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ĮVADAS
Darbo problema. Lietuvos teritorijoje yra išlikę nemažai dvarų ansamblių. Ne visi yra tinkamai
tvarkomi, todėl dažnas yra prastos būklės, nors ir registruotas Kultūros paveldo registre.
Reprezentaciniuose dvarų pastatuose išliko įvairių laikotarpių interjero dekoro elementų bei autentiškų
apdailos medžiagų, kurių tyrinėjimas gali papildyti turimas istorines žinias apie tam tikrų laikotarpių
interjerų projektavimą ir dekoravimą.
Vilniaus dailės akademijos magistro studijų baigiamajam darbuio pasirinktas Vyžulionių dvaro
rūmų interjeras – kaip puikus XIX–XX amžių sandūros architektūros ir interjero dekoro pavyzdys,
kuriame dera istorizmo ir moderno apraiškos. Nutarta nustatyti, ar Vyžulionių dvaro rūmų interjeras
išsiskiria analogiškų pastatų kontekste, o gal yra tipinis to laikotarpio pavyzdys.
Tyrimo objektas yra Vyžulionių dvaro rūmų interjero dekoras. Darbe ištirti lipdybos elementai, nustatyti jų analogai. Ištirtos grindys, kurių būta skirtingų dangų, nustatytos jų rūšys bei kilmė.
Taip pat ištirti interjere esantys ar buvę metalo elementai (laiptų turėklai, šviestuvai, nustatytos vietos, kur buvo krosnys, ir pateikti pasiūlymai, kaip reikėtų spręsti pastato šildymo problemą restauravus interjerą. Nemažai dėmesio skirta sienų ir lubų tapybai, kaip ypatingam rūmų interjero puošybos
elementui, taip pat remiantis analogijomis pateikta pasiūlymų, kaip būtų galima atkurti autentišką
pastato planą. Tyrimo metu nustatyta, kokia galėjo būti kiekvienos patalpos paskirtis, kokie baldai ir
kiti interjero elementai galėjo būti tam tikrose patalpose.
Darbo tikslas – nustatyti Vyžulionių dvaro rūmų interjero plano sprendinių ir dekoro ypatumus
panašių pastatų (analogų) kontekste.
Darbo uždaviniai:
Tikslui pasiekti buvo iškelti šie uždaviniai:
Darbe nagrinėjama rūmų istorija, nagrinėjami analogų statybiniai brėžiniai ir ikonografiniai šaltiniai. Siekiant nustatyti įvairių patalpų paskirtį, nagrinėta profesoriaus Bronislovo Vrublevskio ir jo
šeimos istorija, gyvenimo būdas. Analizuojami analogiškų pastatų interjero dekoro elementai, ieškoma jų bendrų bruožų.
•
Išnagrinėti rūmų istoriją, išnagrinėti analogų statybinius brėžinius bei ikonografinius
šaltinius (pvz., rūmų interjeruose darytas fotografijas).
•
Ištirti profesoriaus Bronislovo Vrublevskio bei jo šeimos istoriją, gyvenimo būdą, siekiant nustatyti įvairių patalpų paskirtį.
•
Išanalizuoti Vilniuje esančių XX a. pradžios pastatų interjero elementus ir nustatyti jų
bendrus bruožus.
Pagrindiniai tiriamojo darbo ištekliai yra Vyžulionių dvaro interjeras ir Vilniaus XX a. pradžios
pastatų išlikę dekoro elementai arba jų vaizdai ikonografinėje medžiagoje (istorinėse nuotraukose ir
pan.)
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Tyrimo metodai:
Darbe naudojami keli tyrimo metodai. Visų pirma empirinių duomenų rinkimo metodas,
kadangi tiriama istorinė rūmų atsiradimo terpė ir šaltiniai. Naudojant lyginamąjį metodą rūmų interjeras
nagrinėjamas analogų kontekste. Taip pat naudojamas ikonografinis metodas, kadangi yra nagrinėjama vizualinė medžiaga – brėžiniai, dailės kūriniai, fotografijos, kuriose užfiksuoti Vyžulionių rūmų
interjero vaizdai. Pirmajame skyriuje naudojamas istorinis metodas, kadangi apžvelgiama istorinė
situacija, kituose – lyginamasis, empirinis ir ikonografinis metodai.
Temos chronologija. Dvaro statyba ir interjero vystymas apima XX amžiaus pradžią ir
tarpukario laikotarpį, tačiau buvo nutarta nagrinėti ir XIX amžiaus pabaigos dvarų interjerus bei įtraukti
į tyrimą ankstesnės statybos dvarus, jei esama sduomenų, jog jų interjerai tuo laikotarpiu kito.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dėstymo dalys ir išvados. Įvade pristatoma darbo
problema, tikslas, uždaviniai, apžvelgiami naudoti šaltiniai ir literatūra.
Dėstymo pirmojoje dalyje aprašoma dabartinė Vyžulionių dvaro rūmų būklė ir atliekama
pastato istorinė apžvalga. Antroji dalis skirta Vyžulionių dvaro rūmų interjero dekoro elementams aptarti, jų specifikai išryškinti. Analizuojama kilmė ir nustatomi ypatumai bei panašumai lyginant su kitų
to paties laiko rūmų interjerais.
Išanalizavus darbo temą yra pateikiamos išvados, kuriose atskleidžiama, ar buvo pasiektas darbo
tikslas, ir pateikiami nustatyti faktai. Taip pat pateikiami darbe naudoti šaltinių ir literatūros sąrašai
ir kiti priedai.
Šaltinių ir literatūros apžvalga
Šaltinių ir literatūros, kuriuose būtų minimi Vyžulionių dvaro rūmai ir jų interjerai, nėra itin daug.
Itin svarbus veikalas tyrinėjant dvarų kultūrą Lietuvoje yra Romano Aftanazy knyga Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej (Wrocław etc.: Ossolineum, 1991–1993. 1–11 t.). Tai buvusios
Abiejų Tautų Respublikos teritorijos dvarų istorijų aprašymai ir labai vertinga vaizdinė medžiaga – 11
tomų išsamių Lietuvoje ir Lenkijoje bei kitose regiono šalyse esančių dvarų aprašymų, gausiai iliustruotų nuotraukomis, brėžiniais, piešiniais, nemažai interjero pavyzdžių. Šis šaltinis naudingas ištiriant
analogus, kadangi jame surinktos daugelio dvarų dar prieš Antrąjį pasaulinį karą paties autoriaus – lenkų
istoriko ir bibliotekininko – darytos nuotraukos, tarp kurių ir tuomet dar išlikusių interjerų fotofiksacija. Šis veikalas labai vertingas atkuriant senus interjerus pagal analogus, kai nepavyksta rasti objekto
ikonografinių istorinių šaltinių.
Paveldosaugine, restauracijos istorijos prasme vertingas Jono Rimanto Glemžos parengtas mokslinis katalogas Istoriniai Lietuvos architektūros paveldo interjerai: istorija, tvarkyba, vertinimas (Vilnius:
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014). Tai empiriniais duomenimis paremtas metodinis leidinys.
Jame apžvelgiama ir vertinama žinomų Lietuvos architektūros paveldo objektų
interjero raida nuo
gotikos iki istorizmo laikotarpio. Taip pat aptariamas išlikusių interjerų autentiškumas, jų išsaugojimas
bei vykdyti interjero tvarkybos darbai: tyrimai, restauravimas ar atkūrimas. Remiantis šiuo leidiniu bus
vykdoma teorinė dekoro analizė ir išvadų pagrindimas.
6
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Vyžulionių dvaro interjerų analizę palengvino dailės istorikės Dalios Klajumienės tyrimai ir ypač
2015 m. išleista monografija Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki
moderno (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015). Leidinyje analizuojami XVIII a. pabaigos –XX a. pradžios Vilniaus interjerų dekoro elementai, jų raida. Medžiaga surinkta remiantis itin plačia istoriografija, interjerus vaizduojančiais meno kūriniais ir fotografijomis iš įvairių (taip pat ir autorės
asmeninio) archyvų. Autorė savo darbe apžvelgė ir įvertino restauratorių atliktų tyrimų ataskaitas nuo
XX a. 8 dešimtmečio iki 2015 m., todėl įtraukta itin daug vertingos po įvairius archyvus išsibarsčiusios
medžiagos. Knygoje interjero elementai suskirstyti į atskiras rūšis (sienų tapybą, sienų apmušalus, lipdinius, krosnis ir grindų dangas). Aptariami dažniausiai istoriniuose pasaulietiniuose interjeruose išlikę
dekoro elementai, kurie aktualūs tyrinėjant ir Vyžulionių dvaro rūmus. Iliustracijos yra svarbi veikalo
dalis, vaizduojanti įvairių laikmečių interjero elementų įvairovę. Knygoje puikiai atskleistas magistro darbe tyrinėjamas laikotarpis, pateikiama nemažai informacijos apie to laikmečio interjero dekoro
gamintojus, todėl šiuo leidiniu remtasi kaip vienu pagrindinių šaltinių. Remiantis šiuo šaltiniu atlikta
teorinė dekoro analizė ir išvadų pagrindimas.
Svarbi tyrimui yra architektūros istorikės Nijolės Lukšionytės-Tolvaišienės monografija Istoriz-

mas ir modernas Vilniaus architektūroje, publikuota Vilniaus dailės akademijos darbų serijoje (Vilniaus
dailės akademijos darbai, t. 18, Vilnius, 2000).
Autorė pirmoji Lietuvoje ėmėsi sunkios užduoties surinkti ir apibendrinti informaciją apie XIX a.
antros pusės – XX a. pradžios Vilniaus architektūrą. Knygoje puikiai apibūdinami istorizmo ir moderno
bruožai, išaiškinta paplitusi pastatų tipologija. Leidinyje išsamiai aprašyti mūrai, medžiagos, pastatų
planai, tai gali būti naudinga tiriant Vyžulionių dvaro architektūrą ir atkuriant autentišką išplanavimą.
Ypač svarbūs aprašomi sodybinio tipo namų planai ir struktūra (pvz., Petro Vileišio rūmų planas pakankamai panašus į Vyžulionių).
Dar vienas aktualus tyrimui leidinys – mokslinių straipsnių rinkinys Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė (Sudarytojai G. Jankevičiūtė, D. Mačiulis. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005). Šiame 230 puslapių leidinyje apžvelgiamas iki mūsų dienų išlikęs Lietuvos
paveldas – dvarai ir jų apylinkės. Kaip jame rašoma: „Didžioji dalis leidinio „Dvaras modernėjančioje
Lietuvoje“ straipsnių parengta pagal pranešimus, perskaitytus 2004 m. lapkričio 19 d. to paties pavadinimo konferencijoje, kurią surengė Lietuvos istorijos bei Kultūros, filosofijos ir meno institutai; knygos
išleidimą parėmė Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.“
Šios knygos straipsniai svarbūs norint geriau pažinti dvarų aplinką, be to, pravartūs ieškant Vyžulionių
dvaro analogų ir juos tyrinėjant.
1

Darbe naudojamasi ir enciklopedinio bei pažintinio pobūdžio leidiniais. Paminėtini Ingridos
Semaškaitės 2009 m. sudarytas dvitomis Lietuvos dvarai ir Danguolės bei Vytauto Kondrotų parengta
knyga 153 Įdomiausi Lietuvos dvarai (Kaunas, 2011). Pastarajame leidinyje pateikiama gausybė iliustracijų bei straipsnių apie Lietuvos vertingiausius ir geriausiai išlikusius dvarus. Tai puikus kraštotyros
veikalas, kurio pagalba galima pažinti analogus, ir kuriame taip pat minimas Vyžulionių dvaras (p. 141).
1. Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX a. antra pusė – X X a. pirma pusė. Sudarytojai G. Jankevičiūtė, D. Mačiulis. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2005, p. 177.
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Vienas svarbiausių šaltinių – Vilniaus archyvai, kuriuose vykdoma rūmų statybos planų,
leidimų ir kt. dokumentų paieška.
Svarbūs šaltiniai yra išlikusių gyvų vietinių Vyžulionių kaimo gyventojų (arba jų palikuonių)
liudijimai, išlikusios nuotraukos, sovietmečio laikotarpio nuotraukos, kadangi tuo metu dar galėjo
būti išlikusių svarbių interjero detalių, tokių kaip šviestuvai ar kai kurie baldai arba krosnys.
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I. VYŽULIONIŲ DVARO RŪMŲ ISTORIJA IR DABARTIS
I.1. Istorinė apžvalga
Dvaras visuomet buvo svarbus kultūrinis darinys. Dvarų architektūroje atsispindėjo visi
socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai procesai, vykę valstybėje ar net Europoje. Čia buvo kaupiamos
bibliotekos, diegiamos kultūros bei technikos ir mokslo naujovės.
Šiais laikais Lietuvos teritorijoje išlikę dvarų ansambliai yra svarbūs istorijos ir kultūros
tyrinėtojams, kadangi, nepaisant XX amžiaus niokojamųjų istorinių faktorių ir vėlesnių rekonstrukcijų,
pritaikant dvarus įvairioms įstaigoms išlikusioje architektūroje galima įžvelgti daugybę detalių, bylojančių apie buvusių savininkų ir krašto kultūrą.
XIX amžiuje, besivystant industrijai ir miesto infrastruktūroms, kultūrinis gyvenimas ėmė iš
dvarų keltis į miestus. Dėl šios priežasties ėmė keistis užmiesčių dvarų ansamblių funkcija ir jie
ėmė virsti vasarvietėmis, rekreacijos zonomis. Senesnės sodybos buvo rekonstruojamos, o naujos
įrengiamos iš karto kaip šeimos vasaros poilsiavietės. Toks dvaras buvo sudarytas iš architektūrinio
komplekso bei jį supančio parko ir tam tikrų administracinių pastatų, o pagrindinių rūmų interjere,
išplanavime atsispindėjo pastato rekreacinė paskirtis.
Schema 1.

Rotondos padėtis buvusiame plane pagal K. Lebionkos liudijimą.

Sovietmečiu daugelis dvarų pastatų buvo pritaikyti kolūkių ir įvairių įstaigų (ligoninių, sanatorijų, pionierių stovyklų, bibliotekų ir pan.) poreikiams. Rekonstruojant pastatus jų interjerai daugeliu
atvejų būdavo įvairiais būdais naikinami – uždengiama polichromija, nutinkuojami lipdiniai, grobstomi baldai ir kiti kilnojamieji interjero elementai.
Tačiau ženklus dvarų nykimas buvo pastebėtas ir jau po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo.
Užmiesčio rūmai ir jiems priklausantys objektai buvo paskelbti nacionaliniu kultūros paveldu, bet
valstybei trūko lėšų juos restauruoti ar tinkamai konservuoti. Dėl šios priežasties dvarai ėmė dar sparčiau nykti (nebenaudojami, nebešildomi, netekę nuolatinės priežiūros), veikiami ne tik klimatinių sąlygų (ypač interjerui kenkiančių pelėsio, drėgmės, šalčio), bet ir nuolat į prastai apsaugotus pastatus
patenkančių vandalų, daužančių stiklus, piešiančių ant sienų, išnešančių paskutines likusias vertybes
(pvz., duris), šiukšlinančių ir kitaip niokojančių kultūros paveldo objektus.
Dėl pirmiau išvardytų priežasčių labai svarbu nuodugniai tirti išlikusius dvarus, jų aplinką, eksterjerus ir ypač interjerus, kurie gali liudyti buvusių gyventojų istoriją bei viso regiono tam tikro
laikotarpio kultūrines tendencijas.

