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Bokšte buvo išsaugotos restauruotos bei konservuotos visos medinės autentiškos konstrukcijos bei mediniai
laiptai šaltojoje dalyje.
Išsaugotos Lasavicko XX a. 7 -ąjame dešimtmetyje įrengtos medinės perdangų sijos. Konservuotos pastato
sienos iš vidaus pusės, išsaugant autentiškus gaisrų pėdsakus (apdegusios plytos).
Viskas , kas buvo daroma naujai, kontrasto principu yra suprojektuota ir pagaminta iš naujų medžiagų ir
naujomis technologijomis, bet taip, kad tai nedominuotų.
Bokšte yra įrengta gesinimo sistema, kurios iki tol visiškai nebuvo.
Įrengtas langas – binoklis – šiuolaikinėmis priemonėmis ir didžiausio diametro nesudalintas apvalus stiklo
paketas Lietuvoje (o gal ir Baltijos šalyse ?), kuris įgalina XVIII a. medines konstrukcijas pamatyti neišeinant į
lauką (žiemos metu arba, kai uždarytas patekimas).
Išsaugoti ir eksponuojami senojo laikrodžio mechanizmas bei ciferblatai....
Jeigu neteko būti, rekomenduoju, per langus atsiveria visai kitoki vaizdai negu būnant ant žemės.

PROJEKTO APRAŠYMAS
2012 metais bendrovės „Archinova“ architektų Aušros Gvildienės ir Aleksandro Gvildžio pradėtas dėlioti
Arkikatedros bazilikos varpinės remonto ir pritaikymo visuomenės poreikiams planas per pastaruosius 50
metų buvo jau antras bandymas atskleisti bokšto paslaptis. 1963–1965 metais varpinėje rengiantis įkurdinti
Vilniaus kelionių ir ekskursijų biurą architektas Sigitas Lasavickas suprojektavo tris tarpaukštines medines
bokšto perdangas – iki tol čia buvo viena bendra, lyg šulinio, erdvė. Turėdami šį atspirties tašką naujojo
tvarkybos projekto autoriai iškart kopė aukštyn – valant laiko šiukšles, ieškant ankstesnių darbų metu
paslėptų ar iki tol nepasiektų autentiškų detalių buvo tiesiamas kelias iki bokšto viršaus, daugelį metų
buvusio tik varpinės laikrodininkų valdomis. Tiesa, jau kelerius metus bokšte sukasi elektroninio įrenginio
rodyklės, ir laikrodininko kadaise susikaltas suolelis prisėsti krapštantis prie laikrodžio mechanizmo irgi
seniai naudotas. Siekiant kuo labiau apsaugoti mechanizmą nuo aplinkos poveikio, jis aptvertas stiklo
sienutėmis. Anksčiau mechanizmą saugojo medinė apkala, per kurią jo nė nesimatė. Senajam varpinės
laikrodžiui jau apie pusketvirto šimto metų. 1803‐iųjų įrašas liudija, kad prieš 200 metų jis buvo kapitališkai
suremontuotas, o iki 2005 metų dar veikė. Šimtamečiai ciferblatai įkurdinti bokšto viduje.
Senojo varpinės laikrodžio mechanizmas, kaip ir šeši pačiame bokšto viršuje įtaisyti varpai – eksponatai
neturintiesiems aukščio baimės. Tiesa, su jais stipriai konkuruoja pro bokšto angas atsiveriančios sostinės
panoramos. Kiekviename bokšto aukštų pasirūpinta ne tik patogiu priėjimu prie įspūdingus reginius
atveriančių langų, bet ir tuo, kad lankytojai čia būtų saugūs – angų ertmės iki tam tikro aukščio pridengtos
stiklo užtvaromis. Iš lauko stiklo blizgėjimo beveik nematyti. Iki pat bokšto viršaus pasiryžę užlipti lankytojai
turi progą pamatyti tris iš keturių senųjų bokšto laikrodžio ciferblatų: XVIII amžiaus pabaigos–XIX amžiaus
pradžios gamybos mediniai, skarda apkalti ir iš dalies paauksuoti, tiesa, stipriai surūdiję ir sutrūniję
ciferblatai įkurdinti atvirojoje bokšto dalyje. Sausos, bet vėjo prapučiamos aikštelės – tinkama vieta šiems
reliktams laikyti, taip jie gali išlikti dar kelis šimtus metų. Bokšto apžiūra šaltuoju metu laiku – pro liuką.
