „Namas Kauno Rotušės a. 10“, in: Lietuvos 
architektūros istorija, t. I: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidu-
rio, Vilnius: Mokslas, 1987, p. 248.

aikštės bei įėjimu į galinį kambarį iš kiemo. Antrame 
aukšte – du gyvenamieji kambariai ir priemenė-virtuvė 
per vidurį. Į ją iš kiemo vedė pusiau sukti laiptai. Į rū-
sio patalpas buvo patenkama per uždarą laiptinę taip 
pat iš kiemo. Aukštus jungė sraigtiniai laiptai.28 Turime 
bene pirmą pavyzdį, kai priemenė su virtuve dar goti-
kos laikotarpiu įrengta antrame namo aukšte – tai vie-
nas namų, kuriame liko gotikinio laikotarpio virtuvės 
gaubto požymiai29. Tikėtina, kad po juo, viduriniame 
kambaryje, galėjo būti natūroje nepalikusi pėdsakų 
antra virtuvė ar amatininko darbui reikalinga krosnis. 
Abiejų aukštų kambariai perdengti sijinėmis perdan-
gomis. Pirmo aukšto sijos buvo 30 × 32 cm skerspjūvio, 

28 Dalija Zareckienė, „Architektūrinis kompleksas Kaune, Ro-
tušės a. 29“, in: Architektūros paminklai, t. 6. Vilnius: Pergalė, 
1980, p. 3–16; Eadem, „Namas Kauno Rotušės a. 10“, p. 113.

29 Dalija Zareckienė, „Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotu-
šės a. 29“, p. 6, 8.

6.  Namas Kaune, Rotušės a. 29. Pirmo ir antro aukštų planai, in: 
Architektūros paminklai, t. 6, Vilnius: Pergalė, 1980, p. 9

 House at 29 Rotušės Sq. in Kaunas. Ground and first floor plans

7.  Namas Kaune, Rotušės a. 29. Rūsio planas, in: Architektūros 
paminklai, t. 6, Vilnius: Pergalė, 1980, p. 10

 House at 29 Rotušės Sq. in Kaunas. Plan of the basement
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sijų žingsnis – 30 cm. Iš priemenės greičiausia buvo 
kūrenamos parduotuvės ir amatininko dirbtuvės kros-
nys. Sudėtingesnė renesansinio namo struktūra.

R e n e s a n s i n i s  n a m a s  iš Rotušės aikštės pusės 
prijungtas prie gotikinio gyvenamojo namo. Jame 
nustatytos visuomeniniam pastatui būdingos patalpų 
grupės – karčema pirmo aukšto kampe, viešbutinio tipo 
patalpos pastato dalyje prie M. Valančiaus gatvės bei 
prekybinės patalpos rūsyje. Rūsį sudarė trys patalpos. 
Iš kiekvienos atskiri laiptai vedė į kiemą, dar dveji – į 
Rotušės aikštę ir M. Valančiaus gatvę. Sudėtinga laiptų 
į antro aukšto patalpas ir rūsį sistema su atvira veran-
da įrengta kiemo pusėje. Laiptai į rūsį – vieno maršo, 
į antrą aukštą – vieno maršo su 90 laipsnių posūkiu 
laiptų pradžioje ir viršuje. Laiptai, jungiantys rūsį, pir-
mą ir antrą aukštus, – sraigtiniai.

Karčiamos patalpų grupę sudarė erdvi karčiamos 
salė ir nedidelis kambarys su virene kampe. <...> Įėji-
mas į karčiamos salę per vestibiulį-virtuvę. Kiti du įė-
jimai iš kiemo. <...> Vidiniai laiptai karčiamą jungė su 
šeimininkų gyvenamomis patalpomis. <...> Karčiamos 
poreikiams galėjo būti panaudotos rūsio, turinčio pre-
kybinę funkciją patalpos. <...> Produktai iš rūsio į prie-
menę-virtuvę buvo gabenami panašia į liftą kamera, į 
karčiamą – pro angą, įrengtą rūsio laiptų nišoje ir kar-
čiamos grindyse, taip pat koridoriumi, jungiančiu kar-
čiamą su rūsio laiptų narveliu ir kiemu. Maistas buvo 
gaminamas virtuvėje ir į karčiamą tiekiamas pro nišoje 
padarytą specialią angelę. Gyvenamų kambarių grupę 
sudarė šešios patalpos, vestibiulis ir virtuvė su virene. Į 
butą buvo patenkama iš kiemo, gotikinio pastato laip-
tine. Su pirmuoju aukštu ir rūsiu butas buvo sujung-
tas sraigtinių laiptų narveliu, su karčiama – vidiniais 
laiptais, tarpusavy – anfilada.30 Tačiau kyla klausimas: 
ar gyvenamųjų patalpų grupėje negalėjo būti daugiau 
virtuvių (virš pirmo aukšto virtuvės?), nei liko jų pėd-
sakų ar leido atkurti restauravimo metodika? 

30 Dalija Zareckienė, „Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotu-
šės a. 29“, p. 10.

Rūsio ir karčiamos patalpos perdengtos skliautais, 

kitos – sijinėmis perdangomis. Medinės sijos 30 × 

30 cm skersmens, <...> išdėstytos kas 70 cm. Sijos 

atremtos į posijį31, esantį sienos užkarpoje. Lubų len-

tos užleistos viena ant kitos. <...> Virš medinių per-

dangų lentų grindys.32 

Jau išnagrinėta daug galais į gatvę statytų gotikinio 
laikotarpio namų su priemene ir virtuve namo centre. 
Tik nedaugelyje iš jų rasti virenės gaubto pėdsakai. Nė 
vienoje virtuvėje neliko, o gal nerasta, pirminės kam-
bariuose stovėjusių gotikinio laikotarpio krosnių pa-
kuros ar jos fragmentų. Seniausios, renesansinio lai-
kotarpio, iš po virenės gaubto kūrentos krosnies pa-
kuros liekanos rastos name Vilniuje, Rūdninkų g. 1333. 
Turime bene seniausią pavyzdį, kai gyvenamajam 
namui būdinga plano schema panaudota visuomeni-
niam pastatui. Straipsnyje apie šio ir gretimų sklypų 
prie Rūdninkų gatvės raidą tyrimų autorė atkreipė dė-
mesį ir į laikui bėgant didėjantį butų priemenių su vir-
tuvėm skaičių Rūdninkų g. 13 posesijoje34. 

Vi l n i u s ,  R ū d n i n k ų  g .  1 3 .  Renesansinis namas 
dviejų aukštų, abiejų aukštų plano schema tradicinė – 
priemenė su virtuve namo vidury, abipus jų kambariai 
[8 il.]. Į antro aukšto patalpas buvo patenkama laip-
tais pirmo aukšto priemenėje, vėliau – medine antro 
aukšto galerija. Namo plano schema, virtuvių vieta ir 
krosnių tipas nepakito iki XIX a. vidurio. Iš po vire-
nių gaubtų kūrentos vadinamojo senovinio tipo beka-
nalės krosnys. Klasicizmo laikotarpio remontų metu 

31 Posijis – konstruktorių ir architektūros tyrėjų vartojamas ter-
minas, reiškiantis ant sienos užkarpos po sijų galais padėtą me-
dinį įvairaus storio ir profiliavimo tašą. Jis reikalingas sijų lygio 
ir perdangos apkrovų tolygesniam paskirstymui.

32 Dalija Zareckienė, „Architektūrinis kompleksas Kaune, Rotu-
šės a. 29“, p. 12.

33 Birutė Gudynaitė, Arimeta Vojevodskaitė, Pastatas Vilniuje, 
Rūdninkų g. 13 (pos. 282). Architektūrinių tyrimų ir restaura-
vimo darbų priežiūros mokslinė ataskaita. Architektūriniai ir 
istoriniai tyrimai, t. II, 1992, in: VAA, f. 1019, ap. 11, b. 6865.

34 Birutė Gudynaitė, „Sklypų raida 57 kvartalo Rūdninkų gatvės 
atkarpoje“, in: Kultūros paminklai, t. 7, Vilnius: Savastis, 2000, 
p. 120–125.
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permūrytas virenės gaubtas, pertvarkytos krosnių 
pakuros.

Name XVI a. viduryje – XVI a. antroje pusėje galė-
jo būti įkurtas amatininkų cechas. Iš šio laiko liko me-
dinė pirmo aukšto perdanga su polichrominiu dekoru 
ant sijų ir lubų lentų. Ant sienų buvo ištapytos scenos 
iš Senojo ir Naujojo testamentų. Lubos ir juosta po 
perdanga papuoštos augaliniais motyvais. Grindys ke-
raminių plytelių. Manoma, kad šioje patalpoje galėjo 
būti cecho koplyčia. Kambarėlis kiemo pusėje tamso-
kas, tyrėjų nuomone, jame galėjo būti lobynas. Virš 
koplyčios, antrame aukšte, šalia krosnies buvo židi-
nys. Grindys ir čia keraminių plytelių. Polichrominio 
dekoro šioje patalpoje nerasta. 1636 m. tai mūrnamis 
<...>, jame du kambariai, du sandėliai, kepykla, kam-
barėlis, pirtis, svirnas, arklidė dešimčiai arklių laikyti35.

Vi l n i u s ,  G a o n o  g .  7.  Dabartinių namų Gao-
no  g.  6 ir 7 teritorijoje XV–XVIII a. buvo po dvi po-
sesijas. 1987–1995 m. išnagrinėta jų raida. Namo 
Ga ono g.  7 šiaurinės posesijos raidos pradžią tyrimų 
autorius datuoja XV a. – XVI a. pradžia36. Iš ankstyvo-
jo gotikinio etapo architektūrinių elementų fragmen-
tų susidaro apibendrintas miestiečio gyvenamo namo 
vaizdas. <...> Šiam laikotarpiui būdingas trijų patal-
pų planas: viduryje – priemenė su virtuve ir laiptais, 
abipus priemenės  – prie gatvės esantis kambarys, ku-
riame dažniausiai būdavo parduotuvė ar susirinkimų 
salė, ir gyvenamas kambarys kiemo pusėje. <...> Išliko 
gotikiniai skliautuoti rūsiai su švieslangiais bei restau-
ruotais to laikotarpio laiptais iš gatvės. Dar vieni laiptai 
į rūsį buvo iš priemenės. Tokia pati ir XVI a. vidury-
je – XVII a. pradžioje perstatyto, renesansinio pietinės 
posesijos namo plano struktūra. Abejuose namuose 
neliko ar nerasta krosnių pakurų požymių. 

Cituotose architektūros tyrėjų tekstų ištrauko-
se paminėti kone visi detaliau išnagrinėti gotikos ir 

35 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 130.
36 Rimas Valeckas, „Kelių Gaono g. namų Vilniaus senamiestyje 

architektūrinės raidos bruožai (XV–XX a.)“, in: Kultūros pa-
minklai, t. 7, Vilnius: Savastis, 2000, p. 126–137.

renesanso laikotarpių namų su priemenėmis ir vir-
tuvėmis pavyzdžiai. Po visais namais įrengti rūsiai, į 
kuriuos buvo patenkama iš kiemo, o jei jame būta pre-
kybinės patalpos – ir iš gatvės. Į prekybines patalpas 
pirmame aukšte taip pat stengtasi iš gatvės įrengti įėji-
mus. Vien iš šių nedaugelio pavyzdžių matome, kokios 
būta gotikos ir renesanso laikotarpio namų planų įvai-
rovės. Ypač sudėtinga namų komplekso Kauno Rotu-
šės a. 29 struktūra. Joks žodžiais išreikštas aprašymas, 
net inventorinis, turbūt negalėtų jo taip nupasako-
ti, kad juo remiantis galėtume nubraižyti komplekso 
planus. 1636 m. Vilniaus namų surašymo tekstas nėra 
inventorinis namų aprašymas, negalima iš jo tikėtis 
labai detalių namų planų aprašymų, tačiau daugely-
je apibendrintai, neaiškiai aprašytų namų ar jų dalių 

8. Namas Vilniuje, Rūdninkų g. 13. Pirmo aukšto planas XVII a. 
pradžioje, IV namo raidos etape, in: Kultūros paminklai, t. 7, 
Vilnius: Savastis, 2000, p. 124

 House at 13 Rūdininkų St. in Vilnius. Ground floor plan in the 
4th stage of the house’s development in the early 17th century
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galima numanyti buvus gerokai sudėtingesnes nei du 
kambariai abipus priemenės su virtuve struktūras.

Tyrinėtuose Kauno namuose pasitaikė kambarių 
su tiesioginiu išėjimu į gatvę (namai Rotušės a. 29, 
V. Kuzmos g. 45/12). Tokiuose pavyzdžiuose galima 
įžiūrėti gretimų kraštų namų planavimo tradicijos 
įtaką. Kitų kraštų, pavyzdžiui, Estijos, Šiaurės Lenki-
jos (Gdansko miestas), Latvijos (Ryga) ir kt. Baltijos 
pakrančių miestų viduramžių gyvenamuosiuose na-
muose, pradėjusiuose plisti XIV a. pabaigoje ir XV a., 
svarbiausia būdavo aukšta, erdvi patalpa prie gatvės su 
įėjimu iš gatvės ar aikštės. Tai – darbo kambarys, ne-
retai dirbtuvė, kontora. Už šio kambario nedidelis gy-
venamasis kambarėlis [9 il.], šildomas per pogrindžio 
kanalus paduodamu šiltu oru iš rūsyje po kambariu 
įrengtos hipokaustinio tipo krosnies37. Gynybinėmis 

37 Андрис Цауне, op. cit., p. 137; Voldemar Vaga, Tallinna keskaeg-
neelamu – Ученые записки Тартуского университета, Тар-
ту, 1960, выпуск 87, p. 41–48.