Schema 2.

Šios problemos gvildenamos straipsnių rinkinyje „Dvaras modernėjančioje Lietuvoje: XIX
a. antra pusė – XX a. pirma pusė“2. Šiame leidinyje akivaizdžiai matomas mokslininkų dėmesys
Lietuvos dvarų istorijai. Straipsniuose dvarai nagrinėjami kaip regiono kultūrinio gyvenimo centrai.

Vyžulionių dvaro lokacija
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„Tačiau ši apžvalga atskleidžia ne tik įvairiapusišką, bet ir fragmentišką požiūrį į dvarų paveldą.
Daugelyje straipsnių stinga apibendrinančio žvilgsnio į dvarą kaip į istoriškai susiklosčiusią ūkinių,
teisinių ir kultūrinių santykių visumą, nes koncentruojamasi į siauras profesines problemas. Modernių
nacionalizmų formavimosi laikais Lietuvos dvaro vaizdinys buvo nuolatinių manipuliacijų objektas.
Carinės Rusijos administracija jį naudojo antilenkiškoms gyventojų nuotaikoms kurstyti. Pirmojo pasaulinio karo metu jis tapo prieš slavų tautas nukreiptos okupacinės vokiečių valdžios propagandos
priemone. Tarpukariu dvarų klausimas buvo paverstas Lenkijos ir Lietuvos valstybių kovos įrankiu, o
sovietmečiu – klasių ideologijos argumentu. Negatyvūs veiksniai suformavo lietuvio santykį su dvarų
paveldu, paženklintą išankstiniu atsiribojimu ir nepatiklumu. Straipsnių rinkinyje mėginama įveikti šią
atskirtį. Nuo ankstesnių publikacijų jis skiriasi pirmiausia tuo, kad čia, peržengus XIX–XX a. sandūros
ribą, dvaro tradicijų mėginama ieškoti modernioje Lietuvoje.“

1

2

Šiame darbe analizuojamas Vyžulionių (Vyžulėnų) dvaro rūmų (Vilniaus raj.), pastatytų XX a.
pradžioje, interjero elementų dekoras. Analizuojant interjero dekorą bus mėginama nustatyti Europos
moderno kultūros įtaką Vilniaus krašto architektūrai. Bus nagrinėjama dekoro kilmės geografija, kuri
savo ruožtu bus lyginama su kitų moderno laikotarpio architektūros objektų vidaus dekoro Vilniaus
krašte kilme. Taip pat bus tiriama kiekvienos patalpos paskirtis ir nustatyta dekoro priklausomybė nuo
patalpos paskirties ir savininkų gyvenimo būdo.
Pav. 1. Vyžulionių dvaro sodybos rūmai. I a. planas / VĮ Registrų centras

Vyžulionių dvaro sodybos lokacija – Vilniaus rajono sav., Paberžės sen., Vyžulionių kaimas, šalia
Vyžulionių ežero. Vertingos istorinės informacijos apie Vyžulionis galima rasti 1880–1902 m. žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ , leidinyje „Wileńska
encyklopedia“ ir Broniaus Kvyklio enciklopedijoje „Mūsų Lietuva“ . Vyžulionių dvaras ir jo priklausiniai minimi leidiniuose „Kelionės iš Vilniaus“ ir „Lietuvos keliais: Turisto žinynas.“ – tai kelionių vadovai, skirti norintiems pažinti Lietuvą, juose pateikiama pakankamai išsami miestų ir miestelių istorija,
žymių asmenybių, istorinių įvykių aprašymai, tačiau su Vyžulionių vietove susiję duomenys atkartoja
duomenis, esančius pirmiau minėtuose leidiniuose.
3

4

5

6

2

7

Vyžulionių (kai kuriuose šaltiniuose – Vyžulėnai) dvarvietė minima istoriniuose dokumentuose
jau XVII a. Lietuvos valstybės istorijos archyve rasti dokumentai liudija, jog šioje vietovėje dvaro būta
dar 1615 metais (tačiau sprendžiant iš dokumentų turinio, gal ir dar anksčiau). Surasti dokumentai – tai
sutartys, pasirašytos tarp Andriaus ir Vaitiekaus (Voitech) Gintautų ir Andriaus (Anźej) Davidovičiaus
dėl turtinių ir žemės nuosavybės pretenzijų išsprendimo .
8

Kitas dokumentas datuojamas 1800 m. Tai skolos įsipareigojimas Juzefai Valentinovič, pasirašytas

Pav. 2. Vyžulionių dvaro sodybos rūmai. II a. planas / VĮ Registrų centras
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2) LDB objektas: „Dvaras modernėjančioje Lietuvoje : XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė“. Santrauka. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LTLDB-0001:J.04~2006~1367154344801 [žiūrėta 2018-05-13].
3) Wiżulany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1893. – T. 13 (Warmbrun-Worowo). – p. 688;
Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XIII/688>
4) Wiżulany (Vyžulionys) // Wileńska encyklopedia (1939-2005). – Warszawa, 2007. – P. 650.
5) „VYŽULIONYS. Už 3 km. į rytus nuo Paberžės, prie Nemenčinės vieškelio, yra Vyžulionių dvaro parkas. Tai vienas iš gražiausių ir retais medžiais turtingiausių parkų Lietuvoje. Jis užveistas senųjų dvaro savininkų 1913–1914 m. Parke yra didžiausias Lietuvoje pocūgių medynas, užimąs
apie 1 ha ploto. Veimutinės pušys užima apie 0,5 ha plotą. Yra, be kita ko, pušų, dygiųjų eglių, maumedžių, kryklių, retų liepų, glaustašakių ąžuolų.
Atskirai pažymėtinas 52 cm storio riešutmedis. Be medžių, parke auga daug retų krūmų. Parką puošia tujų gyvatvorės ir auksuoto serbento juostos.
Parke yra didžiulis tvenkinys, panašus į ežerą. Daug paukščių sukasi lizdus parko medžiuose, ties upeliu laikosi lakštingalos. Į šiaurę nuo parko yra
Vyžulionių miškas, apimąs 50 ha plotą. Šis miškas taip pat sodintas apie 1913 metus. Jame taip pat auga daug retų medžių. Vyžulionių parkas ir miškas mielai lankomi Lietuvos turistų.“ (Kviklys, Bronius. Vyžulionys // Kviklys, Bronius. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989. – T. 1, p. 182.)
6) Semaška, Algimantas. Vyžulėnų dvaras. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius, 2005. – P. 79–80.
7) Semaška, Algimantas. Vyžulėnai. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 634.
8) Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. Nr. 1282, ap. Nr. 1, b. Nr. 1757, p. 1–4.; Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. Nr. 1282, ap. Nr. 1, b. Nr.
2977, p. 1–2.
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Kazimiero Volodkos, kuriame Vyžulionių dvaras minimas kaip užstatas už paskolą .
9

3

XIX amžiaus pirmojoje pusėje Vyžulionių dvaras jau priklausė Vrublevskių šeimai (nenustatyta,
kokiu būdu įgauta nuosavybės teisė). Dvarą valdė Pranciškus Vrublevskis (Franc Wróblewski), kuris
savo ruožtu dovanojo dvarą savo sūnui Osipui Vrublevskiui. 1849 metais datuotas dovanojimo aktas
rastas Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, Vrublevskių fonde (Bronislovo Vrublevskio asmeniniame fonde) . Šis dokumentas ir 1940 metais nacionalizuotų dvarų meno vertybių surašymai
liudija, kad Vrublevskių šeima valdė Vyžulionių dvarą iki pat sovietmečio turto nacionalizavimo.
10

XX a. pradžioje dvarą valdė Bronislovas Vrublevskis, Osipo Vrublevskio anūkas. Nuosavybės
dokumentai šiuo metu nėra rasti, tačiau Lietuvos valstybės istorijos archyve rasti žemėtvarkos brėžiniai, datuoti 1854 metais, kuriuose Osipo Vrublevskio vardu užsakytas Vyžulionių dvarvietės geometrinis planas (taip įvardijama dokumente, ir 1910 metais, kuriuose yra Bronislovo Vrublevskio vardu
užsakyti ir atlikti greta Vyžulionių dvaro esančio sklypo, Moskališkių folvarko matavimai . Kaip
paskutiniai savininkai 1940 m. minimi Adelė Vrubliauskienė ir Petras Vrubliauskas .
11

12

13

1940–1943 m. Kultūros paminklų apsaugos įstaigos ir Vilniaus muziejaus žinion paimtų Vilniaus apskrities dvarų kultūros paminklų aktuose bei sąrašuose užfiksuota, kad 1940 m. rugsėjo 17 d.
Vyžulionių dvare užanspauduota, o spalio 4 d. į Vilniaus muziejų atiduota 8 ąžuolinės dekoruotos kėdės, 1 fotelis, 1 rašomasis stalas, 1 sofa, vienas juodas nenaujas Becker firmos fortepijonas, 2 tumbos,
1 spintelė, 9 paukščių ir 4 žvėrių (?) iškamšos, 2 rėmai, 1 aliejinis (138x98) paveikslas, 1 marmurinis
biustas, 1 balto metalo figūra, 195 knygos. Be to, nurodoma, kad viename kambaryje buvusi labai
meniška majolikinė krosnis su figūra. Šių kultūros vertybių nepavyko identifikuoti Vilniaus muziejuose, tačiau jų išvardijimas gali pasitarnauti atkuriant pastato interjero dekoro charakterį.
14

Kultūros paveldo departamento duomenimis , Vyžulionių moderno stiliaus dvaro rūmai pastatyti
XX amžiuje (6 pav., 1854 m. žemėtvarkos planas, rūmų ar kito statinio dar nėra, kas byloja, jog rūmai
XX a. pradžioje buvo pastatyti ne seno pastato vietoje, bet visiškai naujai suprojektuoti) Vilniaus Stepono Batoro universiteto profesoriaus Bronislovo Vrublevskio (Bronisław Wróblewski, 1888–1941
m.). Kultūros paveldo departamento, Kultūros vertybių registro duomenimis , XX a. pr. dvaras pri15

1.1 Holas
1.2 Serviravimo patalpa
1.3 Valgomasis
1.4 Svetainė
1.5 Svetainė II (rūkomasis)
1.6 Prieangis
1.7 Kabinetas
1.8 San. mazgas
L1 Paradinė laiptinė
L2 Tarnų laiptinė

Pav. 3. Atkurtas Vyžulionių rūmų I a. planas

16

16

klausė B. Vrublevskiui ir jo žmonai Kristinai Vrublevskai (Krystyna Wroblewska, 1904–1994 m.),dailininkei grafikei, dirbusiai Vilniuje, Krokuvoje . Tačiau, atsižvelgiant į K. Vrublevskos gimimo
17

metus (1904 m.), kyla klausimas, ar tikrai ji galėjo būti B. Vrublevskio (gimusio 1888 m.) žmona, juk
rūmų statybos pradėtos 1905–1907 m., kai K. Vrublevska buvo vos kelerių metų vaikas. Apklausus

kelis vietinius gyventojus bei atlikus interviu su garbaus amžiaus dvaro savininkus menančia Kristina
9) Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. nr. 1282, ap. nr. 1, b. nr. 11553, p. 1-2.
10) Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. Nr. 1282, ap. Nr. 1, b. Nr. 11553, p. 1–2.
11) Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 526, ap. 3, b. 115, l. 1.
12) Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. Nr. 526, ap. Nr. 14, b. Nr. 17, p. 1.
13) Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondas, f. 17, ap. 2, b. 38, l. 20 – Dvarų, kuriuose 1940 metais buvo suregistruoti kultūros ir meno
paminklai, sąrašas.
14) Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondas, f. 17, ap. 2, b. 38, l. 20 – Dvarų, kuriuose 1940 metais buvo suregistruoti kultūros ir meno
paminklai, sąrašas.
15) Vyžulionių dvaro sodyba [Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav: u. k. 926] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 201804-03]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6e702ff5-a677-485e-8826-e7d3e96d3c6b
16) Vyžulionių dvaro sodyba [Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav: u. k. 926] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 201804-03]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6e702ff5-a677-485e-8826-e7d3e96d3c6b
17) Interviu su Kristina Lebionka. (7 priedas)
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Lebionka paaiškėjo, jog B. Vrublevskio žmona buvo vardu Angelina ir jiedu turėjo vienintelę dukterį
18

4

Mariją, kuri turėjo dailininkės gabumų, gali būti, kad kažkur mokėsi dailės. K. Lebionka teigia, jog

dalies rūmų interjero tapybos autorystė priklauso būtent Marijai Vrublevskai. 1940 metų archyvi-

niuose dokumentuose teigiama, kad prieškario laikotarpiu dvarą valdė Adelė ir Petras Vrublevskiai.
19

Pasak K. Lebionkos, P. Vrublevskis buvo B. Vrublevskio pusbrolis, ir palikuonių jie neturėjo, todėl
dvaras atiteko valstybei.

Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondų archyve rasta byla , kurioje įrašyta buvusi
20

dvaro savininkė A. Vrublevskienė (Adelė Vrublevskienė). Šis dokumentas patvirtina K. Lebionkos
pasakojimą, jog dvarą valdė Petras ir Adelė Vrublevskiai, ir leidžia konstatuoti faktą, jog duomenys
apie Kristiną Vrublevską kaip šio dvaro savininkę greičiausiai yra klaidingi.

Taip pat norint patikslinti turimus duomenis ir ieškant medžiagos, galinčios pagelbėti tiriant interjero
dekorą, elektroniniu paštu buvo kreiptasi į dailininkės Kristinos Vrublevskos sūnaus, žymaus Lenki-

jos dailininko Anžejaus Vrublevskio fondą. Laiške buvo prašoma patvirtinti arba paneigti šių asmenų
giminystės ryšius su B. Vrublevskiu, tačiau fondo darbuotoja atsakė, jog ši šeima niekada nieko bendro nėra turėjusi su Vyžulionių dvaru. Todėl galbūt reikėtų pakoreguoti KPD pateikiamus duomenis.

Prie dvaro įrengtas mišraus plano parkas, keli tvenkiniai. Yra išlikusi parko ir buvusių daržų struk-

tūra, vietinė dvarvietės infrastruktūra. K. Lebionka parodė, kur tujų alėjoje būta rotondos, kurioje
Pav. 4. P.Viliešio rūmų pirminis projektas, I a. planas. Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau LVIA), f. 544, b. 7997, p. 1

vykdavo įvairios vietinės iškilmės.

