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Didieji Lietuvos miestai po truputį ima atverti savo pra-
eities architektūros vaizdą, iš po utilitaraus pobūdžio 
pastatų pertvarkymų sluoksnių ima atsiskleisti ir seniau-
sių miestiečių namų tipai, atsiveria seniausių gotikos, 
Renesanso laikotarpių namų fasadai, išplanavimo siste-
mos. Labai produktyviai šioje srityje pasidarbavo Kauno 
tyrinėtojai, restauratoriai. Pamažu atsiveria XVI a. – 
XVII a. pirmoje pusėje klestėjusio miesto vaizdas. Nese-
niai sulaukėme dingusią gotikinėsę ir renesansinę Kau-
no raidą praskleidžiančio darbo1, kuriame daug dėmesio 
skirta ir pirmiesiems mūriniams namams miestiečių 
 posesijose. O kaipgi Vilnius – nuo ko pradėta statant 

1 Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas. Viduramžių Kaunas 

archeologinių tyrimų duomenimis, Kaunas: KTU leidykla, 

2013.
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XX a. 10 deš. tyrinėjant Vilniaus senamiesčio pastatus, buvo surasti keturi sąlyginai gerai išlikę gotikiniai vienos pa-
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rūsių tyrinėta Kaune – visuose nuo gaisrų nuolat kenčiančiuose miestuose daugelis jų gyventojų mūrines statybas 
pradėjo nuo nedegančių vertingiausio turto saugyklų. Straipsnyje išdėstomos sukauptos žinios apie juos, ieškoma 
 atsakymo, kokia gali būti jų kilmė ir kaip jie išsivystė į pastatus iš sublokuotų svirnų-prekių sandėlių.
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mūrinį miestiečių Vilnių? Pasak Guillebert’o de Lannoy, 
Vilniaus miestas, kurį jis matė 1413–1414 m., tada buvo 
ilgas, siauras ir tęsėsi nuo kalno žemyn, namai mediniai, 
labai negražiai sustatyti, tačiau buvo keletas mūrinių 
bažnyčių2. Pasirodė pirmieji archeologiniais tyrimais pa-
grįsti darbai apie miesto pradžią3 ir jos pažinimo proble-
mas. Pasak Gedimino Vaitkevičiaus, pirmąja gynybine 

2 Žiliberas de Lanua, „Vilnius 1413–1414 m.“, in: Vilniaus mies

 to istorijos skaitiniai, Vilnius: Vilniaus knyga, 2001, p. 184.
3 Kęstutis Katalynas, Vilniaus plėtra XIV–XVII a., Vilnius: 

Diemedis, 2006; Kęstutis Katalynas, Gediminas Vaitkevi-

čius, „Vilniaus miesto raida XIV–XVII a.“, in: Vilniaus miesto 

istorijos skaitiniai, Vilnius: Vilniaus knyga, 2001, p. 80–93; 

Gediminas Vaitkevičius, Vilniaus įkūrimas, Vilnius: Lietuvos 

nacionalinis muziejus, 2010.
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miesto siena Vilnius apjuostas XIV a.: Žemutinę miesto 
dalį juosė mūrinė siena, aukštutinę – Kreivąjį miestą – 
medinė4. Naujoji miesto dalis, dabar Vilniaus senamies-
čiu vadinamoje teritorijoje išaugęs miestas, gynybine 
siena apjuostas XVI a. pradžioje. Kaip ir kituose medi-
niuose nuo gaisrų nuolat kenčiančiuose miestuose, Vil-
niuje dar prieš pastatant miesto sieną pradėti statyti ir 
mūriniai, atsparesni ugniai miestiečių namai, tik, deja, 
medinių namų keitimo mūriniais procesas  Vilniuje per-
nelyg užtruko.

Mindaugo Paknio išverstas ir paskelbtas 1636 m. Vil-
niaus namų surašymo dokumentas bei jo analizė5 pade-
da pamatyti gotikos ir Renesanso laikotarpio miesto gy-
venamųjų namų sklypuose stovėjusių namų išsidėstymą, 
medžiagą, iš kurios jie pastatyti, statinių paskirtis, dau-
geliu atvejų atpažįstame tradicinio išplanavimo būstus 
su priemene ir virtuve būsto centre. Aprašytas po Vilnių 
nuniokojusio 1610 m. gaisro atsistatęs miestas. Mūriniai 
namai vyrauja tik pagrindinėse gatvėse, daugiausia prie 
gatvių užstatymo linijų. Vienos patalpos pastatai jau 
pertvarkyti, sujungti su perstatytais namais, vien iš ap-
rašymų jų atpažinti neįmanoma. Architektūriniai kai 
kurių 1636 m. aprašytų namų tyrimai rodo, kad dalis jų 
buvo perstatyti (kai kurie ir ne kartą) dar iki 1610 m. gais-
ro. Dingęs Vilnius dėl nepalyginamai didesnio miestie-
čių namų pertvarkymo nei Kaune kiekio ir mąsto sun-
kiau atskleidžia duomenis apie ankstyvojo mūrinio 
miesto miestiečių namų architektūrą. 

Daugybės Vilniaus gaisrų pasekmes, namų būklę po 
jų ir savininkų kaitą keliose svarbiose miesto gatvėse 
iliustruoja šaltiniais paremtos Rimvydo Čaplinsko kny-
gos6. Miestas degė ir, matyt, ne kartą XIV a. antros pusės 

4 Gediminas Vaitkevičius, Vilniaus įkūrimas, p. 84.
5 Mindaugas Paknys, Vilniaus miestas ir miestiečiai 1636 m.: 

namai, gyventojai, svečiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademi-

jos leidykla, 2006.
6 Antanas Rimvydas Čaplinskas, Vilniaus gatvių istorija. 

Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės, Vilnius: Charibdė, 1998; 

Idem, Vilniaus gatvių istorija. Valdovų kelias, kn. 1: Rūdnin

kų gatvė, Vilnius: Charibdė, 2001; Idem, Vilniaus gatvių isto

rija. Valdovų kelias, kn. 2: Didžioji gatvė, Vilnius: Charibdė, 

kovų metu, 1390, 1419, 1513, 1530, 1610, 1655, 1737, 
1748, 1749 metais. Nuo XIV a. iki XVIII a. vidurio pri-
skaičiuojama kone 30 didelių miesto gaisrų. Vilnius bū-
damas sostine atsigaudavo, atsistatydavo greičiau, tačiau 
kartu ir labiau prarasdavo seniausius savo namų mūrus. 
Geriausiu atveju juos uždengė vėliau sukurta architektū-
ra. Šio straipsnio tyrimo objektas – padidėjęs miestas ir 
jo gyventojų statyti mūriniai gotikiniai vienos patalpos 
svirnai, jų išplanavimo variantai, raida ir architektūra. 
Remiamasi daugiausia žiniomis apie pastatus, kurių ar-
chitektūriniuose tyrimuose teko dalyvauti. 

XX a. 10 deš. tyrinėjant Vilniaus senamiesčio pasta-
tus, buvo surasti keturi sąlyginai gerai išlikę svirnai – 
anuomet jie vadinti gotikiniais vienos patalpos name-
liais. Visi jie sujungti su vėliau išaugusiais tūriais. 
Panagrinėjus tyrimų ataskaitas pasimatė, kad kasinėjimų 
metu arba tiriant kitus senamiesčio pastatus surasta ir 
daugiau panašaus dydžio ir išplanavimo namelių rūsių 
ar jų liekanų. 1984 m. išleista archeologo Andrio Caunės 
knyga apie kasinėjimus Rygos senamiestyje7 padėjo su-
prasti, kodėl šie maži nameliai yra seniausi mūriniai sta-
tiniai medinėse miestiečių posesijose, nurodė svirnų kil-
mę ir galimus kelius į Lietuvos miestus. Parašyti apie jau 
žinomus Vilniuje surastus vienos patalpos namelius ga-
lutinai apsispręsta perskaičius archeologo Mindaugo 
Bertašiaus monografiją apie dingusį Kauną8 ir pastebė-
jus, kiek daug šio tipo namelių mūrinės statybos pra-
džioje būta Kaune. Nuostabiausia, kad tiek Vokietijos 
mediniuose XIII a. miestuose, tiek XIII–XIV a. Rygoje, 
tiek XVI a. – XVII a. pirmos pusės Kaune pirmieji mūri-
niai statiniai mediniais pastatais užstatytose miestiečių 
posesijose buvo vienos patalpos svirnai – visuose nuo 
gaisrų nuolat kenčiančiuose miestuose daugelis jų gy-
ventojų mūrines statybas pradėjo nuo nedegančių ver-
tingiausio turto saugyklų. Pavyzdžiai iliustruojami įvai-
riuose leidiniuose ir XX a. 10 deš. tyrimų ataskaitose 

2002; Idem, Vilniaus gatvių istorija. Valdovų kelias, kn. 3: 

Pilies gatvė, Vilnius: Charibdė, 2005. 
7 Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. по данным ар

хео логическиx раскопок, Pигa: Зинaтнe, 1984.
8 Mindaugas Bertašius, op. cit.
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įdėtais planais ir namų vaizdais, taip pat šiandieninės 
būklės nuotraukomis. 

VOKIEČIŲ ŽEMĖS IR BALTIJOS 
RYTŲ PAKRANTĖS

Pasak XX a. pradžios vokiečių tyrinėtojų, senųjų vienos 
patalpos mūrinių gyvenamųjų namų struktūrą įtakojo 
įvairiuose Vokietijos miestuose vis kitaip vadinti vienos 
patalpos „kemenatai“, „steinverkai“, „turmai“, „turmhau-
zai“ ir pan., kurie buvo statyti gintis ir apsisaugoti nuo 
gaisrų. Įėjimas į pirmapradį gyvenamąjį gynybinį bokštą 
– turmhauzą – būdavo apie 2 m aukštyje nuo žemės pa-
viršiaus. Užlipama mediniais laiptais, kurie kilus pavojui 
buvo sunaikinami9. Į žemutinę patalpą būdavo patenka-
ma per viršutinę patalpą.

Turmhauzai nuo gyvenamųjų vienos patalpos namų 
ir svirnų skiriasi storesnėmis sienomis ir įėjimų kompo-
navimu. Vienos patalpos svirnuose – vertingiausio turto 
saugyklose ir svirnuose su gyvenamosiomis patalpomis 
įrengti atskiri tiesioginiai įėjimai į viršutinę ir žemutinę 
patalpas.

Pateikti kai kurias žinias apie vokiečių žemių ir Balti-
jos pakrančių miestuose, Rygoje surastus vienos patal-
pos namus paskatino jų plano, įkomponavimo sklype ir 
netgi dydžio panašumas į gotikinius vienos patalpos na-
mus Vilniuje ir Kaune. Maždaug po šimtmečio nuo tokio 
mūrinių namų tipo pasirodymo XIII–XIV a. Rygoje bei 
kituose Baltijos pakrančių miestuose ir Lietuvoje prasi-
dėjo mūrinės statybos raida miestiečių posesijose. Per 
pirklius, vokiečių kolonistus Baltijos rytų pakrantėse10 

9 Irma Kaplūnaitė, Funito Tomoi, „Bokštiniai namai Vilniuje“, 

in: Miestų praeitis, 2, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 

2010, p. 7, [interaktyvus], http://senas.istorija.lt/html/mts/

mp2/index.htm; Friedrich-Wilhelm Krahe, Wohntürme des 

Mittelalters mit hölzernen Stockwerken, Wohntürme Langen

weißbach, 2002, p. 53; Auguste Choisy, Historie de L’architec

ture, t. 2, Paris, 1954, p. 456.
10 Seniausi mūriniai vienos patalpos nameliai tyrinėti Rygoje 

kasinėjant karo metu sugriauto Rygos gyvenamųjų na-

paplitę vienos patalpos namai savo dydžiu, išplanavimu 
buvo labai panašūs į vokiečių žemių miestų analogus, ta-
čiau ne visai tokie pat. Gamtinės sąlygos, miestų forma-
vimosi ypatybės, vietinės statybos tradicijos ir daugiau 
nei šimtmečio patirtis įtakojo pirmųjų mūrinių namų 
architektūrą, ypač laiptinių, vidaus erdvių komponavi-
mą. Tiek Vilniaus, tiek Kauno vienos patalpos namai ne-
ilgai trukus išsivystė į kelis savitus svirnų (sandėlių) iš-
planavimo variantus, kurie nemažai skiriasi nuo analogų 
Rygoje ir Vokietijos miestuose. 

Pirmieji mūriniai statiniai vokiečių žemių ir Baltijos 
pakrančių viduramžių miestuose paprastai būdavo gy-
nybinės sienos, pilys, bažnyčios, vienuolynai, rotušės. 
Miestiečių gyvenamieji pastatai anuomet buvo beveik 
vien mediniai arba pastatyti iš kitų su medžiu susijusių 
konstrukcijų. XIII a. pab. – XIV a. pr. – laikotarpis, kai 
medinius pastatus imta keisti mūriniais. Tai buvo vie-
nintelė galimybė apsaugoti savo turtą nuo dažnai mies-
tus niokojančių gaisrų. Liubeke uždrausta statyti me-
dinius namus 1276, Rygoje – 1293, Taline – 1360 metais. 
Negana to, Rygoje 1293 m. (greičiausiai kaip ir kituose 
miestuose) pareikalauta stogus dengti čerpėmis. Pasak 
tyrinėtojų11, mūriniai pastatai, nežiūrint draudimų staty-
ti medinius pastatus daugelyje Vokietijos ir Baltijos pa-
krančių miestų, ėmė dominuoti tik XV amžiuje. Nebuvo 
vienodi pirmieji vienos patalpos nameliai ir pačios Vo-
kietijos miestuose, nevienoda ir jų kilmė bei raida.

mų kvartalo ploto Peldu ir Ūdensvados gatvių sankirtoje 

 teritoriją. Po XIX a. statytų namų rūsių grindimis rasta se-

niausių medinių, fachverkinių ir mūrinių namų liekanų. 

1984 m. išleista A. B. Caunės knyga apie Rygos miesto vys-

tymosi pradžią ir pirmuosius Rygoje statytų medinių, 

fachverkinių bei mūrinių gyvenamųjų namų tipus. Panašius 

kaip Rygoje pastatus autorius randa Estijoje, vokiečių ir se-

nosios Rusios miestuose, Lenkijoje. Pirmą kartą taip ap-

žvelgta pietryčių Pabaltijo miesto statybos pradžia. Mono-

grafija parašyta apibendrinus Rygoje vykdytus archeologinius 

kasinėjimus.
11 Андрис Цауне, op. cit., p. 115; Otto Lauffer, Das deutsche 

Haus in Dorf und Stadt, Leipzig, 1918.
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Seniausi mūriniai miestiečių namai turėjo specialią 
patalpą, skirtą gintis ir apsisaugoti nuo ugnies12. Pasak 
Otto Laufferio, Andrio Caunės:

Įvairiuose vokiečių miestuose ji vadinama skirtingai – 
Steinwerk, Steinkammer, Turm, Feuersaal, Kamenate. 
Kelne, Braunšveige, Goslare jie stovėjo atskirai, nors daž-
niausiai mūriniai namai būdavo sujungti su gyvenamai-
siais medinės ar fachverkinės konstrukcijos statiniais.13

Net vokiečių prekybinėje gyvenvietėje Novgorode 
buvo surastas charakteringas XIV a. mūrinis, sujungtas 
su mediniu statiniu, namas14. 

Dėl dažnų gaisrų viduramžiais mūriniai namai būda-
vo vertingiausio namų inventoriaus saugyklomis15. Dalis 
jų statybos arba perstatymų metu būdavo pritaikomi ir 
gyventi. Žemutinėje Saksonijoje tokio tipo mūrinius na-
mus statė iki XVI a.16 Jau daugiau nei prieš šimtmetį pa-
skelbti kelių charakteringų Žemutinėje Saksonijoje tokio 
tipo namų apmatavimai. Antai mūrinio XIII a. namo 
Goslare išoriniai matmenys 6,5 × 5,5 metro. Žemutinis 
skliautuotas rūsio aukštas įgilintas į žemę apie metrą. 
Pirmas, gyvenamasis, aukštas šildomas židiniu. Ir rūsys, 
ir pirmas aukštas turi atskirus įėjimus iš kiemo17 [1 il.]. 
Atkreiptinas dėmesys į storą užpylimo sluoksnį virš vir-
šutinio skliauto – degant medinėms stogo konstrukci-
joms šis sluoksnis turėjo padėti užtikrinti skliauto ir po 

12 Андрис Цауне, op. cit., p. 134; Otto Lauffer, op. cit., p. 66–68.
13 Андрис Цауне, op. cit., p. 135; K. Eicke, Die bürgerliche Bau

kunst Niedersachsens. l. Mittelalter und Renaissance, Strass-

burg, 1919, p. 41–49; G. Fehring, M. Neugebauer, „Das 

Lübecker Stathaus der Frühzeit“, in: Archäologie in Lübeck, 

Lübeck, 1980, p. 51–54; Hans-Günther von Griep, Das Bür

gerhaus in Goslar, Tübingen, 1959, p. 186.
14 Андрис Цауне, op. cit., p. 135; Е. А. Рыбина, Архео ло ги

ческие очерки истории новгородской торговли X–XIVвв., 

Москва, 1978, p. 167.
15 Андрис Цауне, op. cit., p. 135; Werner Radig, Frühformen 

der Hausentwicklung in Deutschland, Berlin, 1958, p. 147.
16 Андрис Цауне, op. cit., p. 135, K. Eicke, op. cit., p. 47.
17 Андрис Цауне, op. cit., p. 135.

1 Mūrinis XIII a. namas Žemutinėje Saksonije,  
 Goslare (pagal O. Štilį). 1. Pjūvis. 2. Pirmo aukšto 

planas. 3. Rūsio planas. Nepavyko rasti duomenų, 
 kada įrengtas židinys, suformuotas didelis langas – 

 statant pastatą ar rekonstrukcijos metu, 
 in: Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. 

по данным археологическиx раскопок, 
 Pигa: Зинaтнe, 1984, p. 134 

 13th-century brick house in Lower Saxony, Goslar. 
 1. Cross-section. 2. Ground-floor plan. 
 3. Basement plan
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juo esančio turto nepažeidžiamumą. Storas užpylimo 
sluoksnis virš viršutinės medinės perdangos, matyt, 
buvo supilamas ir Lietuvos svirnuose. Į rytinius Baltijos 
kraštus šio tipo nameliai atėjo kartu su kolonistais iš vo-
kiečių žemių, kur vienos patalpos kiekviename aukšte 
tradicija išsilaikė kone iki XX a.: Kiekebergo prie Ham-
burgo muziejuje po atviru dangumi šiaurės vakarų Vo-
kietijoje eksponuojamas 1750 m. statytas medinis, savo 
struktūra panašus į aprašytus mūrinius, dviaukštis svir-
nas [2 il.].