9.  Namo Taline, Lai g. 23, pagrindinis fasadas ir pirmo 
aukšto planas. Prie gatvės aukšta erdvi priekinė patalpa su 
laiptais į viršutinius aukštus ir rūsį. Kairiajame galiniame 
kampe ugniakuras su kamino gaubtu, in: Voldemar Vaga, 
Tallinna keskaegneelamu – Ученые записки Тартуского 
университета, Тарту, 1960, выпуск 87, p. 44 

 Main façade and ground floor plan of a house in Tallinn,  
23 Lai Street. A high and spacious front room with a staircase 
to the upper floors and the basement is located at the street.  
A fireplace with a chimney damper is in the left back corner 

10. Rygoje kasinėjimų metu rastos kupolinės krosnies liekanos ir 
krosnies rekonstrukcija, in: Андрис Цауне, Жилища Риги 
ХII–ХIV в. по данным археологическиx раскопок, Pигa: 
Зинaтнe, 1984, p. 103

 Remains of a cupola stove discovered during excavations in 
Riga and its reconstruction

11.  Kaune kasinėjimų metu rastos kupolinės krosnies 
rekonstrukcija, in: Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas. 
Viduramžių Kaunas archeologinių tyrimų duomenimis, Kaunas: 
KTU leidykla, 2013, p. 160

 Reconstruction of a cupola stove discovered during 
excavations in Kaunas
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sienomis apribotuose miestuose sklypus teko daryti 
siaurus, ankštus, dėl ko mažai kur atsirasdavo galimy-
bė šalia namo palikti neužstatytą plotą įvažiavimui į 
kiemą, o namų statyboje jau buvo įsitvirtinusi iš Vo-
kietijos atėjusi planavimo sistema. Vilniaus namuose 
tokių pavyzdžių kol kas nežinome. Mūsų miestuose 
išplitusi namų schema, kai į namą buvo įeinama iš 
kiemo per namo viduryje įrengtą priemenę su virene. 
Pasak A. Jankevičienės, tai savitas, tik Lietuvai būdin-
gas patalpų ryšys38.

Įvairaus dydžio ir architektūros senovinio tipo be-
kanalės krosnys buvo statomos ir miestiečių gyvena-
muosiuose namuose, ir rūmuose, ir vienuolynuose. 
Visų jų veikimo schema primena kaimo duonkepes 
krosnis. Atrodo, jos išsivystė iš seniausiųjų mediniuo-
se XIII–XIV a. nameliuose iš molio drėbtų kupolinių 
krosnių [10 il.]. Panašių XVI a. skirtinų daugiafunk-
cinių (ir duonkepių?) krosnių požymių rasta Kau-
ne39 [11 il.]. Gaubtas virš atviro ugniakuro, iš pradžių 

38 Lietuvos architektūros istorija, p. 108, 109.
39 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 160, 169.

12.  2006 m. Biržų pilies rūmuose rekonstruotos senovinio tipo 
krosnies pjūvis, Dainiaus Strazdo brėžinys, in: „XVI–XVII a. 
koklinės krosnys šiauriniame LDK paribyje“, in:  
Žiemgala, 2006, p. 160, pav. 10.1 

 Cross-section of the ancient-type stove reconstructed in the 
Biržai Castle in 2006. Drawing by Dainius Strazdas

13.  XVIII a. įrengtos svečių namų (smuklės?) Langenfeldėje 
(Vokietija) svetainės kampas su krosnies teikiamais 
privalumais besinaudojančiu piliečiu. Krosnis senovinio tipo, 
koklinė. Interjerų puošyba priskirtina XVIII a. antrai pusei. 
Krosnies pastatymo laikas nenurodytas, in: Hausmalerein im 
Otztale, Die Denkmalpflege, 1906, Nr. 7, p. 54

 Corner of the living room of a guest house (inn?) furnished 
in the 18th century in Langenfeld (Germany) with a citizen 
enjoying the benefits of a stove. The tile stove is of the ancient 
type. Interior decoration should be attributed to the second 
half of the 18th century. The time of building the stove is not 
indicated 

medinis, apdrėbtas moliu, ėmė plisti XIV a. pabaigo-
je40. 2006 m. Biržų pilies rūmuose Biržų krašto mu-
ziejaus „Sėla“ pastangomis atkurta pirmoji Lietuvoje 
galinti veikti senovinio tipo krosnis (rūmuose išliko 
keliolika autentiškų krosnių pakurų su dūmų kana-
lais sienose). Projektuojant krosnį parengtas pjūvis 

40 Андрис Цауне, op. cit., p. 103.
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atspindi visų šio tipo krosnių su dūmų kanalais pa-
kuros sienoje veikimo schemą [12 il.]. 13 iliustracijoje 
pavaizduota autentiška XVIII a. senovinio tipo koklinė 
krosnis svečių namų (smuklės?) Langenfeldėje (Vo-
kietija) svetainėje. 

BA ROKO IR K L ASICIZ MO L A IKOTA R PIŲ  

BŪST Ų SU PR IEM EN E IR V IRT U V E  

NA MO CEN TR E PAV YZDŽI A I.  

BŪSTO PL A N Ų VA R I A N TA I.  

DAUGI A BUČIŲ NA MŲ fOR M AV I M ASIS

XVI a. pabaigoje – XVII a. pirmoje pusėje pagausė-
ja namų dalybų. Įrengiama daugiau virtuvių, tai leido 
name apsigyventi daugiau nuomininkų šeimų41. Vir-
tuvės ir virtuvėlės atskleidžia, kad gyvenamosios pa-
talpos Vilniaus namuose įrengtos prieš 1636 m. Vir-
tuvių skaičius rodo namo pritaikymą gyventi kelioms 
šeimoms42. 1636 m. surašymas atspindi gotikos ir rene-
sanso laikotarpiais susiformavusių, po 1610 m. gaisro 
atstatytų, suremontuotų Vilniaus namų būklę, struk-
tūrą. Daugelį jų jau galima pavadinti tam laikui būdin-
gais daugiabučiais. Vėlesniuose, XVII a. antros pusės ir 
XVIII a., barokiniuose namuose butų skaičius sparčiai 
didėjo. Turime tyrinėtų pastarojo laiko daugiabūsčių 
namų pavyzdžių. Juose išliko keli baroko laikotarpio 
virenių gaubtai ar jų fragmentai, užfiksuotos kelios iš 
po virenių gaubtų kūrentų krosnių pakuros. 

41 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 26; Maria Bogucka, Henryk Sam-
sonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbioro-
wej, Wroclaw: Ossolineum, 1986, p. 512.

42 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 26; Adam Milobędzki, op. cit., 
p. 86. Skaitant namų aprašymus matyti nevienodas surašinėto-
jų dėmesys kai kuriems namo planavimo elementams – vieni 
surašinėtojai aprašė gyvenamuosius kambarius su virtuvėm, 
kitiems pakako to, kad suskaičiavo gyvenamuosius kambarius, 
virtuvės jiems, matyt, atrodė savaime suprantama buto sudėti-
nė dalis. Namuose prie kai kurių gatvių ar jų atkarpų nepami-
nėta nė viena virtuvė, nors kai kuriuose namuose suskaičiuoti 
šeši, septyni ar net devyni kambariai. Tai, kad namas daugiabu-
tis, pasako ne tik surašyme paminėtos kelios virtuvės, bet ir di-
desnis kambarių skaičius name, ypač jei jų būta ir viršutiniuose 
aukštuose.

Vi l n i u s ,  Au š r o s  Va r t ų  g .  1 3 .  Seniausias mū-
rinis namas posesijoje stovi prie pietinės posesijos ri-
bos, priskirtinas gotikai – pereinamajam laikotarpiui 
iš gotikos į renesansą. Laikotarpiu tarp XVI a. pirmos 
pusės ir XVII a. pirmųjų dešimtmečių būta dviejų ar 
net trijų statybos ir rekonstrukcijų etapų. Susiforma-
vo namas, po kurio pirmo aukšto skersinėmis sieno-
mis rūsyje nebuvo sienų – rūsyje po visu namu buvo 
viena didelė skliautuota patalpa su įėjimo laiptine iš 
gatvės. Dabar po kelių baroko ir klasicizmo rekons-
trukcijų šio namo rūsio ir pirmo aukšto skersinės sie-
nos nesutampa. Natūroje galima įžiūrėti sudėtingą 
gotikinio pagalbinės paskirties pastato virtimo gyve-
namuoju raidą. Gyvenamuoju, į tris dalis suskaidytu 
namu, pastatas tapo baroko laikotarpio rekonstrukci-
jos metu. Šiandieninius trijų aukštų tūrius namas įga-
vo po XVI II antros pusės ir XIX a. rekonstrukcijų. Vie-
nos patalpos rūsys po visu pastatu su įėjimais iš gatvės 
ir pirmo aukšto įrengtas baroko laikotarpiu statytame 
name Aušros Vartų g. 11. 

Renesansinis vieno aukšto namas stovėjo galu į ga-
tvę. Visai šalia namo kiemo fasado buvo įkomponuoti 
įvažiavimo vartai iš gatvės. Toks vartų angos įkompo-
navimas gali reikšti, kad visai netoli, kitoje vartų pusė-
je, stovėjo kitas medinis (?) pastatas, o ano meto pose-
sija buvo siauresnė nei dabar. Po šiuo pietiniu posesi-
jos korpusu yra bene vienintelis Vilniuje dviejų aukštų 
rūsys. Bent du kartus tobulinta laiptinė iš gatvės rodo, 
kad rūsys nuo pat įrengimo nuolat naudotas. Pirmieji 
laiptai buvo labai statūs, laiptuotas laiptinės skliautas 
buvo gana aukštai iškilęs į pirmo aukšto patalpos prie 
gatvės erdvę43. Klasicizmo laikotarpiu rūsio erdvė kiek 
aukščiau pirminio rūsio grindų lygio suskaidyta lėkš-
tu skliauteliu – naujos keraminių plytelių rūsio grin-
dys įrengtos virš šio skliautelio, apačioje liko neaukšta, 

43 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 13. Rūsys po parduotuve 
(buv. bt. 2), Architektūriniai tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeni-
nis archyvas. Rašant straipsnį naudotasi asmeniniame archyve 
turimais ataskaitų egzemplioriais. Kiti egzemplioriai saugomi 
Vilniaus savivaldybės paminklotvarkos skyriaus ir Kultūros pa-
veldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio saugyklose.
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kažkodėl dar gerokai pagilinta erdvė su nuolat atsiran-
dančiu ir išnykstančiu vandeniu. Įėjimas iš gatvės į 
viršutinį rūsį nuo šiol tik apie 105 cm aukščio. Klasi-
cizmo laikotarpiu susiformavo uždaras keturių korpu-
sų supamas kiemas su medine galerija.

Pereinamuoju iš gotikos į renesansą ar renesan-
so laikotarpiais formavęsis namas buvo perstatytas 
XVII a., greičiausiai po 1610 m. ar 1655 m. gaisrų. Rūsio 
erdvė suskaidyta laiptų iš kiemo šoninėmis sienomis. 
Priemenė su virtuve – namo centre. Priemenės gale 
įrengta pusiau uždara su arkinės formos anga prieki-
nėje sienutėje virtuvė. Skirtingai nei kitų baroko laiko-
tarpio gyvenamųjų namų virtuvių, ji siauresnė nei vi-
durinės patalpos plotis. Abipus priemenės kambariai 
su langais į kiemą. Galiniame kambaryje, atrodo, buvo 
kamara. Iškirtus gatvės fasade dideles vitrinas duome-
nų apie galimus baroko laikotarpio langus į gatvę ne-
liko. Kambarys namo gilumoje ir priemenė perdengti 
skliautais. Įėjimas į priemenę iš kiemo44. Natūroje iš-
liko baroko laikotarpio namo struktūra ir ugniakuro 
gaubto liekanos. 

Vi l n i u s ,  Tr a k ų  g .  7.  Turimos istorinės žinios 
gautos renkant duomenis apie kvartalą ir pranciškonų 
vienuolyną. Didžioji dalis darbų, formuojant ir ple-
čiant iki šiandieninių tūrių pastatą, padaryta, kai skly-
pas priklausė pranciškonams. Minimas ir Trakų  g.  7 
zonoje 1432 m. stovėjęs pranciškonams priklausęs na-
mas, tačiau nežinoma, ar jis buvęs mūrinis. Namas 
nepriklausė vienuolyno pastatų ansambliui ir, matyt, 
buvo skirtas nuomoti. 1636 m. aprašyme45 sunkokai 
identifikuojamas, anuo metu dabartinio namo kontū-
ruose galėjo būti dvi posesijos. Vienas iš 1636 m. prie 
Trakų gatvės aprašytų namų priklausė dominikonams, 
o kitas – pranciškonams: 

[388] – Domininkonų vienuolių [medinis] namas 
<...> jame keturi kambariai, sandėlis, rūsys, kepykla, 
raugykla, dvi arklidės.

44 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 13, bt. Nr. 1, 2, 3, Archi-
tektūriniai tyrimai, 1993, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

45 Mindaugas Paknys, op. cit.

[389] – vienuolių pranciškonų [medinis] namas 
<...> jame keturi kambarėliai, du sandėliai, vienas rū-
sys, arklidė. 

Tyrinėtų patalpų prie rytinės posesijos sienos gi-
lumoje pasirodė esąs gerai išlikęs gotikinis vienos pa-
talpos namelis su rūsiu. Namas stovėjo 10 m atitrauk-
tas nuo dabartinės Trakų gatvės užstatymo linijos. Jis 
primena medinių namų keitimo mūriniais proceso 
pradžią. Tada kiemų gilumoje, už medinių prie ga-
tvės pastatytų namų, buvo statomi pirmieji mūriniai 
pastatai – ugniai atsparios vertingiausio turto saugy-
klos. Panašaus pobūdžio ir paskirties mūrinių XIV a. 
namų-svirnų medinių namų apsuptyje liekanų rasta 
Rygoje46. Daug XVI a. ir XVII a. pradžioje statytų pa-
našaus plano ir dydžio namų-svirnų liekanų išaiškinta 
ir Kaune47. 