Kaip rodo anksčiau nurodyti interjero dekoro elementų nusavinimo dokumentai, taip pat pasak įvykių liudininkės K. Lebionkos, po šeimininko mirties dvarą valdė jo pusbrolis Petras Vrubliauskas
(tai patvirtina ir archyvo duomenys) su žmona, jie vaikų neturėjo. Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukus savininkams, rūmai stovėjo užkalti. Tačiau po karo pasirodžius persikėlėliams iš Sovietų
Sąjungos, jie buvo apgyvendinami laikinuose komunaliniuose būstuose, rūmai virto bendrabučiais.
Tuo metu ir buvo galutinai suniokotas rūmų interjeras – išardytos krosnys, uždažytas dekoras, išvogti
šviestuvai ir baldai.

5

21

1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu gamtos paminklu. Šalia dvaro rūmų gyvenantys žmonės papasakojo, kad pokario dvare funkcionavo pionierių stovykla (nerasta dokumentinių patvirtinimų), vėliau dvare įkurta Vyžulionių tuberkuliozės sanatorija, dar vėliau tuberkuliozės ligoninė. Apie
2003 m. ji prijungta prie VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės
(VšĮ RTIUL).
Nuo 1992 m. gegužės mėnesio Vyžulionių dvaro sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros
paminklų sąrašą kaip regioninės reikšmės architektūrinis, dailės ir kraštovaizdžio paminklas. Dvaro
sodybos kompleksą sudaro sodybos rūmai, sodininko namas, tvartas, parko fragmentai.

Pav. 5. P.Viliešio rūmų patvirtintas projektas, I a. planas. LVIA, f. 544, b. 7997, p. 6
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18) Interviu su Kristina Lebionka. (1 priedas)
19) Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondas, f. 1, b. 163, l. l. 199 – Valstybės archeologinė komisija. 1940 m. paimtų valstybės globon
kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai.
20) Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondas, f. 1, b. 163, l. l. 199 – Valstybės archeologinė komisija. 1940 m. paimtų valstybės globon
kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai.
21) Kultūros paveldo centro bibliotekos dokumentų fondų archyvas, f. 1, b. 163, l. l. 199 – Valstybės archeologinė komisija. 1940 m. paimtų valstybės
globon kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai.
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I.2. Dabartinės būklės apžvalga

6

Kultūros paminklų registre nurodytas toks dvaro rūmų vertingųjų savybių pobūdis: architektūrinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus); dailės (lemiantis reikšmingumą, retas) . Moderno stiliaus
rūmai, mūrinis pastatas, pastatytas iš geltonų plytų, dviejų aukštų, ant aukštų pamatų, netaisyklingo
plano. Statybos metai – 1905–1907.
22

2018 metų kovo 17 d. nuvykus ir nufotografavus pastato išorę ir vidų, nustatyta, kad statinio
būklė yra pablogėjusi. Atlikus fasadų ir interjero apžiūrą nustatyta, jog išlaužtos juodosios laiptinės
lauko durys, išdaužtas cokolio langas. Interjero pirmojo aukšto dekoras sunykęs, padengtas druskomis, pelėsiu, dėl to vietomis atsidengęs kadaise uždažytas ornamentas. Antrojo aukšto hole esantis
veidrodis sudaužytas. Patalpose daug šiukšlių, pastatas nesandarus.
Kultūros paveldo departamento sąraše minimos interjero vertingosios savybės aktualios ir dabar,
tačiau neišvengiamai nyksta, veikiamos oro sąlygų ir dažnų vandalizmo atvejų. Pastate dažnai vyksta
vestuvių ir reklamos fotosesijos, kurių metub, galimas daiktas, ne visai blaivūs svečiai toliau niokoja
vertingą interjerą.
Pav. 6. Patalpos 1.6 grindys ir laiptai. Nuotraukos aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m.
7

7A

Pavyzdžiui Registre pažymėta, kad „patalpos Nr. 12 (inventorinis planas II a.) veidrodis su ornamentuotais reljefiniais rėmu ir kartušu su dviem angeliukais (būklė patenkinama; 2014 m.)“. 2018 m. kovo
mėnesį veidrodis jau yra išdaužtas ir patenkinama galima būtų pavadinti tik jo rėmo būklę. Pirmojo aukšto
skydinis parketas taip pat labai prastos būklės, o labiausiai pažeistas lentų parketas, sudėtas eglutės (chevron) metodu 7 ir 9 patalpose, kadangi yra uždengtas sovietmečio linoleumu, bet dėl klimato ir pelėsio
poveikio nešildomame pastate sparčiai nyksta.
Pagrindiniame hole pirmojo aukšto paradinius laiptus įrėminančios kariatidės, dar sovietmečiu netekusios kai kurių detalių bei išdažytos prastos kokybės baltais dažais, ir toliau niokojamos, išpaišytos.

7B

Pav. 7. Patalpa 1.6. Nuotr. aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m. 7A, B - lubų dekoro fragmentai. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2017 m.
20

22) Vertingosios savybės. Vyžulionių dvaro sodyba [Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav: u. k. 926] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018-04-03]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6e702ff5-a677-485e-8826-e7d3e96d3c6b. 2) tūris
– kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su pusrūsiu ir pastoge (išskyrus XX a. vid. pristatytus priestatus R, Š fasaduose); stogo forma – valminė, R
rizalito trišlaitė, V bokštelio keturšlaitė (būklė gera; 2014 m.); stogo danga - skardos lakštų dangos tipas (būklė gera); kiti stogo elementai – molio
plytų mūro viršstoginės dalies dūmtraukių tipas (būklė gera; 2014 m.); 2 dvišlaičių stoglangių su smailėmis tipas P pusėje (būklė gera; 2014 m.); 3.
aukštų išplanavimas – bekoridorinis jungtinis pastato planas: I, II a. patalpos išdėstytos aplink centrinį vestibiulį (būklė gera; 2014 m.); sienų angos,
nišos – segmentinių sąramų pusrūsio durų angos (būklė gera; 2014 m.); stačiakampės vidaus durų angos (būklė gera; 2014 m.); 4. fasadų architektūrinis sprendimas – fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera; 2014 m.); fasadų architektūrinės tūrinės detalės – uždaras prieangis su
balkonu, ornamentuota tvorele ir mediniu stogeliu P fasade (būklė gera; 2014 m.); stačiakampio plano rizalitai R, V fasaduose, V fasado rizalitas
užbaigtas bokšteliu (būklė gera; 2014 m.); betoniniai P fasado laiptai su betoniniais ornamentuotais turėklais (būklė gera; 2014 m.); 5. konstrukcijos
– pamatas su tinkuotomis plytų mūro pusrūsio sienomis ir tašytų granito luitų cokoliu (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera; 2014 m.);
tinkuoto plytų mūro skliautukų ant metalinių sijų pusrūsio perdanga (būklė patenkinama, gera; 2014 m.); medinės sijinės I, II a. perdangos (perdangos
netyrinėtos; 2014 m.); medinės gegninės-statramstinės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera; 2014 m.); funkcinė įranga – marmuro laiptai I a. koridoriaus patalpoje Nr. 8 (būklė gera; 2014 m.); pagrindiniame vestibiulyje dirbtinio marmuro laiptai su augalinio motyvo kalto metalo laiptų turėklais
ir mediniu profiliuotu porankiu patalpoje Nr. L1 (būklė gera; 2014 m.); betoniniai laiptai su metaliniais turėklais ir profiliuotu mediniu porankiu V
šoninėje laiptinėje, patalpoje Nr. L2 (būklė gera; 2014 m.); inžinerinė įranga – tinkuoto plytų mūro dūmtraukis II a. patalpoje Nr. 12., tinkuotas plytų
mūro dūmtraukis pastogėje (būklė gera, patenkinama; 2014 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai – medinės P įėjimo durys su metaliniais apkaustais
(vyriais) ir viršlangiu (netyrinėtos; 2014 m.); medinės dvivėrės profiliuotos įsprūdinės prieangio durys su stiklais ir viršlangiu (netyrinėtos; 2014 m.);
medinės dvivėrės profiliuotos įsprūdinės durys su stiklais į I a. vestibiulį patalpoje Nr. 8 (netyrinėtos; 2014 m.); dvivėrės medinės profiliuotos įsprūdinės durys I, II a. vidaus patalpose (netyrinėtos; 2014 m.); mediniai įsprūdiniai angokraščiai (būklė gera; 2014 m.); mediniai langai su metaliniais
apkaustais II a. patalpose Nr. 14, 18, 19 (būklė gera; 2014 m.); 6. 1.1.6. vidaus dekoras – patalpos Nr. 2 sienos tapybos fragmentai (būklė bloga; 2014
m.); patalpos Nr. 3 sienų tapybos fragmentai (būklė bloga; 2014 m.); patalpos Nr. 4, 5, 6 lubų tapybos fragmentai (būklė bloga; 2014 m.); patalpos Nr.
7 užmūrytų durų supraportas (būklė bloga; 2014 m.); patalpos Nr. 7 lubų tapybos fragmentai (būklė bloga; 2014 m.); patalpų Nr. 1, 4, 6, 7, 8, L 1 reljefiniai augalinių ir geometrinių motyvų karnizai ir lubų apvadai (būklė paten- kinama; 2014 m.); patalpos Nr. 1, 8 penkerių dvivėrių durų ornamentuoti apvadai ir ornamentuoti supraportai su tapybos kompozicijomis (būklė paten- kinama; 2014 m.); patalpos Nr. 1 du gipsiniai piliastrai kariatidės
(būklė patenkinama; 2014 m.); patalpos Nr. 12 veidrodis su ornamentuotais reljefiniais rėmu ir kartušu su dviem angeliukais (būklė patenkinama;
2014 m.); patalpos Nr. 12 trejų dvivėrių durų ornamentuoti apvadai ir ornamentuoti supraportai su vazomis (būklė patenkinama; 2014 m.); grindų
danga – keraminės grindų plytelės I, II a. patalpose Nr. L1, 1, 8, 9, 12 (būklė gera, patenkinama, 2014 m.); skydinio inkrustuoto parketo fragmentai
patalpoje Nr. 5 (būklė bloga; 2014 m.).
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8

8A

Atliekant papildomus interjero tyrimus, nustatytos pastato krosniavietės, krosnių būta daugiau
nei anksčiau minėta viena. Vietų, kur stovėjo krosnys, nustatymas yra reikšmingas svarstant apie patalpų paskirtį bei rengiant interjero restauravimo projektą.
Tiriant antrojo aukšto apdailą, apatiniame grindų dangų sluoksnyje rastas galbūt autentiškas linoleumas (reikalauja tyrimo).

8B

8C

Nagrinėjant moderno laikotarpio Vilniaus architektūrą, nustatytas Vyžulionių rūmų išplanavimo
bei fasadų struktūros panašumas į tuo pat metu (1906 m.) architekto A. Kleino suprojektuotų (pirmoji
projekto versija, žr. priedą 2) ir pastatytų P. Vileišio rūmų (Antakalnio g. 6, Vilnius), kas leidžia kaip
darbinę hipotezę kelti mintį, jog ir šių rūmų projektą vykdė A. Kleinas.
Šiuo metu pastatas perduotas valdyti specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“
administracijai. Remiantis valdančiosios organizacijos veiklos pobūdžiu, atlikus būtinus
restauravimo darbus, būtų galima svarstyti dėl rūmų pritaikymo globos namų funkcijai.

8D

Pav. 8. Patalpa 1.6. Grindų plytelės. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė. A – grindų fragmento nuotrauka iš bravoro „Czarny
kot“, Radom, Lenkija (iš bravoro archyvo) – Marywill fabriko plytelės. 8B, C – Vilniuje aptikti analogai. Klajumienė, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno. Vilniaus dailės akademijos
leidykla. Vilnius: 2015. p. 549, 555, 557. 8D - Vyžulionių rūmų plytelė su Marywill prekės ženklu.
9

9A

Pav. 9. Pietinio fasado durys. Nuotr. aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m. 9A - Pietinio fasado lauko durų fragmentai.
Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2017 m.
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10A

II. RŪMŲ INTERJERAS. AUTENTIKOS PAIEŠKOS

10B

II.1. Pastato vidaus struktūros analizė
Nagrinėjamas pastatas yra dviejų aukštų su mezoninu ir gyvenamuoju pusrūsiu. Sienų storis –
23

10C

±850 mm. Pastato pamatas – tašyto akmens luitų, aukštas, talpinantis pusrūsio patalpas. Sienos
geltonų plytų, fasadai netinkuoti, išskyrus dekoratyvines architektūrines detales. Pirmas aukštas
tokio tipo pastatuose paprastai skiriamas reprezentacinei funkcijai, antras – šeimos gyvenamosios
patalpos, o rūsyje įrengtos aptarnavimo funkciją turinčios patalpos: skalbykla, virtuvė, sandėliai, tarnų kambariai .
24

Pav. 10. Vidaus durų supraportas. Nuotr. aut. V. Povilauskaitė, 2017 m. 10A - fragmentuota Vyžulionių rūmų prieangio
durų dalis. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2017 m., 10B, C, - Vileišių rūmų sieninio panelio ir durų fragmentai. Nuotr.
aut. Veronika Žvirblė, 2018 m.
11

Iš kai kurių toliau aprašytų požymių galima spėti, kad pastate galėjo būti įvestos inžinerinės
komunikacijos, tokios kaip vandentiekis ir kanalizacija. Akivaizdžiai pastebimi vėlesniu laikotarpiu
įrengti priestatai: buvusios terasos vietoje (1 pav. patalpa dešinėje, nepažymėta numeriu) ir buvusių
laiptų į parką vietoje schemos viršuje (1 pav. patalpa viršuje, nepažymėta numeriu).
Atlikus vidaus patalpų tyrimą, buvo nustatytos vėliau įrengtos pertvaros ir atkurtas autentiškas
pirmojo ir antrojo aukštų išplanavimas. Nustatyta, jog 4, 5 ir 6 patalpos (1 pav.) – tai buvusios
pagrindinės svetainės (valgomojo) dalys, o priestato patalpa – buvusi įstiklinta terasa (žiemos sodas?) .
Taip pat vietinė gyventoja, ne kartą buvusi rūmuose dar tarpukariu, prieš priestatų atsiradimą, tvirtino, jog pastato šiauriniame fasade būta išėjimo iš pastato laiptais į parką (ant jų pamatų šiuo mеtu pastatytas sovietmečio laikotarpio priestatas). Antrojo aukšto plano struktūra taip pat sovietmečiu šiek
tiek pakeista, kadangi, kaip minėta, pastate veikė pionierių stovykla, vėliau tuberkuliozės ligoninė.
25