Nedideli vienos patalpos mūriniai namai viduram-
žiais buvo statomi ir visame Baltijos regione, kituose 
Rytų Europos kraštuose. Panašiai atrodė ir mūriniai ar-
cheologinių kasinėjimų metu surasti namai Rygoje. Di-
džioji dalis tyrinėtų namų stovėjo atskirai, niekada ne-
buvo statomi greta, neturėjo bendros sienos ant sklypo 
ribos [3 il.]. Dar XIX a. Taline funkcionavo senovinis 
aprašytos konstrukcijos namas su ūkine patalpa žemuti-
niame aukšte ir gyvenamąja, šildoma židiniu patalpa 
viršutiniame18. Apie 1980 m. Talino rūsiuose rasta dar 
kelių tokio tipo namelių liekanų19.

Rygoje atidengtų pastatų planą sudaro viena šiek tiek 
pailgo stačiakampio formos patalpa, prie kurios įėjimo 
pri  statytas nedidelis atviras ar uždaras priebutis [4 il.]. 
Pačių didžiausių pastatų išoriniai kontūrai sudaro 9,5 × 
11,0 ir 9,5 × 8,5, mažų pastatų matmenys – 5,9 × 4,8 
met ro. Visų mūrinių pastatų žemutinis aukštas šiek tiek 

18 Андрис Цауне, op. cit., p. 135; Eugen von Nottbeck, Der alte 

Immobilienbesitz Revals, Reval, 1884, p. 86.
19 Андрис Цауне, op. cit., p. 135.

2. Dviaukštis svirnas iš Karlsdorfo, 
1750, Kiekebergo muziejus prie 
Hamburgo, in: Josef Vařečka, 

 „Muzea v přirode v sverozapadnim 
nemecku“, in: Pamatkova peče, 1968, 
Nr. 6, p. 172–176

 Two-storey barn from Carlsdorf, 
1750, Kiekeberg Museum near 
Hamburg

3. Plotas Peldu ir Ūdensvados gatvių Rygoje sankirtoje. 
Pirmieji mūriniai XIII–XIV a. namai pastatyti atskirai, 
per kelis metrus vienas nuo kito, nė viena jų siena 
nesiglaudžia su kaimyno pastatu. Pagrindinė pirmųjų 
mūrinių svirnų – vertingiausio turto saugyklų statybos 
priežastis buvo medinius miestus niokojantys gaisrai, 
in: Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. 
по данным археологическиx раскопок, p. 118

 Land plot at the intersection of Peldu and Ūdensvada 
streets in Riga
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įgilintas į žemę ir sudaro pusrūsį. Daugelyje tyrinėtų 
namų rasta drenažo sistema rodo, kad tokį nedidelį pas-
tatų įleidimą į žemę lėmė aukšti gruntiniai vandenys. 
Virš pusrūsio buvusio pirmo aukšto grindys iškilusios 
virš žemės paviršiaus ne mažiau 1 m, daugelis svirnų su-
jungti su prie gatvės stovinčiais mediniais pastatais 
[5 il.]. Masyvūs pamatai leidžia galvoti, kad dalis tyrinė-
tų pastatų galėjo turėti antrą aukštą20.

20 Ibid., p. 129.

XIV a. pab. – XV a. daugėjant mūrinių namų ir plin-
tant naujam gyvenamųjų namų tipui, senieji mūriniai 
nameliai prarado savo paskirtį. Jie buvo griaunami arba 
sujungiami su naujais statiniais. Pamažu gyvenamieji 
namai transformavosi į XV–XVI a. išplitusį gyvenamųjų 
namų tipą. XVI a. pastatai Rygoje išdėstyti vienas šalia 
kito, nutįsę toli į siauro sklypo gilumą, galiniai jų fasadai 
orientuoti į gatvę. Plane jie sudaro pailgą stačiakampį su 
orientuota į gatvę aukšta, erdvia priekine patalpa, viena-
me iš galinių patalpos kampų įrengtas atviras ugniaku-
ras su gaubtu. Kiemo pusėje prie didžiosios priekinės 
patalpos priglausta nedidelė gyvenamoji patalpėlė [6 il.]. 
Po visu pastatu rūsys. Sprendžiant iš išlikusių to paties 
laikotarpio namų pavyzdžių, Taline gyvenamosios patal-
pos šildytos įkaitintu oru per grindyse įrengtus kanalus 
(hipokaustas)21. Vėlesni tyrimai atskleidė daugiau hipo-
kaustu šildytų pastatų22. Namai galėjo būti kelių aukštų 
su sandėliais pastogėje, viršutiniuose aukštuose.

Vilniuje tokios struktūros gyvenamųjų namų kol kas 
neužfiksuota. Skirtingą nei Baltijos pakrančių miestų, 
namų išplanavimą įtakojo kitokia šildymo sistema, er-
dvesnės miestiečių posesijos. Vilniuje išsivystė ir paplito 
gyvenamasis dviejų kambarių būstas, kurio centre buvo 
įrengta priemenė su virtuve. Kambariai buvo šildomi 
krosnimis, kūrentomis per virtuvės šoninėse sienutėse 
įrengtas pakuras23. Įėjimas į taip išplanuotą namą ar butą 
būdavo iš kiemo. Vėlyvesnių didesnių mišrios paskirties 
namų tiek Vilniuje, tiek Kaune išplanavimas sudėtin-
gesnis. Kaune tyrinėtas ir restauruotas namas su sudė-
tinga vertikalių ir horizontalių ryšių sistema Rotušės 

21 Ibid.,p. 135–137; Voldemar Vaga, Tallinna keskaegneela

mu. – Ученые записки Тартуского университетаю, Тарту, 

1960, выпуск 87, p. 41–48.
22 Kaarel Truu, Keskaegsed kerisphupokaustid Tallina vanalin

nas: Magistro darbas, Tallinn: Eesti kunstiakadeemia, 2014.
23 Evaldas Purlys, „Tradicinė Vilniaus ir Kauno miestiečių būs-

tų planavimo schema nuo gotikos iki klasicizmo“, in: Acta 

Academia Artium Vilnensis, Vilnius, 2015, t. 77–78: Dailės ir 

architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lū

kesčiai, sudarytoja Dalia Klajumienė, p. 79–114.

4.  Sklypo su mūriniu namu Nr. 1 kasinėtame Rygos plote 
Peldu ir Ūdensvados gatvių Rygoje sankirtoje rekons-
trukcija. Įėjimai į pirmo aukšto patalpą ir rūsį atskiri. 
Rūsio grindys apie 1 m žemiau kiemo paviršiaus. 
Aplink daugelį namų įrengta drenažo sistema, in: 
Андрис Цауне, Жилища Риги ХII–ХIV в. по данным 
археологическиx раскопок, p. 136

 Reconstruction of the land plot with a brick house 
in the excavated area at the intersection of Peldu 
and Ūdensvada streets in Riga
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aikštėje 2924, be kitų sudėtingos struktūros pastatų lieka-
nų, VI kvartale atkastos namo su laiptine į rūsį iš kiemo 
ir sraig t ine į antrą aukštą vedusia laiptine liekanos25. 

MŪRINIŲ SVIRNŲ PAVYZDŽIAI KAUNE

Nežinome bent kiek tikslesnio mūrinių svirnų Vilniuje 
kiekio – straipsnyje pateikiami tik pirmieji autoriui ži-
nomi jų pavyzdžiai. Beveik nėra svirnų pavyzdžių iš „vo-
kiečių miesto“. Iš turimų pavyzdžių akivaizdu, kad Kau-
no svirnai šiek tiek skiriasi nuo vilnietiškųjų. Vilniaus 
svirnai pradėti statyti anksčiau, jie įvairesni. Kauno pa-
vyzdžiuose, nežiūrint statybos laiko, galima įžiūrėti Ry-
gos svirnų išplanavimo įtaką.

Pirmosios kuklios žinios apie mūrinius namus Kau-
ne yra XVI a. pradžios dokumentuose26. Likusių rūsių 
planas, padėtis sklype, pastato statybos laiką apibūdi-
nančių kultūrinių sluoksnių pobūdis leidžia manyti, kad 
Kaune XV a. būta mūrinių Baltijos regionui charakterin-
gų ankstyviausių įtvirtinto bokšto tipo, artimo kvadratui 

24 Dalija Zareckienė, „Architektūrinis kompleksas Kaune, Ro-

tušės a. 29“, in: Architektūros paminklai, t. 6, Vilnius: Pergalė, 

1980, p. 3–16; Juozas Baršauskas, „Kauno Rotušės a. 29“, 

in: Lietuvos architektūros istorija, Vilnius: Mokslas, 1987, 

p. 113. 
25 Mindaugas Bertašius, op. cit., pav. 38, 42a.
26 Ibid., p. 86; Jonas Matusas, „Stiklas Lietuvos senovėje“, in: 

Tautos praeitis, t. I, kn. 4, Chicago: Draugas, 1962, p. (64?), 

595–604; Motiejus Valančius, Namų užrašai, Vilnius: Baltos 

lankos, 2003.

5.  Su mūriniu namu sklypo gilumoje 
sujungtas fachverkinis pastatas prie 
gatvės, in: Андрис Цауне, Жилища 
Риги ХII–ХIV в. по данным 
археологическиx раскопок, p. 110

 Fachwerk-style building at the street 
connected to the brick house 

 in the back of the land plot

6.  Namas su sandėliais viršutinėje namo dalyje ir dideliu 
kambariu prie gatvės pirmame namo aukšte Taline, 
Maja g. 23. Didžiajame kambaryje ugniakuras ir laiptai 
į viršų. Namo gale nedidelis miegamasis su hipokausti-
nės krosnies šildomomis grindimis, in: Voldemar Vaga, 
Tallinna keskaegneelamu. – Ученые записки 
Тартуского университетаю, Тарту, 1960, выпуск 87, 
p. 41–48

 House with storage spaces in its upper part and a large 
room at the street on the ground floor of the building 
at 23 Maja St., Tallinn
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ar stačiakampio plano, mūrinių pastatų, vadintų keme
nate. Šie pastatai niekada nebuvo statomi greta, neturėjo 
sienos ties sklypo riba27. Nuo XVI a. vidurio mūro pasta-
tų imta statyti daugiau, o XVI–XVII a. sandūroje jie įsi-
vyravo28. Kaune, panašiai kaip Rygoje ir kituose Baltijos 
regiono kraštuose, pastebimas medinių namų keitimo 
mūriniais procesas. Archeologo M. Bertašiaus sudary-
tame Kauno plane su mūrinių svirnų radimvietėmis 
 pažymėta daug iki 2013 m. tyrinėtų ar užčiuoptų svirnų 
[7 il.], knygoje pateikti tyrinėtų svirnų mūrų liekanų, 
svirnų plano ir išlikusių charakteringų architektūrinių 
detalių aprašymai. Svirnai būdavo atitraukti nuo pagrin-
dinės gatvės, daugelyje tyrinėtų plotų tarp svirno ir ga-
tvės rasta medinių arba fachverkinių statinių liekanų ar 
pėdsakų. Įdedame kelis gotikinių Kauno vienos patalpos 
svirnų pavyzdžius. 

27 Mindaugas Bertašius, op. cit., p. 86. 
28 Ibid., p. 87.

7.  Mūrinių svirnų radimvietės Kauno senamiestyje, 
in: Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas: viduramžių 
Kaunas archeologinių tyrimų duomenimis, 

 Kaunas: KTU leidykla, p. 130, pav. 54

 Sites of brick barns in the Old Town of Kaunas
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Svirnas VI kvartale, pirmoje (nuo Nemuno) pose-
sijoje29 [8 il.]. Paryškintas svirno pastatas (II-1, 2) suręs-
tas, kai prie gatvės stovėjo medinis namas (III-4). Rūsys 
9 × 10 m dydžio, kaip įprasta svirnams, skirtiems pre-
kėms saugoti, buvo atitrauktas nuo gatvės. Papildoma 
rūsio patalpa įrengta po kiemo grindiniu (II-3). Dar vie-
na būdinga ne tik šiam, bet ir kitiems Kauno svirnams 
savybė – prie šoninės jo sienos priglausta laiptinė, kuri 
dėl giliau iškasto rūsio nutįsusi per visą svirno šoninės 
sienos ilgį. Vilniuje kol kas rastas tik vienas tokio laipti-
nių į rūsius komponavimo pavyzdys.

Svirnas VI kvartale, antroje (nuo Nemuno) posesi-
joje. Išlikęs „rūsys, buvęs 8–8,5 × 6,8 m dydžio, priklau-
sė mūriniam svirnui ir turėjo balkinę perdangą. Rūsys, 
kaip įprasta svirnuose, skirtuose prekėms saugoti, buvęs 
atitrauktas nuo gatvės, o arčiau jos tuo metu stovėjo 
dviejų patalpų gyvenamas namas. Laiptinė į rūsį įrengta 
iš kiemo“30.

Svirnas VI kvartale, ketvirtoje (nuo Nemuno) po-
sesijoje. „Pirmasis mūro pastatas šiame sklype [9 il.] yra 
svirnas su rūsiu (II), statytas greičiausiai XVII a. pra-
džioje. Rūsys įrengtas labai charakteringai šiam [6] 
 kvartalui – su nedidele uždara patalpėle po kiemo grin-
diniu (1).“31

Namas L. Zamenhofo g. 5a Kaune. „Dviejų aukštų, 
stačiakampis (10,5 m ilgio, 7,5 m pločio). Namas sovėjo 
sklypo šone, galu į gatvę, apie 10 m atitrauktas nuo jos. 
Abiejuose namo aukštuose tebuvo po vieną patalpą: pir-
mame aukšte – priemenė – virtuvė su įėjimu iš kiemo, 
an trame – gyvenamas kambarys su židiniu. Pirmo ir an-
tro aukštų patalpas jungė mediniai laiptai; abi perdangos 
medinės, sijinės. Pastogėje ir rūsyje buvo sandėliai. <...> 
Į rūsį buvo įėjimas iš kiemo. Viena rūsio patalpa užėmė 
vi   są plotą po namu, o nedidelė antroji buvo už pama-
tų ri bos. Rūsio patalpas ir laiptinę dengė cilindriniai 
skliautai.“32

29 Ibid., p. 99–100.
30 Ibid., p. 101.
31 Ibid., p. 104.
32 Juozas Baršauskas, „Namas Kauno L. Zamenhofo g. 5a“, in: 

Lietuvos architektūros istorija, t. I: Nuo seniausių laikų iki 

XVII a. vidurio, p. 111.

8.  Svirnas VI kvartale, pirmoje (nuo Nemuno) posesijoje. 
Paryškintas svirno pastatas (II-1, 2) suręstas, kai prie 
gatvės stovėjo medinis namas (III-4). Rūsio grindys 
apie  2,5 (?) m žemiau kiemo paviršiaus. 
 Laiptinė  įkomponuota į pastato tūrį, 

 in: Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas, pav. 42

 Barn in quarter VI, in the first leasehold landed 
property (from the Nemunas River) 

9.  Svirnas VI kvartale, ketvirtoje (nuo Nemuno) posesi-
joje. „pirmasis mūro pastatas šiame sklype yra svirnas 
su rūsiu (II), statytas greičiausiai XVII a. pradžioje. 
Rūsys įrengtas labai charakeringai šiam [6] kvartalui – 
su nedidele uždara patalpėle po kiemo grindiniu (1)“, 
in: Mindaugas Bertašius, Dingęs miestas, pav. 42, p. 99

 
 Barn in quarter VI, in the fourth leasehold landed 

property (from the Nemunas River) 
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Namo L. Zamenhofo g. 5a vienos patalpos namelio 
rūsio išplanavimas, laiptai į rūsį kaip aukščiau aprašy-
tuose ir iliustruotuose Kauno pavyzdžiuose, kurių tiek 
daug rasta daugelyje Kauno kvartalų. Šis namas gali būti 
pavyzdžiu, kaip galėjo atrodyti svirnai su galimai gyve-
namosiomis patalpomis. 

Mūriniai pastatai Kaune statyti šimtmečiu (ir dau-
giau) vėliau nei Rygoje, tačiau jų atsiradimo ir gausėjimo 
procesas toks pat – medinių pastatų apsuptyje pirmiau-
sia statytos nedidelės atsparios ugniai mūrinės saugy-
klos. Sprendžiant iš namo L. Zamenhofo g. 5a, kai kada 
vienos patalpos namo žemutinėje dalyje buvo ir gyvena-
ma. Nustatyti, kiek šis reiškinys buvo paplitęs, nelabai 
įmanoma, nes neišliko pastatų antžeminių dalių. Prekės 
ir kitas savininkų turtas buvo laikomas ir kituose posesi-
jos statiniuose, o mūrinis svirnas paprastai buvo skirtas 
vertingiausiam. 

Kauno svirnų (taip pat Vilniaus) rūsiai, skirtingai nei 
Rygoje, kur žemutinę pastato dalį galima vadinti pusrū-
siu, į gruntą įgilinti kone iki pat pirmo aukšto grindų ly-
gio. Ši aplinkybė, matyt, lėmė, kad laiptinės siena Kauno 
namuose buvo tokio pat ilgio kaip galinė namo siena. 
Tyrinėtuose Rygos namuose pusrūsių grindys įgilintos 
apie 1 m nuo žemės paviršiaus, visuose rastas vienoks ar 
kitoks drenažas. Kitas Kauno vienos patalpos namelių 
išplanavimo ypatumas – už pastato kontūro, po grindi-
niu įrengta nedidelė skliautuota patalpėlė. 

VILNIAUS VIENOS PATALPOS SVIRNAI 
POSESIJŲ GILUMOJE

Vilniuje, kaip ir Kaune, ekonominės miestiečių galimy-
bės investuoti į patikimesnę turto apsaugą nuo gaisrų at-
sirado gerokai vėliau nei Rygoje – XV–XVI amžiais. Sta-
tybos meto skirtumas, platesnės posesijos ir kažkokios 
vis dar neišaiškintos priežastys įtakojo svirnų įvairovę, 
dalį jų atkėlė prie gatvės ir pan. Nežiūrint statybos meto 
skirtumo, pirmieji mūriniai statiniai miestiečių posesijo-
se buvo ir jų gilumoje pastatyti svirnai. Prie gatvės sto-
vėjo mediniai ar fachverkiniai gyvenamosios paskirties 
namai. Mūriniais jie tapo gerokai vėliau – kai kuriose 
posesijose dar gotikos ar Renesanso laikotarpiu, tačiau 

dauguma – XVII a. antroje pusėje ar net XVIII amžiuje. 
Įrengus naujų mūrinių pastato dalių pamatus neliko se-
nųjų, kartu su svirnais ar dar anksčiau statytų pastatų 
liekanų ir net jų pėdsakų. 