Gotikinio namelio Trakų gatvėje įėjimas į rūsį ats-
kiras, vakarinėje rūsio sienoje (kiemo pusėje), įėjimas 
į pirmą aukštą – šiaurinėje, orientuotoje į Trakų ga tvę 
sienoje. Rūsio ir pirmo aukšto patalpos perdengtos 
skliautais, abiejose būta po mažą langelį. Pirmo aukš-
to patalpoje nedidelis apšvietimo židinys48. Durų anga 
į pirmo aukšto patalpą įrengta arti posesijos sienos. 
Perstačius medinę namo dalį, spėjamoje senojo namo 
virtuvės vietoje įrengta mūrinė naujojo būsto virenė 
sunkiai tilpo, reikėjo šiek tiek pertvarkyti įėjimo angą. 
Toks durų įkomponavimas gali reikšti, kad mūrinis 
namelis irgi buvo atskiras, šiek tiek atitrauktas nuo 
medinių statinių.

Baroko laikotarpiu (XVIII a.), statant mūrinį namą 
ir jį performuojant į dabartinių tūrių dviejų aukštų 
namą, medinė jo dalis perstatyta, mūrinio gotikinio 
namelio pirmo aukšto patalpa įkomponuota į pirmo 
aukšto butą. To laikotarpio butą, kaip ir daugelį kitų 
tyrinėtų butų, sudarė trys patalpos – virtuvė vidury-
je ir po vieną kambarį abipus virtuvės su priemene. 

46 Андрис Цауне, op. cit., p. 132.
47 Mindaugas Bertašius, op. cit.
48 Evaldas Purlys, Vilnius, Trakų g. 8, Architektūriniai tyrimai, 

1994, in: E. Purlio asmeninis archyvas.
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Prie gatvės buvo įrengtas didelis kambarys. Gotikinė 
skliautuota patalpa šiame bute tikriausiai liko verty-
bių saugykla (kamara). Akivaizdžiai čia buvo įreng-
ta viena nuomai skirtų patalpų grupė. Nuo kitų butų 
šis skyrėsi tuo, kad vietoj vieno gyvenamojo kambario 
jis turėjo kamarą. Atrodo, tokio pat plano butas, tik 
su dviem gyvenamaisiais kambariais, buvo antrame 
aukšte, virš tyrinėto buto. Duomenų apie kitų pastato 
dalių plano schemą neturime. Aišku, kad į antro aukš-
to butus buvo patenkama mūrine ar pusiau mūrine 
galerija kiemo pusėje. Tyrinėto buto kambaryje prie 
gatvės perdanga, kaip ir visose kitose barokinio namo 
patalpose, medinė. Išliko didžioji dalis atviro medžio 
lubų sijų, sudėtų lygiagrečiai ilgosios patalpos krašti-
nės. Maždaug ties viduriu po jomis buvo skersinė išil-
ginių sijų įlinkius stabilizuojanti sija. Medinė perdan-
ga buvo ir priemenėje. 

Vi l n i u s ,  Au š r o s  Va r t ų  g .  1 5 .  Panašaus kaip 
Trakų g. 7, tik kiek didesnio, gotikinio laikotarpio me-
dinio namo49 su mūrine pastato dalimi posesijos gi-
lumoje, atrodo, būta Aušros Vartų g. 15, prisišliejusio 
prie šiaurinės posesijos ribos. Iš pradžių čia galėjo būti 
ir atskiras mūrinis namelis – vertybių saugykla. Dar 
gotikos laikotarpiu namelis Aušros Vartų g. 15 rekons-
truotas du kartus. Mūsų laikus pasiekė apie XVI a. vi-
durį rekonstruotas gotikos – pereinamojo laikotarpio 
iš gotikos į renesansą pastatas. Įėjimas į namo rūsį 
buvo laiptais iš kiemo, į pirmo aukšto patalpą – per 
durų angą, panašiai kaip Trakų g. 7, sienoje gatvės pu-
sėje. Namo viduryje, kur paprastai būna virtuvė, atsi-
dengė aprūkę, pajuodę mūrai – natūroje aiškiai išliko 
tik baroko laikotarpio virenės požymiai.

Šiaurinė riba tarp posesijų Aušros Vartų g. 15 ne-
pakito nuo gotikinio laikotarpio statybų. Abipus šiau-
rinės posesijos ribos tebėra geriau ar blogiau išliku-
sios gotikinių namų liekanos. Posesijų riba šioje vie-
toje buvo ir surašant Vilniaus namus 1636 m. Deja, dėl 
pakitusio jų skaičiaus ir pakitusių jų ribų nustatyti, 

49 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 15 bt. Nr. 8, Architek-
tūriniai tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

kuriame aprašyme tikrai kalbama apie medinį namą 
prie gatvės su mūrinėmis patalpomis jo gale dar ne-
galima. Dabar šioje gatvės pusėje tarp bazilijonų vie-
nuolyno ir miesto gynybinės sienos yra septynios po-
sesijos, 1636 m. jų buvo dešimt50. Įdedame galimus šio 
namo aprašymus. Einama Aušros vartų link:

[181] – S. Kononovičiaus mūrnamis [Aušros Var-
tų g. 11? – E. P.] <...> jame iš gatvės pusės kambarys, 
priešais kitas kambarys, viršuje taip pat kambarys, 
priešais kambarėlis. Yra rūsys, du sandėliai, kepykla, 
arklidė, kiemas gana erdvus.

[182] – T. Zusinelio mūrnamis <...> apačioje kam-
barys, priešais sandėlis, iš gatvės pusės rūsys. Kitoje 
pusėje sandėlis, viršuje du kambariai. Yra du rūsiai, 
arklidė. 

[183] – Konstantino siuvėjo [medinis] namas <...> 
jame kambarys su kepykla, kambarėlis, vienas rūsys, 
sandėliukas, alkoholio darykla, kiemas gana ankštas.

50 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 124–126.

14.  Barokinio namo Vilniuje, Aušros Vartų g. 15, pirmo aukšto 
dalis prie šiaurinės sklypo ribos: 1 – priemenė, 2 – virtuvė,  
3 – prekybinė (?) patalpa, 4 – kamara, 5 – netyrinėta patalpa

 Part of the ground floor of the Baroque house at 15 Aušros 
Vartų St. in Vilnius, at the northern border of the real estate 
property: 1 – hallway, 2 – kitchen, 3 – commercial (?) premises, 
4  – storage room, 5 – unexplored room
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[184] – Višnevskio [medinis] namas<...> jame me-
dinis kambarys, priešais kambarėlis, kepykla, rūsys. 
Viršuje kambarėlis, priešais kamarėlė.

[185] – M. Tomaševičiaus mūrnamis <...> Apačioje 
kambarys, priešais sandėlis, alkoholio darykla. Kiemas 
gana ankštas.51

Mediniai prie gatvės buvę statiniai posesijoje per-
statyti į daugmaž šiandieninius tūrius formuojantį 
dviejų aukštų mūrinį namą XVII a. pabaigoje – XVI II a. 
pradžioje, kai priklausė Dorofejevičiams, vieniems 
turtingiausių Vilniaus pirklių. Iš senųjų statinių nau-
juose tūriuose liko tik gotikinis namelis. Baroko laiko-
tarpiu perstatyto namo prie šiaurinės sklypo ribos an-
trame aukšte įrengtas vienas butų, kuriame šalia kam-
bario prie gatvės prisidėjo kambarys virš tarpuvartės. 
Turime bene pirmą trijų kambarių buto pavyzdį. Jame 
greičiausiai gyveno namo savininkas. Kambariuose 
prie gatvės rasta įvairių laikotarpių polichrominio de-
koro. Abiejų namo aukštų pietinėje dalyje prie gatvės 
ir pietiniame korpuse įrengtos kažkokios didelės su 
nedideliais langais be polichrominio dekoro patalpos. 
Čia galėjo būti pirklio veiklai būtini sandėliai ar pa-
našiai. Tradiciškai išplanuotos, tačiau ne pagal įprastą 
schemą funkcionavo patalpos po antro aukšto butu.

Laiptai į medinę galeriją, kuriais buvo pakylama 
į butą antrame aukšte ar einama į pietinės namo da-
lies patalpas, įrengti patalpoje, kurioje paprastai būna 
tradicinio išplanavimo buto priemenė. Ji čia liko ir 
perstačius namą, tik gerokai buvo sumažinta laiptų į 
antrą aukštą. Šalia laiptų į antro aukšto galeriją buvo 
neįprastai žemas ir siauras įėjimas. Priemenės gale, 
prie posesijos sienos buvo nedidelė, siaura, su nišomis 
trijose sienose (kad būtų erdvesnė?) virtuvė. Senoji 
skliautuota gotikinė, su dviem nedideliais langeliais 
kiemo pusėje patalpa ir po barokinės rekonstrukci-
jos galėjo likti vertybėms saugoti skirta patalpa. Joje 
krosnies nebūta. (Panašių, su atskirais įėjimais, prie 
pagalbinių patalpų dar 1636 m. užfiksuotų virtuvių 

51 Ibid., p. 124–125.

pavyzdžių pateikta žemiau.) Aušros Vartų g. 15 tarp 
priemenės ir gatvės buvo įrengta didelė patalpa, ta-
čiau tarp jos ir priemenės baroko laikotarpiu nebuvo 
durų. Surasta tuo metu suformuota durų anga į patal-
pą iš tarpuvartės. Patalpa prie gatvės turėjo kažkokią 
visuomeninę, greičiausia prekybinę paskirtį [14 il.]. 
Jos krosnis stovėjo kampe greta aprašytos virtuvės ir, 
matyt, iš jos buvo kūrenama, bet patikrinti tai, deja, 
nebuvo galimybės.

Vi l n i u s ,  Au š r o s  Va r t ų  g .  1 9 .  Abipus įvažia-
vimo į kiemą vartų baroko laikotarpiu buvo pastaty-
ti du namai su išėjimais ir langais į tarpą tarp namų. 
Prie dabartinės šiaurinės posesijos ribos liko mažai 
vėlesnių rekonstrukcijų deformuotos barokinio namo 
patalpos52. Vieno aukšto namo rūsyje per visą namo 
ilgį buvo viena ilga skliautuota patalpa. Išliko šio aiš-
kiai išreikšto gyvenamojo namo pirmo aukšto plano 
struktūra su priemene ir virtuve būsto centre, nedaug 
tepakitusiomis vidinių ir išorinių durų angomis. Įėji-
mas į priemenę iš kiemo buvo namo centre. Šalia jo 
nedidelis grotuotas, anuomet neįstiklintas langelis 

52 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 19, bt. Nr. 8, Architek-
tūrinių tyrimų ataskaita, 1993, in: E. Purlio asmeninis archyvas; 
Idem, Vilnius, Aušros Vartų g. 19, bt. Nr. 8, Architektūriniai 
tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

15.  Barokinis vieno aukšto namas Vilniuje, Aušros Vartų 19:  
1 – priemenė, 2 – virtuvė, 3 – kambariai

 One-storey Baroque house at 19 Aušros Vartų St. in Vilnius:  
1 – hallway, 2 – kitchen, 3 – rooms
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(panašiai buvo įkomponuotas gotikinio namo Aušros 
Vartų g. 10 langelis). Abiejose šoninėse priemenės pu-
sėse buvo durys į du skliautuotus su langais į kiemą 
kambarius [15 il.], priešais – ne taip daug kur bepa-
sitaikanti autentiška virtuvės arka, o virš jos – virtu-
vės gaubtas, iš po kurio buvo kūrenamos kambariuose 
stovėjusios krosnys [16 il.]. Tyrinėjant virtuvės sienas 
užčiuopti pakurų sąramų ir angokraščių fragmentai. 
Gerai išlikę šio namo vidaus architektūriniai elemen-
tai padėjo įsitikinti baroko laikotarpio būstų su prie-
mene ir virtuve jų centre schemos tęstinumu, šiame 
name surastos bene pirmos nedaug tesužalotos to lai-
ko krosnių pakuros. Kažkur aukštai šių krosnių dūmų 
kanalai įsijungdavo į didįjį virenės kaminą.

Pastato pirmo aukšto plano ir apšildymo schema 
nepakito ir po didelių baroko bei klasicizmo laikotar-
pių rekonstrukcijų. Dar baroko laikotarpiu buvo re-
montuotos, iš dalies permūrytos iš po virenės gaubto 
kūrentų krosnių pakuros, pertvarkytos durų į kam-
barius angos, senosios medinės sijinės perdangos pa-
keistos skliautais. 

16. Baroko laikotarpio namo Vilniuje, Aušros Vartų g. 19, prie 
šiaurinės posesijos ribos virtuvės gaubto arka ir pakura tyrimų 
metu. Iliustracija iš architektūrinių tyrimų ataskaitos. Kairėje 
virtuvės arkos pusėje vaizdas iš priemenės. Greta – virtuvės 
šoninė sienutė su kambario krosnies pakura. Atidengtų 
sienutės mūrų brėžinyje: a – pradiniame namo statybos etape 
vietoj skersinės sienos išmūryta arka; b – išlikęs namo statybos 
metu (I baroko etapas) formuotas pakuros angokraštis;  
c – baroko laikotarpio rekonstrukcijos metu permūrytas 
pakuros angokraštis ir sąrama, 1995

  Arch of the kitchen hood and a stove mouth in the Baroque-
period house at 19 Aušros Vartų St. in Vilnius at the northern 
border of the real estate property during research. The 
illustration is taken from a report on the architectural research.  
A view from the antechamber opens on the left side of the 
kitchen arch. Next to it is the side wall of the kitchen with 
the mouth of the room’s stove. In the drawing of the exposed 
masonry of the kitchen wall: a – an arch built to replace a 
transverse wall in the primary stage of the house construction; 
b – the opening of the stove mouth formed during the house 
construction (1st Baroque stage); c – the opening and lintel 
of the stove mouth rebuilt during the reconstruction in the 
Baroque period, 1995
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Tyrinėtoje namo zonoje prie pietinės posesijos ribos 
išliko visa baroko laikotarpiu galu į gatvę statyto vieno 
aukšto namo su dviem gyvenamaisiais kambariais abi-
pus priemenės su virtuve struktūra. Posesija anuomet 
buvo perpus siauresnė. Įėjimas į senojo namo prieme-
nę buvo iš kiemo. Iš kiemo per laiptinę šalia įėjimo į 
priemenę buvo patenkama ir į po visu namu buvusius 
rūsius. Gyvenamasis kambarys kiemo pusėje skliau-
tuotas, kambarys prie gatvės perdengtas medine per-
danga, su langais į gatvę ir kiemą. Ankstyvojo baroko 
laikotarpio kiemas buvo siauras, su nemažu nuolydžiu 
gatvės link. 