Tyrinėjant Vyžulionių dvaro rūmų planą, vadovautasi analoginiais pastatų planais, naudoti lauko
tyrimų bei lyginamasis metodai. Studijuojant pastato struktūrą, analizuotos publikacijos, galinčios suteikti informacijos apie moderno stilistikos Vilniaus ir jo apylinkių architektūrą. Viename jų – Nijolės
Lukšionytės-Tolvaišienės knygoje „Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje“ – atrastas puikus
analogiškas to paties laikotarpio statinys – architekto Augusto Kleino projektuoti rūmai Petro Vileišio šeimai Antakalnyje . Sutapo ne tik šių dviejų statinių statybos metai, atidžiau panagrinėjus,
buvo pastebėta labai panaši ir jų planinė struktūra bei fasadų konstrukcijos. Lyginant Vyžulionių vilos
pirmojo aukšto atkurtą planą (3 pav.) su A. Kleino pirminiu P. Vileišio rūmų projektu (4 pav. ) (vėliau
projektas buvo koreguotas ir įgyvendintas paties P. Vileišio), pastebėta, jog Vyžulionių rūmų planas
praktiškai yra veidrodinis P. Vileišio rūmų plano atspindys. Nagrinėjant vidaus įrangos elementus:
laiptines, krosniavietes, sanitarinius mazgus, buvo pastebėtas jų elementų išdėstymo atitikimas abiejuose pastatuose. Matyti, jog abu pastatai yra simetrinio plano su paradine laiptine centre, numatytais
paradiniu ir „belvederio“ įėjimais / išėjimais, taip pat projekte numatytos terasos su išėjimu į jas iš
26

Pav. 11. Patalpos 1.6 Supraporto tapybos fragmentas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
12

Pav. 12. Pav. Paradinio prieangio lubų fragmentai. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2018 m.
24

27

23) Mezoninas (it. mezzanino – vidurinis) – architektūros elementas, pusaukštis tarp dviejų pastato aukštų, dažniausiai viršutinis aukštas, kai kada
su balkonu. Mezoninas įrengiamas virš pastato vidurinės dalies, jame būna pagalbinės arba gyvenamosios patalpos (tarnų, vaikų kambariai). Pastato
fasade mezoninas išskiriamas traukomis, langų forma. Nuo Renesanso laikų mezoninas būdingas rūmų architektūrai, mezonino atmaina – antresolė.
24) Informacija iš interviu su vietine gyventoja Kristina Lebionka. (1 priedas)
25) Informacija iš interviu su vietine gyventoja Kristina Lebionka. (1 priedas)
26) Lukšionytė-Tolvaišienė, N. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. – Vilnius: VDA leidykla, 2000. p. 126-127.
27) Pirminio, neįgyvendinto projekto fragmentas. Vileišių rūmų istorinių tyrimų byla. UAB „Archinova“ archyvas. AN. LP. 03 07 18-00-PD-IT.
Vilnius 2003. p. 10.
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13

13A

centrinės svetainės (3 pav. 1.4 patalpa) bei laiptais į parko zoną. Matome vienodo išplanavimo paradinį prieangį (3 pav. 1.6 patalpa), nors Vyžulionių rūmuose dėl aplinkos reljefinės struktūros prieangis
yra dviejų altitudžių. Tačiau P. Vileišio rūmų realizacijoje nebuvo tiksliai laikytasi pirminio architekto
A. Kleino projekto, paskutinė Antakalnio rūmų plano versija ir įrangos išdėstymas jau ėmė skirtis.
28

Tačiau kyla klausimas – ar Vyžulionių rūmus projektavo pats Augustas Kleinas, ar projektas
buvo „pasiskolintas“. Sprendžiant iš to, jog Vileišio rūmų projektas buvo įgyvendintas kiek kitaip ,
gali būti, kad P. Vileišio nepatvirtintas pirminis rūmų projektas, atlikus naujam užsakovui adaptuotas korekcijas, buvo Augusto Kleino kartu su Vladislovu Stipulkovskiu 1901 m. įsteigto Vilniaus
statybos biuro tiesiog parduotas Bronislovui Vrublevskiui. Ši hipotezė atrodo teisinga, ypač atsižvelgiant į tai, jog V. Stipulkovskis tuo laikotarpiu dirbo ties Paberžės Švč. Jėzaus Širdies mūrinės bažnyčios projektu, pagal kurį 1907 m. buvo išmūryti pamatai, bet vėliau projektas pakeistas. Architektas,
lankęsis toje vietovėje, galėjo sutarti ir su B. Vrublevskiu, kurio dvaras buvo vos per 4 km į rytus nuo
Paberžės, dėl užmiesčio vilos projekto.
29

13B

Pav. 13. Patalpa 1.1. Centrinis holas. Nuotrauka iš http://pamirsta.lt/apleista-ligonine/. 13A – 1977 m. holo nuotraukos
fragmentas su galimai autentišku šviestuvum (Vyžulionių dvaro sodyba [Vyžulionių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav:
u. k. 926] Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2018-04-03]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/
static-heritage-detail/6e702ff5-a677-485e-8826-e7d3e96d3c6b). 13B –Vileišių rūmų holo fragmentas. Notr. aut. Veronika
Žvirblė, 2018 m.

II.2. Pastato interjero dekoro analizė
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, neturint kitokių duomenų, nustatant Vyžulionių rūmų
patalpų paskirtį, nutarta vadovautis žinomais faktais apie Vileišių rūmų patalpas. Įvairių dekoro elementų analizė bus pateikiama kiekvienai patalpai atskirai. Pradedama analizuoti nuo pietinio įėjimo į pastatą
ir pabaigiama šiauriniu įėjimu.

14

I aukštas. Patalpa 1.6, (3 pav.). Paradinis prieangis. Atitinka analogišką nesunumeruotą patalpą
Vileišio rūmų pirminiame projekte (4 pav.), tačiau akivaizdžiai skiriasi patalpos altitudės. Vyžulionių rūmuose grindys yra dviejų lygių su laiptais, Vileišio rūmuose – prieangis vientiso grindų lygio, be laiptų,
tačiau sutampa trys įėjimai į kitos paskirties patalpas ir jų konfigūracija.
GRINDYS. Vyžulionių rūmų prieangio grindų danga – Radome (Lenkija) XIX a. pabaigoje – XX
a. pirmoje pusėje veikusio keraminių plytelių fabriko „Marywil“ produkcija (8 pav.). Tipiškos rūmų
statybos laikotarpio aštuonkampės dramblio kaulo spalvos plytelės (150x150 mm) su mažesniais tamsiai rudais keturkampiais intarpais (50x50 mm mm) kilimo principu dengia visą prieangio grindų plotą.

Pav. 14. Patalpa 1.1. Cantrinis holas, krosnies pėdsakas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

„Kilimo“ apvadas išklotas keturkampėmis mėlynomis plytelėmis (165x165 mm), margintomis
dramblio kaulo spalvos palmetėmis ir geltonu ornamentu, sienų perimetrą juosia lygių dramblio kaulo
spalvos keturkampių plytelių (143x143 mm) eilė (8A pav.). Nemažai panašių analogų pateikiama 2015
m. išleistoje D. Klajumienės knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno“ (8 pav.). Knygoje aprašytos plytelės turi tokį pat raštą kaip Vyžulionių rūmų grindų plytelės – mėlyname fone geltonas lelijų ir geometrinis ornamentas bei centrinė figūra – balta lelija
(ar palmetė?). Šios plytelės taip pat rastos Vilniuje, adresu Kauno g. 2 buvusiame nuomojamame name,
ir Vilniaus Dievo Apvaizdos bažnyčios grindyse. Atlikus architektūrinius tyrimus, rasta dramblio kaulo
spalvos plytelė su Marywill ženklu (8D pav.).
28) Vaškelis, G. Vileišių rūmų ansamblis Vilniuje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014, p. 56.
29) Patvirtinto projekto fragmentas. Vileišio rūmų istorinių tyrimų byla. UAB „Archinova“ archyvas. AN. LP. 03 07 18-00-PD-IT. Vilnius 2003. p. 13.
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16A

16B

Grindų danga Vyžulionių rūmų prieangyje atspindi patalpos paskirtį – puošnios, tačiau sunkiai
pažeidžiamos plytelių grindys skirtos įeiti iš lauko avint batus. Grindys lengvai valomos ir
nenusitrinančios, taip pat atsparios ugniai (hole būta krosnių), o jų dekoras byloja čia buvus paradines,
svečiams skirtas patalpas. Grindų plytelių ornamentika būdinga statybų laikotarpiui, atitinka XX a.
pradžioje vietinėje rinkoje siūlytą produkciją. Galima teigti, jog tai yra tipinis moderno stiliaus pastatuose XX a. pradžioje įrenginėtų grindų pavyzdys.
LAIPTAI. 3 pakopos, presuotos marmuro skaldos (6 pav.), rusvos spalvos, stambios frakcijos
skaldytas akmuo ryškiomis šviesiomis gyslomis, pakopos aukštis – 173 mm.
Statybų laikotarpiu Vilniuje veikė nemažai betono dirbtuvių, gaminusių presuoto akmens
plyteles ir pakopas, todėl tikėtina, jog šios pakopos taip pat yra vietinės pramonės gaminys. D. Klajumienė savo knygoje plačiai aprašo Vilniaus dirbtuves, gaminusias laiptus ir kitus produktus: tai
Vilniaus dirbtuvės „Betonas“, fabrikas „Medūza“, M. O. Gurvičiaus fabrikas bei daugybė kitų. Atlikus išsamesnius laiptinių tyrimus, tikėtina aptikti fabriko ar dirbtuvių ženklą .
30

SIENOS. Patalpos sienos tinkuotos, dengtos vėlesnių laikotarpių dažais, paveiktos drėgmės,
todėl be polichromijos tyrimų yra sudėtinga nustatyti autentiškas sienų dangas. Tačiau galima spėti,
jog čia būta polichromijos, kadangi patalpa atliko reprezentacinę funkciją, taip pat galėjo būti ir sieninių panelių (7 pav.).
Pav. 15. Bronislovo Lisovskio fabriko koklių krosnis
name Vilniaus g. 31. Nuotr. Aelitos Bielinytės asm.
archyvas.

Pav. 16. Pav. 16. Germano Leitnekerio fabriko produkcijai
priskiriama krosnis name Subačiaus g. 8. Nuotr. aut. Dalia
Klajumienė. 16A - Gyvenamas namas Vilniaus g. 31/1,
Vilniuje, trečio aukšto krosnies Nr. 5 fragmentas (VRVA. F.
1111, ap. 11, b. 70, l. 32). 16B - krosnis svetainėje, Vileišių
rūmai, Antakalnio g. 6, Vilnius. Foto iš https://www.efoto.
lt/node/1172140/86
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GRINDJUOSTĖS . Grindjuosčių patalpoje nėra, o jei ir matomi likučiai, be išsamių tyrimų nėra
galimybės nustatyti jų laikotarpio. Atsižvelgiant į Vilniaus moderno laikotarpio pavyzdžius, galima
manyti, jog grindjuosčių galėjo ir nebūti arba jos buvo tapytos ant sienų, bet galėjo būti ir medinės
arba formuotos iš tinko, kaip Vileišio rūmų prieangyje.
31

DURYS. Įėjimo ir tambūro durys medinės su lenkta sąrama ir stiklintu arkiniu dviejų dalių
viršduriu, dažytos rudai (8, 9 pav.). Matomi keli uždažymo laikotarpiai, kurių apatiniai sluoksniai
leidžia spėti, jog pirminės durys buvo ištapytos imituojant medieną.
Nėra išlikusių autentiškų durų rankenų, tačiau dalis furnitūros (vyriai ir pan.) išliko. Patalpoje
matomos trejos vidaus durys, pro kurias patenkama į kitas pastato patalpas, vienos jų, vedančios į
centrinį holą, šiuo metu dažytos baltai, figūrinio filingo, profiliuotais apvadais su angokraščių
apdaila, stiklintos, dekoruotu ir tapytu viršduriu (10 pav.), kitos – skiriančios patalpas 1.5 (dešinėje) ir
1.7 (kairėje), dažytos baltai, be viršdurių, stačiakampio ir figūrinio filingo, profiliuotais apvadais (10
pav.). Gali būti, kad šios durys taip pat buvo dažytos imituojant medienos raštą, kadangi P. Vileišio
rūmuose ir kituose to paties laikmečio pastatuose aptinkamos šitaip dažytos durys bei sienų paneliai.

Pav. 17. Patalpos 1.1 lubų dekoras, lipdiniai. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

28

Kaip matome iš užfiksuoto durų su atšokusiu dažų sluoksniu fragmento (10 pav.), pradinis durų padengimas galėjo būti medžio tekstūros imitacija dažais. Ši technika būdinga įvairiems laikotarpiams, taip pat ir
moderno laikmečiui visoje Europoje. Vileišio rūmuose taip pat yra aptiktos medinės durys ir sienų paneliai,
dažyti ruda spalva, imituojant medienos raštą. Galima spėti, jog ir Vyžulionių rūmuose būta panašių durų.
30) Klajumienė, Dalia, Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. p. 530-592
31) Grindjuostė - medinė juosta, kuria pridengiama grindų ir sienos sandūra (plintusas - nevartotina svetimybė). Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
konsultacijų bankas [interaktyvus]. 2013. [žiūrėta 2019-05-15]. Prieiga per internetą: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/2269-plintusas-grindjuoste
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SUPRAPORTAI . Vidaus durų, skiriančių 1.6 ir 1.1 patalpas, viršduris (10 pav.) puoštas
lipdyba ir istorizmo laikotarpiui būdinga tapyba su neorenesansiniais motyvais – fonas ochros atspalvio.
Supraporto tapytinėje scenoje vaizduojami stilizuotą lyrą laikantys sparnuoti sfinksai (grifonai), kurių uodegos tarsi perauga į augalinius ornamentus. Tapybos pagrindas – tinkas (11 pav.). Supraportas
įrėmintas karnizu su jonėninio orderio kimatijaus fragmentu ir floristinių formų lipdyba, profiliuoto
bageto kryžiaus formos rėmu su rozetėmis kampuose. Viršdurio rėmo dizainas turi istorizmo bruožų,
atitinka neobarokines tradicijas. Elementams būdingi eklektikos bruožai. Panašios struktūros supraportai aptinkami Užutrakio dvare (3 priedas). Supraporto virš durų įrengimas patalpoje byloja apie patalpos paradinę paskirtį. Supraporto kompozicijos turinys greičiausiai atspindi patalpos funkciją arba šeimininkų pomėgius . Prieangio supraporte vaizduojami grifonai, kurie daugelyje kultūrų simbolizuoja
įėjimo sargus, be to, heraldikoje šie padarai reiškia proto ir jėgos junginį. Grifonai su lyra galėtų žymėti
įėjimą į patalpą, kurioje muzikuojama (žinoma, jog rūmuose būta fortepijono), tačiau gali būti, jog tai
tiesiog atsitiktinai parinktas ano laikotarpio populiarus motyvas.
32
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Pav. 18. Vileišių rūmų restauruotas polichromuotas dekoras. Nuotr aut. Veronika Žvirblė, 2018 m.