Vilniuje, kaip ir kituose miestuose, didžioji dalis se-
niausių mūrinių namelių pateko į vėliau išaugusių mūri-
nių pastatų tūrius. Daugeliu atvejų šių perstatymų metu 
išgriauta didelė dalis jų sienų, senuose mūruose iškirsta 
didelių angų ir pan. Dalis šių namelių didžiųjų perstaty-
mų metu nugriauta, o išlikę šių namelių rūsiai neretai 
atsidūrė po kiemų grindiniu. Vilniuje plyti ir dideli po 
Antrojo pasaulinio karo išgriautų miesto kvartalų plotai. 
Nuosekliau ištyrinėta labai nedidelė šių plotų dalis, bet 
ir juose surasta kelių nedidelių vienos patalpos namelių 
rūsių sienų liekanų.

Sąlyginai gerai išliko tik keturi gotikiniai vienos pa-
talpos nameliai ir du sublokuotų svirnų pastatai. Visi jie 
slypi vėliau išaugusiuose tūriuose, iš dalies restauruoti, 
naudojami įvairiai paskirčiai. Čia pateikiami ir prasčiau 
išlikusių ar mažiau ištyrinėtų Vilniaus vienos patalpos 
bei sublokuotų svirnų pavyzdžiai. Visų jų aprašymai iš-
dėstyti atsižvelgiant į svirno išplanavimo tipą, išlikimo 
lygį, žinių apie jų architektūrą kiekį. Žinomi Vilniaus 
svirnai pažymėti Senamiesčio plane [10 il.]. Pagarbiau-
siai buvusių svirnų patalpas Didžiojoje g. 16 panaudojo 
Švedijos ambasada. Svirno Trakų g. 7 pirmame aukšte 
įrengtas sandėlis, o rūsyje – namo šiluminis mazgas. 
Svirno Aušros Vartų g. 15 pirmame aukšte įsikūrė įstaiga. 
Dar neseniai buvusią autentišką svirno Aušros Vartų g. 
11 struktūrą labai suniokojo čia įsikūrusių restoranų sa-
vininkai.

Trakų g. 7. 1994 m. tyrinėtų XVII a. antros pusės – 
XVIII a. pradžios baroko laikotarpiu statyto namo patal-
pų prie rytinės posesijos sienos užnugaryje pasirodė be-
sąs gerai išlikęs gotikinis33 vienos patalpos 6,5 × 7,3 m 

33 Visi aprašyti gotikiniai nameliai rasti architektūrinių tyrimų 

metu. Duomenų apie juos ir jų statybos laiką istoriniuose 

šaltiniuose kol kas nerasta. Sprendžiant iš mūro savybių, šie 

nameliai statyti gotikinės statybos laikotarpiu XV a. – XVI a. 

pirmoje pusėje. Tiksliau datuoti, neturint patikimų, neginčy-

tinų argumentų, nelabai galima. Čia ir žemiau apsiribojama 
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10. Tekste aprašytų svirnų Vilniaus senamiestyje (be pilių teritorijos) radimvietės. 
 Plane pažymėti svirnai sklypų gilumoje, prie gatvės, taip pat sublokuoti svirnai. 
 Keturiuose iš vienos patalpos svirnų (Trakų g. 7, Didžioji g. 16, Aušros Vartų g. 11 ir 15) 
 išliko ne tik rūsiai, bet ir pirmo aukšto patalpos su nedaug deformuotais architektūriniais elementais

 Sites of the barns in the Old Town of Vilnius described in the article (excluding the territory of the castles) 
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dydžio namelis su rūsiu34 [11 il.]. Namas stovėjo 10 m 
atitrauktas nuo dabartinės Trakų gatvės užstatymo lini-
jos. Įėjimas į rūsį atskiras, vakarinėje rūsio sienoje (kie-
mo pusėje), įėjimas į pirmą aukštą – šiaurinėje, orien-
tuotoje į Trakų gatvę sienoje, gana arti posesijos sienos. 
Toks įėjimo į pirmą aukštą įkomponavimas gali reikšti, 
jog mūrinis namelis buvo sujungtas su mediniu prie ga-
tvės stovėjusiu namu. Panašiai įėjimai į pirmo aukšto pa-
talpą ir rūsį padaryti gotikiniame svirne Aušros Vartų g. 
15. Rūsio ir pirmo aukšto patalpos Trakų g. 7 svirne per-
dengtos skliautais, abiejose būta po langelį. Pirmo aukš-
to patalpos sienoje iš kiemo pusės apie 70 cm nuo grin-
dų įrengtas nedidelis apšvietimo židinys. Tai yra vienas 
iš nedaugelio išlikusių tokio tipo židinių gotikiniuose 
svirnuose pavyzdžių. Panašaus židinio nuotrauka įdėta 
prie svirno Šv. Ignoto g. 5 aprašymo. Greta židinio nišos 
yra ir langelis į kiemą, o priešingoje patalpos sienoje – 
didelė, plati niša su lentynų pėdsakais. Namelio pirmas 
aukštas, kaip ir rūsys, buvo skirtas sandėliavimui. Ant 
pirmo aukšto patalpos skliauto ir sienų išliko dideli au-
tentiško namo statybos meto tinko plotai. Rūsio patalpa 
netinkuota, jos sienose padarytos didelės nišos lenty-
noms. Įvedus į namą centrinio šildymo sistemą, rūsyje 
įrengtas šiluminis mazgas. Sklype šis namelis seniausias, 
statytas tuo metu, kai gyvenamasis namas ir kiti statiniai 
dar buvo mediniai. Namelio įkomponavimas sklype, iš-
planavimas ir nedegančios perdangų konstrukcijos liu-
dija čia buvus būdingą pirmiesiems mūriniams namams 
miestiečių posesijose statinį – svirną vertingiausiam sa-
vininko turtui laikyti. Įėjimų į pastatą ir laiptinės kom-
ponavimas šiame svirne panašus kaip svirne Aušros 
Vartų g. 15, bet gerokai skiriasi nuo Kauno pavyzdžių. 

žinia, kad jie yra gotikiniai. Renesansiniais vadiname pasta-

tus, statytus apie XVI a. vidurį – XVII a. pradžioje. Sugreti-

nus aprašymus istoriniuose šaltiniuose su architektūrinių 

tyrimų duomenimis, kartais galima spręsti, kad apie vieną 

kitą istoriniuose šaltiniuose vis dėlto užsiminta. Tokie ir pa-

našūs atvejai aptariami tekste, nurodomas galimas statybos 

laikotarpis šiuo atveju trumpesnis.
34 Evaldas Purlys, Trakų g. 7, Vilnius. Architektūriniai tyrimai, 

1994, in: Evaldo Purlio asmeninis archyvas.

11. Gotikinis vienos patalpos svirnas Trakų g. 7 Vilniuje 
dabartinio sklypo užstatymo rytinės dalies kontūre. 
Pirmo aukšto planas. Sienoje kiemo pusėje langas, 
niša ir nedidelis apšvietimo židinys. Sprendžiant 
iš durų angos įkomponavimo, svirnas galėjo būti 
sujungtas su prie gatvės stovėjusiu mediniu gyvena-
muoju (?) pastatu. Pirmo aukšto plano kairėje – 
 rūsio planas. Laiptinė nugriauta baroko laikotarpio 
rekonstrukcijų metu. Laiptinės tūris buvo iškilęs 
į priekį nuo pastato tūrio

 Gothic one-room barn at 7 Trakų St. within 
the  contour of the eastern part of today’s plot
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Laiptai į rūsį [12 il.] iki pamatų išgriauti vieno iš XVII a. 
antros pusės – XVIII a. pradžios baroko laikotarpio per-
statymų metu. Išlikęs nedidelis laiptinės skliautuko fra-
gmentas rodo čia buvus gana stačius, aukštomis pako-
pomis laiptus. Nežiūrint laiptų statumo, dalis viršutinių 
pakopų iškilo virš fasado plokštumos, dėl ko, kaip ir 
Aušros Vartų g. 11, prie fasado buvo pastatytas nedidelis 
priestatėlis laiptinei. 

Istorinės žinios apie namą Trakų g. 7 sukauptos ren-
kant duomenis apie kvartalą ir pranciškonų vienuoly-
ną35. Didžioji dalis darbų formuojant ir plečiant iki šian-
dieninių tūrių pastatą padaryta, kai sklypas priklausė 
pranciškonams. Minimas ir Trakų g. 7 zonoje 1432 m. 
stovėjęs pranciškonams priklausęs namas, tačiau neži-
noma, ar jis buvęs mūrinis. Namas nebuvo vienuolyno 

35 Marija Vaitkunskaitė, Buv. pranciškonų bažnyčios ir vienuo-

lyno ansamblis Vilniuje, Kėdainių g. 8/4. Istorinės žinios, 

1961, in: Vilniaus apskrities archyvas (toliau – VRVA), 

f. 1019, ap. 11, b. 7175; Teresė Dambrauskaitė, Buv. pranciš-

konų vienuolynas ir bažnyčia, Vilnius, Trakų g. 9. Istoriniai 

tyrimai. Istorinė apybraiža, 1985, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, 

b. 7177; Eadem, Buv. pranciškonų vienuolynas, Vilnius, Tra-

kų g. 9. Istoriniai tyrimai. Istorinė apybraiža, 1985, in: 

VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 7176; Vilniaus katalikų bažnyčių 

istorijos apybraižos, Romualdas Firkovičius, Švč. Mergelės 

Marijos bažnyčia ir pranciškonų vienuolynas Trakų g. 9, Vil-

niuje, 1990, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 4483.

pastatų ansamblio dalis ir, matyt, buvo skirtas nuomoti. 
Dabartiniame Trakų g. 7 sklype anuomet galėjo būti ne 
viena posesija. Vienas iš 1636 m. prie Trakų gatvės apra-
šytų medinių namų priklausė dominikonams, o kitas – 
pranciškonams. Žemiau pateikiama ištrauka iš šių namų 
aprašymo36:

[388]37 – Dominikonų vienuolių [medinis] namas <...> 
jame keturi kambariai, sandėlis, rūsys, kepykla, raugykla, 
dvi arklidės,
[389] – vienuolių pranciškonų [medinis] namas <...> ja-
me keturi kambarėliai, du sandėliai, vienas rūsys, arklidė. 

Namų aprašyme paminėti sandėliai ar kažkuris vie-
nas iš jų galėjo būti mūrinis. Gotikinis svirnas Trakų g. 7 
1636 m. jau buvo pastatytas.

Aušros Vartų g. 15. Seniausias posesijoje mūrinis 
namas gotikinis, pastatytas sklypo galiniame kampe prie 
šiaurinės posesijos ribos. Buvo galimybė ištyrinėti tik 
vieną jo patalpą ir dalį rūsio, nedidelė kiek vėliau įrengta 
galinė patalpėlė ir viršutinis aukštas netyrinėti, todėl ne-
pavyko nustatyti, ar nebūta gotikinio namo antro aukš-
to. Architektūriniai tyrimai atskleidė, kad iki kitų mūri-

36 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 158–159.
37 Laužtiniuose skliaustuose bendras namų aprašymo nume-

ris Mindaugo Paknio knygoje Vilniaus miestas ir miestiečiai 

1636 m.: namai, gyventojai, svečiai.

12. Rūsio patalpos Trakų g. 7 siena 
su  langeliu į kiemą ir laiptinę 

 Wall of the basement room at 7 Trakų St. 
with a  window to the courtyard and 
the staircase 
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13. Gotikinio svirno Aušros Vartų g. 15 Vilniuje šiaurinio 
korpuso tūriuose pirmo aukšto plano retrospekcija. 
 Plona linija pažymėtos vėliau mūrytos sienos. Svirnas 
galėjo būti sujungtas su anuo metu prie gatvės stovėju-
siu mediniu gyvenamuoju pastatu

 Retrospect of the ground-floor plan of the north wing 
of the gothic barn at 15 Aušros Vartų St. in Vilnius 

14. Rūsio mūrų raidos kartograma, parengė Evaldas Purlys
 Cartogram of the development of basement walls

15. Laiptinės į rūsį architektūriniai 
elementai tyrimų metu: 

 a) pirmame svirno statybos 
etape suformuota niša; 

 b) niša antrame svirno statybos 
etape įrengtos laiptinės sienoje; 
c, d) laiptinės skliautuko 
pirmosios plytos; 

 e) įėjimo į laiptinę iš kiemo 
angos apačia ir laiptų pradžia

 Elements of the staircase 
 to the cellar during research
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nių korpusų posesijoje statybos baroko ir klasicizmo 
laikotarpiais (XVII a. pab. – XIX a. pr.) senasis namas du 
kartus perstatytas gotikos ir pereinamuoju iš gotikos į 
Renesansą laikotarpiu38. Trečiajame jo raidos etape rūsio 
ir pirmo aukšto patalpos perdengtos skliautais, pirmo 
aukšto patalpoje vietoj vieno suformuoti du langai į kie-
mą. Iki to laiko abi perdangos greičiausiai buvo medi-
nės. Sprendžiant iš ankstyvojo laikotarpio namelio išpla-
navimo struktūros, tai Vilniui būdingo išplanavimo 
svirnas su įėjimu į namo rūsį iš kiemo, o į pirmo aukšto 
patalpą, panašiai kaip svirne Trakų g. 7, – per duris sie-
noje iš gatvės pusės [13 il.]. Svirnas 7,5 × 5,5 m dydžio, 
pastatytas apie 9 m nuo gatvės užstatymo linijos. Prie 
gatvės greičiausiai buvo medinė gyvenamoji namo dalis. 
Duomenų, kad gotikinėje namo dalyje (rūsyje ir pirmo 
aukšto patalpoje) būtų buvę šildymo ar apšvietimo židi-
niai, nerasta. Baroko laikotarpio perstatymų XVII a. pa-
baigoje – XVIII a. pradžioje metu namelis įkorporuotas 
į dviaukštį mūrinių rūmų tūrį, kai priklausė vieniems 
turtingiausių Vilniaus pirklių Dorofejevičiams. Įėjimo į 
svirno pirmo aukšto patalpą vieta liko senoje vietoje, 
greta, naujojoje pastato dalyje, suformavus laiptinių į 
rūsį ir antrą aukštą mazgą, senoji gotikinio laikotarpio 
laiptinė į svirno rūsį užmūryta [14, 15 il.]. Namelis pra-
tęstas į posesijos gilumą, permūryta galinė pirmo aukšto 
patalpos siena. Mediniai prie gatvės buvę statiniai pose-
sijoje perstatyti į daugmaž šiandieninius tūrius formuo-
jantį dviejų aukštų mūrinį namą. Iš senųjų statinių nau-
juose tūriuose liko tik gotikinis namelis. Šio laikotarpio 
langų ir durų į pirmą aukštą angokraščiai iš dalies res-
tauruoti 1995 metais.

Didžioji g. 16. Šio pastato architektūroje aiškiausiai 
iš visų tyrinėtų Vilniuje svirnų išreikšta svirno – vertin-
giausio turto saugyklos paskirtis. Jokiame kitame Vil-
niaus svirne nerasta sienose įrengtų metalinėmis durelė-
mis uždaromų nišų – spintelių. Darbiniame tyrimų 
ataskaitos variante šios nišos vadintos seifais. Namelis 
priskiriamas XV a. pabaigos – XVI a. pirmos pusės 

38 Evaldas Purlys, Aušros Vartų g. 15 bt. Nr. 8, Vilnius. Archi-

tektūriniai tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

 statyboms, išsiskiria ir neįprastai puošniu šio svirno pir-
mo aukšto patalpą dengiančiu nerviūriniu skliautu, įė-
jimų į rūsį komponavimu. Deja, visuomenei šis unikalus 
viduramžių architektūros pavyzdys jau sunkiai priei-
namas39.

Rastuose istoriniuose šaltiniuose Didžiosios g. 16 
 namai pirmą kartą paminėti 1567 m. sklypo dalybų do-
kumente. Pietinėje pusėje dalijamas sklypas ribojosi su 
Mackevičiaus ir iždo raštininko Larkaus sklypais, šiauri-
nėje – su Šv. Mikalojaus cerkvės40 sklypo namais, šalia 
kurių yra namelis (lenk. izba) su priemene ir mažais 
skliautuotais rūsiais. Šis namelis greičiausiai ir bus gali-
nis kiemo korpusas, kuris dar ir XVIII a. pradžioje stovė jo 
atskirai nuo namų prie gatvės41. 1567 m. namelis, spren-
džiant iš gotikinių mūrų savybių, jau buvo išplėstas.

Seniausias vienos patalpos namelis pastatytas antroje 
nuo Šv. Mikalojaus cerkvės į pietus posesijoje, toli nuo 
Didžiosios gatvės, ant gilios griovos, prasidėjusios kaž-
kur tarp namo Didžioji g. 14, 16 ir gotikinės stačiatikių 
Šv. Mikalojaus cerkvės sklypų, pietinio šlaito. Įėjimas į 
namo rūsį, kurio šiaurinė siena žiūrint iš griovos atrodė 
kaip namo pirmas aukštas, buvo vos ne griovos apačioje. 
Sprendžiant iš šio įėjimo įkomponavimo, griovoje buvo 
nedidelė gatvelė ar keliukas. Kitas įėjimas į rūsį buvo rū-
sio pietinėje sienoje. Į pirmo aukšto patalpą buvo įeina-
ma per durų angą taip pat pietinėje namo sienoje. 

Namelis 7 × 6 m dydžio, greičiausiai vieno aukšto 
(duomenų apie galimai buvusį antrą aukštą nerasta). 
Pirmas aukštas, kaip ir rūsys, turėjo vieną patalpą. Že-
mės paviršius anuo metu ir pietinėje namelio pusėje 
buvo gerokai žemiau. Apie tai byloja langelis šalia įėjimo 
į rūsį pietinėje namelio sienoje. Išoriniai laiptai prie pie-
tinės sienos, kuriais buvo nusileidžiama į rūsio durų an-
gos lygį, nuardyti dar gotikos laikotarpiu (iki 1567 ?) pa-
stačius priestatą su rūsiu. Įėjimas į pirmą aukš tą buvo šiek 
tiek iškilęs virš ano meto kiemo paviršiaus.