XVIII a. antroje pusėje dvi gretimos posesijos buvo 
sujungtos į vieną, ant senojo namo užstatytas antra-
sis aukštas, mediniai statiniai šio namo vakariniame 
gale perstatyti į mūrinius, užmūrytos vartų ir vartelių 

17.   Vilniuje, Aušros Vartų g. 17. Kambarys prie gatvės su XVIII a. 
antroje pusėje įrengtomis lubomis. Durų anga iškirsta XIX a. 
pabaigoje, Evaldo Purlio nuotrauka, 2015

 House at 17 Aušros Vartų St. in Vilnius. A room with the mid-
18th century ceiling at the street. The door opening was made in 
the late 19th century 

Vi lnius,  Aušros  Var tų g.  17.  Tai dar vienas 
geriau išlikusių XVII a. baroko laikotarpio namo pa-
vyzdžių53. Kone po šimto metų jis tapo daugiabučiu. 
Senojo namo gale pastatytas naujas mūrinis būstas54. 

53 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 17 – 6, Architektūriniai 
tyrimai, 1994, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

54 Evaldas Purlys, Vilnius, Aušros Vartų g. 17 – 5, Priešprojekti-
niai architektūriniai tyrimai, 1996, in: E. Purlio asmeninis ar-
chyvas; Idem, Vilnius, Aušros Vartų g. 17 – 9, Priešprojektiniai 
architektūriniai tyrimai, 1996, in: E. Purlio asmeninis archyvas.
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iš gatvės angos. Rekonstrukcijos metu namo gale pa-
statytas vieno kambario būstas su virtuve. Šalia, jau 
pačiame posesijos gale, pastatyta erdvi arklidė ar/ir 
vežiminė su dviem plačiais vartais. Mūriniai statiniai 
pasiekė vakarinę sklypo ribą. XVIII a. antros pusės re-
konstrukcijos metu pakeista ir senojo namo kambario 
prie gatvės perdanga – 1994 m. atidengtos atviro me-
džio su profiliuotomis sijomis ir lentomis lubos [17 il.]. 
Vieno kambario butas ir arklidė prie pietinės posesi-
jos ribos galėjo būti pastatyti anksčiau čia buvusių pa-
našios paskirties medinių statinių vietoje po didžiųjų 
XVIII a. gaisrų. Panašus pasikeitimų procesas, matyt, 
vyko ir po XVII a. gaisrų [18 il.]. 

Priemenė su virtuve buvo įkomponuota prie se-
nojo namo vakarinės sienos (dabar čia laiptai į an-
trą aukštą), greta gražus kambarys su ne taip dažnai 

pas mus pasitaikančiu kevalinio tipo skliautu, o už 
jo – siaura nenustatytos paskirties apie 2 m pločio, į 
dvi dalis suskaidyta patalpėlė. Tarp dviejų šios patal-
pėlės dalių – plati segmentine sąrama perdengta anga 
ar niša. Jei ne durų anga iš gyvenamojo kambario, ši 
namo dalis būtų panaši į tradicinę priemenę su virtu-
ve ir atskiru įėjimu iš kiemo. Virtuvių su atskirais įė-
jimais iš kiemo ar galerijų pavyzdžiai rasti Skapo g. 8, 
virtuvių galimiems bendro naudojimo (ar arklidžių?) 
poreikiams55, kaip Aušros Vartų g. 17, galima įžiūrėti ir 
1636 m. aprašyme56. Pavyzdžiui:

55 K. M. Manvydas Dorohostaiskis, Hipika, 2008, p. 69; 1603 m. 
spausdintoje knygoje autorius rašo [turima galvoje dideles iki 
40 arklių talpinančias arklides – E. P.]: „reikia dviejų plačių 
viryklių, arklidžių galuose sumūrytų, idant būtų kur vandenį 
kaitinti ir arklininkams šildytis žiemą“.

56 Mindaugas Paknys, op. cit.

19.  Kambario krosnies pakuros anga. Vaizdas iš buvusios virtuvės 
remontuojant butą, Evaldo Purlio nuotrauka, 1996

 Opening of a stove mouth in a room. View from the former 
kitchen during renovation

18.  Namo prie pietinės posesijos ribos Aušros Vartų g. 17 plano 
XVIII a. antroje pusėje retrospekcija. Sienų tonavimu 
ištisinėmis linijomis pažymėtas XVII a. antros pusės namas. 
Brėžinys parengtas ant brėžinio su šiandieniniais namo 
kontūrais. Skaičiai 5, 6, 9 žymi butų, buvusių tyrimų metu, 
numerius

 Retrospective plan of the house at 17 Aušros Vartų St. at the 
southern border of the real estate property in the second 
half of the 18th century. A house from the second half of the 
17th century is marked with shading in continuous lines. 
The drawing is made on the contours of the present house. 
Numbers 5, 6, 9 show flat numbers that existed at the time of 
research.
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[270] Prie vartelių kamarėlė malkoms sukrauti su 
virtuvėle <...>.

[273] priešais dar yra sandėlis su priemenėle ir 
virtuvėle.

Virtuvė naujajame vieno kambario būste buvo ne 
atvira, o nuo priemenės atskirta mūrine siena su durų 
anga iš priemenės. Kambarį šildanti krosnis ir čia buvo 
kūrenama iš virtuvės, išliko pakura [19 il.]. Priemenės 
lubos medinės, atviro medžio sijomis ir lentomis.  

Vi l n i u s ,  P i l i e s  g .  2 2  namas ne vėliau kaip nuo 
baroko laikotarpio tapo daugiabučiu. Gotikinio namo 
prie šiaurinės posesijos ribos rytiniame gale XVIII a. 
antroje pusėje pastatytas mūrinis priestatas, tiksliau – 
perstatyti anksčiau čia stovėję statiniai. Posesijos riba 
prie sklypo Pilies g. 20 nepakitusi nuo gotikos laiko-
tarpio. Išlikę gotikiniai posesijos sienos mūrai beveik 
siekia korpuso rytinį galą. Gotikos ir renesanso lai-
kotarpio namo ir priestatų jo gale aprašymą galima 
aptikti 1636 m. Vilniaus namų sąraše: Mūrnamis su 
nedideliais vartais <...>. Name prie vartų, kairėje pu-
sėje kambarys su kamara, šalia vaistinė, šalia jos prie-
menė su virtuvėle. Gale sandėlis, rūsys, yra arklidė aš-
tuoniems arkliams laikyti... <...> Gale [sklypo – E. P.] 
vartai į evangelikų reformatų bažnyčią <...>. Dešinėje 
[vartų – E. P.] pusėje prie vartų krautuvė su priemene, 
viršuje trys kambariai su priemene ir virtuve57. Deši-
nėje vartų pusėje buvęs korpusas nugriautas prie po-
sesijos prijungus į pietus nuo pietinės posesijų ribos 
buvusią posesiją. Tyrinėtame šio namo plote pirmame 
aukšte, prie gatvės, po grindimis užčiuoptas jo šiau-
rinės fasadinės sienos mūro fragmentas58. Pietiniame 
ano meto namo antrame aukšte, kaip aprašyta 1636 m., 
būta trijų kambarių buto su priemene ir virtuve. 

XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje sklypas priklau-
sė kunigaikščiui Konstantinui Ostrogiškiui. Prie ga-
tvės stovėjo mūrinis gotikinis namas. 1609 m. namas 

57 Ibid., p. 88. 
58 Evaldas Purlys, Namas Pilies g. 22 Vilniuje. Buv. audinių par-

duotuvė, Dalinės restauracijos ataskaita, 1994, in: E. Purlio 
asmeninis archyvas.

priklausė LDK didžiajam etmonui Kristupui Radvilai, 
o 1683 m. namą nupirko universitetas. 1719 m. pasta-
tytas mūrinis šiaurinis korpusas (jame yra tyrinėtas 
butas). Per 1737 m. gaisrą apdegė, 1742 m. atstatytas. 
1747–1773  m. namas priklausė Kilmingųjų kolegi-
jai (iš pradžių ji priklausė universitetui, vėliau tapo 
savarankiška)59.

Baroko laikotarpiu, XVIII a. viduryje – XVIII a. 
antroje pusėje, prie šiaurinės posesijos sienos įrengto 
buto pirmame aukšte išplanavimas atspindi dar vieną 
natūroje tyrinėtą baroko laikotarpio buto su priemene-
virtuve ir trim kambariais variantą [20 il.]. Priemenė 
su įėjimu iš kiemo buvo buto viduryje. Į kairę (gatvės 
link) nuo priemenės šiame bute buvo didelis beveik 
kvadratinis kambarys, į dešinę – du gausiai dekoruoti 
kambariai. Tyrinėti tik šio buto dešinės (rytinės) pusės 

59 Jurgis Bučas, Kostas Doveika, Mečislovas Jučas, „Medicinos ko-
legijos namas“, in: Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų są-
vadas, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p. 202.

20. Namas Vilniuje, Pilies g. 22. XVIII a. pabaigos baroko laikotar-
pio buto korpuso prie šiaurinės posesijos ribos pirmame aukšte 
planas. 8 – tyrinėtos buto patalpos. Plano retrospekcija  
nubraižyta ant brėžinio su dabartinio plano kontūrais

 House at 22 Pilies St. in Vilnius. A late 18th century Baroque-
period ground floor flat in the wing at the northern border  
of the real estate property. The researched rooms of the flat  
are marked as No. 8. Retrospective plan is drawn  
on the present plan



100

kambariai60. Jei galėtume atidžiau apžiūrėti priemenę, 
jos gilumoje turėtume rasti virenės gaubto pėdsakus, 
o po juo pakuros angokraščių likučius. Tyrinėtame 
kambaryje prie virenės sienos po grindimis rastos iš 
virenės kūrentos krosnies liekanos. Bute ypač puošnus 
didysis su rokokinių formų nišomis rytinėje sieno-
je kambarys [21 il.]. Tarp nišų sienos viduryje – durų 
anga į mažesnį taip pat polichromuotą kambarėlį. Virš 
durų į šį kambarį ir į priemenę ant sienų tapyti pei-
zažų supraportai. Dekoras atidengtas ir restauruotas 
1995 m. (restauravo Stasys Latonas). Baroko laikotar-
pio buto išplanavimas, dėmesys dekorui rodo išskir-
tinę naujųjų patalpų paskirtį daugiau ar mažiau paki-
tusioje pirmo aukšto plano struktūroje. Gali būti, kad 
prabangiai dekoruoti buvo ir kiti name įrengti ar per-
tvarkyti butai. Dekoras priskirtinas XVIII a. vidurio 
ar antros pusės laikotarpiui. Vykdytos rekonstrukcijos 
metu išmūryti abiejų tyrinėtų patalpų skliautai, ne taip 
seniai buvusi viena irgi baroko laikotarpiu formuota 
patalpa suskaidyta į dvi, pakeista langų vieta. Dviejų 
barokinių mūrų riba yra maždaug 2 m aukštyje. Atro-
do, šios rekonstrukcijos metu išmūrytas antras korpu-
so aukštas. Virtuvės vieta po rekonstrukcijos nepakito. 

60 Evaldas Purlys, Vilnius, Pilies g. 22, bt. 8, Priešprojektiniai ar-
chitektūriniai tyrimai, 2000, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

21. Namas Vilniuje, Pilies g. 22. XVIII a. pabaigos butas korpuso 
prie šiaurinės posesijos ribos pirmame aukšte. Nuotraukoje 
viena iš dviejų barokinių formų nišų rytinėje kambario 
sienoje. Pusapvale sąrama perdengta anga galinėje nišos 
sienutėje iškirsta XIX a. antroje pusėje, Evaldo Purlio 
nuotrauka, 2009 

  House at 22 Pilies St. in Vilnius. A late 18th century  
Baroque-period ground floor room in the wing  
at the northern border of the real estate property

22. Rundalės (Latvija) rūmų virtuvės fragmentas.  
Maistas šioje virtuvėje vienu metu galėjo būti gaminamas  
ant keturių ugniakurų. Evaldo Purlio nuotrauka, 2015

  Detail of the kitchen in the Rundale (Latvia) palace. In 
this kitchen food could be cooked simultaneously on four 
fireplaces. Photograph by Evaldas Purlys, 2015
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Natūroje surasta mūrinės tinkuotos krosnies apačia, 
plytinių grindų fragmentas priskirtini pirmam baroko 
etapui. Gana didelis tarp pirmo ir antro baroko etapų 
susidaręs grindų lygių skirtumas ir mūro savybės lei-
džia manyti, kad korpuso statyba (pirmas baroko eta-
pas) gali būti datuojama 1719 m. 

Vi l n i u s ,  P i l i e s  g .  6 .  1636 m. aprašyme tai Ka-
nauninkų mūrnamis <...>. Namas privilegijuotas dar 
Žygimanto Senojo61. Posesijoje abipus įvažiavimo į kie-
mą gotikos laikotarpiu galais į Pilies gatvę pastatyti 
du vieno aukšto su rūsiais namai. Tyrinėtas šiaurinis 
namas ilgesnis, dviem skersinėmis sienomis suskaidy-
tas į tris dalis, gyvenamasis. Renesanso laikotarpiu jo 
rytiniame gale pastatytas pirmas priestatas, dar kartą 
namas pailgintas baroko laikotarpiu. Užstatytas antras 
aukštas. Padaugėjo virtuvių. Tikru daugiabučiu namas 
tapo po antros baroko laikotarpio rekonstrukcijos. 