LUBOS. Prieangio lubos labai puošnios – dengtos vėlesnio laikotarpio dažų sluoksniais, tačiau dėl
drėgmės ir druskų poveikio buvęs ornamentas prasišviečia per sovietmečio laikotarpio dažų sluoksnį,
taip pat vietomis nukritę dažų sluoksniai šiek tiek atveria lubų tapybą. Galima įžvelgti kompoziciją ir
spalvinę gamą – augaliniai ornamentai pastelinių, žalsvų, rožinių, rusvų, gelsvų tonų. Lubas juosia profiliuotas bagetas (12 pav.) ir gipsinis puošnus karnizas. Atlikus polichromijos
tyrimus galima būtų
nustatyti ne tik rašto geometriją, kuri matoma plika akimi ir atitinka moderno epochos analogus, bet ir
prieangio interjero autentišką spalvinį sprendimą.
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Pav. 19. Vileišių rūmų restauruotas polichromuotas dekoras. Nuotr aut. Veronika Žvirblė, 2018 m.
20

20A

I aukštas. Patalpa 1.1, 3 pav.). Paradinis holas. Iš prieangio patenkama į vieną puošniausių rūmų
patalpų – paradinį holą, kuris yra tarsi visos rūmų plano kompozicijos centras ir pagrindinė
ašis – iš
holo galima patekti beveik į visas aukšto patalpas. Čia atsiveria kariatidžių pavidalo piliastrais puoštas
stačiakampis portalas paradinės laiptinės (L1) link, taip pat matome medines baltai dažytas stačiakampio ir figūrinio filingo duris su tapytais skirtingos stilistikos viršduriais į patalpas 1.2, 1.4, 1.6 ir filinguotas medines baltai dažytas stačiakampio ir figūrinio filingo duris be viršdurių į juodąją laiptinę (L2) ir į
buvusį sanitarinį mazgą 1.8 (13 pav.).
Holas trejomis paradinėmis durimis jungiasi su svetaine. Tokia konfigūracija gali byloti, jog priėmimų, švenčių metu šios dvi patalpos buvo naudojamos kaip viena erdvė. Dvivėrės durys buvo atveriamos svečių srautams praleisti, patalpose būta pianino, todėl galėjo vykti muzikos ar šokių
vakarai.
Patalpos lengvai galėjo būti sujungtos į vieną erdvę, tapti didesne sale su išėjimu į terasą, nuo kurios
buvo laiptai nusileisti į parką, o esant poreikiui, durys uždaromos ir patalpos atskiriamos. Kasdieniame
gyvenime svetainė, ko gero, nebuvo naudojama šeimos poreikiams, kadangi ir prie valgomojo buvo
įrengta nedidelė lauko terasa, nuo kurios taip pat buvo patogu nusileisti į parką ar joje gerti kavą.
GRINDYS. Šioje patalpoje tęsiasi keraminės dramblio kaulo spalvos aštuonkampių plytelių
grindys su tamsiai rudais smulkiais keturkampiais intarpais ir su mėlynų ornamentu puoštu plytelių

Pav. 20. Patalpos 1.4. Parketo skydelis. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2018 m. 20A - Vilniaus namų XIX a. pabaigos –
XX a. pradžios skydinio parketo pavyzdžiai. Foto Dalios Klajumienės, http:// kvr.kpd.lt/heritage/; KPD VTPA; LCVA
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32) Viršduriai.
33) Kimatijus (gr. Kymation) – jonėninio orderio antablemento dalis, susidedanti iš profiliuotos juostos, sudarytos iš besikeičiančių kiaušinio formos
ir vertikalių žemyn siaurėjančių detalių.
34) Bagetas – (pranc. baguette – lazdelė): 1. medinė raižyta, dažyta ar paauksuota juostelė paveikslų rėmams, lubų bei sienų puošybai.
35) Autorės hipotezė
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21

apvadu, juosiančiu konstrukcinius interjero elementus. Grindų būklė pakankamai gera. Grindjuosčių
neaptikta. Patalpos rytiniuose kampuose šalia įėjimų į sanitarinį mazgą ir juodąją laiptinę aiškiai
matomos stačiakampių krosnių stovėjimo žymės (14 pav.). Grindų dangos struktūra, panaši į kilimo
raštą, taip pat pabrėžia patalpos paradinę paskirtį, kadangi svečiai nenusiaudavo avalynės, rbe to,
patalpa intensyviai naudotasi kasdieniame gyvenime, kadangi per ją patenkama ir į antrojo aukšto
gyvenamąsias patalpas. Buvo parinkta itin atspari trinčiai ir nereikalaujanti atnaujinimo, lengvai valoma danga – plytelės.

22

Pav. 21. Vileišių rūmų parketo skydo brėžinys. Lietuvos
centrinis valstybės archyvas (toliaus LCVA), Paminkl
konservavimo instituto archyvas, f. 403, b. 8, p. 19.

Pav. 22. Vileišių rūmų svetainės parketo skydai. Nuotr. aut.
Veronika Žvirblė, 2018 m.
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KROSNYS. Deja, iki mūsų laikų krosnys neišliko – jos buvo demontuotos po Antrojo pasaulinio
karo, dar prieš įkuriant rūmuose pionierių stovyklą, kai čia buvo įsikūrę atvykėliai iš sovietinės Rusijos. Pasak vietos gyventojos, dažnai besilankiusios rūmuose ir gyvai ne sykį mačiusios dar nesuniokotą
interjero dekorą, krosnių būta labai puošniais rudais ir žaliais kokliais ir su angelais „karūnose“. Krosniavietės yra stačiakampės formos, tai leidžia spręsti apie krosnių architektūrą. Spėjant galimą krosnių
išvaizdą ir nesant archeologinių liekanų, buvo išnagrinėtos krosnys, tyrinėtos Dalios Klajumienės ir
pristatytos knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno“, kurią galima pavadinti išsamiausiu iš kada nors atliktų Vilniaus interjerų tyrimų. Rastos kelios
krosnys Vilniuje (jų yra ir daugiau), puoštos angeliukais (it. putti), tai terakotinių koklių krosnis (15
pav. ) kurios motyvai atitinka kitus Vyžulionių rūmų interjero dekoro motyvus, kita – kampinė krosnis,
36
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labai puošnių glazūruotų koklių, taip pat vainikuota angelu (16 pav. ). XX a. pr. koklių fabrikai dažnai
kopijavo populiariausius modelius, dėl to sudėtinga iš liudininkų pasakojimų identifikuoti išvaizdą ir
gamintoją. Gamintojai siūlydavo terakotinius, glazūruotus ir prabangius majolikinius koklius krosnims.
Moters įvardyta ruda spalva galėjo būti terakota arba glazūruoti kokliai, žali, be jokios abejonės, buvo
glazūruoti, todėl galima būtų tikėtis, kad ir minėti rudi kokliai taip pat buvo glazūruoti arba majolikiniai.
38

Turint galvoje holo piliastrus su kariatidėmis, nors angelų motyvas atsikartoja visos vilos
interjere, čia galima būtų tikėtis ir kariatidžių motyvais puoštų krosnių (suomių įmonės „Åbo kakelfa- briks“
krosnis su kariatidėmis galima pamatyti gyvenamuosiuose namuose L. Giros g. 31/1, Žygimantų g. 8,
Vilniaus g. 31 ir Vileišių rūmuose (16A, B, C, D, E pav.)).
Pav. 24. Modernios ornamentikos pavyzdys nr. 9 iš Antonio Sederio leidinio Naturalistische Decorationsmalereien
(Berlin: Ernst Wasmuth, 1897).

Pav. 23. Nach Tuschzeichnung von A. Baldinger.
Dekorative Vorbilder III. Verl. v. Jul. Hoffmann,
Stuttgart. 1890. 7675. Latvijos dailės akademijos
biblioteka.
25

25A

25B

DURYS. Visų patalpų, besiribojančių su centriniu holu, durų filingavimas ir gabaritai yra
skirtingi. Čia yra dvivėrių stiklintų durų, nestiklintų filinguotų durų, vedančių į svetainę. Durys, vedančios
į sanitarines patalpas bei į juodąją laiptinę, yra gerokai mažesnės ir ne tokios puošnios (13 pav.), nors
pagrindiniai dizaino motyvai atsikartoja ir jose. Greičiausiai durys gamintos tų pačių stalių dirbtuvių,
šiuo metu nustatyti jų kilmę nėra galimybės, kadangi jos nebuvo žymimos, todėl praktiškai visose XX
a. pr. patalpose galima aptikti labai panašių durų. Pagal atšokusius dažų sluoksnius ir atsivėrusius pirminius durų paviršius galima spėti, jog šios durys taip pat buvo dekoruotos medžio imitacijos raštais. Šie
interjero elementai būdingi XX a. pradžios interjerams.
SUPRAPORTAI. Čia tyrinėtojus pasitinka dar viena keistenybė – viršdurių tapybos tematika:
centrinis viršduris ištapytas angelų, mitologine tematika (28 pav.), kuri lyg ir atitinka salės vidaus

Pav. 25. Modernios ornamentikos pavyzdys nr. 28 iš Antonio Sederio leidinio Naturalistische Decorationsmalereien
(Berlin: Ernst Wasmuth, 1897). 25A, B - Jules-Edmond-Charles Lachaise interjero sprendimų fragmentai, XIX a. pab.
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36) Interiviu su vietine gyventoja Kristina Lebionka. (1 priedas)
37) Klajumienė, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno. Vilniaus dailės akademijos leidykla. Vilnius:
2015. p. 470
38) Klajumienė, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno. Vilniaus dailės akademijos leidykla. Vilnius:
2015. p. 454
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apdailos motyvus, tačiau šoninių durų viršduriai jau tapyti gamtos, medžioklės tematika, visiškai kita
stilistika nei centrinio viršdurio – šis faktas verčia kelti klausimą, ar visos durų angos yra vienalaikės, jei ne – kodėl jų dekoras ir filingo forma yra vienodi? (29, 30 pav.). Supraportai patalpos viduje
padengti keliais sluoksniais dažų, galbūt polichromuoti. Viršlangiai ir viršduriai ties arkinėmis sąramomis puošti lipdiniais, taip pat galėjo būti polichromuoti (31, 32 pav.).

26

LUBOS. Holo lubų ir sienų sandūrą puošia prabangus karnizas su barokinių vainikų motyvais
ir kimatijaus juosta (17 pav.). Polichromija nėra matoma nei lubose, nei sienose, nei karnizuose,
tačiau atsižvelgiant į kitų patalpų dekorą bei P. Vileišio rūmų (kaip artimo analogo, nors kiek kitos
stilistikos) restauruotą polichrominį dekorą (18, 19 pav.), tikėtina, kad jos ten būta. Kaip teigia Dalia
Klajumienė savo knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo
iki moderno“, gipso lipdiniai niekada nebūdavo paliekami balti, jie visada buvo polichromuojami
suteikiant jiems individualumo. Sprendžiant iš išlikusių 1977 metų nuotraukų, kuriose vaizduojamas
pirmo aukšto holas su galimai išlikusiu šviestuvu – pirmojo aukšto didžiajame hole tikrai galėjo kabėti tokio dizaino šviestuvas, kadangi patalpos aukštis ir erdvė tikrai tai leidžia, o ir Vileišių rūmuose
analogiškoje vietoje yra sumontuotas prabangus sietynas (13 pav.). Lubų plotas yra labai didelis,
todėl jos tarsi reikalauja polichrominių sprendimų, kas visiškai atitinka laikmečio dvasią ir stilistiką.
Karnizas puošnus, platus gamyklinių gipso lipdinių profilis (17 pav.). Dekoras –neobarokinio stiliaus,
vaizduojami gėlių vainikai ir juostos. Panašus dekoras, tik jau modernizuotas, aptiktas ir Vileišio
rūmų patalpose. Iš restauruotų šių rūmų lubų dekorų variacijų galime spręsti, kad XX a. pradžioje
interjere vyravo prigesintos spalvos, tačiau jų buvo daug ir įvairių derinių (18, 19 pav.). Todėl Vyžulionių rūmų holo lubose ir karnizuose galima rasti polichromijos likučių ir, atlikus reikiamus tyrimus,
Pav. 26. Patalpos 1.1. Lubų tapybos centrinės tapytos rozetės fragmentas su autentišku šviestuvo kabliu. Nuotr aut.
Veronika Žvirblė, 2019 m.
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nustatyti patalpos interjero spalvinę schemą. Neaptikus polichromijos pėdsakų, būtų galima naudoti
Vilniaus moderno stilistikos pastatų (pvz., Vileišio rūmų) polichrominius sprendimus, atsižvelgiant
į išlikusį kitų patalpų koloritą.
SIENOS. Sienose matomi sovietmečio laikotarpio uždažymo pėdsakai, tačiau autentiškos tapybos likučių nerasta. Sprendžiant pagal bendrą patalpos dekoro koncepciją, sienos galėjo būti tapytos ornamentais, figūriniais paneliais. Galėjo būti įrengti ir medienos paneliai, tapyti medieną imituojančiais raštais. Patalpoje būtina atlikti išsamius polichromijos tyrimus, tapybos likučius galima būtų
rasti po daugeliu uždažytų sluoksnių.
Ligoninės holas buvo intensyviai naudojama patalpa, todėl tikėtina, kad čia būta daug remonto
etapų, kai tapyba buvo uždažyta ne vienu ir ne dviem sluoksniais prastos kokybės sovietinių dažų.
Yra tikimybė, jog tapyba buvo sąmoningai sunaikinta iš ideologinių paskatų.
Neradus informacijos, galimas interjero sprendimas – sienas dažyti lygia spalva naudojant kitų
patalpų spalvinius sprendimus.