39 Name Didžiojoje g. 16 įsikūrusi Švedijos ambasada.
40 Šv. Nikolajaus Stebukladario palaikų Pernešimo cerkvė.
41 Jūratė Valužytė, Gyvenamas namas Vilniuje, Gorkio g. 58 

(Didžioji g. 16). Istoriniai tyrimai, 1988, in: VRVA, f. 1019, 

ap. 11, b. 5493.
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Pastatyta patikima vertingiausio turto saugykla. 
Abi – rūsio [16 il.] ir pirmo aukšto patalpos perdengtos 
skliautais, rūsio skliautas cilindrinis [17 il.], pirmo aukš-
to – žvaigždinis, su nerviūromis [18, 19 il.]. Apie gerai 
apgalvotą saugyklą byloja ir niekur kitur nematytos 
struktūros nišos tiek rūsio, tiek pirmo aukšto sienose 
[19 il.]. Šių nišų – seifų gilumoje suformuota ertmė per-
dengta skliauteliu, lygiagrečiu (ne statmenu) sienos 
plokštumai [20 il.]. Daugelio nišų angokraščiuose likę 
geležinių durelių požymiai (rasti vyrių likučiai) [21 il.]. 
Visuose kituose svirnuose pasitenkinta nišomis su len-
tynomis, prie kurių galbūt būdavo pritvirtinamos ir me-
dinės durelės.

16. Gotikinis vienos patalpos svirnas Didžioji g. 16 Vilniu-
je. Rūsio plano retrospekcija, parengė Ričardas Račins-
kas. Rūsio skliautas cilindrinis. Apie gerai apgalvotą 
saugyklą kalba niekur kitur nematytos struktūros 
uždaromos nišos tiek rūsio, tiek pirmo aukšto sienose. 
1988 m. rengiant tyrimų ataskaitą dar nebuvo atideng-
tos durų rytinėje rūsio sienoje prie š/r patalpos kampo 
į gatvelę šiaurinėje namelio pusėje angokraščių liekanos

 Gothic one-room barn at 16 Didžioji St. in Vilnius

17. Cilindrinis rūsio skliautas ir nišos-„seifai“ vienoje 
iš rūsio sienų

 Annular basement vault and niches-“safes” 
 in one of the basement walls

18.  Nerviūriniu skliautu perdengta svirno Didžiojoje g. 16 
Vilniuje pirmo aukšto patalpa. Sienoje matyti keli 
„seifai“, Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Rib vault in the barn room on the first floor 
 at 16 Didžioji St. in Vilnius
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Neturime archeologiniais tyrimais patikrintų seniau-
sios posesijos kontūrų. Atrodo, gotikos ir Renesanso lai-
kotarpio perstatymų metu keitėsi ne tik šalia namelio 
augančio pastato tūriai, bet ir sklypo ribos, sklypo orien-
tacija kvartalą supančių gatvių atžvilgiu. Prie seniausio 
sklype namelio kone pačiame didelio kvartalo centre go-
tikos ir Renesanso laikotarpiu susiformavo seniausi ne 
tik posesijoje, bet, atrodo, ir visame kvartale pastato tū-
riai42. Vienintelė seniausio namelio pirmo aukšto patalpa 
šių statybų metu suskaidyta į dvi ir plečiant vieną iš jų 
išgriauta seniausio namelio pietinė siena ir dalis skliau-
to. Tyrimų metu užčiuopti gotikinių mūrų fragmentai 
rodo, kad posesijoje pirmas mūrinis namas prie Didžio-
sios gatvės statytas dar gotikinių statybų laikotarpiu43. 
Po šių perstatymų sklypas jau tikrai buvo orientuotas 
link Didžiosios gatvės. Dėl didelių kasinėjimų įrengiant 
vėliau statytų korpusų rūsius medinių pastatų ir posesi-
jos ribų pėdsakų turbūt jau nebeįmanoma surasti. 

42 Ričardas Račinskas, Pastatas Vilniuje, Didžioji 16. Architek-

tūriniai tyrimai, 1988, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5494.
43 Ričardas Račinskas, Stefanija Lipakovienė, Gyvenamas 

 namas Vilniuje, Didžioji 16. Architektūriniai tyrimai, 1989, 

in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5496.

19. Gotikinis vienos patalpos svirnas Didžioji g. 16 
 Vilniuje. Pirmo aukšto plano retrospekcija, 
 parengė Ričardas Račinskas. Pirmo aukšto skliautas 

žvaigždinis, su nerviūromis. Sienose įrengti keli 
vertingiausių daiktų saugojimui skirti „seifai“

 Gothic one-room barn at 16 Didžioji St. in Vilnius

20. „Seifo“ planas, Ričardo Račinsko brėžinys. Nišų-„seifų“ 
gilumoje suformuota ertmė perdengta skliauteliu, 
lygiagrečiu (ne statmenu) sienos plokštumai

 Plan of a “safe”

21. Daugelio nišų angokraščiuose likę geležinių durelių 
požymiai. Vieno iš „seifų“ vaizdas 2016 m. 

 Nuotraukoje matyti statybos metu įmūrytų vyrių 
ir kilpos spynai pakabinti metalo liekanos, 

 Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Marks of iron doors on the reveals of numerous niches  
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Didžioji g. 40. Gotikinio vienos patalpos namelio 
liekanos užfiksuotos 1992 m. vykdant žvalgomuosius 
posesijos pastatų architektūrinius tyrimus44. Namelis pa-
statytas prie šiaurinės posesijos ribos apie 10 m nuo Di-
džiosios gatvės. Išliko skliautuotas rūsys [22 il.] ir gero-
kai permūrytos pirmo aukšto sienos. Užčiuopti nemaži 
gotikinio mūro fragmentai kiemo (pietiniame) fasade. 
Patalpos vidus ir namelio galinės sienos netyrinėtos. 
Nutraukus tyrimus neužbaigti ir kiemo fasado tyrimai. 
Šiame fasade gali atsidengti ir įėjimo į pirmo aukšto pa-
talpą, ir langelio pėdsakai. Gali būti, kad pratęsus tyri-
mus atsidengtų dar vieno vienos patalpos svirno struk-
tūra. Prie Didžiosios gatvės anuo metu, matyt, stovėjo 
siauras medinis ar kitų lengvų konstrukcijų namas. 
Sprendžiant iš laiptų į rūsį įkomponavimo, įėjimas į rūsį 
galėjo būti iš šio pastato – tai būtų naujas, dar Vilniaus 

44 Tamara Garonaitė, Namas Vilniuje, Didžioji g. 40. Architek-

tūriniai tyrimai, 1992, in: VRVA, f. 1019, ap. 12, b. 27275.

svirnų išplanavime nepasitaikęs variantas. Mūriniai pie-
tinį posesijos kontūrą formuojantys pastatai pastatyti 
Renesanso laikotarpiu. Dabartinė posesijos pastatų ar-
chitektūra susiformavo XIX amžiuje. 

Bokšto g. 14. Pradedant šiuo pastatu aprašomi vie-
nos patalpos svirnai, iš kurių po dabartiniu žemės pavir-
šiumi liko tik rūsiai ir kartais pirmo aukšto sienų mūrų 
fragmentai. Kai kurie iš šių namų buvo nugriauti baroko 
ar klasicizmo laikotarpių perstatymų metu XVII a. ant-
roje pusėje – XIX a. pradžioje, dalį jų kartu su vėliau 
 susiformavusiais mūrais nugriovė po Antrojo pasauli-
nio karo. 

XVI a. Renesanso laikotarpiui priskirtino namelio 
rūsio liekanos sklype Bokšto g. 14 atkastos archeologi-
nių tyrimų metu45, architektūrinį tyrinėtame plote atkas-
tų mūrų įvertinimą parengė Rimas Valeckas46. Namelis 
buvo 8,7 × 8,0 m dydžio išorėje, su vienos patalpos rū-
siu, stovėjo 16 m nuo gatvės [23 il.]. Įėjimas į rūsį buvo 
šiek tiek kairiau nuo vakarinio link Bokšto gatvės nu-
kreipto fasado centro. Pirmoji rūsio perdanga buvo me-
dinė – ir tai jau ne pirmas svirnas, kurio rūsys perdeng-
tas medine perdanga. Skliautas, kurio liekanos atsidengė 
kasinėjimų metu, pasak tyrimų autoriaus, išmūrytas 
XVII a. pradžios baroko laikotarpiu [24 il.]. Laiptai į rūsį 
permūryti XVIII a. viduryje, tačiau išlikę fragmentai 
rodo, kad ir pirminė laiptinė buvo toje pačioje vietoje, 
vakarinėje namelio sienoje, o laiptinės skliautas iškilo į 
pirmo aukšto patalpos erdvę. Sprendžiant iš sienų storio, 
namelis buvo vieno aukšto. Sklype jis įkomponuotas il-
gąja kraštine į priekį, atvėrus vartus iš gatvės žvilgsnis 
krisdavo į namelio priekinį (vakarinį) fasadą, kuriame 
buvo įėjimas ir į pirmo aukšto patalpą (duomenų, ga-
linčių patikslinti įėjimo vietą, neliko). Įėjimų į svirną 

45 Pavel Vutkin, „Bokšto gatvė 10D, 14“, in: Archeologiniai ty

rinėjimai Lietuvoje, 2015, p. 385–389; Archeologinių tyrimų 

ataskaita saugoma UAB „Kultūros vertybių paieška“ ar-

chyve. 
46 Rimas Valeckas, Bokšto g. 14, Vilnius. Archeologinių tyrimų 

metu atkastų pamatų architektūriniai tyrimai, II darbų 

 etapas, gatvės korpusai, 2015 04, in: R. Valecko asmeninis 

archyvas.

22. Svirno Didžiojoje g. 40 Vilniuje rūsys. 
 Pažymėta jo vieta sutampa su dabartiniais pastato 

kontūrais. Rūsio plano brėžinį 1992 m. parengė 
 Tamara Garonaitė. Užsakovui nutraukus tyrimus 

liko neišaišinti galimai išlikę gotikinio svirno 
 pirmo aukšto architektūriniai elementai 

 Basement of the barn at 40 Didžioji St. in Vilnius
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komponavimas beveik toks pats kaip kituose Vilniaus 
svirnuose, tik už rytinės svirno sienos gana stačiu kam-
pu Vilnelės slėnio kryptimi besileidžiantis reljefas, erdvė 
už svirno galėjo lemti, kad rūsio langeliai Bokšto g. 14 
svirne įkomponuoti ne vien kiemo sienoje įvažiavimo 
vartų pusėje, bet ir priešingoje rūsio sienoje. Atrodo, 
 turime aiškiai išreikštą atskirai nuo kitų pastatų kiemo 
gilumoje XVI a. Renesanso laikotarpiu statyto svirno 
pavyzdį. 

Sklypas nuo gatvės atitvertas aukšta mūrine kiek 
anks čiau statyta siena su vartais. Už namelio gana stačiu 

kampu rytų link leidžiasi šlaitas. Vis dar lieka šiek tiek 
neaiškumų dėl šiaurinės ir pietinės sklypo ribų, ypač 
pastatų paskirčių kaitos gotikos ir Renesanso laikotar-
piais. Istoriniai šaltiniai (1990 m. juos nagrinėjo istorikė 
Sigita Gasparavičienė47) liudija, kad sklypas, kuriame 
 aptiktos svirno rūsio liekanos, susiformavo XVIII a. pa-
baigoje sujungus dvi XVI a. siauras galu į gatvę miestie-
čių posesijas. 1808 m. Vilniaus miesto plane sklypas 

47 Sigita Gasparavičienė, Vilniaus senamiesčio 44 kvartalo isto-

rinių tyrimų ataskaita, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 4700.

23. Vienos patalpos svirnas Bokšto g. 14 
Vilniuje. Išlikusių rūsio mūrų vieta 
XVI a. posesijoje „88B“, brėžinį 
parengė Rimas Valeckas

 One-room barn at 14 Bokšto St. 
in Vilnius

24. Svirno Bokšto g. 14 Vilniuje rūsio va-
karinės sienos su langeliu ir skliauto 
fragmentu vaizdas, dešinėje – XVIII a. 
viduryje įrengta laiptinė. Svirno 
liekanos sunai kintos 2015 m., Evaldo 
Purlio nuotrauka, 2015

 View of the western wall of the barn 
at 14 Bokšto St. in Vilnius with 
a fragment of a window and 

 a vault. A staircase built in the 
 mid-18th  cen tury is on the right
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įvardijamas kaip 88 posesija. Architektūrinių tyrimų au-
torius tyrinėtame sklype atidengtų mūrų raidos karto-
gramoje pažymėjo buvusių posesijų atkarpas prie Bokš-
to gatvės. Jei po būsimų sklypo archeologinių tyrimų III 
etapo darbų paaiškės, kad XVI a. sklypų ribos iš tikro 
buvo plane pažymėtose vietose, turėsime aiškintis labai 
įdomų XVI a. posesijos 88 B užstatymo mūriniais pasta-
tais raidos atvejį, kai renesansinis svirno pastatas sklype 
nėra seniausias. Daug anksčiau už jį buvo pastatytas go-
tikinis pastatas sklypo šiaurės vakariniame kampe prie 
Bokšto gatvės. Užčiuoptas šio namo kampas su deko-
ratyvine įžambiai mūrytų plytų juosta Bokšto gatvės fa-
sade (kartogramoje šio namo rūsio mūrai pažymėti 
XVII a. pr. baroko ženklu). Kai kurios dabar įžiūrimos 
ar nuspėjamos gotikinio pastato kontūro savybės atsklei-
džia, kad čia greičiausiai būta ūkinės paskirties pastato. 
Prie gotikinio namo kampo prigludo vėlesnė, pereina-
majam laikotarpiui iš gotikos į Renesansą priskiriama, 
sklypo siena prie Bokšto gatvės su įvažiavimo vartais. 
Perstatymo XVI a. pabaigoje, kai kiemo gilumoje buvo 

statomas svirnas, gotikinis namas galėjo būti pertvarky-
tas į gyvenamąjį, o dar vėliau, XVII a. pradžioje, gotiki-
nis pastatas prie gatvės ir renesansinis svirnas sujungti į 
vieną tūrį. Būsimi tyrimai gali atskleisti ir kitų netikėtų 
sklypo pastatų ir jų paskirčių raidos, posesijos ribų kai-
tos variantų.

Vienos patalpos svirnai plote tarp dominikonų 
Šv. Dvasios bažnyčios ir S. Nėries gimnazijos48. Ka-
sinėjant Vilniaus senamiestyje, išgriovus namus, atsi-
vėrusiose dykvietėse pasimatė tankus gotikinio laikotar-
pio posesijų prie Dominikonų gatvės tinklas, intensyvi 
statybų raida ano meto posesijose [25 il.]. Esant to-
kiam tankiam užstatymui pradėję pirmosios, gotikinės, 

48 Teritorijoje kasinėta 1988–1989 m., rengiantis plėsti viena-

me iš dominikonų vienuolyno korpusų projektuotą inžineri-

nį laboratorinį korpusą. Po 1990–1991 m. permainų darbai 

nutrūko, po kelerių metų apsauginiams stogeliams neatlai-

kius laiko ir klimato poveikio rūsiai užpilti. Nesutvarkytoje 

dykvietėje 2013 m. įrengta mašinų stovėjimo aikštelė.

25. Istorinės posesijos iki 1501 m. su gyvenamųjų namų liekanomis prie Dominikonų gatvės, sudarė Alina 
Samukienė. Dešinėje pažymėti Šv. Dvasios dominikonų bažnyčios rūsiai. Tarp sklypų su svirnais Renesanso 
laikotarpiu pastatyta mūrinė (mėlyna) siena. Prie gatvės tuo metu, matyt, stovėjo mediniai arba kokių kitų 
lengvų konstrukcijų pastatai, kurių vietoje dar gotikinių statybų laikotarpiu pastatyti mūriniai namai

 Historical leasehold landed properties before 1501 with remains of residential buildings on Dominikonų St.
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bažnyčios statybą dominikonai, matyt, nepajėgė įsigyti 
tinkamo šventoriui ploto, todėl buvo priversti sufor-
muoti neįprastą, itin siaurą priėjimą prie pagrindinio įė-
jimo į bažnyčią iš gatvės. 

Dabartinių mašinų stovėjimo aikštelių asfaltas den-
gia pastatų mūrų liekanas bent keturiose gotikos laiko-
tarpio posesijose. Daugelis jų, sprendžiant iš nustatytų 
posesijų ribų, gana siauros, 14–15 m pločio, tankiai 
sudė liotos. Mūriniai pastatai dygo ir augo kiekvienoje 
posesijoje atskirai. Architektūrinių tyrimų autorė Alina 
Samukienė49, nagrinėdama gotikinių mūrų savybes ir 
jų skirtumus tyrinėtame plote, fiksuoja net septynis 
XIV (?) a. – XVI a. pirmos pusės gotikinių statybų eta-
pus. Posesijų tankumas, jų savininkų įtakingumas, ma-
tyt, privertė dominikonus bažnyčią statyti ir plėsti be 
šventoriaus priešais pagrindinį bažnyčios fasadą – puoš-
niu barokiniu portalu prie gatvės prasidedantis korido-
rius, kuriuo einame link pagrindinio įėjimo į bažnyčią, 
pradėjo funkcionuoti, kai bažnyčia dar buvo gotikinė. 
Koridorius toliau pereina į dar gotikos laikotarpiu įreng-
tą Kryžiaus kelio galeriją. Po 1610 m. gaisro vienuoly-
nas, matyt, plėtėsi – 1636 m. vienuolyno teritoriją prie 
Dominikonų gatvės nuo Vilniaus gatvės teskyrė trys po-
sesijos. Vienuolyno kaimynystėje prie Dominikonų ga-
tvės buvo Vilniaus vaivados Leono Sapiegos (1636 m. 
jau jo sūnaus Kazimiero Leono) gražus ir erdvus mūrna-
mis su sodu50. Iki 1636 m. statybos miestiečių posesijose 
jau buvo nuėjusios nemažą intensyvios raidos kelią.

Gotikinio laikotarpio miestiečių posesijose užfiksuo-
ta nemažai gotikinių vienos patalpos namų, stovėjusių 
posesijų gilumoje, liekanų. Visi jie pastatyti anksčiau nei 
kiti posesijoje stovėję pastatai. Nauja, ką liudija šių sta-
tinių tyrimai, – svirnų perdangos ne visada mūrinės, 
ugniai atsparios. Net rūsių. Pasitikėta, matyt, sienų ir 
storų užpylimo virš medinių perdangų sluoksnių atspa-
rumu ugniai. 