Įdomus yra barokinio priestato pirmame aukšte 
įrengtas butas su neįprastai plačia priemene ir virtuve62 
(buv. bt. Nr. 6). Abipus priemenės du kambariai. Vie-
name iš jų išliko perdanga su atviro medžio sijomis ir 
lubomis. Panašių perdangų atidengta ir keliose kitose 
šio namo baroko laikotarpio patalpose. Įėjimas į prie-
menę – iš kiemo. Šioje priemenėje pirmąkart surastas 
mūrinis gaubtas ant medinės konstrukcijos. Prieme-
nės-virtuvės plotis 6,6 m. Tokio ilgio sija (neskaitant 
į sieną įleistų sijos galų) laikė mūrinį kiek pasvirusį 
ugniakuro gaubtą. Tai ne viename priemenės kampe 
įrengta virenė, kaip, pavyzdžiui, Sapiegų rūmų senojo-
je priemenėje, o virenė per visą patalpos plotį. Ši namo 
vieta 1820 m. aprašyta taip: toliau einant į kairę pusę du-
rys į priemenę su dviem langais, dideliu kaminu ir viry-
kla. Abiejose šoninėse sienose rasti sijos lizdai ir gaubto 
mūro žymės. Sijos apačia – apie 170 cm nuo grindų, 
sijos skerspiūvis – 30 × 30 cm. Vienoje sienoje atideng-
to sijos lizdo gylis – 47 cm. Kažkur vidury siją laikė 
medinis ar mūrinis statramstis. Maistas šioje virtuvėje 

61 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 85.
62 Evaldas Purlys, Vilnius, Pilies g. 6, bt. Nr. 6, Priešprojektiniai 

architektūriniai tyrimai, 1997, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

vienu metu galėjo būti gaminamas ant dviejų ugniaku-
rų. Virenės šoninėse sienose rasti aprūkę kambariuose 
abipus virtuvės stovėjusių krosnių pakurų angokraščių 
ir sąramų fragmentai. Virenės gaubtas nugriautas re-
konstruojant namą apie 1895 m., jo konstrukcija nu-
statyta šoninėse priemenės sienose suradus sijos galų 
ir gaubto atspaudus. Neturėdami išlikusių aprašytos 
konstrukcijos virenių pavyzdžių įdedame panašios 
konstrukcijos, tik gerokai didesnės ir prašmatnesnės 
virtuvės Rundalės (Latvija) rūmuose nuotrauką [22 il.].

Vi l n i u s ,  Š v.  I g n o t o  g .  5  (buv. benediktinių 
vienuolyno skalbykla (?). Korpuso prie gatvės pirmas 
aukštas mūrytas baroko laikotarpiu, XVIII a. pirmoje 
pusėje. Buvusios skalbyklos patalpos į barokinių būs-
tų pavyzdžių grupę įtraukiamas dėl gyvenamiesiems 
butams būdingos išplanavimo struktūros ir virenės 
konstrukcijos. Įėjimas į skalbyklos patalpų grupę – iš 
kiemo per priemenę. Priemenėje priešais įėjimo du-
ris – dvi plačios arkinės formos angos [23 il.] į virtu-
vę su didele, aukštai kylančia kamino ertme (kaminas 
nugriautas 1928 m.). Abipus priemenės ir virtuvės – du 
kambariai su iš virtuvės kūrentomis krosnimis. Abie-
jose virtuvės šoninėse sienose išliko krosnių pakurų 
angokraščių ir sąramų fragmentai63. Priemenė ir abu 
kambariai perdengti skliautais, grindys priemenėje 
buvo gruntinės su akmenų grindinio fragmentais, vir-
tuvėje rastas storas molio su plytgaliukais sluoksnis.

Vi l n i u s ,  S k a p o  g .  1 0 .  Architektūriniai tyrimai 
atskleidė du abipus įvažiavimo vartų buvus pastatus su 
vieno ir dviejų kambarių butais. Namas rytinėje var-
tų pusėje priskirtinas renesanso, vakarinėje – baroko 
laikotarpiui. Abu namai anuomet buvo vieno aukšto. 
Iš 1636 m. Vilniaus namų surašymo teksto galima su-
prasti, kad tuo metu šioje ir gretimose posesijose sto-
vėjo mediniai amatininkų namai. Vieno kambario na-
melis vakarinėje vartų pusėje – mažų vieno kambario 
būstų pavyzdys.

63 Evaldas Purlys, Benediktinių vienuolynas G226K2 Vilniu-
je, Šv. Ignoto 5, Korpusai I, II, III, IV, V, IX, Priešprojektiniai 
architektūriniai tyrimai, 2001, in: E. Purlio asmeninis archyvas.
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Namas rytinėje [dešinėje – E. P.] vartų pusėje pri-
skirtinas renesanso – ankstyvo baroko laikotarpiui, 
sprendžiant iš mūro savybių galėtų būti statytas XVI a. 
antroje pusėje ar XVII a. pradžioje. Išlikusi pirmo 
aukšto sienų struktūra rodo čia buvus tradicinio iš-
planavimo būstą su priemene ir virtuve namo centre. 
Tyrimai atskleidė daug namo patalpoje prie gatvės 

išlikusių pirminių architektūrinių interjero elementų 
ir polichrominio dekoro fragmentų64 [24 il.]. Pirmi-
nė perdanga buvo medinė, greičiausiai taip pat gau-
siai polichromuota. Sienos abipus priemenės-virtuvės 
ir jose buvę pirminiai elementai labai suniokoti XX a. 
perplanuojant patalpas. 

Namelis vakarinėje vartų pusėje. Išlikę fragmen-
tai rodo, kad vakarinėje tarpuvartės pusėje renesanso 
laikotarpiu, XVI a. antroje pusėje ar XVII a. pradžio-
je, stovėjo mūrinis gražiai tinkuotu vidumi pastatas 
su vienu (?) langu į gatvę. Daugiausia šio laiko mūrų 
liko sienoje prie gatvės. Pastatas perstatytas XVII a. 
antroje pusėje. Čia įrengtas nedidelis skliautuotas vie-
no kambario butas su virtuve. Įėjimas į namelį buvo 

64 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. pradžioje butą tyrinėjo Vytautas 
Raila. Renkant medžiagą straipsniui tyrimų ataskaita dar buvo 
neparengta.

23. Dvi virenės arkos benediktinių vienuolyno Šv. Ignoto g. 5 
skalbykloje (?). Vaizdas iš buvusios priemenės. Gilumoje, durų 
kairiajame angokraštyje eksponuojami išlikę krosnies pakuros 
angokraščio ir sąramos mūrų fragmentai, Evaldo Purlio nuo-
trauka, 2015 

 Two fireplace arches in the laundry room (?) of the 
Benedictine Convent at 5 Šv. Ignoto St. View from the former 
hallway. farther, the surviving fragments of brickwork  
of the stove mouth reveal and a lintel are uncovered  
in the left door reveal
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iš šiandieninės tarpuvartės65. Surasti to meto durų są-
ramos ir staktos atspaudo fragmentai. Posesijos sie-
noje, prie kambarį nuo priemenės skiriančios skersi-
nės sienos, likusi virenės dūmtraukio viršutinė dalis. 
Apačioje turėjo būti daug mažesnis nei įprastai ir tik 
priemenės kampe gaubtas. Galinės priemenės sienos 
centre buvo niša. Klasicizmo laikotarpiu skersinėje 
sienoje numanomos senovinio tipo krosnies pakuros 
vietoje iškirsta didelė anga jau naujoviško, kanalinio 
tipo krosniai. Naujoji krosnis šildė abi patalpas, kū-
renta iš priemenės. Klasicizmo laikotarpiu įėjimo į 
priemenę angos iš pradžių buvo pakeista forma, o vė-
liau ir vieta. Šiuo laikotarpiu virš abiejų namų užstaty-
tas antras aukštas.

Š v.  M y k o l o  g .  1  /  P i l i e s  g .  1 8 .  Posesija orien-
tuota į Pilies gatvę. Pilies ir Šv. Mykolo gatvių kampe 
stovi gotikinis namas su pereinamuoju iš gotikos į re-
nesansą laikotarpiu mūrytu atiku pietinio kiemo pu-
sėje. Tyrinėtas namelis yra prie galinės posesijos ribos, 
stovi galu į Šv. Mykolo gatvę. Atidengti mūrai rodo, 
kad jis statytas pereinamuoju iš baroko į klasicizmą 
laikotarpiu, greičiausiai po 1748 m. gaisro. 1820 m. ap-
rašyme sakoma, kad namelio antrame aukšte yra prie-
menė ir kambarys su dviem langais. Minima medinė 
galerija ir laiptai į ją, stogelis virš galerijos ir laiptų. 
Galerija, kaip ir dabar, buvo galima iš namelio pereiti 
į pagrindinį korpusą. Surastas stogelio virš galerijos ir 
turėklo atspaudas rodo, kad galerija buvo apie 1,5  m 
pločio. Galerijos grindis laikė kiaurai sieną iškištos 
pirmo aukšto perdangos sijos. Įėjimai į namelio pir-
mo ir antro aukštų patalpas, taip pat į rūsį atskiri. Pir-
mame aukšte ir rūsyje – pagalbinės patalpos. Antrame 
namelio aukšte buvo atskiras vieno kambario butas 
su nedidele priemenėle66. Priemenės gale – virtuvė-
lė. Išliko viršutinė jos gaubto dalis ir barokinių formų 

65 Evaldas Purlys, Vilnius, Skapo g. 10, bt. Nr. 1, Priešprojektiniai 
architektūriniai tyrimai, 1996, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

66 Evaldas Purlys, Šv. Mykolo g. 1, bt. Nr. 4 Vilniuje, Priešpro-
jektiniai architektūriniai tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeninis 
archyvas.

kaminas. Kambario krosnis kūrenta iš virtuvės. Kam-
baryje atviro medžio sijos ir lubų lentos.

Vi l n i u s ,  S k a p o  g .  8 .  Vienas vėlyviausių iš ty-
rinėtų baroko – pereinamojo laikotarpio iš baroko į 
klasicizmą daugiabutis namas pastatytas apie XVIII a. 
vidurį Skapo gatvėje. Po pokario pertvarkymų dviejų 
senųjų posesijų (Nr. 175 ir Nr. 176) namai dabar žymi-
mi vienu Nr. 867. Abiejų namų korpusai prie gatvės ir 
dalis kiemo korpusų dabar yra trijų aukštų. Skapo g. 8 
rasta bene geriausiai išlikusi gyvenamojo namo iš po 
virenės gaubto kūrentos krosnies pakura.

67 Evaldas Purlys, Vilnius, Skapo g. Nr. 8 bt. Nr. 18, 19, 25, Ar-
chitektūriniai tyrimai, 1994, in: E. Purlio asmeninis archyvas; 
Idem, Vilnius, Skapo g. 8, butas Nr. 24, Priešprojektiniai ar-
chitektūriniai tyrimai, 1996, in: E. Purlio asmeninis archyvas; 
Idem, Vilnius, Skapo 6(8), butas Nr. 17, Architektūriniai ty-
rimai, 1994, in: E. Purlio asmeninis archyvas; Idem, Vilnius, 
Skapo g. 8. Butas Nr. 17, Priešprojektiniai architektūriniai ty-
rimai, 1998, in: E. Purlio asmeninis archyvas; Idem, Vilnius, 
Skapo g. 6 – 15, 15a, 19, 20, Skapo g. 8 – 5, 17, 19, 21 (buv. 175 
ir 176 posesija), Architektūriniai tyrimai, 2010, in: E. Purlio 
asmeninis archyvas.

24. Renesansinis namas Vilniuje, Skapo g. 10, rytinėje vartų 
pusėje. Nišos su polichrominio dekoro likučiais vakarinėje 
kambario prie gatvės sienoje. Tokio pat pobūdžio nišos yra ir 
pietinėje sienoje prie gatvės, Evaldo Purlio nuotrauka, 2014

 Renaissance house at 10 Skapo St. in Vilnius on the eastern 
side of the gate. Niches with remnants of polychromatic décor 
in the western wall of the room at the street. Niches of a 
similar type are also found in the southern wall at the street
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Posesijoje Nr. 175 pirmieji namai vienaaukščiai, 
pastatyti abiejose vartų į kiemą pusėse skirtingu lai-
ku, atspindi medinių namų virsmo mūriniais ir gy-
venamųjų būstų skaičiaus posesijose didėjimo pro-
cesą. Rytiniame posesijos name išliko virenės arka, 
dalis ugniakuro skliauto ir virtuvės šoninėje kraštinė-
je apysveikė, bene vienintelė žinoma pakuros angelė 
krosnies pusėje [24  il.]. Namo plano schema panaši 
kaip Pilies g. 22 name – du kambariai šiaurinėje prie-
menės pusėje, vienas – pietinėje, prie gatvės. Įėjimas į 
butą per priemenę – namo viduryje iš kiemo, į kam-
barius – per duris priemenės šoninėse sienose. Buto 
puošyba daug kuklesnė, kambariuose nebuvo skliau-
tų. Kambarys į pietus nuo priemenės (prie gatvės) tu-
rėjo tris langus į gatvę, šiaurinis – tris langus į kiemą. 