Laikrodis anksčiau turėjo bokšto apačią siekusią švytuoklę su svarmenimis – ant virvių kabojusiomis
akmeninėmis girnapusėmis. Kartą per savaitę mechanizmas buvo užvedamas juos įsiūbuojant. Per S.
Lasavicko atliktą rekonstrukciją laikrodžio trosai – jie XX amžiaus viduryje pakeitė virves – buvo patrumpinti,
svarmenimis tarnavusios girnapusės pakeistos metaliniais žiedais. 1984 metais per vieną audrą vėjas tuos
žiedus įsiūbavo taip, kad jie nutrūko ir krito pramušdami gelžbetonio perdangą. Tąkart atsiradusia anga
dabar buvo pasinaudota – toje vietoje įrengtas savotiškas šulinys – milžiniškas liukas su stikliniu langu,
žiemos metu, kai viršutinė, atvira bokšto dalis bus uždaryta lankytojams dėl pavojingos eksploatacijos,
sudarysiantis galimybę pamatyti įspūdingą autentišką medinę bokšto vidaus konstrukciją. Vadinamojo
šulinio stiklo diametras – 2,38 metro.
Vienas vertingiausių bokšto elementų – pirmaisiais Vilniuje ir vienais seniausių Lietuvoje laikomi mūrai – XIII
amžiuje sumūryto keturkampio gynybinio bokšto liekanos, per prabėgusius šimtmečius paslėptos daugiau
nei metro storio kultūrinio sluoksnio, rastos dar S. Lasavicko suburtos komandos, kai, be kitų, buvo
atliekami ir archeologiniai tyrimai. Senuosius mūrus teko palikti užkonservuotus po žeme. Kol kas už vienų
durų pirmame aukšte paliktas savotiškas liukas, pro kurį galima apžiūrėti dalį išlikusio mūro – tai svarbu ne
tik mokslininkų, archeologų vykdomiems tyrimams, bet ir tos zonos ventiliacijai.
Gaisrosauga – vienas tvarkybos darbų prioritetų. Kitos Katedros aikštės grindinio lygyje esančio pirmojo
aukšto durys slepia ne tik sanitarinius kambarius, bet ir technines patalpas, tarp kurių yra ir gaisro gesinimo
įranga, kurios iki šiol Katedros varpinė niekada neturėjo. Jei būtų vadovautasi tik tvarkybos darbais, ji čia ir
šiuokart galėjo neatsirasti, nes vykdomas buvo ne kapitalinis, o paprastas remontas. Bet mes pasakėme
iškart – jei projektuosime varpinės atnaujinimo darbus, tai tik įtraukdami ir gaisrosaugos sprendinius.
Pagrindinė gaisro gesinimo sistemos paskirtis – saugoti ne tai, kas varpinėje yra nauja, o senąją autentišką
medinę konstrukciją. Ji yra lauke, tad gesinti jos vandeniu neišeitų – sistema užšaltų. Senų gaisrų žymės –
irgi vertybė. Ženklai, liudijantys, kad varpinė jau patyrė išbandymų ugnimi, akivaizdūs bokšto interjere.
Pajuodusias, išsilydžiusias, glazūra pasidengusias plytas, likusias po dviejų didžiulių gaisrų, siaubusių Vilnių

XVI ir XVIII amžiais, bokšto lankytojai mato ir šiandien – šios detalės yra tai, ką verta saugoti, tad plytos
išliko nenušveistos.