49 Alina Samukienė, M. Bytautas, V. Ruškytė, Inžinerinio la-

boratorinio korpuso rekonstrukcija su išplėtimu Vilniuje, 

 Garelio g. 4, 6. Užstatymo liekanų architektūriniai tyrimai 

statybos metu, t. I, 1989, in: VRVA, f. 2, b. 488-112; A. Samu-

kienės asmeninis archyvas.
50 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 168.

Iliustracijoje kiek papilkinti pastatai, atitraukti nuo 
gatvės, savo posesijose seniausi. Abu iliustruoja medinių 
pastatų keitimo mūriniais pradžią. Prie gatvės tuo metu, 
matyt, stovėta medinių ar iš kitų lengviau prieinamų, pi-
gesnių medžiagų suręstų statinių. Per du ar tris gotikos 
laikotarpio statybų etapus jie pakeisti mūriniais. Čia jie 
aprašomi remiantis architektės A. Samukienės architek-
tūriniais tyrimais51. Teritoriją kasinėjo archeologas Vla-
dimiras Grišinas52. 

Svirnas rytinėje posesijoje. Gotikinių pastatų lieka-
nos buvo atkastos apie 1988 m. Seniausias mūrinis na-
mas buvo vienos patalpos, dešinėje pusėje raidos karto-
gramoje – sklypus su svirnais skiriančios posesijos 
sienos. Pasak tyrimų autorių, šis pastatas seniausias ir 
visoje tyrinėtoje teritorijoje. Išlikęs tik jo rūsys. Tai buvo 
viena gana didelė patalpa, perdengta medine perdanga. 
Pietinėje sienoje (posesijos kiemo pusėje) – du langeliai 
ir laiptinė. Įėjimo į rūsį laiptinė, panašiai kaip prie gatvės 
pastatytame svirne Aušros Vartų g. 11, buvo iškilusi į 
pirmo aukšto patalpos erdvę. Įėjimas į pirmo aukšto pa-
talpą seniausiu, galbūt siekiančiu XIV a., namelio vysty-
mosi laikotarpiu turėjo būti iš kiemo. Rūsio sienos – iš 
tvarkingo akmenų ir plytų mūro, su 48 cm gylio nišo-
mis. Sienoje šalia laiptų įrengta slėptuvė – seifas. Laipti-
nėje – niša. Sprendžiant iš pamatų storio, namelis buvo 

51 Alina Samukienė, M. Bytautas, V. Ruškytė, Inžinerinio labo-

ratorinio korpuso rekonstrukcija su išplėtimu Vilniuje, Ga-

relio g. 4, 6.
52 Vladimiras Grišinas, Vilnius, Garelio g. 4. Archeologinių ty-

rimų ataskaita, t. I, 1988, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5601; 

Idem, Vilnius, Garelio g. 4. Archeologinių tyrimų ataskaita, 

t. II, nuotraukos, 1988, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5603; 

Idem, Vilnius, Garelio g. 4. Pastato išplėtimas. Archeologi-

nių tyrimų ataskaita, t. III. Radinių sąrašas, 1989, in: VRVA, 

f. 1019, ap. 11, b. 5607; Idem, Vilnius, Garelio g. 4. Pastato 

išplėtimas. Archeologinių tyrimų ataskaita, t. I, 1989, in: 

VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5607; Idem, Vilnius, Garelio g. 4. 

Pastato išplėtimas. Archeologinių tyrimų ataskaita, t. II, 

nuotraukos, 1989, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 5607; Idem, 

Vilnius, Dominikonų g. 4. Pastato išplėtimas. Archeologinių 

tyrimų ataskaita, t. II, nuotraukos, 1990, in: VRVA, f. 1019, 

ap. 11, b. 5607.
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vieno aukšto. Languose švino rėmeliuose būta stiklo. Na-
melis pastatytas prie šiaurinės ano meto posesijos ribos.

Svirnas vakarinėje posesijoje. Gretimoje posesijoje 
pirmas mūrinis pastatas – taip pat gotikinis, statytas ne-
daug vėliau kaip seniausias aukščiau aprašytas svirnas. Ir 
čia pirmasis mūrinis pastatas pastatytas atokiau nuo ga-
tvės, kiekviename jo aukšte ir rūsyje buvo po vieną pa-
talpą. Šis namas taip pat priskiriamas prie Vilniui būdin-
gų svirnų tipo, kai rūsio laiptinės įsiterpusios į rūsio ir 
pirmo aukšto patalpų erdves. Laiptų pakopos iš plytų, 
laiptinių sienose – po nišą. Skirtingai nei kituose tokio 
tipo pastatuose, į rūsį buvo galima patekti dviem laipti-
nėmis: viena – iš kiemo, kita – iš prie gatvės stovėjusio 
greičiausiai medinio namo. Kiek ankstesni, A. Samu-
kienės nuomone, turėtų būti laiptai į namo prie gatvės 
pusę. Stilistinėje namo raidos kartogramoje abiejų laipti-
nių mūrai žymimi vienu ženklu. Dar viena šio namo 
ypatybė – rūsys buvo be langų.

Duomenų apie pirmo aukšto išplanavimą neliko – į 
pirmo aukšto patalpą turėjo būti įėjimas iš kiemo ir, 
sprendžiant iš rūsio ryšio su mediniu statiniu prie ga-
tvės, antra durų anga galėjo būti tarp mūrinio ir medi-
nio pastato pirmo aukšto patalpų.

Rūsio sienos iš akmenų su plytomis. Sprendžiant iš 
1,1 m sienų storio, šis pastatas galėjo būti ir dviejų aukš-
tų. Išliko visos šio namo rūsio sienos su keliomis nišo-
mis, medinių perdangos sijų atspaudais sienų mūre. Pir-
mo aukšto sienos buvo apie 18 cm plonesnės nei rūsio.

Šv. Mikalojaus g. 8. Dabartinės posesijos teritorijo-
je  iki XVII a. vidurio kovų stovėjo trys skirtingiems 

 savininkams priklausę namai. Tokia urbanistinio audi-
nio struktūra susiformavo greičiausiai XV–XVI amžiuje. 
Išlikę to meto gotikiniai rūsiai prie šiaurės rytinės skly-
po ribos rodo čia buvus siaurą, orientuotą į Šv. Mikalo-
jaus gatvę posesiją. Seniausias mūrinis namas šiame 
sklype pastatytas 8 m nuo gatvės, vienos patalpos, 10,7 × 
7,0 m dydžio su laiptine. Skirtinas prie XV a. statybų. 
Rūsio patalpa, kol nebuvo išmūrytas skliautas, buvo 7,0 × 
5,5 m dydžio. Laiptai iš kiemo į rūsį įrengti prie sienos 
gatvės pusėje [26 il.]. Prie gatvės tuo metu, matyt, stovė-
jo medinis ar kokių kitų lengvų konstrukcijų pastatas.

Seniausio gotikinio namo išplanavimas panašus į 
Kauno svirnų – laiptinė į rūsį įkomponuota greta pa-
grindinio pastato tūrio, rūsys įgilintas į gruntą kone per 
visą rūsio patalpos aukštį, todėl laiptai ištįso kone per 
visą svirno šoninės sienos ilgį. Pradinėje namo funkcio-
navimo stadijoje rūsio ir turbūt pirmo aukšto patalpos 
buvo perdengtos medinėmis perdangomis. Pirmo aukš-
to sienų, išskyrus nedidelį mūro fragmentą, neliko, kaž-
kur kiemo sienoje turėjo būti įėjimas į pirmo aukšto pa-
talpą, langelis. Rūsio sienose buvo bent trys plačios nišos 
su lentynomis.

Dar gotikos laikotarpiu, pasak tyrimų autorių, XVI a. 
pradžioje mūrinis pastatas praplėstas iki gatvės53, se-
nosios pastato dalies rūsys perdengtas skliautu. Laiptinės 

53 Daiva Valeckienė, Rimas Valeckas, Pastato dalis Šv. Mika-

lojaus g. Nr. 8, Vilniuje. Architektūriniai tyrimai, 1999, 

in: Projektavimo ir restauravimo instituto informaciniai 

fondai (toliau – PRI), f. 5, b. 7416. 

26. Gotikinis vienos patalpos svirnas 
Šv.  Mikalojaus g. 8 Vilniuje. Rūsio mūrų 
raidos kartograma su mūro zondažų 
numeracija, sudarė Rimas Valeckas, 1999. 
Svirno mūrai pažymėti tamsesniu štrichavi-
mu. Laiptinė į šio svirno rūsį įkomponuota 
panašiai kaip Kauno svirnuose. Išorinė jos 
dalis mūryta XVIII a. pab . – XIX a. pr.

 Gothic one-room barn at 8 Šv. Mikalojaus 
St. in Vilnius
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į rūsius vieta nepakito. Langai ir naujojoje pastato dalyje 
orientuoti į kiemą. Apie XVIII a. vidurį gotikinio namo 
antžeminė dalis nugriauta, ant senųjų rūsių ir prie gatvės 
pastatyti nauji korpusai. Susiformavo iki šiol išlikę pose-
sijos pastatų kontūrai.

Renesanso laikotarpio svirnas Šv. Ignoto g. 5. Ne-
didelio XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios Renesanso 
laikotarpio statyboms skirtino namelio liekanos slypi po 
vadinamuoju benediktinių vienuolyno IX korpusu, prie 
vienos iš gotikos laikotarpiu išmūrytų posesijų sienų. 
Kiemo gilumoje liko gotikinių šios posesijos sienos 
mūrų. Mūrinis namelis pastatytas apie 14 m nuo ga-
tvės54. Įėjimas į rūsį buvo jo šoniniame fasade, iš kiemo. 
Šalia – nedidelis langelis. Pirmame aukšte likę keli sienų 
fragmentai, vienas jų su niša. Daugiau duomenų apie ki-
tus Renesanso laikotarpio namelio pirmo aukšto archi-
tektūrinius elementus dengia vėlesni mūrai. Pereina-
muoju iš baroko į klasicizmą laikotarpiu, greičiausiai 
XVIII a. antroje pusėje, namelis tapo vieno iš benedikti-
nių vienuolyno korpusų tūrio dalimi. 

VIENOS PATALPOS SVIRNAI 
PRIE GATVĖS VILNIUJE

Esant didesniam Vilniaus miestiečių posesijų pločiui nei 
kituose Baltijos (taip pat ir Kauno) miestuose, svirnus 
imta statyti prie gatvės, priešais kitoje įvažiavimo vartų 
pusėje, taip pat prie gatvės stovintį medinį gyvenamąjį 
namą. Komponavimo prie gatvės populiarumą, matyt, 
lėmė patogesnė krovimui ir iškrovimui sandėlio vieta, 
taip pat galimybė tiesiai iš gatvės pakelti keltuvu prekes į 
viršutinius aukštus ar pastogę. Šiuo atveju svirnas ne tiek 
posesijos šeimininko vertingiausio turto saugykla, kiek 
prekių sandėlis. Vilniuje tyrinėtas ir vienas gana gerai iš-
likęs dviejų patalpų svirnas prie gatvės.

54 Evaldas Purlys, Vilniaus senamiesčio 27-ojo kvartalo šiauri-

nės dalies užstatymo raida (XV a. pradžia – 1618 m.), in: 

Architektūros paminklai, t. 9, Vilnius, 1984, p. 19–30, Idem, 

Buv. benediktinių vienuolynas Vilniuje, Giedrio 3, 5. Archi-

tektūriniai tyrimai, t. II. Zondažų kortelės, kartogramos, 

 retrospektyviniai brėžiniai, 1981, in: VRVA, f. 2, b. 605-9, 

605-10, 605-11, 605-12.

Aušros Vartų g. 11. Gotikinis namelis Aušros Vartų 
g. 11 buvo vienas geriausiai išlikusių seniausiose Vil-
niaus posesijose pastatytų gotikinių vienos patalpos sta-
tinių55. Deja, iliustruoti šio namelio architektūrą šian-
dien galime tik retrospektyviniais brėžiniais, raidos 
kartogramomis – per laikotarpį po XX a. 10 deš. vyku-
sios restauracijos jo išplanavimo struktūra ir vidaus ar-
chitektūriniai elementai, kiemo fasado architektūra jau 
negrįžtamai suniokoti. Iki pat skliauto išgriauta visa 
svirno rūsio galinė siena kiemo pusėje. 

Svirnas Aušros Vartų g. 11 – 8,2 × (6,5–7,2) m dydžio 
po posesijų ribų permainų atsidūrė dabartinio namo 
Aušros Vartų g. 11 centre [27 il.]. Į baroko laikotarpio 
po 1610 m. ar 1655 m. gaisrų statyto namo tūrį įkor-
poruotas gotikinis vienos patalpos namelis posesi joje 

55 Autentiški namelio architektūriniai elementai atidengti, su-

remontuoti 1994–1995 m. 2015 m. rengiant straipsnį rastos 

namelio pirmo aukšto sienose iškirstos naujos durų angos, 

panaikintas pirminis įėjimas į rūsį, išgriauta visa rūsio galinė 

siena.

27.  Namo Aušros Vartų g. 11 Vilniuje gatvės fasado 
fragmentas. Kairėje vartų pusėje – svirno siena 
su dviem XX a. pr. suformuotomis angomis, 

 Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Detail of the street façade of the house 
 at 11 Aušros Vartų St. in Vilnius 
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surastas namo architektūrinių tyrimų metu 1994 me-
tais56. XVII a. baroko laikotarpiu susiformavo iki šian-
dien išlikusios posesijos ribos. Pirminę jo paskirtį rodo 
charakteringas svirnams išplanavimas, dydis, atskiri įėji-
mai į rūsį ir pirmą aukštą, ugniai atsparios perdangos. 
Kiemo pusėje išlikęs siauras, vertikalios formos goti-
kinio mūro fragmentas rodo, kad svirnas buvo vieno 
aukšto, o jo frontone kiemo pusėje nedidelė segmentine 
sąrama perdengta anga. Kitoje, šiaurinėje, įvažiavimo 
į kiemą vartų pusėje tuo metu, matyt, stovėjo medinis, 
fachverkinis ar kitokių lengvesnių konstrukcijų gyvena-
masis namas. Į svirną (rūsį ir pirmą aukštą) buvo įeina-
ma iš kiemelio tarp namų. Skirtingai nei aprašyti aukš-
čiau, šis svirnas pastatytas prie gatvės, galu į gatvę [28, 
29 il.]. Išlikę kiti pavyzdžiai rodo, kad Vilniuje tai buvo 
ga na paplitęs reiškinys. Namelio Aušros Vartų g. 11 dydis, 

56 Evaldas Purlys, Aušros Vartų g. 11, Vilnius. Architektūriniai 

tyrimai, 1995, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

įėjimų įrengimo tvarka labai panaši kaip daugelio Vil-
niaus svirnų posesijų gilumoje. Taip pat sukomponuoti, 
taip pat prie gatvės, tik didesni svirnas ir mūrinis gyve-
namasis namas tebestovi kitoje gatvės pusėje, Aušros 
Vartų g. 8, 10.

Gotikinio svirno vieta dabartinėje posesijoje, archi-
tektūriniai kitų prie Aušros Vartų gatvės stovinčių namų 
tyrimai rodo XVII a. (po 1610 m. gaisro (?) ir vėliau) vy-
kusius posesijų ribų pokyčius. Aušros Vartų gatvėje, tarp 
Bazilijonų vienuolyno vartų ir Aušros vartų, dabar yra 
septynios posesijos, 1636 m. Vilniaus namų surašymo 
tekste šioje atkarpoje aprašyta dešimt57 – po 1636 m. iš-
nyko trys posesijos. Architektūrinių tyrimų duomeni-
mis, kone visos jų ribos susiformavo baroko laikotarpiu.

Gotikos laikotarpiu posesijų ribos buvo dar kitokios. 
Aiškiausia, nepakitusi iki mūsų laikų nustatyta gotikos 
laikotarpio posesijų riba yra tarp Aušros Vartų g. 13 ir 

57 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 124–125.

28. Svirno prie gatvės Aušros Vartų g. 11 Vilniuje retros-
pektyvinis pirmo aukšto planas. Sienoje prie gatvės, 
dabartinių langų angų zonoje, buvo viena ar dvi nišos, 
o priešingoje sienoje galėjo būti apšvietimo židinys. 
Abiejose šiose sienose buvę architektūriniai elementai 
išardyti XX a. pr. pertvarkymų metu, o langelis ir durų 
anga – paskutiniais XX a. metais

 Retrospect ground-floor plan of the barn at the street 
at 11 Aušros Vartų St. in Vilnius

29. Svirno Aušros Vartų g. 11 Vilniuje rūsio planas. 
Ištrauka iš rūsių mūrų raidos kartogramos, sudarė 
Evaldas Purlys, 1994. Laiptai mūryti klasicizmo 
laikotarpiu. Galinė rūsio siena ir laiptai išgriauti 
paskutiniais XX a. metais. Išgriautoje sienoje, nišo-
je  šalia laiptų, galėjo būti apšvietimo židinys. 

 Basement plan of the barn at 11 Aušros Vartų St. 
in Vilnius
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Aušros Vartų g. 15 sklypų. Šio laikotarpio posesijų riba 
galėjo būti ir nugarinės svirno Aušros Vartų g. 11 sienos 
linijoje, tačiau šiam, atrodytų, pagrįstam teiginiui patvir-
tinti stokojama papildomų duomenų. Natūroje, fasado 
atkarpoje tarp svirno ir namo Aušros Vartų g. 13, virš 
šiandieninių durų ir lango angų gatvės fasade buvo atsi-
dengęs nedidelis rievėto gotikinio mūro fragmentas. At-
rodo, čia būta galu į gatvę stovėjusio namo. Išeitų, kad 
tarp Aušros Vartų g. 11 sklypo su svirnu pietinės ribos ir 
posesijos su gotikiniu namu prie Aušros Vartų g. 13 pie-
tinės ribos galėjo būti viena iš dar iki 1636 m. pranyku-
sių gotikinio laikotarpio posesijų. 

Įdedame kelių posesijų namų Aušros Vartų gatvėje 
aprašymus iš 1636 m. Vilniaus namų surašymo teksto58. 
Surašinėta einant maždaug nuo dabartinių Bazilijonų 
vartų link Aušros vartų. Viename iš jų turėtų būti po 
1610 m. gaisro sutvarkytos svirno Aušros Vartų g. 11 pa-
talpos.

[180]59 Jono Prokšos mūrnamis [dabar Aušros Vartų g. 
9], priklauso cerkvei <....> Jame iš gatvės pusės vaistinė ir 
rūsys bei vienas kambarėlis, iš kitos pusės kambarys, 
priešais dar vienas kambarėlis. Yra arklidė, <...> kiemas 
gana ankštas <....> namas tuščias.