Pav. 27. Patalpos 1.1. Lubų tapybos centrinės tapytos rozetės fragmentas su autentišku šviestuvo kabliu. Nuotr aut.
Vidutė Povilauskaitė, 2017 m.
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Patalpa 1.4. Paradinė svetainė (3 pav.). Svetainė – kiekvienų namų svarbiausia reprezentacinė
patalpa, todėl jos dekorui skiriama daugiausia dėmesio. Atlikus architektūrinius tyrimus, buvo nustatyta, kad dabar buvusios svetainės vietoje įrengtos dvi pertvaros ir suformuotos tris patalpos. Vrublevskių laikotarpiu čia būta vientisos erdvės. Tai labai puošni, reprezentacinė patalpa, pasižyminti
35

gausiu lipdinių dekoru, piliastrų kompozicija (kitose patalpose piliastrų pėdsakų nerasta) bei ištapytomis lubomis, su trejomis durimis iš paradinio holo, skirtomis didesniam žmonių srauto pralaidumui,
ir išėjimu į terasą, kurioje galėjo būti priimami svečiai, muzikuojama bei užsiimama kita veikla (pvz.,
žaidimais).
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28A

Pav. 28. Patalpos 1.4 centrinių durų tapytas supraportas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m. 28A - patalpa 1.4. Grindų ir lubų schemos. Brėžinys Veronikos Žvirblės, 2019 m.
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DURYS. Svetainėje šešerios dvivėrės durys, trejos iš jų – įėjimai iš holo. Dvejos durys užmūrytos, tačiau ten būta perėjimo iš patalpos Nr. 1.5 (33 pav.) ir Nr. 1.3, tai liudija išlikusi angokraščių
apdaila. Dvivėrės durys su arkine sąrama veda į buvusią terasą, dabar virtusią rytiniu priestatu. Centrinės durys, susisiekiančios su paradiniu holu, turi kitokį filingo ornamentą nei kitos patalpos durys,
o lauko durys, jungiančios svetainę su terasa, yra prarastos, todėl gali būti atkurtos pagal centrinių
salės durų pavyzdį.
LANGAI. Patalpoje yra du langai su arkinėmis sąramomis. Šios angos yra antrinio apšvietimo
šaltinis, kadangi šiuo metu už jų yra priestato patalpa. Pasak Kristinos Lebionkos, čia būta įstiklintos
terasos, todėl tikėtina, kad užstatymo laikotarpiu į svetainę patekdavo kur kas daugiau dienos šviesos
nei šiuo metu.
GRINDYS. Grindys dengtos parketo skydais, medienos rūšis nenustatyta, inkrustuota juostomis
(20 pav.). Skydo matmenys – ±310x310 mm. Parketo būklė gana prasta, dauguma skydelių paveikti
drėgmės ir puvinio. Parketo dekoras primena Vileišio rūmų parketo dekorą (21 pav. ), tačiau Vileišio
rūmuose parketo skydai sudėti kiek kitokiu principu (22 pav.). Tokios konstrukcijos parketo skydas
yra tipinis sprendimas, būdingas XIX ir XX a. pradžios interjerams. Panašių, net identiškų skydų
galima aptikti daugelyje to laikmečio gyvenamųjų patalpų. Tikėtina, kad parketas yra ąžuolo, tačiau
būtina ištirti ir nustatyti medienos rūšį. Žinoma, kad P. Vileišio rūmų parketas (22 pav.) yra ąžuolinis.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis darbuotojas Gytis Vaškelis, vesdamas ekskursiją
Vileišių rūmuose, pasakojo, kad restauruojant tenykštį parketą iškilo nemažai techninių nesklandumų
dėl medienos kietumo. Ši informacija svarbi planuojant Vyžulionių rūmų parketo restauravimo ar
atkūrimo darbus, kadangi padėtų numatyti reikiamas metodikas ir pasirinkti tinkamas darbo priemones, atsižvelgiant į parketo medienos rūšies ypatumus. Kaip matome iš 20A – panašios konstrukcijos
parketo skydai buvo būdingi Vilniaus moderno laikotarpio pastatams.
39

Pav. 29. Patalpos 1.4 dešiniųjų durų tapytas supraportas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

40

30

D. Klajumienės knygoje „Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno“ minimi tuo laikotarpiu klestėję Rusijos, Lenkijos fabrikai bei Vilniuje veikusios
nedidelės stalių dirbtuvės. Parketo skydo kilmė gali būti nustatyta aptikus skydo nugarinėje dalyje
dirbtuvių ar fabriko ženklą, kadangi objekte nėra savaime iškritusių parketo skydų, Vyžulionių rūmų
parketo kilmę galima būtų nustatyti pradėjus grindų restauravimo darbus.
SIENOS. Vyžulionių rūmų pirmojo aukšto svetainės sienos dengtos keliais sluoksniais vėlesnių
laikotarpių uždažymų, todėl buvo atlikti žvalgomieji polichromijos ir architektūriniai tyrimai (atliko
Audronė Kaušinienė). Tyrimų metu buvo nustatyta pirminė sienų spalva (49 pav.)
LUBOS. Aiškiai matoma lubų tapyba, kurioje akivaizdūs dangaus, sodo, rožių girliandų, angePav. 30. Patalpos 1.4 kairiųjų durų tapytas supraportas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
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39) Vilniaus apskrities archyvas. Paminklų konservavimo instituto archyvas. 403-08. Obj. 18931. 13-B
40) Klajumienė, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno. Vilniaus dailės akademijos leidykla. Vilnius:
2015. p. 521
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32A

liukų motyvai (28A pav.), – tai yra tipiška XX a. pr. interjero apdailai, ir tokių tapybos pavyzdžių galima rasti daugelyje Europos katalogų (23 pav.). Lubų tapyba labai primena Antono Sederio interjero
apdailos katalogų piešinius (24 , 25 pav.) –– panaši angeliukų išvaizda, pozos, gėlių motyvai. Lubų
centrinėje dalyje aptikta tapytinė rozetė ir, panašu, autentiškas šviestuvo kablys (26 pav.).
41

Pav. 31. Patalpos 1.4 kairysis viršlangis su karnizo
likučiais. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

Pav. 32. Patalpos 1.4 dešinysis viršlangis su karnizo likučiais. 32A - palangės ir langų autentiškas dažymas. Nuotr.
aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

33

33B

33A

Kadangi sienas ir lubas jungia puošnus kelių lygių stiuko karnizas, kuris neturi loginės baigties
ties pertvaromis – akivaizdu, jog pertvaros įrengtos vėlesniu laikotarpiu, tai liudija ir vietinė
gyventoja K. Lebionka, kuri teigia, kad čia būta didelės svetainės. Pastebimi karnizo likučiai maždaug
70 cm žemiau lubų altitudės leidžia manyti, jog karnizas tęsėsi per visas patalpos sienas su pertrūkiais
ties angomis. Atliekant lauko tyrimus buvo aptikti piliastrų pėdsakai ir krosniavietė (33 pav. matomas
piliastro pėdsakas greta durų angos). Sienoje aiškiai matomas pėdsakas leidžia nustatyti krosnies jungimosi su siena formą ir aukštį. Spėjama, jog būtent šioje patalpoje galėjo būti dokumentuose minima
prabangi majolikos krosnis.
Lubų dekoro tematika, išlikusių fragmentų palyginimas su XX a. pradžios interjero dekoro kataloguose siūlomais lubų tapybos variantais rodo, jog ir šios patalpos sprendimas yra tipinis, atitinka
savo laikmetį ir užmiesčio vilos romantines tendencijas.
Parenkant interjero restauravimo metodikas galima būtų remtis atliktais polichromijos tyrimais
ir išlikusiais motyvais – lubos, vaizduojančios dangų su girliandomis nešinais plevenančiais angelais
gali reikšti, jog salėje vyravo sodo pavėsinės tematikos sienų tapyba su išryškėjančiais pergolės motyvais, ypač atsižvelgiant į tai, jog šie motyvai atsiranda ir valgomojo angokraščiuose, tačiau neradus
aiškių išlikusių fragmentų taip pat galima būtų pasirinkti monochrominio sienų dažymo metodiką,
vienokiu ar kitokiu būdu atkūrus piliastrus.
Sienų apačioje rasti 25 cm aukščio medinių panelių pėdsakai (rasti mediniai kaiščiai sienoje),
virš kurių prasideda piliastro bazė. Galima iškelti hipotezę, jog piliastrai taip pat galėjo būti iš medžio, kas būtų patvirtinta atradus kaiščių pėdsakus ir aukščiau sienose piliastrų vietose.

Pav. 33. Patalpos 1.4 užmūrytos durys. Nuotr. aut.
Veronika Žvirblė, 2019 m. 33A - Krosnis Zabuldovskio name Gogolio g., Odesa (foto iš www.
mesto.ua). ir Vyžulionių rūmų veidrodžio dekoras.
33B - Patalpos 1.4 dešinioji krosniavietė. Nuotr. aut.
Veronika Žvirblė, 2019 m. 33C - krosnies žymė ant
sienos.

Atkuriant krosnį, galima būtų remtis Odesoje rastos krosnies pavyzdžiu (33a pav., spėjama, kad
kokliai pagaminti Vitebsko Bronislovo Lisovskio fabrike, kurio lokacija tikrai pakankamai artima
Vilniui, ir šio fabriko produkcija tikrai galėjo būti panaudota Vilniaus rajono interjeruose). Kadangi
liudininkės minėta, jog rūmuose būta krosnių su angelais „karūnoje“ – šios krosnies motyvai beveik
identiškai atitinka antrojo aukšto holo veidrodžio dekoro motyvą, o centrinės koklių kompozicijos
forma atkartoja to laikmečio populiarią veidrodžio rėmo formą. Todėl parinkus tinkamesnį koklių
dizainą (liudininkė minėjo labai prabangius figūrinius koklius), atkuriant krosnį būtų galima naudotį
šį analogą.

33C

Patalpa 1.8. Sanitarinė patalpa (3 pav.). Iš pirmojo aukšto holo galima patekti į patalpą, kuri
galėjo būti sanitarinis mazgas ne tik XX a. pradžioje, bet ir sovietmečio laikotarpiu, apie tai byloja
santechnikos įrenginių likučiai ir vamzdynų konstrukcijos. Patalpos centre yra sieninė spinta, kuri
galėjo būti perėjimas į patalpą Nr. 1.7. Taip pat čia galėjo būti krosnies siena, bendra su 1.7 patalpa,
kuri atliko šildymo funkciją.
41) Klajumienė, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekoro elementai: nuo klasicizmo iki moderno. Vilniaus dailės akademijos leidykla. Vilnius:
2015. p. 54
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34A

P. Vileišio rūmų pradiniame plane panašioje patalpoje ši durų anga yra numatyta, kaip ir klozetas
ir turbūt vonia (brėžinyje nelabai aišku) bei nedidelė krosnis, kuri turėjo šildyti šią patalpą.
Autorė pateikia hipotezę, kad Vyžulionių rūmuose pirmojo aukšto reprezentacinėje sanitarinėje
patalpoje galėjo ir nebūti vonios, kadangi ši patalpa pagal gyvensenos scenarijų turėjo būti
naudojama tik svečiams gamtiniams reikalams atlikti ar nusiplauti rankoms, o maudytis vonioje derėjo
jau antrajame aukšte, skirtame šeimos gyvenamosioms patalpoms, kur taip pat yra atitinkama patalpa.

34B

GRINDYS. Sanitarinės patalpos grindys tokių pat plytelių kaip holo su mėlynų dekoratyvinių
plytelių (išsamiai aprašytos prieangio grindų analizėje) kantu pagal perimetrą, t. y. atitinka kilimo
dekoro idėją. Ties sienine spinta grindų danga smarkiai pažeista, suskaldyta ir įdubusi – nėra žinoma,
kas buvo šioje vietoje, galbūt sovietmečio laikotarpiu stovėjo sunki vonia, o gal ji buvo ir autentiškame patalpos sprendime. Vakarinės sienos dešiniajame kampe nėra plytelių – galima spėti, jog ten
buvo vamzdynas ir stovėjo kampinis unitazas.
SIENOS. Sienų apdaila yra visiškai suniokota, todėl sunku spręsti, kaip buvo sprendžiamas
drėgnos patalpos sienų klausimas. Sovietmečiu čia būta plytelių. Galbūt atlikus plytelių klijų likučių
tyrimus ir radus autentiškų medžiagų, būtų galima spėti, jog ir XX a. pradžioje čia būta plytelių, tačiau sienos galėjo būti dažytos ir dekoruotos ornamentika arba kombinuotos, kadangi grindų danga
pakankamai puošni ir atitinka šio pastato reprezentacinės patalpos statusą.
LANGAS. Langas su lenkta sąrama, dekoratyvaus autentiško rėmo, furnitūra nėra išlikusi.
Rėmas dažytas baltai, tačiau reikėtų tirti, ar tai tikrai buvo jo autentiška spalva. Palangė medinė,
autentiška, profiliuota. Aplink angokraštį nepastebėta iškilių dekoro elementų likučių.

Pav. 34. Patalpos 1.8 dabartinė buklė. Nuotr. aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m. 34A, B - fragmentai

35

36

Pav. 35. Jugendstyle muziejus. Vonios kambarys, Ryga, Latvija
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Pav. 36. Jugendstyle muziejus. Tualetas, Ryga,
Latvija

DURYS. Durys šiuo metu dažytos baltai, bet galėjo būti rusvos spalvos, dekoruotos medžio rašto
imitacija. Durų gabaritai mažesni nei kitų patalpų, kas byloja apie savotišką patalpų hierarchiją pastato vidinėje struktūroje. Kuo didesnės durys – tuo svarbesnė ir gausiau dekoruota patalpa, tai leidžia
priskirti ją prie reprezentacinės paskirties erdvių.
Tad sprendžiant iš durų dydžio ir dekoro, šį sanitarinį kambarį būtų galima priskirti menkos
reprezentacinės paskirties patalpoms, tačiau jo buvimas pirmame aukšte leidžia manyti, kad ši patalpa buvo naudojama ne tik namiškių reikmėms, o tai reiškia, kad ji galėjo turėti ypatingą dekorą, apie
ką byloja ir grindų raštas, sutampantis su centrinio holo grindimis. Jugend stiliaus muziejuje Rygoje
rekonstruotas panašaus, gal kiek ankstyvesnio laikmečio sanitarinis kambarys (35, 36 pav.) įrodo,
kad sienos tikrai galėjo būti tapytos. Tačiau tyrinėjant įvairius to laikmečio santechnikos ir dekoro
katalogus (37 pav.) galima matyti, jog tuo metu patalpoje tikrai galėjo būti įrengti visi sanitariniai
patogumai ir galėjo būti naudojamos įvairiausios apdailos medžiagos. Kadangi Vyžulionių rūmų sanitarinė patalpa yra pakankamai didelė – ten galėjo tilpti nemažai sanitarinių įrenginių, tokių kaip bidė
ar kita įranga.
Patalpa 1.7. (3 pav.). Iš pirmojo aukšto paradinio prieangio patenkama į patalpą, kuri yra
kairėje, užlipus laiptukais. Patalpos paskirtis kol kas nėra žinoma, tačiau matyti, kad patalpa pasižymi
neįmantriu dekoru, spėjama, jog tai galėjo būti garderobinė arba kabinetas.
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GRINDYS. Grindų danga – medinis parketas, sudėtas prancūziška eglute (chevron) (38 pav.). Šiuo
metu ant parketo matomi dažų likučiai, tačiau galima spėti, jog paviršiaus apdaila buvo kitokia. Grindys
greičiausiai buvo vaškuotos ar aliejuotos. Aptikta stačiakampė krosniavietė. Grindjuostės medinės, tačiau
labai prastos būklės, ir sudėtinga nusakyti jų laikotarpį, gali būti sovietmečio.
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SIENOS. Polichromijos neaptikta, tačiau yra matoma nemažai uždažymo sluoksnių, todėl lieka galimybė, jog čia būta negausiai dekoruotų sienų arba tapetuota.
DURYS. Durys paprastesnės, viršdurio nėra, tačiau jo pėdsakai matomi, galėjo būti
medžio tekstūros imitacija. Furnitūra neišlikusi, išskyrus vyrius.

dekoruotos

LANGAI. Langai arkinėmis sąramomis, autentiškais rėmais ir furnitūra. Palangės taip pat
tentiškos, plačios, profiliuotos, medinės.

au-

LUBOS. Lubos dekoruotos nesudėtingo ornamento gipsatūra, nėra aptikta tapybos likučių, tačiau
lubos galėjo turėti spalvą ir minimalią polichromiją (38 pav.).
Apžvelgę šios patalpos interjero sudėtį, galime daryti prielaidą, kad ši patalpa nebuvo skirta reprezentacijai, bet atliko gana svarbią funkciją (nebuvo pagalbinė, kadangi yra minimalus lubų
dekoras). Parketo buvimas taip pat gali pagelbėti nustatant patalpos paskirtį – tai rodo, jog šiame kambaryje nebūdavo
daug žmonių – galbūt atradus šio pastato dokumentaciją išaiškėtų, jog čia buvo įrengtas kabinetas, kadangi
pastato savininkas buvo teisininkas – jis tikrai galėjo priiminėti interesantus ir gyvendamas vasarvietėje,
todėl turėjo poreikį įsirengti kabinetą ne namo gilumoje, bet fasadinėje dalyje, kur per langą galima matyti
ateinančius žmones.