Kai prieš projektavimą atėjome į bokštą, čia išvis nesimatė autentiškų konstrukcijų, jos buvo apkaltos
lentomis. O mūsų darbas buvo išgryninti tai, kas yra autentiška. Ankstesnio remonto metu plytelių, kuriomis
buvo išklotos pirmojo aukšto grindys, buvo atsisakyta – turėdami Gedimino kalno bokšto pavyzdį nutarėme,
kad ir varpinė galėjo būti grįsta plytomis, tad užsiėmėme rankų darbo plytų paieška. Nevienodos spalvos,
sienų mūro koloritą maksimaliai atitinkančios gelsvos ir rausvos plytos atkeliavo iš Lenkijos. Esminė mūsų
idėja buvo akivaizdžiai atskirti, kas yra nauja ir kas yra sena, ne restauruota, o konservuota. Ir tik tose
zonose, kuriose buvo metodiškai teisinga, kur buvo pagrindžiančių medžiagų, rinkomės daryti paviršius
artimus originalui, kaip ir apatinių grindų atveju. Didžiausia vertybė mums atrodė sienos, tad jas pasistengta
išryškinti kuriant tvarkybos projektą. Ir apšvietimas laiptuose bei grindyse buvo įrengtas taip, kad pabrėžtų
randuotas, viršuje net Antrojo pasaulinio karo laikų kulkų ir sviedinių žymes išlaikiusias bokšto sienas. O
akcentuojant, kad grindys ar lubos yra naujadaras, jos suprojektuotos paliekant plyšį prie sienos – kad
matytųsi sienos kelias aukštyn ar žemyn. Naujos ąžuolo masyvo lentų grindys, medinės lubos sėkmingai tiko
pagrindinei idėjai – padėti vertintojams lengvai atskirti šiuolaikinę statybą nuo naujos, o kartu –
medžiagiškumą derinti su aplinka: viršutinėje varpinės dalyje irgi dominuoja medis. Grindyse įrengtas ir
uždarosios bokšto dalies šildymas – konvektoriniai radiatoriai pakeitė sovietiniais metais stovėjusius
keraminius griozdus, kuriuos apraizgę kabeliai įkaisdavo iki raudonumo. Jie buvo itin nesaugūs – gaisras
galėjo kilti bet kada. Mūro grožį išryškina apšvietimas Visos komunikacijos varpinėje įrengtos specialioje per
visus aukštus einančioje šachtoje, kurią architektai suprojektavo iš lengvų VMZINC ﴾tai – cinko, vario ir
titano lydinys﴿ konstrukcijų. Ši medžiaga skirta stogams, bet mes iš jos padarėme ir vadinamąjį šulinį, ir kitas
interjero detales, įvertinę, kad seno cinko spalvos metalas Vilniaus senamiestyje nėra svetimkūnis.
Projektuotojai nusprendė, kad pro viršutinės bokšto dalies langus turi sklisti itin šilta, išorinį gana šalto tono
fasado apšvietimą sušildanti šviesa. Masyvių medinių konstrukcijų apšvietimui pasirinkti natrio prožektoriai.
Langus stengtasi padaryti minimalistinius, kuo mažiau pastebimus: jų profilių piešinys – griežtas, aiškus.
Siekiant neatkreipti dėmesio į langų atsiradimą net rankenos čia paslėptos lango rėme. Profiliai irgi įdėti
taip, kad sudarytų ne lango, o angos įspūdį – juk tai ir buvo šaudymo angos.
Beveik visi senieji kelintą šimtmetį skaičiuojantys laiptai įveikė reiklų mūsų filtrą. Kai kur užteko minimalių
kelių pakopų sutvirtinimų ir naujų turėklų, kurių dizainas kurtas irgi galvojant, kad statinyje be būtino
reikalo neturi atsirasti daug skirtingų elementų. Ruošiant atverti varpinę lankymui rangovams teko pakeisti
ir kelis išbandymo laiku neatlaikiusius medinius konstrukcijos balkius. Dar kelis užteko restauruoti, užpildyti
pūti neleidžiančia, medžiagą surišančia terpe. Galima tik atkreipti dėmesį, kaip atskirti seną balkį nuo naujo:
naujieji – pjautiniai, senieji – tašyti kirviu.
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