[181] S. Kononovičiaus mūrnamis [dabar Aušros 
Vartų g. 11 (?)], <...> jame iš gatvės pusės kambarys, prie-
šais kitas kambarys, viršuje taip pat kambarys, priešais 
kambarėlis. Yra rūsys, du sandėliai, kepykla, arklidė, kie-
mas gana erdvus.

[182] T. Zusinelio mūrnamis <...> apačioje kambarys, 
priešais sandėlis, iš gatvės pusės rūsys. Kitoje pusėje san-
dėlis, viršuje du kambariai. Yra du rūsiai, arklidė.60

58 Mindaugas Paknys, op. cit., p. 124–126.
59 Laužtiniuose skliaustuose bendras namų aprašymo numeris 

Mindaugo Paknio knygoje Vilniaus miestas ir miestiečiai 

1636 m.: namai, gyventojai, svečiai.
60 Už šių pastatų link Aušros vartų ima dominuoti mediniai 

pastatai. Tarp mūrnamių po vieną ar dvi įsiterpusios medi-

niais pastatais užstatytos posesijos. Mediniai pastatai įsiter-

pę ir tarp mūrnamių gatvės pradžioje. Per gaisrus išdegę plo-

tai, atsigavus statyboms, galėjo būti ir performuoti. Kartais 

Labiausiai tikėtina, kad 1636 m. svirnas Aušros Var-
tų g. 11 buvo S. Kononovičiui priklausiusioje posesijoje. 
1610 m. gaisro nuniokotas jo namas tarp Šv. Trejybės 
cerkvės špitolės (Aušros Vartų g. 9) ir T. Zusinelio mūri-
nio namo karaliaus raštu išlaisvintas nuo svečių apgy-
vendinimo prievolės. Karalius nurodo S. Kononovičiui 
kuo greičiau apgriuvusį namą restauruoti. 1634 m. lie-
pos 21 d. tai įrašyta Lietuvos Metrikoje61. 1634 m. doku-
mente nenurodyta, iš kokios medžiagos buvo pastatytas 
gaisro suniokotas S. Kononovičiaus namas. 1636 m. jis 
jau mūrnamis, už jo – T. Zusinelio mūrnamis. Nė viena-
me jų negalima įžiūrėti iki šiandien nebepakitusio anks-
tyvo baroko laikotarpiu, XVII a. antroje pusėje, iškilusio 
didelio mūrinio Aušros Vartų g. 11 dviejų aukštų namo 
tūrio. 1636 m. jis dar nebuvo pastatytas.

Šv. Ignoto g. 5. Iki įsikuriant benediktinėms būsimo 
vienuolyno plote buvo kelios miestiečių posesijos su me-
diniais ir mūriniais pastatais. Vienuolyno mūruose liko 
gotikinių posesijos sienų, gotikos ir Renesanso laikotar-
pio pastatų fasadų fragmentai, keli rūsiai62. Bent du iš šių 
rūsių buvo po vienos patalpos nameliais, statytais laiko-
tarpiu, kai aplink juos buvo statomi tik mediniai įvairios 
paskirties pastatai.

Gotikinis vienos patalpos svirnas. Bene seniausias mū-
rinis pastatas visoje būsimo vienuolyno teritorijoje pa-
statytas prie Šv. Ignoto gatvės [30 il.], tai buvo vienos pa-
talpos 9,5 × (9,0–10,5) m dydžio, kiek trapecinės formos 
namelis. Iš šio laikotarpio išliko rūsio mūrai su kiek vėliau, 
dar gotikos laikotarpiu, užmūryta laiptine į rūsį [31 il.] 
ir kone visos pirmo aukšto sienos. Įdedame 1981 m. 

posesijos suskaidymui nereikia nė gaisro – mūriniai Aušros 

Vartų g. 8, 10 pastatai ėmė skirtis į atskiras posesijas, kai bu-

vęs sandėlių korpusas atiduotas nuomoti, o gyvenamasis im-

tas naudoti vienuolyno poreikiams. Abu šie pastatai tuo 

metu priklausė stačiatikių Šv. Dvasios vienuolynui.
61 Sigita Gasparavičienė, Pastatas Vilniuje, Aušros Vartų g. 

Nr. 11. Istorinė apžvalga, 1993, in: S. Gasparavičienės ir 

E. Purlio asmeniniai archyvai. 
62 Evaldas Purlys, Buv. benediktinių vienuolynas Vilniuje, Gie-

drio 5, 3. Architektūriniai tyrimai, 1981, in: VRVA, f. 2, 

b. 605-9, 605-10, 605-11, 605-12.
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30. Gotikinio vienos patalpos svirno 
Šv. Ignoto g. 5 Vilniuje gatvės fasadas. 
Sklypas priklausė iš pradžių Radvi-
loms, vėliau Kęsgailoms, benedikti-
nėms sklypą su pastatais apie 1618 m. 
padovanojo Chodkevičiai. Pastato 
mūruose matyti kelių gotikos – 
 pe reinamojo laikotarpio iš gotikos 
į Renesansą rekonstrukcijų požymiai, 
Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Street façade of the gothic one-room 
plan at 5 Šv. Ignoto St. in Vilnius

31. Įėjimas į rūsio patalpą iš šiaurinio kiemo. Laiptinė 
užmūryta apie XVI a. vidurį, iš dalies atidengta ir vėl 
panaudota nusileidimui į rūsį XVIII a. antroje pusėje, 
Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Entrance to the basement room from the northern 
courtyard 

32. Gotikinio vienos patalpos svirno šv. Ignoto g. 5 Vilniuje 
gatvės fasadas, retrospektyvinis brėžinys, 1981

 
 Street façade of the gothic one-room barn 
 at 5 Šv. Ignoto St. in Vilnius
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 parengtą svirno gatvės fasado retrospekciją [32 il.]. Pie-
tiniame (kiemo) fasade liko dar XVII a. pradžioje už-
mūryta durų į pirmo aukšto patalpą anga [33 il.]. Ano 
meto abi, tiek rūsio, tiek pirmo aukšto, patalpos buvo su 
medinėmis perdangomis. Apie XVI a. vidurį išplėtus 
pastatą, jos perdengtos skliautais, buvusio svirno pirmo 
aukšto patalpos erdvę dengia krištolinis skliautas. Šio-
je patalpoje išliko pirmajame pastato raidos etape, dar 
XV a., įrengtas apšvietimo židinys [34 il.]. Panašios for-
mos apšvietimo židiniai tebėra buvusiame svirne Trakų 
g. 7 bei kiemelio prie buvusio svirno Šv. Ignoto g. 5 šiau-
rinėje sienoje. Kiemo fasadas su trim dideliais langais ir 
kiemo apšvietimo židiniu vienoje iš tarplangių sufor-
muotas pratęsus buvusio svirno tūrį į posesijos gilumą, 
jis priskiriamas XVI a. laikotarpiui, kai sklypas priklausė 
Kęsgailoms (?). 

Rūdninkų g. 13. Pirmasis mūrinis pastatas statytas 
XIV a. – XV a. pradžioje, tačiau dėl pakilusio grunto ly-
gio ir vėlesnių laikotarpių mūrų apdailos kelis šio laiko 
mūro fragmentus pavyko fiksuoti tik archeologų perka-
sose. Ano meto pirmas aukštas, pakilus žemės paviršiui, 
tapo rūsiu. Kiek detaliau pavyko rekonstruoti II gotikos 
etapo, skirtino XV a. pab. – XVI a. pirmai pusei, namo 
kontūrus. Prie gatvės XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje 
pastatytas dviejų aukštų mūrinis su netinkuotais fasa-
dais, medinėmis perdangomis pastatas63. Visuose namo 
lygiuose buvo po vieną patalpą. Pradedant šiuo namu 
fiksuojami keli dviejų aukštų vienos patalpos nameliai. 
Deja, nė viename iš jų antro aukšto paskirtis, laiptų į 
 an trą aukštą vieta ir konstrukcija nenustatyta. Svirnas 
pastatytas prie gatvės. Už jo šliejosi medinis ūkinis 
 pastatas. Po XVI a. gaisrų gotikinis namelis rekonstruo-
tas kaip dviejų aukštų pastatas su tradiciniu dviejų pa-
talpų abipus priemenės su virtuve išdėstymu abiejuose 
aukštuose.

63 Birutė Gudynaitė, Arimeta Vojevodskaitė, Pastatas Vilniuje, 

Rūdninkų g. 13 (pos. 282). Architektūrinių tyrimų ir restau-

ravimo darbų priežiūros mokslinė ataskaita. Architektūri-

niai ir istoriniai tyrimai, t. II, 1992, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, 

b. 6865, l. 14, 15.

33. Durų anga į pirmo aukšto patalpą iš kiemo. 
 Užmūryta pastate įsikūrus benediktinėms, po 1618 m., 

Evaldo Purlio nuotrauka, 2004

 Door opening to the ground-floor room from 
 the courtyard

34. Apšvietimo židinys buvusio svirno pirmo aukšto 
patalpoje, Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Lighting fireplace in the ground-floor room 
 of the former barn 
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Didžioji g. 13. Seniausias posesijoje namas gotikinis, 
dviejų aukštų, 7 × 12 m dydžio, stovėjo prie pietinės po-
sesijos ribos galu į gatvę. Kitoje vartų pusėje, prie šiauri-
nės posesijos ribos, tuo metu stovėjo (greičiausiai medi-
nis) gyvenamasis namas. Liko gotikinio namo rūsys, 
didesnė dalis pirmo ir antro aukštų sienų, iš kurių iki 
galo rekonstruoti pastato išplanavimą ir išvaizdą tyrė-
jams nepavyko. Priekinė pirmo aukšto siena išgriauta 
kertant vitrinas, galinė permūryta klasicizmo laikotar-
piu. Įėjimas į pirmo aukšto patalpą buvo šiaurinėje 
namo sienoje iš kiemelio tarp posesijoje prie gatvės sto-
vėjusių namų. Rastas įėjimo į pastatą angokraščio frag-
mentas. Įėjimas į rūsį galėjo būti ir iš gatvės, ir iš kiemo – 
tose vietose, kur XIX a. įrengti įėjimai. Nenustatyta ir 
laiptų į antrą aukštą vieta. Pirmo ir antro aukštų perdan-
gos buvo medinės, rūsio gotikinio laikotarpio perdan-
ga nenustatyta – galėjo būti ir skliautinė. Antro aukšto 
šiaurinėje sienoje rasti du skirtingo aukščio gotikiniai 
langai. Vienas jų užmūrytas dar gotikos laikotarpiu. 
 Gatvės fasade gotikinio laikotarpio langų požymių neli-
ko, langai gatvės fasade galėjo būti klasicizmo laikotar-
piu suformuotų langų vietoje. Renesanso laikotarpiu 
buvo pastatytas namo priestatas64. Architektūrinių tyrimų 

64 Stefanija Lipakovienė, Gyvenamas namas Vilniuje, Didžioji 

g. 13. Architektūriniai tyrimai iškėlus gyventojus, 1988, in: 

VRVA, f. 1019, ap. 12, b. 26550.

ataskaitoje parašyta, kad SRV-2 darbininkai nugriovė į 
sklypo Didžiojoje g. 13 pusę atkreiptą namo Didžiojo-
je g. 15 gotikinį frontoną nespėjus jo nė užfiksuoti.

Karmelitų (buv. Biržų) g. 3. Dabartiniai sklypo kon-
tūrai susiformavo sujungus dvi senąsias posesijas – 
Nr. 268 ir Nr. 269. Posesijoje Nr. 268 turime bene pirmą 
pavyzdį, kai iš pradžių posesijoje pastatytas gotikinis 
dviejų patalpų namas, vėliau – vienos patalpos, renesan-
sinis65 [35 il.]. Abu seniausieji – gotikinis dviejų patalpų 
(B) ir renesansinis vienos patalpos (A) namai pastatyti 
prie gatvės. Renesansinio namelio dydis ir išplanavimas 
panašus kaip Aušros Vartų g. 11, būdingas Vilniaus vie-
nos patalpos svirnams. Įėjimai į abiejų namų rūsius – iš 
kiemo. Po klasicizmo laikotarpio permūrijimų XVIII a. 
pabaigoje – XIX a. pradžioje neliko daug abiejų namų 
sienų, nerasta įėjimų į pirmą aukštą. Abu jie turėjo būti 
iš kiemo. 

Gotikinio dviejų patalpų namo, kaip ir kitų šio tipo 
namų, paskirtis, funkcinė schema dar mažai tyrinėti, 
laukia atskiros studijos. Tiek Vilniaus, tiek Kauno sena-
miesčiuose fiksuota tokių pastatų ar jų rūsių fragmentų. 
Nedaug duomenų suteikia ir Karmelitų g. 3 surastas to-
kio namo pavyzdys. Gotikinio dviejų patalpų namo pir-
mo aukšto patalpa prie gatvės perdengta skliautu, šios 

65 S. Dagilis, Gyvenamo namo Vilniuje, Biržų g. 3. Architektū-

riniai tyrimai, 1975, in: VRVA, f. 2, b. 552-1.

35. Renesanso laikotarpio svirnas 
(pažymėtas A raide) 

 Karmelitų g. 3 Vilniuje. 
 Rūsių mūrų raidos karto grama, 

sudarė S. Dagilis, 1975

 Renaissance barn (marked as A) 
at 3 Karmelitų St. in Vilnius
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patalpos kiemo sienoje išliko autentiška lango anga į 
kiemą. Virš vienaaukščio gotikinio namo gatvės fasado 
buvo tinkuotomis nišomis papuoštas trikampis fron-
tonas [36 il.].

Karmelitų g. 5. 1965 m. žvalgomųjų 54 kvartalo ar-
chitektūrinių tyrimų metu namo fasaduose padaryti keli 
zondažai, nagrinėti rūsiai. Išsiaiškinti pagrindiniai namo 
raidos etapai. Pastato vidus netyrinėtas. 1993 m. tyrinėta 
viena patalpa prie gatvės66.

Karmelitų g. 5 sklypas – vienas mažiausių 54 kvar-
tale, iki XX a. pabaigos rekonstrukcijos, atrodo, buvo 
nepakitęs nuo baroko laikotarpio statybų. Senasis goti-
kinis namas stovėjo prie gatvės, galu į gatvę prie vakari-
nės sklypo ribos. Rūsys po pastatu neilgas – tik vienos 

66 Evaldas Purlys, Patalpos Karmelitų 5, 7 Vilniuje. Patalpų re-

konstrukcija, pritaikymas ofisui ir vaistinei. Patalpų prie ga-

tvės architektūriniai tyrimai, 1993. Užsakovas UAB „Valtra“; 

Idem, Patalpos Karmelitų 5, 7 Vilniuje. Patalpų prie gatvės 

architektūriniai tyrimai (tęsinys), 1993. Užsakovas UAB 

„Valtra“, in: E. Purlio asmeninis archyvas.

patalpos su laiptine rūsio gale. Čia būta panašios struk-
tūros svirno kaip Šv. Mikalojaus g. 8. Sklypo gilumoje 
esanti senoji pastato dalis renesansinė. Goti kinės pose-
sijos šoninės ribos nežinomos, viena jų galėjo būti go-
tikinio namelio rytinės sienos linijoje. Goti kinio namo 
gatvės fasadas išnyko kertant net dviejų tokioje mažoje 
patalpoje įrengtų parduotuvėlių su atskirais įėjimais 
 vitrinas, šiek tiek jo ir net frontono mūrų likučių, kaip 
gretimame name, dar galima tikėtis fasade virš langų. 

Kiti Vilniaus vienos patalpos svirnai. Kasinėjant iš-
griautus Vilniaus senamiesčio plotus vienos patalpos 
svirnų liekanos atkastos ne tik prie Dominikonų gatvės. 
Vilniaus 34 kvartalo architektūrinių tyrimų ataskaitose 
pažymėtas vienos patalpos gotikinio namelio rūsys Sti-
klių g. 6, apie 1994 m. kasant griovį elektros kabeliui (?), 
užčiuoptas gotikinis rūsys Aušros Vartų gatvėje, aikštelė-
je priešais Šv. Teresės bažnyčią šiek tiek į dešinę nuo jos 
portalo. Namas nugriautas ruošiantis bažnyčios statybai. 
Geriau išsiaiškintus įvairių tipų svirnų pavyzdžius buvo 
pradėta žymėti Vilniaus senamiesčio plane [žr. 10 il.]. 

36. Nuotraukoje Renesanso laikotarpio svirnas Karmelitų g. 3 Vilniuje dabar yra vartų kairėje pusėje 
(nudažyta šviesiai rausva spalva). Dešinėje eksponuojamas gotikinio 35 il. raide B pažymėto dviejų 
patalpų namo frontonas, Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Renaissance barn at 3 Karmelitų St. in Vilnius today is on the left side of the gate (painted in pale red)
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Tęsiant tyrimus, surinkus daugiau žinių iš kitų architek-
tūros tyrėjų archyvų, svirnų senamiesčio plane turėtų 
ženkliai padaugėti.

SUBLOKUOTI SVIRNAI PRIE GATVĖS VILNIUJE

Augant posesijų savininkų ekonominei galiai svirnus 
imta plėsti. Skirtingai nei Baltijos miestuose, kur išplito 
daugiaaukščiai prekių sandėliai, Vilniuje svirnus imta 
blokuoti – statyti du ar keli svirnai po vienu stogu. Už-
fiksuotas atvejis, kai praėjus tam tikram laiko tarpui, 
prie esamo svirno pastatytas antras toks pat svirnas. Kie-
kvieno jų išplanavimo schema ta pati – viena patalpa 
pirmame aukšte, viena – rūsyje. Kiekviena patalpa turi 
atskirą įėjimą. Geriausiai išlikęs gotikinio prie gatvės pa-
statyto sublokuoto svirno pavyzdys yra gotikinio laiko-
tarpio posesijoje Aušros Vartų g. 8, 1067.

Arklių g. 10. Šiame name išlikę svirnų rūsiai vaiz-
džiausiai iliustruoja svirnų plėtimosi procesą, atspindi, 
kaip vienos patalpos svirnas augo link namo iš sublo-
kuotų svirnų. Pirmasis mūrinis pastatas sklype – gotiki-
nis vienos patalpos svirnas prie gatvės68. Išliko jo skliau-
tuotas rūsys ir keli priekinės pirmo aukšto sienos mūrų 
fragmentai. Rūsio dydis, įėjimo į jį komponavimas pana-
šus kaip namelio Aušros Vartų g. 11. Įėjimas į rūsį ir čia 
iš kiemo prie galinės namelio sienos. Leidžiantis į rūsį 
laiptinės kairėje pusėje – gana gili niša, šiek tiek į kairę 
nuo laiptinės – rūsio langelis. Rūsio sienose kelios nišos. 
Išlikusiuose mūruose duomenų apie pirmo aukšto ar-
chitektūrinius elementus nerasta. Prie gatvės kitoje įva-
žiavimo vartų pusėje, kaip ir Aušros Vartų g. 11, matyt, 

67 Sklype Aušros Vartų g. 10 yra Šventosios Dvasios cerkvė su 

atskirai stovinčia varpine ir keli įvairios paskirties pastatai. 