Pav. 37. JAV Sanitarinės įrangos katalogo fragmentas, 1905 m.
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38A

Supraporto pėdsakai liudija, kad čia būta svečių lankomos patalpos, todėl jos prieigos tikrai yra reprezentacinio pavidalo. Išanalizavus turimus duomenis, galima daryti išvadą, jog čia greičiausiai buvo
pono Vrublevskio teisininko kabinetas. Patalpos dispozicija pastato plane leidžia priimti interesantus jiems
nepatenkant į namo pagrindines patalpas, o sienų ir lubų dekoras (gana kuklus), norint sukurti rimtą darbinę atmosferą, parinktas neutralus ir neerzinantis.
Patalpa 1.6. (3. pav.). Ši patalpa veidrodiškai atkartoja patalpą Nr. 1.8, tačiau šioje aptinkama jau
kiek kitokia interjero situacija. Čia stiuko dekoras gerokai prabangesnis ir yra aiškiai matoma lubų tapyba.

39B

39C

GRINDYS. Patalpoje aptiktas eglute sudėtas parketas (parketinės eilutės plotis 33 cm, lentutė – 39x8
cm, sudėta 45 laipsnių kampu), išoriškai identiškas patalpoje Nr. 1.8 esančiam parketui, tačiau smulkesnių
parketlenčių (42 pav.). Lygiai toje pačioje vietoje aptikta ir stačiakampė krosniavietė.
DURYS. Durys identiškos patalpos Nr. 1.8 durims, su supraporto pėdsakais (41 pav.) virš durų, vedančių į prieangį, profiliuotais apvadais matomas ir dekoruoto apvado pėdsakas. Patalpoje taip pat įrengta
sieninė spinta, kurios viduje aptikta angokraščių apdaila, kas leidžia spręsti, jog ten būta durų į svetainę,
virš durų yra supraportas (43 pav.), tačiau jis yra uždažytas ir nėra galimybės nustatyti, ar jis buvo tapytas,
ar kitaip dekoruotas, yra išlikusi gipso lipdyba.

Pav. 38. Patalpos Nr. 1.7 grindys. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2017 m.
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LANGAI. Identiški patalpos Nr. 1.8 langams, palangės, furnitūra analogiškai tapačios, aptiktas vienas
autentiškas lango užraktas (40 pav.).
43

LUBOS. Gausiai dekoruotos, vietomis nukritus sovietmečio dažams matoma simetrinė kompozicija, kampuose matomi skirtingų trofėjų natiurmortai. Kol tapyba nėra visiškai atidengta, iš matomų fragmentų nėra galimybės nustatyti kitų kompozicijos elementų. Centrinėje lubų dalyje matoma
baliustrada ir dangus, tarsi žiūrėtume iš altanos į viršų. Tokia kompozicija gana tipinė
XIX a.
interjeruose, o kadangi Vyžulionių rūmuose gausu eklektiško istorizmo požymių, galima teigti, jog
lubų tapyba ir šiame kambaryje yra tipinė ir būdinga laikmečiui. Matomi tapybos fragmentai ant
visų lubų, todėl tikėtina, jog kiekviename kampe yra vis kitokia kompozicija. Lubose išlikęs kablys
šviestuvui pakabinti panašus į autentišką. Lubų apvadas dekoruotas gausia lipdyba, greičiausiai jos
būta polichromuotos, karnizas taip pat profiliuotas su lipdybos elementais. Karnizo lipdiniai šiek tiek
primena Vileišio rūmų karnizo kompoziciją (18, 39 pav.).

39

SIENOS. Šiuo metu sienos dengtos daugybe sluoksnių vėlesnių uždažymų, tačiau iš išlikusio
patalpos dekoro galima spėti, jog sienos tikrai turėjo būti dekoruotos tapyba ir galėjo būti dengtos
mediniais paneliais.
Apžvelgus šios patalpos interjero dekoro likučius galima daryti išvadas, jog šis kambarys taip
pat buvo reprezentacinis, o kadangi čia buvo įrengtas perėjimas iš svetainės, gali būti, kad tai buvo
vyriškoji reprezentacinė patalpa, kuri buvo naudojama esant būriui svečių kaip rūkomasis ar
biliardinė. Dekoro gausa, supraportai virš durų ir kokybiškai ištapytos lubos byloja apie viešąją patalpos paskirtį. Vaizdas pro langus – į paradinį kiemą bei į parką – taip pat rodo, kad tai buvo ne buitiniam šeimos naudojimui skirta patalpa. Patalpos vyriškąją paskirtį parodo atsivėrusios lubų tapybos
siužetas su karinės atributikos elementais.
Patalpa 1.3. (3 pav.). Patalpa savo išplanavimo principu ir dispozicija atitinka Vileišio rūmų
valgomojo patalpą, todėl nutarta ir šiam kambariui priskirti valgomojo funkciją.
GRINDYS. Patalpos autentiškos grindys neaptiktos, yra lentų juodgrindės, tačiau turint omenyje
plano simetriškumą ir patalpos paradinę, reprezentacinę paskirtį (čia galėjo būti valgomasis), galima
spėti, kad ten galėjo būti parketas (42 pav.).
Pav. 39. Patalpa 1.5. Lubos. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m. 39A - lubų fragmentas.
39A

SIENOS. Sienos dengtos keliais sluoksniais vėlesnių laikotarpių sdažų, tačiau yra versija, jog
rūmų gyvavimo laikotarpiu būta antrojo tapybos sluoksnio, kadangi vietomis nesutampa langų
angokraščių ir sienų tapybos turinys (44, 45 pav.). Sienų apačioje aptikti tapytiniai paneliai – medžio
imitacija. Sienų viršuje – tapytas frizas. Tapybos tema – miškas, gamtos motyvai, o angokraščių tematika – pergolė, sodas (47 pav.), iš to galima spręsti, kad autentiškajame valgomojo interjere sienos
galėjo būti ištapytos pergolės motyvais, juolab vynuogių lapų ir kt. ankstyvesnės tapybos stilistika
sutampa su vyriškosios patalpos lubų tapybos stilistika, kadangi ten aptinkami lygiai tokie patys
motyvai ir kitokie elementai. Galima spėti, jog naujai pastatyti rūmai buvo puošti pagal to laikmečio
katalogus. Angokraščių apatinėje dalyje aptinkami tapybos su medžio imitacija pėdsakai (45 pav.).
Angokraščių apipavidalinimo altitudė, ko gero, leistų nustatyti ir sienų panelių imitacijos užbaigimo
altitudę.
Vietinių gyventoju teigimu, Marija Vrublevska buvo ištapiusi visą rūmų interjerą, tačiau šiuo
metu sunku būtų tai nustatyti nesant išsamių polichromijos tyrimų. Tačiau atlikusi žvalgomuosius
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45

40

42

44

Pav. 44. Patalpa 1.3. Angokraštis. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
Pav. 40. Patalpa 1.6. Autentiškas
lango užraktas. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.
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Pav. 42. Patalpa 1.6. Parketas.
Nuotr. aut. Veronika Žvirblė,
2019 m.
43

45

Pav. 45. Patalpa 1.3. Angokraščio fragmentas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė,
2019 m.
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Pav. 41. Patalpa 1.6. Supraporto ir
dekoro pėdsakai virš durų. Nuotr. aut.
Veronika Žvirblė, 2019 m.
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Pav. 47. Patalpa 1.3. Angokraščio
fragmentas. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.
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Pav. 43. Patalpa 1.6. Supraportas. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.
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Pav. 46. Patalpa 1.3. Viršduris su
tapyba. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė,
2019 m.
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Pav. 50. Patalpa 1.4. Keliais
tonais šviesesnis antrasis ochros
atspalvis. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.

Pav. 52. Vileišių rūmų paradinė laiptinė.
Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
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Pav. 51. Laiptinė L1. 51A - I a.
fragmentas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
51A

53

Pav. 53. Vileišių rūmų palangė. 53A
- Vyžulionių rūmų pakopa. Nuotr. aut.
Veronika Žvirblė, 2019 m.
53A

Pav. 49. Patalpa 1.4. Pirminė sienų
spalva. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė,
2019 m.
46

DURYS. Durys iš paradinio holo neturi supraporto iš valgomojo pusės (46 pav.), o tik tapytą
frizą, tai leidžia darsyk suabejoti valgomojo sienų tapybos vienalaikiškumu. Atlikus tyrimus, greičiausiai būtų rasta supraporto pėdsakų valgomajame. Kitos durys, vedančios į patalpą Nr. 1.2 (3 pav.),
yra paprastesnio dekoro, kas aiškiai byloja apie patalpos Nr. 1.2 pagalbinę paskirtį. Laukujos durys
skirtos išeiti į parką, kur būta mažesnės terasos (dabar priestatas), – pavalgę ponai galėjo iš karto,
nepereidami kitų patalpų, išeiti pasigrožėti ežeru, pakvėpuoti grynu oru ir pasivaikščioti parke. Šių
durų dabar nėra, kadangi pakeistas patalpų išplanavimas, pastatytas priestatas, tačiau atkuriant galima
būtų naudotis paradinio įėjimo durų pavyzdžiais.
LANGAI. Langai su arkinėmis sąramomis, analogiški kitiems arkiniams pastato langams.
LUBOS. Lubų tapybos neaptikta, tačiau turint omenyje patalpos paskirtį ir sienų apipavidalinimą, tikėtina, kad lubos taip pat buvo labai puošnios ir išskirtinės.

Patalpa 1.2. (3 pav.). Sprendžiant iš rūmų pirmojo aukšto plano ir kuklaus dekoro (tik lubų
apvadai), ši patalpa turėjo būti pagalbinė, spėjama, jog serviravimo. Tokia versija iškelta nagrinėjant
patekimo kelius iš virtuvės į valgomąjį: kadangi holas yra skirtas pobūviams ir svečių
pasivaikščiojimui – iš virtuvės, buvusios rūsyje, maždaug po valgomojo patalpa, patekti į valgomąjį patogiai
galima tik per juodosios laiptinės duris, vedančias į serviravimo patalpą, o iš serviravimo patalpos
pro mažiau puošnias duris valgiai įnešami į valgomąjį. Tokia patalpos paskirtis yra minimalaus ir itin
kuklaus dekoro (paprastesnės durys be supraporto, kukli lipdyba – lygūs karnizai) priežastis.
Laiptinė L1 (3, 54 pav.). Paradinė laiptinė, kuria galėjo naudotis svečiai ir šeimos nariai.
Laiptinės sienoje yra trys fasadiniai langai, laiptinės perdanga išdėstyta ties langais su arkinėmis
sąramomis.
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Pav. 48. Patalpa 1.3. Angokraščio
fragmentas. Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.

polichromijos tyrimus, A. Kaušinienė patvirtino valgomajame ant sienų esant antro tapybos sluoksnio, kas iš dalies patvirtina versiją dėl M. Vrublevskos tapybos interjere.

GRINDYS. Pakopos suformuotos iš rusvo presuoto marmuro, o aikštelėje naudojamas toks pats
plytelių raštas kaip ir grindų kompozicijoje. Kaip matyti 52 pav., Vyžulionių rūmų laiptinė ir grindys
labai panašūs į P. Vileišio rūmų elementus, tačiau Vileišių rūmų laiptų pakopos natūralaus marmuro,
nors palangės suformuotos iš labai panašių presuoto marmuro plokščių kaip ir Vyžulionių pakopos ir
slenksčiai (53, 53A pav.). Tokie panašumai dar sykį pabrėžia šių dviejų rūmų projektų giminingumą.
TURĖKLAI. Turėklai suformuoti iš būdingų nagrinėjamam laikmečiui medžiagų: metalo ornamentinių baliasinų bei medinių profiliuotų ergonominių ranktūrių. Pirmoji pakopa didesnė ir užapvalinta (51, 51A pav.). Atlikus polichromijos tyrimą, nustatyta, jog pirminės laiptų spalvos būta
juodos su paauksuotais elementais (51B pav.).
SIENOS. Sienų danga nenustatyta. Šiuo metu sienos padengtos įvairių laikotarpių dažų sluoksniais. Yra tikimybė, kad sienų autentiška danga galėjo būti nuplauta, todėl būtų sudėtinga nustatyti
jos spalvą. Spėjama, jog sienos buvo dažytos. Sienose dviejų altitudžių langai, suteikiantys laiptinei
47

gerą natūralų apšvietimą (54 pav.).

54

LUBOS. Laiptinės lubos nenustatytų spalvų, puoštos stiuko lipdiniais (55 pav.).

Holas 2.1. Antrojo aukšto holas suformuotas atkartojant pirmojo aukšto holo formą ir funkciją. Iš
šios patalpos galima patekti į visas likusias aukšto patalpas (56 pav.). Patalpa skirta šeimai. GRINDYS.
Grindų danga identiška pirmojo aukšto holo grindų dangai. Plytelių raštas sudėtas atkartojant apačią,
tačiau krosnių pėdsakai skiriasi (59 pav.) – antrame aukšte, skirtingai nei pirmame, holo krosnys buvo
kampinės (du vnt.). Grindų dangos spalvinis sprendimas, nesant nustatyto sienų apipavidalinimo, bei
spalvinė schema gali būti naudojami atkuriant sienų spalvinę sistemą. Ant sienų išryškėję krosnių pėdsakai leidžia nustatyti krosnių aukštį, gabaritus ir apytikrę formą.

Pav. 54. Laiptinės sienos. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.