26. Namas Vilniuje, Skapo g. 8, prie vakarinės sklypo ribos 
(posesija 176). XVIII a. antros pusės lubų konstrukcija su 
trafaretinio dekoro juosta ant sienų, Evaldo Purlio nuotrauka, 
2015

 House at 8 Skapo St. in Vilnius at the western border of the 
plot (real estate property 176). Ceiling construction with a 
decorative stencil band on the walls from the second half of 
the 18th century 

25. Namas Vilniuje, Skapo g. 8, prie rytinės sklypo ribos  
(posesija 175). Krosnies pakuros angelė tyrimų metu.  
Dūmai iš krosnies per šią angelę kilo tiesiai į ertmę  
po virtuvės gaubtu (pusė sienutės storio nutašyta XX a. pr.),  
Evaldo Purlio nuotrauka, 2010

 House at 8 Skapo St. in Vilnius at the eastern border  
of the plot (real estate property 175). Opening of the stove 
mouth during research. Smoke rose through this opening  
from the stove directly to the cavity under the kitchen hood 
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Gerai išliko durų anga iš priemenės į kambarį prie ga-
tvės. Panašiai išplanuotas dviejų kambarių būstas va-
karinėje vartų pusėje. Butų skaičius name padidėjo po 
1790 m., sujungus abu namus, užstačius antrą, o vėliau 
ir trečią aukštą. Viršutiniai aukštai netyrinėti.

Posesijos Nr. 176 vienaaukščiai pastatai nugriauti 
iki pamatų apsisprendus statyti daugiabutį trijų aukštų 
namą. Iš senųjų namų išliko keli sienų fragmentai. Na-
mas perstatytas apie XVIII a. vidurį. Nuo namo persta-
tymo jame buvo atskiri iki pat pokario pertvarkymų 
mažai pakitę butai. Didesni, su didesniais kambariais 
butai buvo korpuse prie gatvės. XVIII a. pabaigoje – 
XIX a. pradžioje statytame rytinio korpuso priestate 
kiekviename aukšte įrengta po atskirą virtuvę su atski-
ru įėjimu ir langeliu bei po tris siaurus sandėliukus su 
atskirais įėjimais. Pertvarkytų butų išplanavimas ne-
besiejamas su iš virtuvės kūrentomis krosnimis. Kam-
bariuose buvo statomos tiesiog iš kambarių kūrentos 
bekanalės krosnys. Viduje buvusios rytinio korpuso 
virenės panaikintos. Į butus, virtuves ir sandėliukus 
viršutiniuose aukštuose buvo patenkama iš galerijų, 
kurios įrengtos ant kiaurai sieną iškištų perdangos sijų 
galų68. Galerijas jungę laiptai buvo vakariniame kor-
puse, sandūroje su pagrindiniu. Natūroje išliko visos 
durų į butus angos. Daugelis jų ir dabar naudojamos. 
Antrame ir trečiame aukštuose buvo po tris butus. 
Pokariu laiptai išgriauti, galerijos nuardytos, atkurtos 
1995 m. Kai kuriuose namo kambariuose atidengtos 
autentiškos atviro medžio lubos [26 il.].

Vi l n i u s ,  R ū d n i n k ų  g .  1 3 .  Surastas 1812 m. 
sudarytas kaip reta smulkus ir tikslus šio namo in-
ventorinis aprašymas69 atspindi renesansinio namo 
išplanavimą ir jo apšildymo sistemą klasicizmo laiko-
tarpiu. Bent dvi patalpų grupės su priemene ir virtu-
ve jų viduryje buvo kituose, baroko ir klasicizmo lai-
kotarpiais statytuose posesijos korpusuose. Įdedame 

68 Bene vienintelė autentiška Vilniuje tokios konstrukcijos medi-
nė galerija likusi Užupio g. 9.

69 Inventoriaus tekstą išvertė Arimeta Vojevodskaitė, in: VAA, 
f. 447, ap. 24, b. 496, l. 38–43. 

renesansinio namo išplanavimą ir jo apšildymo siste-
mą atspindinčias ištraukas iš 1812 m. inventoriaus: 

Iš kiemo įėjimas į priemenę <...>, joje apirę plytų 
grindys <...> lentinės su dviem sijomis lubos, virtuvėlė 
su kugeline (kugielny) krosnele, du langeliai <...>. Iš tos 
priemenės į dešinę <...> į smuklės pirkią, kurioje <...> 
lentų grindys, septynių balkių ir vienos sijos lentinės lu-
bos <...>, paprasta iš priemenės kūrenama <...> krosnis 
[pabraukta – E. P.], <...> iš gatvės du langai su langinė-
mis, <...> durys į gatvę <...>. 

Sugrįžus į <...> priemenę, iš jos į kairę <...> pir-
kia. Toje pirkioje senoviniai skliautai <...>, labai sena 
krosnis kūrenama iš priemenės, stovi ant pusės uolekčio 
aukščio pamūrinio <...>. 

Iš šios pirkios į sekančią <...> [joje] senos grindys, 
keturių balkių ir dviejų sijų lentinės lubos, sena švediška 
krosnis <...>.

Iš kiemo devyniolikos pakopų laiptai į antro aukšto 
galeriją <...>, iš jos į kairę, <...> į priemenę. Toje prie-
menėje grindys ir trijų balkių lentinės lubos <...>, lan-
gas į galeriją <...>.

Iš tos priemenės į dešinę pirkia <...>. Toje pirkioje 
lubos ir grindys lentų <...>, krosnis <...> kūrenama iš 
virtuvės [pabraukta – E. P.] <...>. Iš šios pirkios į al-
kierių, tai yra, miegamąjį <...>. Jame grindys ir lubos 
lentų <...>. 

Sugrįžus į tą pačią priemenę iš jos <...> durys į kai-
rę, į pirkią. Toje pirkioje senų lentų grindys ir lentinės 
lubos ant penkių balkių, <...> paprasta iš virtuvės pa-
kuriama <...> krosnis [pabraukta – E. P.], du langai į 
galeriją. 

Iš tos pirkios <...> durys į virtuvę <...>. Toje virtuvė-
je kugelinė krosnis iš plytų <...>.

Grįžus vėl į tą pirkią iš jos durys į maisto produktų 
sandėliuką <...>, [jame.] plytinės grindys, lentinės trijų 
balkių lubos, duonkepė krosnelė <...>.

Iš to sandėliuko durys į galinę virtuvę <...>. Šį butą 
turi Tobiošas ir Zlatka Abramavičiai <...>.

Ištraukose iš inventoriaus aprašytos patalpos sena-
jame, renesansiniame, galu į gatvę stovinčiame dviejų 
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aukštų name. Šio namo antrame aukšte jau net trys 
virtuvės. Inventoriuje apsirikta nurodant, kad pirmo 
aukšto krosnys kūrenamos iš priemenės  – architek-
tūriniai tyrimai rodo, kad jos kūrentos iš virtuvės70. 
Nugriovus Rūdninkų vartus sklypas praplėstas iki gy-
nybinės sienos, prie kurios pastatytas ūkinis korpusas 
netrukus po truputį pertvarkytas į gyvenamąjį. Buvo 
užstatytas antras aukštas virš bravoro kiemo gilumoje, 
kur įrengtas mažas butas. Klasicizmo laikotarpio pose-
sijoje padidėjo butų skaičius. Prie gatvės – kelios krau-
tuvėlės su įėjimais iš gatvės, renesansinio namo pirmo 
aukšto patalpoje su freska (tuomet jau uždažyta) – šin-
ka. 1812 m. inventoriuje aprašytas įėjimas iš gatvės ir į 
vieną rūsį. Naujuose butuose išlaikyta virtuvių ir kros-
nių pakurų komponavimo tradicija. Senuosiuose re-
nesanso ir baroko laikotarpio butuose permūryti vir-
tuvių gaubtai, pakuros. Klasicistinio laikotarpio name 
jau buvo daug butų, kelios krautuvėlės, smuklė. 

Vi l n i u s ,  D i d ž i o j i  g .  1 3 .  Į nagrinėtų namų 
grupę šis pastatas įtraukiamas dėl jame išlikusių kla-
sicizmo laikotarpio virenių. Kone visi dabartiniai šios 
posesijos pastatų tūriai suformuoti klasicizmo laiko-
tarpiu – ant gotikos ir baroko laikotarpio sienų už-
statytas trečiasis korpuso prie gatvės aukštas, išmū-
ryti šoniniai trijų aukštų korpusai. Visuose aukštuose 
įrengti butai su virenėmis. 1988 m. fiksuotos net pen-
kios virtuvės su išlikusiais gaubtais [27 il.].

Klasicistiniai posesijoje stovinčių namų tūriai su-
siformavo pamažu medinius posesijos pastatus kei-
čiant mūriniais. Abiejose posesijos šoninėse ribose 
yra likę gotikiniai mūrai. Posesijos ribos nuo to laiko 
nepakito. Seniausias mūrinis namas šioje posesijoje – 
ūkinės paskirties, pastatytas prie gatvės. Pietinėje įva-
žiavimo į kiemą pusėje galu į gatvę stovėjo gotikinis 7 
× 12 m ploto dviejų aukštų namelis su įėjimu iš pra-
važiavimo71. Renesanso laikotarpiu prie jo pastatytas 

70 Birutė Gudynaitė, Pastatas Vilniuje, (pos. 282) viet. reikšmės 
arch. pam. ATV 993 architektūrinių tyrimų ir restauravimo 
darbų priežiūros mokslinė ataskaita, t. I, 1992, in: VAA, f. 1019, 
ap. 11, b. 6865.

71 Stefanija Lipakovienė, Gyvenamas namas Vilniuje, Didžioji 

priestatas. Gyvenamasis medinis pastatas gotikos lai-
kotarpiu greičiausiai buvo šiaurinėje posesijos pusė-
je. Čia ankstyvojo baroko laikotarpio rekonstrukcijos 
metu buvo išmūrytas nedidelis mūrinis pastatas. 1636 
m. antra72 posesija nuo Kristaus Prisikėlimo cerkvės 
link pilies, dabar Didžioji g. 13, aprašyta taip:

[73] – G. Kolzanovskio mūrnamis <...>. Prie vartų 
vienoje pusėje krautuvė su sandėliu, toliau einant prie 
laiptų sandėliukas, už jo smuklės patalpa, alkoholio da-
rykla, arklidė. Iš kitos [vartų] pusės krautuvė su kam-
barėliu ir priemenėle, du sandėliai, priešais kambarys 
su kamara, nedidele priemene ir virtuve. [Viršuje] lan-
gais į kiemo pusę kambarys su priemenėle, virtuvėle ir 
kamarėle, o kitoje pusėje du kambariai su kamaromis, 
priemene ir virtuve, gale, viršuje, kambarėlis.

g.  13, Architektūriniai tyrimai iškėlus gyventojus, 1988, in: 
VAA, f. 2, 881–125a.

72 Dabar namas su cerkvės mūrų liekanomis žymimas Didžio-
ji g.  17, antras namas link pilies – Didžioji g. 13, knygoje apie 
1636 m. surašymą šis namas pažymėtas Didžioji g. 11. Cituoja-
mas antro namo link pilies aprašymas. 

27. Namas Vilniuje, Didžioji g. 13. Viena iš klasicistinio laikotarpio 
virtuvių gaubtų arkų tyrimų metu, 1988 m. Sienutė su langeliais 
ir durų anga mūryta istorizmo laikotarpiu, Mečislovo 
Sakalausko (?) nuotrauka, 1988 

 House at 13 Didžioji St. in Vilnius. One of the arches of the 
kitchen hood from the period of Classicism during research,  
a partition with windows from 1988 and a door opening built 
in the period of Historicism
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BŪSTA I M EDI N IUOSE M IE STIEČIŲ NA MUOSE . 

TR A DICI N IO BŪST Ų PL A NO IŠTA KOS

Gausios neturtingųjų šeimos gyveno susigrūdusios ku-
kliuose mediniuose namuose kvartalų viduje, prie ma-
žesnių miesto centro gatvių arba užkampių pakraščių 
šalutinių gatvelių. Jų namai panašūs į valstiečių medi-
nius pastatus, neturėjo renesanso stiliaus savybių.73 La-
bai įdomi mintis apie medinius, panašius į valstiečių 
namus, miesto pastatus. Gaila, kad ši mintis plačiau 
nepaaiškinta, neiliustruota, neaišku, į kokio tipo vals-
tiečių namus jie panašūs. Aptariama mūrinių būstų 
išplanavimo schema perimta iš medinių namų, šiems 
perėjus ilgą vystymosi procesą. Nemažai žinių apie 
mediniuose Vilniaus namuose naudotą tradicinį būs-
tų planavimą galima rasti 1636 m. Vilniaus namų su-
rašymo tekste74. Jie atpažįstami iš priemenės su virtuve 
paminėjimo. Pavyzdžiui: [311] – Grekovičiaus [medi-
nis] namas <...>. Įėjus į namą, nuo vartų kairėje pusėje 
kambarys su priemene ir virtuve, priešais kambarėlis. 

[355] – Traškovskio [medinis] namas. Jame trys 
kambariai su priemenėlėmis ir virtuvėlėmis <...>.

Duomenų apie medinių namų statybos ir plano 
raidą teikia archeologiniai tyrimai. 1955–1960 m. ka-
sinėjimų75 Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios terito-
rijoje metu buvo atkastos dviejų XVI a. antroje pusė-
je – XVII a. pradžioje statytų medinių namų liekanos. 
Abiejų namų plano schema ta pati – du kambariai abi-
pus priemenės su virtuve. Krosnys kūrentos iš virtuvės. 
Abu namai buvo suręsti iš tiesiog ant žemės klotų rąstų. 

Namas prie šiaurinės kalno atraminės sienos. Ryti-
niame jo gale buvo 6 × 4,5 m kambarys, rytiniame – 
tik 3 × 2,8 m kambarėlis. Namelis pastatytas jau stovint 
naujosios bažnyčios sienoms, vakarinį jo galą prireikė 
susiaurinti, kad tarp jo ir bažnyčios apsidės liktų bent 
poros metrų pločio praėjimas. Namo vidury buvusi 

73 Lietuvos architektūros istorija, p. 244.
74 Mindaugas Paknys, op. cit.
75 Adolfas Tautavičius, „Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai 

kasinėjimai“, p. 3–46.