Gotikinis gyvenamasis namas Aušros Vartų g. 10 XIX a. sta-

tant dabartinį stačiatikių vienuolyno administracinį pastatą 

prijungtas prie keliskart išsiplėtusio naujojo pastato tūrio. 

Aušros Vartų g. 8 numeriu šiuo metu žymimas buvęs gotiki-

nės posesijos sandėlių pastatas.
68 R. Glinskis, Vilniaus senamiesčio 50 kvartalas (dalis), Čai-

kovskio g. 2, 4, 6, Arklių g. 10. Architektūriniai tyrimai, 

1984, in: VRVA, f. 1019, ap. 11, b. 4737.

stovėjo medinis gyvenamasis namas. Sprendžiant iš skly-
po pločio jis turėjo būti labai nedidelis ir labai siauras. 

Dar gotikos laikotarpiu prie senojo namelio galo pa-
statytas tokio pat pločio priestatas – antra svirno sekcija 
su atskirais įėjimais į rūsį ir į pirmo aukšto patalpą. Ar-
klių g. 10 svirnai sublokuoti ne juos statant, o prie anks-
tesnio pastačius dar vieną panašaus dydžio ir išplanavi-
mo svirną. Į naująją rūsio patalpą buvo galima patekti 
tik panašiai komponuotais laiptais kaip senojoje pastato 
dalyje. Baroko laikotarpio perstatymo metu abi rūsio pa-
talpos sujungtos prakirtus angą nišoje, buvusioje senojo 
rūsio sienoje. Po namo perstatymų iš priestato liko tik 
barokiniu skliautu perdengtas rūsys. Pirminį įėjimą į 
priestato rūsį iš kiemo uždengė barokinis skliautas. 

Aušros Vartų g. 8, 1069. Šios posesijos namai iš kitų 
išsiskiria tuo, kad mūrinis gyvenamasis namas ir mūri-
niai sandėliai pastatyti vienu metu. Negana to, sandėliai 
jau iš pat pradžių buvo bent dviejų aukštų. Šiaurinėje 
įvažiavimo iš gatvės vartų pusėje pastatytas dviejų aukš-
tų namas, skirtas sandėliavimui. Gyvenamasis namas, 
pastatytas pietinėje įvažiavimo vartų pusėje, – viena-
aukštis su įėjimu iš kiemo namo centre. Netyrinėtas. Po-
sesija anuomet priklausė labai turtingam asmeniui, grei-
čiausiai pirkliui.

Sandėlių pastato apatinėje dalyje sublokuoti du vie-
nos patalpos svirnai su atskirais įėjimais į kiekvieną rū-
sio ir pirmo aukšto patalpą [37 il.]. Kiekvieną jų apšvietė 
ir vėdino nedideli grotuoti, neįstiklinti langeliai. Abi pir-
mo aukšto patalpos buvo perdengtos nerviūriniais 
skliautais [38 il.] (kažkodėl vienos patalpos skliauto ner-
viūroms buvo panaudotos ne specialios profiliuotos ner-
viūrinės plytos, o paprastos kiek aptašytais kampais). 
Rūsio perdanga po šia patalpa buvo medinė, iš stambių 
tankiai sudėtų apie 30 cm aukščio sijų. Kitas rūsys per-
dengtas cilindriniu skliautu. Jau pirmajame sandėlių 
pastato raidos etape buvo patalpos ir antrame aukšte. 
Duomenų apie šio laiko antro aukšto išplanavimą ir kie-
mo fasado architektūrą antro aukšto lygyje yra labai ne-

69 Irena Jučienė, Evaldas Purlys, „Namų Vilniuje, Gorkio g. 84 

namų evoliucija tyrimų duomenimis“, in: Architektūros pa

minklai, t. 2, Kaunas, 1972, p. 125–141.
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daug. Atrodo, ties namo viduriu tarp dviejų skirtingo 
aukščio dekoratyvinių juostų fasade galėjo būti pakėli-
mo į antrą aukštą įrenginys [39 il.]. Laiptai į antrą aukštą 
buvo prie galinio fasado. Dar gotikos laikotarpio statybų 
metu, greičiausiai XV a. pabaigoje arba XVI a. pirmoje 
pusėje, buvo užstatytas trečias aukštas, o netrukus prie 
senojo pastato galo pastatytas gotikinis, kiek kitokio iš-
planavimo sandėliams skirtas korpusas. Unikali au-
tentiška seniausios pastato dalies išplanavimo struktūra 
pažeista XIX a. pabaigoje prakirtus kelias durų angas 
į greta pastatytą namą, dar labiau ji buvo sužalota prieš 
kelerius metus sujungus ir buvusių svirnų pirmo aukš-
to  patalpas.

Kol kas nėra patikimo būdo tiksliau datuoti seniau-
siuosius mūrus – dažniausiai tenka apsiriboti statybos 
etapų sekos nustatymu – pirmas, antras, trečias gotikos 
etapas ir pan. Retą iš jų pavyksta susieti su aiškiai 

 išreikštomis žiniomis istoriniuose šaltiniuose. Abu prie 
gatvės pastatyti senieji pastatai – gyvenamasis ir svirnų 
pastatas statyti naudojant retai pasitaikantį didelių, (33–
36) × (16–17) × (10–11) cm, plytų formatą. Vėliau prie 
svirnų pastato pastatytas priestatas kiemo gilumoje mū-
rytas iš dažniausiai pasitaikančio gotikiniuose Vilniaus 
pastatuose (29–31) × 15× (8–8,5) cm formato plytų. 
 Seniausieji mūriniai statiniai šioje posesijoje priskirtinti 
XV amžiui.

SUBLOKUOTI SVIRNAI POSESIJŲ GILUMOJE

Didžioji g. 26. Buvę pirklių gildijos namai. XV a. 
pradžio je pietiniame sklypo šone galu į gatvę buvo pas -
ta ty tas gotikinis gyvenamasis namas su dideliu pre-
kių sandėliu. Skirtas iš kitų šalių atvykstantiems pir-
kliams apsistoti, vietiniams pirkliams gyventi, prekiauti 

37. Iš dviejų patalpų sublokuotas gotikinis svirnas Aušros 
Vartų g. 8, 10 Vilniuje. Rūsio ir pirmo aukšto planai. 
Įėjimai į kiekvieną patalpą atskiri. Dešinėje gotikinis 
XVI a. pirmos pusės statybai skirtinas ūkinis pastatas, 
retrospektyvinis brėžinys, 1968

 Two-room integrated gothic barn at 8 and 10 Aušros 
Vartų St. in Vilnius

38. Svirno pirmo aukšto patalpos prie gatvės vaizdas, 1975. 
Ano meto restorano interjerus ir baldus projektavo 
architektai Kęstutis Gibavičius ir Vidas Vitkauskas, 
Mečislovo Sakalausko nuotrauka

 
 View of the ground-floor room at the street 
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39. Gotikinio svirno Aušros Vartų g. 8, 10 
Vilniuje gatvės ir kiemo fasadai, 
retrospekcija, 1968, 

 sudarė Evaldas Purlys

 Street and courtyard façades
 of the gothic barn at 8 and 10 
 Aušros Vartų St. in Vilnius

ir  prekybos sondoriams sudaryti, prekėms laikyti ir pa-
našiai. XV a. viduryje pakeistas namo planas, prie aikš-
tės pristatytas gotikinis korpusas, užėmęs visą sklypo 
plotį. XV–XVI a. sandūroje rūsių ir pirmo aukšto patal-
pos perdengtos skliautais. Antras aukštas liko gyvena-
masis. Didžiąją dalį pietinio korpuso užėmė sandėliai70. 

Seniausia pastatų posesijoje dalis yra prie pietinės 
posesijos ribos. Tai po vienu stogu buvusių vienaaukščių 
sublokuotų vienos patalpos svirnų grupė [40 il.], kuri, 
skirtingai nei sandėliai Aušros Vartų g. 8, buvo įkompo-
nuota sklypo gilumoje. Įėjimai į kiekvieno svirno pirmo 
aukšto ir rūsio patalpas atskiri. Kiekviename svirne vie-
na virš kitos išdėstytos rūsio ir pirmo aukšto patalpos 
buvo apšviečiamos ir vėdinamos per kiekvienai patalpai 
skirtus nedidelius langelius. Į kiekvieną rūsio patalpą 
vedė atskiros laiptinės. Skirtingai nei Aušros Vartų g. 8, 
šios laiptinės buvo įkomponuotos svirnų išorėje. Restau-
ruoti jas pritrūko duomenų, laiptinių sienučių vieta pa-
žymėta tik kiemo fasado mūre abipus įėjimų į rūsius 
durų angų. Viena tokia laiptinė, turint pakankamai duo-
menų, restauruota Aušros Vartų g. 8 kieme prie vėliau-
siame gotikinės statybos etape sumūryto korpuso. Namą 
1984–1985 m. ištyrė bei restauravo Žibartas Simanavi-
čius ir Gražina Juknevičienė71. Pritaikant pastatą naujai 

70 Algė Jankevičienė, „Mažoji gildija“ in: Lietuvos architektūros 

istorija, t. I: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, Vilnius: 

Mokslas, 1987, p. 255–256.
71 Žibartas Simanavičius, Vilnius, Gorkio g. 66, 68. Architektū-

riniai tyrimai, II etapas, b. 1, 1985, in: VRVA, f. 2, b. 588-43.

40. Vilniaus pirklių gildijos namai Didžiojoje g. 26. 
 Pirmo aukšto planas. Pažymėtos svirnų korpuso 

patalpos su rūsiais, in: Lietuvos architektūros istorija, 
 t. I: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio, 
 Vilnius: Mokslas, 1987, p. 255–256

 Houses of the Vilnius Merchant Guild 
 at 26 Didžioji St. Ground-floor plan
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paskirčiai, šoninėse svirnų sienose iškirstos angos, patal-
pos sujungtos tarpusavy.

Pilininko namas Žemutinės pilies teritorijoje. Pili-
ninko namo korpusai išaugo per kelis gotikos ir Rene-
sanso laikotarpio statybų etapus. Prie Šv. Onos ir Barbo-
ros bažnyčios šventoriaus pietvakarinės kraštinės stovėjo 
du gotikos ir Renesanso laikotarpiu statyti korpusai. Kiti 
pilininko namo korpusai stovėjo prie ir dabar tebesan-
čios gatvelės Nacionalinio muziejaus pagrindinio korpu-
so pietrytinėje pusėje ir prie Radvilų sklypo Žemutinės 
pilies teritorijos centre. Tarp gatvelės ir kalno buvusio 
pilininko sklypo gilumoje prie seniausios, dar XV a. 
skirtinos gotikos laikotarpiu statytos kalno atraminės 
sienos pastatytas svirnas, susidedantis iš trijų ar keturių 
sekcijų. Iš keturių pilininko namo kiemą supusių korpu-
sų liko tik šis. Ant vieno iš sieną rėmusių kontraforsų vė-
liau įrengti laiptai į antrą aukštą. Gotikinės atraminės 
sienos storis pirmo aukšto grindų lygyje viršija 4 met-
rus. Viename iš kambarių surasta nežinia kada kiaurai 

sieną prakirsta anga – atrodo, šioje vietoje planuota 
įreng ti dar vieną koridorių, vedantį į patalpas po pilies 
kalnu. 1955–1960 m. buvo atkasta pilininko namo kor-
puso prie Šv. Onos ir Barboros bažnyčios šventoriaus 
pamatų rytinė pusė72. 2000 m. padaryti ribotos apimties 
žvalgomojo pobūdžio architektūriniai tyrimai pilininko 
namo rūsiuose ir pirmo aukšto patalpose, pastogėje73. 
Nugriautų pilininko namo korpusų plotas nekasinėtas.

Išlikusio pilininko namo korpuso statyba skirtina pe-
reinamajam iš gotikos į Renesansą laikotarpiui (XVI a. 
I p. – XVI a. vid.). Ši pastato dalis – statinys iš trijų tar-
pusavy nesujungtų vienos patalpos svirnų [41, 42 il.]. 

72 Adolfas Tautavičius, „Vilniaus pilių teritorijos archeologiniai 

kasinėjimai“, in: Valstybinės LTSR architektūros paminklų 

 apsaugos inspekcijos metraštis, Vilnius, 1960, p. 3–46.
73 Evaldas Purlys, Vilniaus pilių jungtinis kompleksas. Pilių 

prižiūrėtojo namas. Priešprojektiniai architektūriniai tyri-

mai, 2000, in: PRI, f. 2, b. 86.

41. Renesansinio laikotarpio svirnas 
 pilininko sklype Vilniaus Žemutinės 
 pilies teritorijoje. Rūsio mūrų stilistinė 

kartograma žvalgomųjų tyrimų duome-
nimis, sudarė Evaldas Purlys

 Renaissance barn on the castellan’s plot in 
the territory of the Lower Castle of Vilnius

42. Renesansinio laikotarpio svirnas pilininko 
sklype Vilniaus Žemutinės pilies teritori-
joje. Pirmo aukšto mūrų stilistinė karto-
grama žvalgomųjų tyrimų duomenimis, 
sudarė Evaldas Purlys

 Renaissance barn on the castellan’s plot in 
the territory of the Lower Castle of Vilnius
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43. Šiaurinio svirno Stiklių g. 4 Vilniuje vakarinis 
 fasadas, kairėje – šiaurinė laiptinės siena, 
 Evaldo Purlio nuotrauka, 2016

 Western façade of the north barn at 4 Stiklių St. 
in Vilnius, the northern wall of the staircase 

 is on the left

44. Autentiški mūrai pietinio svirno tūrio atstatymo 
pradžioje. Dešinėje – pastato viršų siekianti šiaurinė 
laiptinės siena, arčiau – vidurinė laiptinės siena  

 su laiptų į rūsį erdvę dengusio skliauto liekanomis. 
Pietinė laiptinės siena nuardyta iki žemės paviršiaus, 
Mečislovo Sakalausko (?) nuotrauka, apie 1974

 Authentic walls at the beginning of reconstruction 
of the south part of the barn

45. Svirno Stiklių g. 4 Vilniuje pirmo aukšto planas. 
 3 – šiaurinis svirnas, 4 – pietinis svirnas, 5 – laiptinė 

(sraigtiniai laiptai įrengti pastatą pritaikant naujai 
paskirčiai). Išlikusius autentiškus mūrus rodo 

 storesnės sienos, brėžinys iš Lietuvos TSR istorijos 
ir kultūros paminklų sąvado, 1988, p. 95

 Ground-floor plan of the barn at 4 Stiklių St. in Vilnius. 
3 – north barn, 4 – south barn, 5 – staircase
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Dvi šio meto pirmo aukšto patalpas ir dabar dengia gra-
žūs kevalinio tipo (atrodo, seniausi šio tipo Lietuvoje) 
skliautai. Dalis galimai ketvirto svirno pirmo aukšto sie-
nų permūryta, galima rūsio vieta nekasinėta.

Kiekviena išlikusi pirmo aukšto patalpa turėjo atski-
rą įėjimą iš kiemo ir nedidelį langelį. Surasti keli šių įėji-
mų angokraščiai, sąramos ar jų fragmentai. Rūsiai per-
dengti cilindriniais skliautais. Į kiekvieną ano meto 
rūsio patalpą, kaip ir dabar, vedė atskiri įėjimai iš kiemo. 
Laiptinių į rūsius tūriai, panašiai kaip prie svirnų Di-
džiojoje g. 26, Trakų g. 7 arba prie gotikinio laikotarpio 
pastato Antakalnio g. 4, buvo iškilę į priekį nuo pagrin-
dinio tūrio. Renesanso laikotarpio namo antro aukšto iš-
planavimo struktūra, taip pat ar buvo antras svirnų 
aukštas nenustatyta – pagrindinio fasado viršutinė dalis 
ir dalis pirmo aukšto sienų permūryta XVIII a. pabaigo-
je. Dėl labai ribotos tyrimų programos nebuvo galimy-
bės paieškoti fasadų architektūros elementų. Archeolo-
giniai tyrimai prie pagrindinio fasado turėtų padėti 
nustatyti laiptinių architektūrą.

Stiklių g. 4. Didžioji dalis tyrinėtų svirnų buvo vieno 
aukšto – tai dažniausiai pasitaikantis svirnų tipas, ne-
žiūrint kur – sklypo gilumoje ar prie gatvės – pastatytas 
svirnas. Tačiau Vilniuje jau žinomi keli buvę daugiau nei 
vieno aukšto vienos patalpos ir sublokuoti svirnai. 
Dviaukščiai vienos patalpos svirnai buvo Didžiojoje g. 13, 
Rūdninkų g. 13, dviaukštis, o vėliau ir trijų aukštų buvo 
sublokuotas svirnas Aušros Vartų g. 8. Atrodo, dviaukš-
tis galėjo būti ir sublokuotas svirnas pilininko sklype Že-
mutinės pilies teritorijoje. Deja, apie visų šių svirnų 
 antro aukšto išplanavimą, architektūrą beveik nieko ne-
žinoma – išlikusiuose mūruose neliko nė fragmento an-
tro aukšto struktūrą ir architektūrą nusakančių elemen-
tų. Nė viename neliko ar nerasta laiptų į antrą aukštą 
pėdsakų. Bene daugiausia antro aukšto mūrų išsaugojo 
gotikinis iš dviejų svirnų sublokuotas svirnas Stiklių g. 4 
[43 il.]. Čia, nors ir prarasta visa pietinio svirno antžemi-
nė dalis, iki restauracijos darytose nuotraukose [44 il.] 
galima įžiūrėti kone visų pastato struktūrą nusakančių 
elementų likučius arba jų pėdsakus ir šių nuotraukų 
dėka rekonstruoti, verifikuoti pirminę pastato struktūrą. 

Pirminė pastato išplanavimo struktūra taip pat atskleista 
restauruojant išlikusią pastato dalį, atstatant nugriautąją. 