55

55A

SIENOS. Sienų danga nenustatyta, tačiau yra žinoma, jog prie laiptų būta vitražinės pertvaros.
Pasak liudininkės K. Lebionkos, pertvara buvo sudaryta iš spalvotų stikliukų. Kadangi
liudininkė nemini jokio konkretaus piešinio ar rašto, atkuriant pertvarą galima būtų spėti, jog tai galėjo
būti geometrinių formų kompozicija. Restauruojant interjerą galimas pertvaros atkūrimas-interpretacija
pagal analogus.
DURYS. Paradinę durų pusę puošia lipdybiniai supraportai (58 pav.), atkartojantys veidrodžio su
angelais (57 pav.) formas. Atliekant žvalgomuosius tyrimus, nustatyta pirminė durų danga, panaši į
dažymą imituojant medienos raštą ir vaškuotą paviršių (58A pav.). Tokia pat danga dengtos ir pirmojo
aukšto durys, langai bei palangės, todėl galima daryti prielaidą, jog viso pastato staliaus gaminiai buvo
dekoruoti vienodai.
LUBOS. Akivaizdžiai matyti, jog būta lubų dekoro (55B, 56 pav.), tačiau jis yra demontuotas (lubų
ir sienų sudūrimo kampas yra užapvalintas, galėjo būti ir tapytas frizas), ir galima tik spėti, kokio
jo būta. Atkuriant galima būtų atkartoti paradinės laiptinės lubų dekoro lipdinius arba atkurti tapytinį frizą, remiantis analogais ir katalogais (55 pav.).

55B

Pav. 55. Laiptinės lubos. 55A - II a. portalo lubos. 55B - II a. holo lubos. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
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VEIDRODIS. Atlikus žvalgomuosius polichromijos tyrimus nustatyta, jog veidrodžio rėmas tikrai buvo auksuotas ir dengtas žalio atspalvio patina (57A pav.). Šis atradimas leidžia manyti, jog ne
tik antrojo aukšto durų aprėminimai galėjo būti auksuoti, bet greičiausiai ir pirmojo aukšto dekore būta
auksavimo elementų, kadangi laiptų turėkluose taip pat aptikta auksuotų elementų, o pirmasis aukštas,
kaip reprezentacinė patalpa, tikrai turėjo būti įrengtas ne mažiau prabangiai nei antrasis aukštas ir laiptinė.
Likusios antrojo aukšto patalpos yra perplanuotos ir jose neišlikęs vidaus dekoras, neaptikta autentiškų grindų ir sienų dangų. Gali būti, kad dėl pastato paskirties (tuberkuliozės ligoninė), norint steriliai išvalyti patalpas, buvo demontuotos grindys, išplautos sienos ir nuimta lipdyba, kuri gali tapti
bakterijų kaupykla. Kadangi antrojo aukšto gyvenamosiose patalpose nėra dekoro, jos šiame darbe nenagrinėjamos. Restauruojant šias patalpas galėtų būti taikomi atkūrimo pagal analogus (atsižvelgiant į
analogiškas P. Vileišio rūmų patalpas) arba stilizavimo, pritaikymo pagal paskirtį metodai.
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Tiriant Vyžulionių dvaro rūmų išlikusį interjero dekorą buvo išanalizuotos patalpos, užimančios
apie 335 kv. m plotą pirmame aukšte ir 311 kv.m plotą antrame aukšte. Taip pat išnagrinėtas mezonine
esantis reprezentacinis kambarys, galėjęs tarnauti kaip menininko dirbtuvės.
Situacija yra gana įprasta tokio tipo ir laikotarpio statiniams – aptikta nemažai vėlesnio užstatymo atitvarinių konstrukcijų, kurias galima pašalinti restauruojant.
Atkurtas pirminis planas turi akivaizdžių panašumų su P. Vileišio rūmų Vilniuje pirminiu planu,
tai suteikia galimybę, nesant kitų versijų bei duomenų, projekto autorystę hipotetiškai priskirti Augusto Kleino architektų biurui.
Tiriant Vyžulionių rūmų interjero dekorą ir lyginant jį su kitais Vilniaus miesto bei jo apylinkių
pastatais, prieita prie išvados, kad dekoras priklauso moderno laikotarpiui, tačiau turi ir ryškių eklektizmo laikotarpio (XIX a. pab.) bruožų.

Pav. 57. II a. holo veidrodžio vieta. Nuotr. aut. Vidutė
Povilauskaitė, 2017 m. 57A - atidengtas auksuotas arba
bronzuotas veidrodžio fragmentas.

Vadovaujantis liudininkės, vietos gyventojos Kristinos Lebionkos žodžiais, nustatytas prarastų
interjero elementų (krosnių, vitražinės pertvaros) buvęs dekoras.
Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, analizuojant atkurtą planinę struktūrą, P. Vileišio rūmų
planinę struktūrą, rastus analogus, šeimos gyvenimo būdą (iš liudininkų pasakojimų), tipinę to laikmečio dvaro gyvenseną ir papročius bei išlikusius interjero dekoro elementus, nustatyta hipotetinė
įvairių patalpų paskirtis.

57A

Išnagrinėjus dekoro elementus, nustatyta, jog daugelis jų (lipdyba, grindų plytelės, parketai,
sienų dekoras, laiptai, turėklai, durys, palangės, langų furnitūra ir pan.) yra būdingi XX a. pradžios
laikotarpiui ir nėra išskirtiniai – greičiausiai įsigyti pagal katalogą masinės gamybos produktai.

Pav. 56. II a. holas. Nuotr. aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m.
58

Tiriant dvaro istoriją, nustatyti ir patvirtinti tikrieji dvaro savininkų šeimos duomenys – paneigta,
jog kadaise dvaro savininkė buvo Kristina Vrublevska.

Išlikę nemažai autentiško dekoro, o neišlikusį galima atkurti remiantis rūmuose esančiais analogais arba analogiškų pastatų ar to laikmečio kataloguose rastais dekoravimo sprendimais.
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Išskirtiniai rūmų interjero bruožai:
• ypatingas interjero romantizmas bei angelų atvaizdų gausa;
• gana retai aptinkama vitražo pertvara (gyventojos liudijimas ir pertvaros laikiklių pėdsakai);
• galimai B. Vrublevskio dukters Marijos savarankiškai ištapytos sienos valgomajame ir kai
kurių supraportų tapyba.
58A

59A

Pav. 59. II a. holo
krosniavietė. Nuotr.
aut. Vidutė Povilauskaitė, 2017 m.
59A - krosnies pėdsakai ant sienų IIa. hole.
Nuotr. aut. Veronika
Žvirblė, 2019 m.

Pav. 58. II a. holo durų
supraportas. Nuotr. aut.
Vidutė Povilauskaitė,
2017 m. 58A - atidengtas
II a. durų autentiškas
dažymas. Nuotr. aut. Veronika Žvirblė, 2019 m.
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SANTRAUKA
Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros Interjero restauravimo programos magistrantės Veronikos Žvirblės baigiamajame darbe „Vyžulionių dvaro (Vilniaus raj.) interjero dekoro
elementų specifikos teorinė analizė“ gvildenamos dvarų pastatų atgaivinimo problemos ir analizuojamas iš dalies išlikęs Vyžulionių dvaro rūmų interjeras, siekiant parengti optimalų interjero restauravimo projektą.
Nustačius pastato plano panašumus su P. Vileišio rūmais Vilniuje, keliama hipotezė, jog
Vyžulionių dvaro rūmai galėjo būti to paties architekto darbas. Dėl tos priežasties atkreipiamas dėmesys
į analogiškus dekoro elementus bei pagal analogijas ir dekoro pobūdį bandoma identifikuoti patalpų
paskirtį.
Darbo tikslas – nustatyti Vyžulionių dvaro rūmų interjero ypatumus analogų kontekste.
Darbe nagrinėjama rūmų istorija, nagrinėjami analogų statybiniai brėžiniai ir ikonografiniai šaltiniai. Siekiant nustatyti įvairių patalpų paskirtį, tiriama profesoriaus Bronislovo Vrublevskio ir jo
šeimos istorija, gyvenimo būdas. Analizuojami analoginių pastatų interjero dekoro elementai ir nustatomi jų bendri bruožai.
Pagrindiniai tiriamojo darbo ištekliai yra Vyžulionių dvaro interjeras ir išlikę XX a. pradžios
Vilniaus pastatų dekoro elementai arba jų vaizdai ikonografinėje medžiagoje (istorinėse nuotraukose
ir pan.).
Tyrimui buvo pasirinkti šie metodai: empirinių duomenų rinkimo metodas, lyginamasis,
nografinis ir empirinis metodai.

iko-

Pirmoji baigiamojo darbo dalis yra istorinio, apžvalginio pobūdžio, o kitos dėstymo dalys – menotyrinė analizė.
Darbą sudaro įvadas, dvi dėstymo dalys ir išvados. Įvade pristatoma darbo problema, tikslas,
uždaviniai, apžvelgiami naudojami šaltiniai ir literatūra.
Pirmojoje dėstymo dalyje aprašoma Vyžulionių dvaro rūmų būklė ir atliekama pastato istorinė apžvalga. Antroji dalis skirta analogiškų rūmų interjerų dekoro analizei. Čia aptariami pasirinkti
dvarai, tiriami jų interjerų elementai, nustatomi ir palyginami bendri bei išskirtiniai bruožai.
Tiriant Vyžulionių dvaro rūmų išlikusį interjero dekorą buvo išanalizuotos I ir II aukšto
reprezentacinės patalpos ir prieita prie išvados, jog situacija yra gana įprasta tokio tipo ir laikotarpio
statiniams, aptikta nemažai vėlesnio užstatymo atitvarinių konstrukcijų, kurias galima pašalinti restauruojant.
Bandomas atkurti pirminis pastato planas. Nustatytas jo akivaizdus panašumas su P. Vileišio
rūmų pirminiu planu, projekto autorystė hipotetiškai priskirta Augusto Kleino architektų biurui.
Tiriant Vyžulionių rūmų interjero dekorą ir lyginant jį su kitais Vilniaus miesto bei jo apylinkių
pastatais, prieita prie išvados, kad dekoras priklauso moderno laikotarpiui, tačiau turi ir ryškių eklektizmo laikotarpio (XIX a. pab.) bruožų.
Tiriant dvaro istoriją, nustatyti bei patvirtinti tikrieji dvaro savininkų šeimos duomenys –
neigta, jog kadaise dvaro savininke buvo Kristina Vrublevska.

pa-

Nustatytas prarastų interjero elementų (krosnių, vitražinės pertvaros) galimas dekoras. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, analizuojant atkurtą planinę struktūrą, P. Vileišio rūmų
planinę
struktūrą, rastus analogus, šeimos gyvenimo būdą (iš liudininkų pasakojimų), tipinę to laikmečio
dvaro gyvenseną ir papročius bei išlikusius interjero dekoro elementus, nustatytahipotetinė įvairių
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patalpų paskirtis, sienų dangos, lubų dangos, galimi lipdinių dekoro praradimai. Išnagrinėjus dekoro
elementus nustatyta, jog daugelis jų nėra išskirtiniai, greičiausiai pagal katalogą įsigyti masinės gamybos produktai, būdingi Lietuvos regionui.
Išlikę nemažai autentiško dekoro, o neišlikusį galima atkurti remiantis rūmuose esamais
logais arba analoginių pastatų arba to laikmečio kataloguose rastais dekoravimo sprendimais.

ana-

Išskirtiniai rūmų interjero bruožai:
• ypatingas interjero romantizmas bei angelų atvaizdų gausa;
• gana retai aptinkama vitražo pertvara (gyventojos liudijimas ir pertvaros laikiklių pėdsakai);
• galimai B. Vrublevskio dukters Marijos savarankiškai ištapytos sienos valgomajame ir kai
kurių supraportų tapyba.
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SUMMARY
Theoretical analysis of specificity of interior decor details at Vyžulioniai Manor Estate (Vilnius region).
In the Interior Restoration Program of the Department of Monument Management of Vilnius Academy of Arts, the final thesis “Interior of Vyzulionys Manor (Vilnius District) theoretical analysis and
characteristics of decor elements” of a postgraduate student Veronika Zvirble analyses one of the most
pertinent issues of our time – the revival of the manor. The interior of the Vyzulionys Manor House is
also partly analysed in order to prepare an optimal restoration project.
Having established the similarities of the building plan with the Vileisiai Palace in Vilnius, it is hypothesized that Vyzulionys Manor could have been designed by the same architect. Due to this, attention
is drawn to the analogous elements of the decor, and by analogy and the nature of the decor, the purpose of the premises is tried to be identified.
The aim of this task is to identify the peculiarities of the interior of Vyžulionys manor in the context
of analogues.
The paper examines the history of the palace, analyses construction drawings and iconographic sources of analogues. In order to determine the purpose of various premises, the history and the way of
life of a Professor Bronislovas Vrublevskis and his family is studied. Analysis of interior decoration
elements in analogical buildings and determining their common features is performed.
The main resources used for the research are: the interior of Vyzulionys Manor and early XX century
Vilnius decoration elements of buildings or their images in iconographic material (historical photos,
etc.)
The following methods were selected for the study: empirical data collection method, comparative
method, iconographic or empirical method.
The first part of the final is of historical, reviewing nature, and the other parts of the thesis focus on
art analysis.
The work consists of an introduction, two exposition parts and a conclusion. The introduction contains the main problem, goal, tasks, and what sources and literature were used.
The first part of the exposition describes the condition of Vyzulionys Manor House and the historical
overview of the building. The second part is dedicated to the analysis of the interior decor in analogical palaces. The selected estates are discussed here, elements of their interiors are studied, common
and exceptional features are identified and compared.
When investigating the remaining interior decor of Vyzulionys manor house, representative premises
of the 1st and 2nd floors were analysed and it was concluded that the situation is quite common for
this type and period of buildings, - a number of structures was discovered that were built later and can
be removed during the restoration.
An attempt was made to restore the original building plan. There was an obvious resemblance to the
original plan of the Vileisiai House. The authorship of the project was hypothetically attributed to the
Augustine Klein Architects‘ Bureau.
Analysing the interior decoration of Vyzulionys palace and comparing it with other buildings of Vilnius city and its surroundings, it was concluded that the decor belongs to the modern era, but also has
the characteristic features of the eclectic period (late 19th century).
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When investigating the history of the manor, the real owners were established and confirmed - Kristina Vrublevska was the owner of the manor.
Lost interior decor elements were identified on stoves and stained glass partitions.
According to the research data, when analysing the restored planned structure, the original structure of the
Vileisiai Palace, analogues found, family lifestyle (from the witnesses‘ stories), typical lifestyle and traditions
of that time, and the remaining elements of the interior decoration - the hypothetical purpose of various premises, wall coverings, ceiling coatings, possible loss of stucco decor can be established. After examining the
elements of the decor, it was identified that many of them are not unique, most likely bought from a catalogue
and were mass-produced products in Lithuania.
A number of authentic decorations have remained and can be restored on the basis of existing analogies in the
palace, or the decorating solutions found in analogue buildings, or in the catalogues of that time.
Unique interior features of the palace:
•

Special interior romanticism and an abundance of angelic images;

•

Stained-glass partition walls (resident testimony and partition holder traces) are relatively rare;

•

Feasibly, dining room walls and areas above the door that have been painted by Vrublevsky‘s daughter,
Marija.

•
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1 priedas

PRIEDAI

Interviu su K. Lebionka (video ir audio failai, prodedami atskirai)
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2 priedas
Vileišių rūmų pirminiai brėžiniai
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Vileišių rūmų pirminiai brėžiniai
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2 priedas
Užutrakio dvaro restauravimo brėžinys
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