2,85 × 4,5 m priemenė-virtuvė be jokių grindų. Iš vir-
tuvės buvo pakuriamos abi kambariuose stovėjusios 
krosnys. Kambarių aukštis – 2,4 m. Grindys iš plytų. 
Į kambarius įeinančios krosnių dalys mūrytos iš puo-
dynės formos neglazūruotų koklių.  

Namas prie pilininko namo rytinio korpuso. Šio nu-
griauto korpuso rytinės sienos vietą dabar žymi šlaitelis 
tarp išlikusio korpuso rytinio galo ir gatvelės. Prie mūri-
nio gotikinio pastato buvo suręstos trys medinės sienos. 
Namelis buvęs 3,5 m pločio, daugiau kaip 7,5 m ilgio. Vi-
durinė patalpa – tik 2,4 m pločio, jos grindys, kaip ir 
galinių kambarių, buvo iš plytų. Viename iš kambarių 
(3,55 × 3,6 m.) rastas 125 × 90 cm dydžio, 35 cm aukščio 
krosnies pamatas, kitame krosnies vietą žymi po vėles-
nių kasimo ir statybų darbų likęs molio sluoksnis. 

Abu nameliai susideda iš trijų patalpų. Abiejų jų 
galiniai kambariai buvo apšildomi koklinėmis iš vi-
durinės jų patalpos kūrentomis krosnimis. 1636 m. jie 
dar galėjo stovėti. Gali būti, kad tai laikini, skirti tar-
nams ar su bažnyčios statyba susijusiems asmenims. 

Tokią pačią medinių ir mūrinių namų ar butų di-
desniuose mūriniuose namuose plano schemą mato-
me daugelyje 1636 m. surašytų Vilniaus namų. Miesto 
architektūroje 1636 m. ši namų plano ir krosnių kūre-
nimo iš virtuvės schema jau buvo įsitvirtinusi. XVII a. 
viduryje toks patalpų apšildymas buvo rekomenduo-
jamas Lenkijoje kaip pats geriausias76. XVII a. jis pa-
naudotas Vavelyje, XVII a. antroje pusėje paplito dva-
ruose. Stengtasi taip planuoti pastatą, kad iš „juodos“ 
patalpos būtų galima kūrenti dvi krosnis77. Šv. Onos ir 
Šv. Barboros bažnyčios šventoriaus teritorijoje tyrinė-
tų namelių liekanos rodo, kad 1659 m. rekomenduotas 
šildymo būdas Vilniuje XVII a. pradžioje ar net XVI a. 
antroje pusėje buvo naudojamas net labai paprastuo-
se mediniuose nameliuose. Laukia nemažai archeo-
loginės medžiagos studijų siekiant išsiaiškinti, kada 

76 Ibid., p. 29; Krótka nauka budownicza dworów, palaców, 
zamków podlug nieba i zwyczaju Polskiego, Krakow, 1659, p. 13.

77 Adolfas Tautavičius, „Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai 
kasinėjimai“, p. 29; Krótka nauka budownicza, p. 69.
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28. 1938 m. Rygoje tyrinėto XVI a. dviejų patalpų pastato planas. 
Kambaryje stovėjusios krosnies pakura išeina į virtuvę.  
1 – plytos, 2 – akmuo, 3 – molis, 4 – medis, 5 – smėlis,  
in.: Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. по данным 
археологическиx раскопок, Pигa: Зинaтнe, 1984, p. 77

 Plan of a 16th century two-room building researched in Riga  
in 1938. The mouth of the stove standing in the room leads  
to the kitchen 

29. Rygoje tyrinėto trijų patalpų namelio su dviem ugniakurais 
planas, in: Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. по 
данным археологическиx раскопок, Pигa: Зинaтнe,  
1984, p. 75

 Plan of a three-room house with two fireplaces  
researched in Riga 

Vilniuje šis taip paplitęs Lietuvoje būstų tipas gimė 
ar imtas naudoti. Nebūtinai jis atėjo iš svetur ar ėmė 
plisti iš čia. Būsto tipą lėmė labiausiai prieinamos sta-
tybinės medžiagos, klimatas, o vėliau ir įgūdžiai, nuo-
latinių perstatymų metu įgauta patirtis, iš kelionių ar 
svečių atneštos žinios. Regione su panašiomis gamti-
nėmis sąlygomis toks būsto tipas galėjo gimti ir tapa-
čiai vystytis keliose vietose. 

Dar XIII a. Rytų Europoje dauguma paprastų mies-
tiečių būstų buvo vienos patalpos. Gyvenamuosiuose 
namuose patalpų skaičius didėjo, bet etniniai skirtu-
mai ir kultūrinės įtakos reiškėsi vidaus išplanavime, 
ypač statant ir parenkant vietą šildymo įrenginiams. 
Tyrėjai gyvenamuosius statinius klasifikuoja pagal 
šildymo prietaisų įkomponavimą arba pagal patalpų 
skaičių. Atvira ugnimi apšildomas vienos patalpos 
būstas – seniausias, net iki XIX a. išsilaikęs gyvenamo-
jo (nuo XVII a. tapusio vasaros virtuve ar gyvulių tvar-
tu) būsto tipas (numas). Patalpos dydis svyravo nuo 
3,5 × 3,5 iki 5 × 5 m. Atvira ugnimi šildomas būstas šilo 
tik tol, kol kūrenosi ugnis. Greta valgiui gaminti skir-
to ugniakuro imta statyti iš molio drėbtas kupolines 
krosnis [10, 11 il.], vėliau prie gyvenamosios patalpos 
atsirado nuo vėjo ir šalčio būstą sauganti priemenė. 
Vienu atveju ji buvo be lubų – kartu tamburas ir san-
dėlis. Kitu atveju prie atvira ugnimi apšildomos patal-
pos buvo pastatyta antra apšildoma patalpa – virtuvė. 
Krosnis stovėjo kambaryje ir iš jo buvo kūrenama, vi-
dury virtuvės buvo atviras ugniakuras maistui gamin-
ti. 1959–1980 m. kasinėjimų Rygos senamiestyje metu 
šie du tipai nustatyti XIII a. sluoksniuose78. 

Valdovų rūmų aplinkoje rastos kelių XIV a. vienos 
patalpos namelių su ugniakurų pėdsakais liekanos. 
Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios šventoriaus terito-
rijoje XIV a. jau statyti ir didesni, sudėtingesnio pla-
no pastatai. Aptiktos liekanos vieno, daugiau nei 12 m 
ilgio pastato su trim kambariais viduje. Viename jų 
buvusi krosnis. <...> Praktikuojamas ir kelių pastatų 

78 Андрис Цауне, op. cit., p. 76–77.
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sujungimas po vienu stogu. Atkastos liekanos sodybėlės, 
sudarytos iš gyvenamo pastato, sujungto su 3,3 × 2,6 m 
dydžio klėtimi-sandėliu. Tarp abiejų pastatų likęs po-
ros metrų pločio tarpas, turėjęs sienas ir buvęs išgrįstas. 
Čia <...> buvę laikomi gyvuliai79. Aprašyta sodybėlė 
labai panaši į surastą Rygoje, tik latviškajame namo 
vari ante vidurinė patalpa (išgrįsta priemenė) yra kiau-
ra. Vienoje šio namo patalpoje, kampe, prie įėjimo buvo 
krosnis su į patalpą kylančiais dūmais, kitos patalpos 
centre buvo ugniakuras [28 il.]. Aikštelė tarp jų išklota 
lentomis. <...> Statinys primena latgališkus trijų patal-
pų statinius, kuriuose nešildoma priemenė jungia dvi 
gyvenamas patalpas.80

Galimybė pagerinti sąlygas gyvenamajame kam-
baryje atsirado maisto gaminimą iškėlus į priemenę, 
kambariuose išmokus statyti krosnis su pakura kitoje 
sienos pusėje. Ugniakurą, ant kurio gamintas mais-
tas, imta mūryti priemenėje, priešais krosnies pakurą. 
1612 m. atspausdintoje Rygos panoramoje tarp įvairių 
statinių matyti vienos patalpos šildomi ugniakurais 
nameliai su įvairaus pobūdžio priestatėliais, šalia jų 
yra ir dviejų patalpų statiniai, kurių virtuvė priemenė-
je; kartu su išsivysčiusio plano statiniais XVII a. pra-
džioje funkcionavo seniausi, primityvaus plano name-
liai81. 1636 m. panašus vaizdas galėjo būti ir Vilniaus 
priemiesčiuose bei šalutinėse senamiesčio gatvelėse. 
Rygoje, kaip ir kituose Baltijos pakraščių miestuose, 
įsigalėjo iš Žemutinės Vokietijos atėjęs gyvenamojo 
namo tipas su erdvia priemene-sale prie gatvės ir gy-
venamuoju kambariu už priemenės. Erdvios salės gale 
po dideliu virenės gaubtu-kaminu buvo įrengtas atvi-
ras ugniakuras, o gyvenamasis kambarys namo gale 
buvo šildomas po grindimis įrengta krosnimi, iš kur 

79 Adolfas Tautavičius, „Iš XIV a. vilniečių buities“, in: Vilniaus 
miesto istorijos skaitiniai, sud. Eugenijus Manelis, Romualdas 
Samalavičius, Vilnius: Vilniaus knyga, 2001; Adolfas Tauta-
vičius, „Iš XIV a. vilniečių buities“, in: Mokslas ir gyvenimas, 
1961, Nr. 4.

80 Андрис Цауне, op. cit., p. 76–78.
81 Ibid.

31. Medinės trobos Aukštaitijoje su kamara ir pirkia abipus 
priemenės su virtuve pavyzdys. Plane: 1 – kamara, 2 – virtuvė, 
3 – priemenė, 4 – pirkia, in.: Kultūros paminklų enciklopedija, 
Rytų Lietuva, t. I , 1996, p. 237

 Example of a wooden house with a storage room and a living 
room on both sides of the hallway with a kitchen in the 
Aukštaitija region. In the plan: 1 – storage room, 2 – kitchen, 
3 – porch, 4 – living room

30. Medinės trobos Aukštaitijoje su kambariu ir pirkia abipus 
priemenės su virtuve pavyzdys. Plane: 1 – priemenė, 2 – 
virtuvė, 3 – kambariai, in: Kultūros paminklų enciklopedija, 
Rytų Lietuva, t. II, 1998, p. 54

 Example of a wooden house with rooms on both sides of the 
hallway with a kitchen in the Aukštaitija region. In the plan: 
1 – porch, 2 – kitchen, 3 – rooms
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užstatymo raidos kontūrai. Tačiau labai trūksta se-
namiesčio namų ir daugelio kvartalų architektūrinių 
tyrimų išvadas apibendrinančių darbų, žinių apie da-
bartiniuose namų tūriuose slypinčius gotikos ir rene-
sanso laikotarpio namus ir jų sugretinimų su 1636 m. 
namų aprašymais. Senamiesčio namų istorijai labai 
naudinga būtų archyvinius duomenis iliustruoti namų 
planų ir architektūros kaitos retrospekcijomis. 

Straipsnyje nagrinėjama tema palietė daugiausia 
baroko laikotarpio, po 1655 m. ir XVIII a. gaisrų sta-
tytus ar perstatytus pastatus. Dviejų iš jų – Stiklių g. 8 
ir Rūdninkų g. 13 – tyrimų ir restauravimo metu at-
skleistą architektūrą galima pažinti 1636 m. aprašy-
muose. Abu namai, ypač Stiklių g. 8, jei nekreiptume 
dėmesio į vėlesnių laikotarpių pažeidimus ar šiandie-
ninei paskirčiai pritaikant padarytus pertvarkymus, 
iliustruoja tradicinę gotikos ir renesanso laikotarpių 
miestiečių namo struktūrą ir vidaus erdves. 

Geriausiai išlikęs barokinio tradicinės plano struk-
tūros namo pavyzdys slypi Aušros Vartų g. 17 tūriuose, 
prie pietinės posesijos ribos. Į šį namą atvertas, nau-
dojamas ir eksponuojamas vienintelis žinomas baroko 
laikotarpio pėsčiųjų įėjimo iš gatvės į kiemą, per prie 
gatvės stovintį korpusą, pavyzdys (įvažiavimas į kie-
mą buvo pro atskirus vartus greta). Įdomi, šiek tiek 
primenanti skliautą buvo medinė perdangos virš šio 
praėjimo konstrukcija. Palyginti nedaug deformuota 
(išskyrus parduotuvių vitrinas kambariuose prie ga-
tvės) ir baroko laikotarpio namų Aušros Vartų g. 19 bei 
Aušros Vartų g. 13 plano struktūra, nepakitusios vi-
daus erdvės. Abu namai anuo metu buvo vieno aukšto. 
Namo Aušros Vartų g. 19 priemenėje išliko autentiška 
virtuvės gaubto arka ir krosnių pakurų angos šoninė-
se virtuvės sienelėse. Per šias angas buvo kūrenamos 
kambariuose stovėjusios krosnys. 

Gotikos ir renesanso laikotarpio namuose daugeliu 
atvejų virtuvių vietą name išduoda į tris patalpas su-
skaidytas jų planas ir suodinos sienos vidurinės patal-
pos gilumoje. Išlikusių autentiškų gotikos laikotarpio 
pakurų kol kas nerasta. Gali būti, kad seniausios kros-
nių pakuros buvo primityvesnės, dūmai iš šių krosnių 

kilo šiltas oras82. XV a. toks šildymo būdas tapo popu-
liariu ne tik Rygoje, bet ir kituose miestuose bei pilyse 
Baltijos jūros pakrantėje83. 