Pastatas statytas XV a. gana atokiai nuo Stiklių ir Di-
džiosios gatvių, iš visų ar bent iš trijų pusių jį supo atvira 
erdvė. Kažkokie mediniai statiniai galėjo stovėti tik prie 
šiaurinės arba pietinės svirno sienos. Pastatą sudaro dvi 
(pietinė ir šiaurinė) maždaug 12,0 × 8,5 m dydžio su-
siglaudusios šonais dalys. Iš kitų sublokuotų svirnų šis 
išsiskiria prie svirnų galų, ties jų susiglaudimu Didžio-
sios gatvės kryptimi pastatyta įspūdingo dydžio laiptine 
įėjimams į rūsius [45 il.]. Virš laiptinių antro aukšto ly-
gyje buvo nemaža patalpa. Šiaurinėje pusėje kone iki pat 
antro aukšto viršaus išliko visa laiptinės šiaurinė siena. 
Beveik iki pat antro aukšto viršaus išliko ir visos šiauri-
nio svirno antro aukšto sienos. Manoma, kad XVI a. čia 
buvo Mamoničių spaustuvė, o 1636 m. saugota Lietuvos 
Metrika74.

74 Algė Jankevičienė, „Antokolskio g. 4“, in: Lietuvos TSR isto

rijos ir kultūros paminklų sąvadas, t. 1: Vilnius, Vilnius: Vy-

riausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p. 95.

46. Pietinio rūsio erdvę skaidanti skersinė siena 
 su abi patalpas jungiančia durų anga, 
 Mečislovo Sakalausko (?) nuotrauka, apie 1974

 Cross partition dividing the space of the south base-
ment with a door opening connecting both rooms
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Išlikę autentiški svirno mūrai, šių mūrų nuotraukos 
iki restauracijos rodo, kad, kaip ir vienaaukščiuose svir-
nuose, visos šio dviejų aukštų svirno rūsių, pirmo ir antro 
aukšto patalpos tarpusavy nebuvo sujungtos, kiekviena 
patalpa turėjo atskirą įėjimą. Ne visai įprastas pietinio 
svirno rūsio ir pirmo aukšto išplanavimas – pietinio 
svirno rūsys padalytas pusiau skersine siena su daugybe 
nišų [46 il.]. Laiptinės į rūsius buvo atskirtos siena su 
daugybe nišų abiejose sienos pusėse. Įėjimai, skirtingai 
nei kituose svirnuose, įkomponuoti dviejose galinėse 
sienose. Išliko autentiški nedaug restauruoti atskiri įė-
jimai į rūsių ir pirmo aukšto patalpas. Nedidelės dure-
lės šiaurinio svirno galinėje sienoje rodo, kad į antro aukš-
to svirnų patalpas buvo patenkama išoriniais laiptais, 
įrengtais prie vakarinės pastato sienos. Tik kažkur greta 
galėjo būti įėjimas ir į nugriautą svirno pietinio korpuso 
antro aukšto patalpą. Visos penkios pirmo aukšto ir rūsio 
patalpos, taip pat laiptinių į rūsius erdvės buvo perdeng-
tos skliautais. Viršutinę medinę perdangą nuo gaisro 
ugnies turėjo saugoti storas užpylimo sluoksnis.

1974 m. išlikusios sienos ir jose buvę architektūriniai 
elementai iš dalies restauruoti. Nugriautas pietinio svir-
no tūris, frontonų architektūra atkurti panaudojant mo-
dernizuotas architektūrines formas. Atsižvelgiant į ano 
meto poreikius senojoje laiptinėje įrengti nauji sraigti-
niai laiptai, pasinaudojus vėlesnių pertvarkymų metu iš-
kirstomis angomis svirnus skyrusioje sienoje sujungtos 
rūsių ir antro aukšto patalpos. Svirnų pastatą tyrinėjo, jo 
pritaikymo projektą rengė ir restauracijai vadovavo ar-
chitektė Aldona Švabauskienė75.

75 Aldona Švabauskienė, Gotikinis korpusas Vilniuje, An-

tokolskio g. 4. Projektinė užduotis. 1969, in: VRVA, f. 2, 

b. 58-369; Eadem, Gotikinis korpusas Vilniuje, Antokolskio 

g. 4. Darbo brėžiniai, t. II, 1973, in: VRVA, f. 2, b. 58-369a; 

Eadem, Gotikinio namo Vilniuje, Antokolskio g. 4 pries-

tatas. Techninis projektas. Architektūrinė-statybinė dalis, 

1972, in: VRVA, f. 2, b. 58-522.

MIŠRIOS (?) PASKIRTIES PASTATAI 

Vilniuje ir Kaune tyrinėti gotikiniai dviejų pastatų su 
dviem patalpomis rūsiai, į kuriuos vedė viena laiptinė. 
Duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti abiejų pastatų 
gotikinio laikotarpio pirmo aukšto išplanavimą, nepa-
kanka, todėl iki šiol lieka nenustatyta pirminė abiejų 
pastatų paskirtis.

Svirnas (?) Antakalnio g. 4 Vilniuje. Unikalios, kol 
kas, atrodo, niekur daugiau nefiksuotos struktūros goti-
kinis pastatas prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios tyrinėtas 
1995 metais76. Išliko rūsiai ir pirmo aukšto sienų frag-
mentai. Namelis vieno aukšto, su dviem rūsiais, 11,5 × 
7,5 m dydžio. Statytas XV a., perstatytas ir šiek tiek iš-
plėstas XVI a. antroje pusėje – XVII a. pradžioje. Dabar-
tinę struktūrą pastatas įgavo XVIII a. pabaigoje. 

Pietinė gotikinio pastato siena stovi dabartinėje An-
takalnio gatvės užstatymo linijoje, tačiau šios gatvės tra-
sa yra vėlyva, todėl ne visai aišku, kaip buvo orientuotas 
pastatas ir sklypas, kuriame jis stovėjo, – į ano meto ke-
lią ar gatvę, kiek buvo nuo jos nutolęs. Ne visai aišku, 
kur buvo ano meto kelias ar keliukas, kuriuo buvo atva-
žiuojama prie namo. T. Kosciuškos gatvė miesto tapsmo 
metu buvo nepravažiuojama, kalvota, šaltiniuotų griovų 
išraižyta vietovė77. Visai netoli gotikinio namo, atrodo, 
vienoje iš griovų nutiesta dabartinė K. Būgos gatvelė. 
Vakarinė sklypo riba galėjo eiti vakarinės pastato sienos 
linija, rytinėje namelio pusėje buvo kiemas, iš kurio 
buvo įeinama į pastato pirmo aukšto ir rūsio patalpas. 
Statant mūrinį pastatą sklypas, atrodo, buvo ištįsęs šiau-
rės pietų kryptimi, tačiau nei jo plotis, nei galinės ribos 
nežinomos. Sprendžiant iš rūsių išplanavimo, jie buvo 
skirti sandėliavimui [47 il.]. Siauri, statūs laiptai jungė 
rūsio patalpas su pirmu aukštu. Kiemo fasade, kairėje 
laiptinės pusėje buvo įėjimas į vieną iš pirmo aukšto 
 patalpų [48 il.]. Ar buvo atskiras įėjimas ir į antrą pir-
mo aukšto patalpą, nenustatyta. Keli išlikę pirmo aukšto 
langų angokraščių fragmentai rodo, kad pirmame aukšte 

76 Giedrė Filipavičienė, Buv. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios špi-

tolė Vilniuje, Antakalnio g. 4. Architektūriniai tyrimai, 1995, 

in: PRI, f. 5, b. 7861.
77 Gediminas Vaitkevičius, Vilniaus įkūrimas, p. 10.
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47. Svirnas su gyvenamosiomis (?) patalpomis pirmame 
aukšte Antakalnio g. 4 Vilniuje. Gotikiniai rūsio sienų 
mūrai, sudarė Giedrė Filipavičienė. Į dvi rūsio patalpas 
vedė viena laiptinė. Į laiptinės žemutinę aikštelę leidosi 
ir laiptai iš pirmo aukšto patalpos

 Barn with residential (?) rooms on the ground floor 
 at 4 Antakalnio St. in Vilnius

48. Išlikę gotikiniai mūrai pirmo aukšto sienose, sudarė 
Giedrė Filipavičienė. Nustatyta vieno įėjimo į pirmo 
aukšto patalpą iš kiemo vieta. Galimai buvusio įėjimo 
iš kiemo į antrą patalpą požymių neišliko

 Surviving gothic masonry in the ground-floor walls 

49. Sienoje virš arkos iš laiptų aikštelės kilo laiptai į pirmo 
aukšto patalpas, Vikitos Osadčajos nuotrauka, 2015

 Stairs to the ground-floor rooms in the wall above 
the arch

50. Vaizdas iš rūsio į laiptinę, vedusią į kiemą, 
 Vikitos Osadčajos nuotrauka, 2015

 View from the basement to the staircase that led 
to the courtyard
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būta nemažų, nebūdingų sandėliams langų. Netelpa į ži-
nomų, išnagrinėtų svirnų išplanavimo schemą pastato 
Antakalnio g. 4 rūsius su pirmo aukšto patalpomis (ar 
viena patalpa) jungianti laiptinė. 

Įėjimui į rūsio patalpas įrengta viena laiptinė su durų 
angomis į abipus jos esančius rūsius, o šių laiptų pakopų 
gale tarp durų į rūsio patalpas – nedidelė laiptų aikštelė, 
iš kurios kyla ir siaurieji laiptai į pirmą aukštą [49 il.]. 
Tam, kad laiptų į pirmą aukštą pakopos nebūtų tokios 
aukštos ir kad užtektų vietos į jį pakilti vienu laiptų mar-
šu, aikštelė įrengta keliomis pakopomis aukščiau nei rū-
sio grindys [50 il.]. Atrodo, ne prekėms nešioti buvo 
skirti šie siauri laiptai. Labiau tikėtina, kad pastate Kau-
ne, Jėzuitų skg. 3, kuriame tokios laiptinės nebuvo, san-
dėlių būta ir rūsiuose, ir pirmame aukšte. Išlikęs laipti-
nės šoninės sienutės fragmentas su niša rodo, kad 
laiptinės priekis Antakalnio g. 4 buvo nemažai iškilęs 
virš kiemo fasado plokštumos, atrodė kaip prie fasado 
pastatytas priestatėlis. 

Svirnas (?) Jėzuitų skg. 3 Kaune. Į šio pastato rū-
sius, kaip ir pastate Vilniuje, Antakalnio g. 4, vedė pasta-
to centre įrengta laiptinė [51 il.]. Deja, duomenų ir apie 
šio pastato gotikinio laikotarpio pirmo aukšto išplanavi-
mą nepakanka. Negalima tvirtai pasakyti, kad ir pastato 
pirmame aukšte buvo sandėliai. Laiptinė įkomponuota 
ne išorėje ar pusiau išorėje, kaip daugelyje nagrinėtų Vil-
niaus svirnų, o pastato viduje, kaip ir daugelyje kitų 
Kauno svirnų. Abiejų pastatų pirminę paskirtį padėtų iš-
siaiškinti dar vienas panašaus išplanavimo, tik išsaugojęs 
daugiau informacijos apie pirmo aukšto architektūrinius 
elementus pastatas. 

Ištyrinėjus Vilniaus ir Kauno svirnų pavyzdžius ma-
tome, kad Vilniaus ir Kauno miestiečių sklypuose, kaip 
ir mediniuose vokiečių žemių ar Baltijos pakrančių 
miestuose jų vystymosi pradžioje, iš kur greičiausiai atė-
jo vertingiausio turto saugyklų statybos tradicija ir pas-
tato tipas, pirmas mūrinis namas sklype būdavo nedide-
lis vienos patalpos svirnas su atskirais įėjimais į pirmo 
aukšto ir rūsio patalpas. 

Tokios struktūros pastatai, matyt, neblogai apsaugo-
davę turtą ar didelę jo dalį nuo gaisrų, kurių nestokojo ir 
Vilniaus istorija, paplito, transformavosi į kelių tipų pre-
kių sandėlius, persikėlė prie gatvės. Tyrinėti vienos pa-
talpos Vilniaus svirnai statyti XV a. ir XVI a., gotikos ir 
Renesanso laikotarpiu, visu šimtmečiu ar net dviem 
šimtmečiais vėliau nei jų pirmtakai, tai, kaip ir skirtingos 
geologinės sąlygos, įtakojo Vilniaus svirnų architektūros 
ir komponavimo sklype skirtumus. Vilniuje šių statinių 
išplanavimą ir jų raidą, statinių architektūrą iliustruoja 
ne tik rūsiai, bet ir išlikę kelių įvairių tipų svirnų antže-
minės dalies mūrai. Daugiau nei vieno aukšto svirnų 
viršutiniai aukštai blogiau išlikę, jų išplanavimas menkai 
žinomas. Sąlyginai gerai išsaugojo duomenis apie antro 
aukšto išplanavimą iš dviejų svirnų sublikuotas pastatas 
Stiklių g. 4. Toliau tiriant Vilniaus senamiesčio pastatus 
turėtų atsiskleisti daugiau žinias apie seniausiųjų mūri-
nių pastatų architektūros raidą miestiečių sklypuose 
iliustruojančių, papildančių ar koreguojančių pavyzdžių.

Gauta 2016 10 17

51. Svirnas su gyvenamosiomis (?) patalpomis pirmame 
aukšte Jėzuitų skg. 3 Kaune. Rūsio sienų mūrų raidos 
kartograma, sudarė Loreta Janušaitienė. Į dvi rūsio 
patalpas vedė viena laiptinė. Iš žemutinės laiptų 
aikštelės nėra laiptų į pirmo aukšto patalpas 

 Barn with residential (?) ground-floor rooms 
 at 3 Jėzuitų Lane in Kaunas
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EXAMPLES OF GOTHIC ONE-ROOM 
AND INTEGRATED BRICK BARNS 
IN VILNIUS

Evaldas Purlys

KEYWORDS: gothic barns, architecture, masonry, 
reconstruction, restoration.

SUMMARY

Due to the availability of construction materials, 
in Lithuania cities were mainly built from wood or 
wooden constructions. Alongside, the use of wood led 
to frequent fires and losses of property and human lives. 
City residents began to build small brick houses – 
barns – on their landed property, which became storages 
of their valuable belongings and house inventory. 
Architecture of gothic one-room houses with separate 
entrances to the ground floor and the basement began 
to be formed. Later in Vilnius they developed into 
several versions of warehouses. Barns with a residential 
room also appeared. 

The first 12th–14th century brick barns in Germany 
and East Baltic countries were built in the back of 
the land plot. In the front, at the street line, wooden or 
Fachwerk-type residential or other buildings were built. 
Quite possibly, at the time of building a brick barn, 
the place in the front was already occupied. Replacing 
wooden houses with brick ones began in approximately 
the same period in the cities of Lithuania, where 
economic possibilities of city residents to invest in more 
reliable protection of their property from fire appeared 
much later. The first brick buildings on the landholdings 
of Lithuanian city residents in the 15th–17th century were 
one-room barns built in the back of the land plots.

One-room brick buildings with a staircase leading 
to the basement on one side became widespread in 
Kaunas at the turn of the 16th and 17th centuries. Judging 
from the house at 5a L. Zamenhofo St., sometimes 
the basement part of a one-room house was used 
as residential. As the overground part of the buildings 
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did not survive, it is difficult to establish the frequency 
of this phenomenon. 

In Vilnius, gothic one-room barns in the back of the 
land plots are represented by plans and/or views of three 
comparatively well-preserved barns (16 Didžioji St., 
7 Trakų St., 15 Aušros Vartų St.) and several surviving 
barn basements (40 Didžioji St., 8 Šv. Mikalojaus St., 
14 Bokšto St. etc.). All basements of Lithuanian barns, 
unlike, e.g., in Riga, are fully below ground level. 
Entrances to the basement and ground-floor rooms 
are separate, mainly from the courtyard. If a barn 
is connected to the building adjacent to the street, 
the entrance to the ground-floor room could be made 
in the wall from the street side (7 Trakų St., 15 Aušros 
Vartų St.). One-room barns mainly differ from each 
other in the arrangement of entrances to the basement, 
the ground and the first floors. 

As the width of the burghers’ land plots in Vilnius 
was much larger, one-room barns soon began to be built 
at the street – quite often, a wooden residential house 
was built at the street on one side of the entrance gate, 
and a brick barn was built on the other side (11 Aušros 
Vartų St., 5 Šv. Ignoto St., 3 Karmelitų St. etc.). Storages 
of landholders’ valuables turned into merchandise 
warehouses. 

As the economic power of landholders grew, barns 
were expanded. Unlike in the Baltic costal cities, where 
many-storied warehouses became widespread, in Vilnius 
warehouses were built from several barns integrated 
under one roof (8 Aušros Vartų St., 26 Didžioji St., 
the eastern wing of the former castellan’s house in the 
territory of the Vilnius Lower Castle, etc.). Each room 
of the basement and the ground floor had separate 
entrances, arranged in the same or similar way 
as in one-room barns. One of the most expressive 
examples is a one-room barn built at the street 
at 10 Arklių St., to which another similar barn was 
attached later in the same period of Gothic.

Two-storey one-room barns appeared. In Vilnius, 
at least two two-storey one-room brick barns built at the 
street are known (13 Rūdininkų St., 13 Didžioji St.). 
Two-storey one-room barns began to be converted into 

integrated two-storey barns. All rooms in such barns 
were separate. The barn building at 4 Stiklių St. can 
provide most information about barns of this type. 
All the rooms of the basement, the ground and the first 
floor were separate, each had a separate entrance, 
and the first-floor rooms could be accessed by an outer 
staircase. The rooms on the first (somewhat later, 
also the second) floor of the two-part integrated barn, 
though of a somewhat different plan, could be accessed 
by a staircase built at the back wall of the barn 
in the back of the courtyard, just like at 4 Stiklių St. 

Staircases to the basements were mainly found 
inside the building (15 Aušros Vartų St., 40 Didžioji St., 
8 Šv. Mikalojaus St., 14 Bokšto St. etc.), or in a small 
annex built at the courtyard façade for the upper flights 
of stairs (7 Trakų St., 11 Aušros Vartų St., 5 Šv. Ignoto St.). 
Both in one-room and integrated barns these annexes 
sometimes were quite large (26 Didžioji St., the eastern 
wing of the former castellan’s house in the territory of 
the Vilnius Lower Castle). The staircase of the two-
storey barn at 4 Stiklių St. is particularly complex and 
expressive. 

Residential rooms could be found not only in 
one-room barns (5a Zamenhofo St. in Kaunas), but also 
in barns of a more complex plan. In Vilnius, a two-room 
basement (4 Antakalnio St.) with a common staircase 
and one known entrance to the ground-floor room from 
the courtyard was examined. The connection of the 
lower landing of the basement staircase to the ground 
floor and quite large ground-floor windows show that 
the entire or at least part of the ground floor could 
contain rooms of residential or commercial (?) purpose.