Seniausi kasinėjimų metu surasti krosnių su paku-
ra priemenėje pavyzdžiai siekia XVI a. Dar 1938 m. Ry-
goje rastas XVI a. dviejų patalpų pastatas su 3,5 × 3,5 m 
kambariu ir 3,5 × 2,5 m virtuve. Kambaryje stovėjusi 
krosnis sumūryta iš moliu rištų akmenų ir plytų. Jos 
pakura išėjo į virtuvę [29 il.], dūmai iš jos kilo tiesiog 
į virtuvę. Mediniuose XVI a. antros pusės nameliuo-
se Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios šven-
toriuje ir mūriniame name Rūdninkų g. 13 iš virtuvės 
buvo kūrenamos koklinės krosnys. 1636 m. Vilniuje 
tokia kambarių šildymo sistema, matyt, jau buvo pla-
čiai paplitusi. Lietuvoje, skirtingai nei Baltijos pakran-
čių miestuose, įsigalėjo kambarių abipus priemenės su 
virtuve sistema. Seniausi/senesni jos pavyzdžiai dar 
turėtų atsidengti gotikiniuose mūriniuose namuose 
ar kasinėjant Vilniaus senamiestyje. Išlikusių ar už-
fiksuotų tyrimų ataskaitose daugelio XIX  a.  – XX  a. 
pradžios kaimo sodybų gyvenamųjų namų plano 
schemos panašumas į senąją tradicinę miestiečių būs-
tų planus akivaizdus – ir kaimiško namo centre buvo 
priemenė, už jos, priemenės gilumoje, – virtuvė, abi-
pus priemenės – pirkia ir kambarys [30 il.] ar kamara 
[31 il.]. Ateities tyrimai galbūt patvirtins, kad tradicinė 
miestiečių būstų schema plėtojosi kartu su valstiečių 
namais.

A PIBEN DR I N I M A I

Vilniaus miestiečių namų tyrinėjimai istorikų ir res-
tauratorių darbo dėka yra gerokai pastūmėti į prie-
kį. Iš daugelio atskirų istorinių šaltinių ar pavienių 
namų natūros tyrimų ima ryškėti Vilniaus posesijų 

82 Ibid., p. 99; Voldemar Vaga, Das mittelalterliche Wohnhaus in 
Tallinn, Tartu: Staatliche Univ., 1961, p. 18.

83 Андрис Цауне, op. cit., p. 103; Knut Drake, Die Burg Häme-
enlinna im Mittelalter. Eine baugeschichtliche Untersuchung, 
Helsinki: finska fornminnesföreningen, 1968; Voldemar Vaga, 
op. cit. 
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kilo ne į dūmų kanalą sienose su pakuromis, o tiesiai 
į po virtuvės ugniakuro gaubtu prasidedančią kamino 
ertmę. Tokiu būdu įrengtų pakurų pasitaiko baroko ar 
net klasicizmo laikotarpio namų virtuvėse. Degimas ir 
dūmų šalinimas tobulesnėse krosnyse buvo reguliuoja-
mi dvejomis pakuros durelėmis. Geriau šie elementai 
išlikę Biržų pilies ir Antakalnio Sapiegų rūmuose, bene-
diktinių, bernardinių ir daugelyje kitų vienuolynų Vil-
niuje. Seniausių, XVI a. antroje pusėje – XVII a. pradžio-
je statytų, iš virtuvės kūrentų krosnių pakurų liekanos 
rastos Rūdninkų g. 13 ir mediniuose nameliuose, stovė-
jusiuose Šv. Onos ir Šv. Barboros bažnyčios šventoriuje.

XVI a. pabaigoje – XVII a. pirmoje pusėje pagau-
sėjo namų dalybų. 1636 m. Vilniaus namų surašymo 
studijos autorius M. Paknys pabrėžia virtuvių svarbą 
nustatant posesijoje buvusių butų skaičių. Buvo įreng-
ta daugiau virtuvių, tai leido name apsigyventi daugiau 
šeimų, nuomininkams. Atrodo, posesijose būta ir ben-
dro naudojimo virtuvių su atskiru įėjimu iš kiemo ar 
galerijos. Atskiruose abipus priemenių su virtuvėmis 
esančiuose kambariuose galėjo gyventi ir kelios tarp 
kambarių esančia virtuve besinaudojančios šeimos ar 
vieniši nuomininkai. Tokiomis bendromis virtuvėmis 
galėjo naudotis ir gyventojai surašyme paminėtų kam-
barių, prie kurių buvo tik priemenė, ar pan.

XVII a. antros pusės – XVIII a. baroko laikotarpio 
namų tyrimai atskleidžia butų skaičiaus didėjimą ir 
kelis baroko laikotarpio namų bei butų išplanavimo 
variantus. Kai kuriuos tyrinėtus baroko, ypač klasi-
cizmo, laikotarpio namus galima vadinti tikrais dau-
giabučiais. Nuomai skirtų gyvenamųjų namų statybos 
procesas tapo kone visuotinis. 

Daugėjant posesijose gyventojų ir nuomai skirtų 
butų baroko ir klasicizmo laikotarpių namuose pro-
jektuoti įvairaus dydžio ir išplanavimo butai. To paties 
tipo butai, panašiai kaip šiandieniniuose namuose, 
daryti ir viršutiniuose aukštuose. Du kambariai iš-
dėstyti abipus priemenės su virtuve yra pradinis, ty-
rinėtuose namuose dažniausiai pasitaikantis namo ar 
buto išplanavimo variantas (Aušros Vartų g. 17, Aušros 

Vartų g.  19, Skapo g. 8, Trakų g. 7 ir kt.). Ši schema, 
matyt, buvo patogi komponuojant ir visuomeninės 
(cecho patalpos Rūdninkų g. 13) ar net pagalbinės 
paskirties patalpas (benediktinių vienuolyno skalby-
kla (?) Vilniuje, Šv. Ignoto 5 korpuse prie Šv.  Ignoto 
gatvės). Nustatyti keli atvejai, kai šalia priemenės su 
virtuve buvo įrengtas vienas gyvenamasis kambarys 
(Skapo g. 10, Šv. Mykolo g. 1). Aušros Vartų g. 17 už 
gyvenamojo kambario buvo įrengta nedidelė nenusta-
tytos paskirties skliautuota patalpėlė. Didėjant nu omi-
ninko ar savininko poreikiams, už šalia virtuvės esan-
čių kambarių imta rengti dar vieną, trečiąjį kambarį 
(Pilies g. 22, Aušros Vartų g. 15, Skapo g. 8 ir kt.). Pi-
lies g. 22 trečiasis kambarys šildytas židiniu. Pasitai-
ko namų, kai vienoje priemenės pusėje buvo gyvena-
masis kambarys, kitoje – kamara, sandėlis, lobynas ar 
kt. (Rūdninkų g.  13, Aušros Vartų g. 13). Daug tokio 
išplanavimo atvejų galima įžiūrėti skaitant 1636 m. 
Vilniaus namų surašymą84. Kokio sudėtingumo kom-
pleksais galėjo tapti gotikos ir renesanso laikotarpio 
namai, iliustruoja namas Rotušės a. 29 Kaune. Iš dau-
gelio išlikusių gotikinio laikotarpio namų rūsių plano 
struktūros, taip pat kai kurių 1636 m. aprašytų namų 
galima suprasti, kad ir Vilniuje būta daug sudėtinges-
nės struktūros namų nei kambariai abipus priemenės 
su virtuve85. Naujų būstų dydis, skaičius, statybinė me-
džiaga priklausė nuo savininko ir nuomininkų finan-
sinių galimybių, sklypo dydžio ir pan.

Tiek iš 1636 m. surašymo teksto, tiek iš kitų istori-
nių šaltinių žinoma apie gyvenamųjų namų pirmuo-
se aukštuose, ypač patalpose prie gatvės (kai kada 
ir kiemo gilumoje), įrengtas prekybines patalpas. 

84 Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: na-
mai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos lei-
dykla, 2006. Pvz.: [15 / Pilies 18 dalis].

85 Sudėtingesnės struktūros išplanavimą įtakojo pirmo aukšto 
patalpose prie gatvės įrengtos parduotuvės, didesnis nei vieno 
aukšto namo aukštis, įvairių dirbtuvių komponavimas ir pan. 
Daugiausia tai turtingesniems piliečiams priklausę namai prie 
didžiųjų miesto gatvių. Tiksliau tokių namų plano struktūrą ga-
lima nustatyti tik atlikus atidesnius architektūrinius tyrimus.
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Tyrinėtuose namuose pirminių, aiškiai išreikštų pre-
kybinių ir gyvenamųjų patalpų derinių pirmuose 
aukštuose nerasta (neliko duomenų?). Šiuose goti-
kos  – baroko laikotarpiais statytuose namuose pre-
kybinių patalpų būta rūsiuose su įėjimais iš gatvės 
(Sti klių g. 8, Aušros Vartų g. 13, Karmelitų g. 3, Gao-
no g. 6, Aušros Vartų g. 11 ir kt.).

XVIII a. antroje pusėje – XIX a. pradžioje pradėjo 
nykti iš po virenės gaubto kūrenamos senovinio tipo, 
bekanalės, krosnys. Du kambarius skiriančioje sienoje 
buvo statomos iš vieno kambario kūrenamos kanali-
nės krosnys (Aušros Vartų g. 15, Skapo g. 8 ir kt.). Kai 
kuriais atvejais šildant būstus naujojo tipo krosnimis 
net klasicizmo laikotarpiu dar gausiai statytos virtuvės 
su virenės gaubtu (Didžioji g. 15). Kai kada jos naudo-
tos bendroms namo ar kelių butų gyventojų reikmėms 
(Skapo g. 8). 

Pateikti pavyzdžiai atrinkti iš palyginti nedidelio 
tyrinėtų būstų kiekio. Užčiuopti keli senųjų butų iš-
planavimo variantai. Vilniaus senamiesčio namuose ir 
kvartaluose, kuriuos mažiau palietė „euroremontai“ ar 
XX a. antros pusės (pokario) bei Vilniaus senamiesčio 
rekonstrukcijos ištisais kvartalais86, dar galima rasti 
neblogai išlikusių senųjų namų išplanavimo struktū-
rų ir jų vidaus architektūros elementų. Svarbu, kad ti-
riant šiuos namus būtų skiriama pakankamai dėmesio 

86 Prieš rengiant kvartalų rekonstrukcijos projektus buvo pada-
romos žvalgomaisiais fasadų ir tyrėjams prieinamų patalpų bei 
laiptinių tyrimais pagrįstos stilistinės kartogramos. Bene pa-
grindinis jų tikslas – padėti nuspręsti, kurių kvartalų rekons-
trukcijos projektus rengs „Komprojektas“, kurių – AB „Pa-
minklų restauravimo institutas“. Pagal kriterijus – klasicizmo, 
istorizmo laikotarpių ir visokie pagalbiniai pastatai nevertingi 
ar mažiau vertingi – buvo skiriami „Komprojekto“ projektuo-
tojams. Reikalauta, kad perplanuoti butai senamiestyje atitiktų 
naujuose namuose projektuojamų butų rodiklius. Iš kvartalų 
iškėlus gyventojus, „Komprojekto“ projektuojamų pastatų vi-
dus netyrinėjamas ar beveik netyrinėjamas. Kertamos durų 
angos posesijų sienose, langai ugniasienėse, kai kada koreguo-
jamas langų išdėstymas kiemų fasaduose ir pan. Daug korpusų 
išgriauta sanacijos sumetimais ar tiesiant kelius į kvartalo vidų 
bokštiniams kranams bei keičiant medines perdangas surenka-
mo gelžbetonio plokštėmis.

ne tik namo ar patalpos architektūrai bei dekorui, bet 
ir pastato išplanavimo struktūros, būstų kiekio pasta-
te, būstų išplanavimo, šildymo ar sanitarinių įrenginių 
sistemų tyrimams. Svarbių, tik nepalyginamai sunkiau 
išsiaiškinamų nei prieš rekonstrukcijas žinių mūsų ar-
chitektūros istorijai dar gali būti perskaityta ir rekons-
trukcijų suniokotuose kvartaluose.

Gauta 2015 03 26
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The author of the article analyses the residential house-
planning scheme, which was widespread in Vilnius and 
Kaunas from the Gothic period to Classicism. One of 
the features of these houses is their division into three 
parts consisting of two living rooms on both sides of the 
hallway with a kitchen. It seems that the type of housing 
under discussion was a unit that formed – with certain 
transformations and repetitions – a large (probably even 
the largest) part of residential blocks of flats in Vilnius 
and Kaunas. Moreover, this urban housing scheme was 
apparently applied in country residential houses as well. 
The research of buildings or their remains in the Old 
Town of Vilnius revealed that stoves in the rooms were 
heated through stove mouths installed in the side walls 
of the kitchen. Stoves were of the so-called ancient type, 
without flues, with a single fire chamber. Smoke from the 
stove rose through flues set up in the wall containing the 
stove mouth, or directly into a cavity under the fireplace 
hood in the kitchen. The scheme of the arrangement of 
rooms on both sides of the hallway with a kitchen was 
also used in public and auxiliary buildings, as well as in 
flats for lease. If a house contained rooms designed for 
commercial use, they could be accessed directly from the 
street. Unfortunately, as a result of a wave of installing large 
shop windows in street façades, authentic entrances to the 
ground-floor rooms from the street did not survive. 

The earliest examples with remains of stove mouths in 
rooms heated from under the fireplace hood in the kitchen 
were discovered in wooden (in the territory of the Church 
of St Anna –Barbara in the Lower Castle of Vilnius) and 

brick (13 Rūdninkų St.) houses built in the second half of 
the 16th century and the early 17th century. Approximately 
at that time the number of families living on burghers’ real 
estate properties began to grow and the construction of 
houses for lease started.

from the second half of the 18th century, blocks of 
flats with identically planned flats on the top floors began 
to be constructed. Ancient-type stoves that restricted 
the planning were gradually discarded, and flue stoves 
that heated two rooms from one of the rooms became 
widespread. Although the means of room heating changed, 
kitchens of common use with open fireplaces were still 
built for some time.         

The article is prepared on the basis of the data of 
applied architectural research on Vilnius and Kaunas 
houses, which is compared with the inventory of Vilnius 
houses of 1636. 


