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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI   
 

 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai tapo Lietuvos valstybės problema. 

Galima sutikti, kad problema jie buvo iš pat pradžių, kai kirtosi daug nuomonių, pozicijų, argumentų. 

Buvo branduolys žmonių, dalį savo gyvenimo paskyrusių Rūmų likimo tyrimui, istorijai, archeologijai, 

neabejojusių jų atkūrimo tikslingumu, sugebėjusių duoti esminį postūmį – pradžią. Susidarė tvirtas 

ištikimų rėmėjų būrys. Buvo pradėtas Rūmų atkūrimas. Turbūt niekas neabejojo, kad šis projektas 

Lietuvos valstybei kainuos brangiai, nors ir ne taip brangiai, kaip ryškėja dabar. Nebuvo paskaičiuota, 

bet visko apskaičiuoti tikriausiai ir nebuvo įmanoma. Negalima negirdėti Valstybės kontrolės išvadų. 

Bet ir į jas turėtume pajėgti reaguoti valstybiškai. Vadinasi, – politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai 

išmintingai. Nubausti, ką teisiškai teisinga bausti. Išsiaiškinti, ką būtina išsiaiškinti. Ištaisyti, ką reikia 

ištaisyti. Susitaikyti su tuo, ko jau negalima pataisyti. Sukaupti jėgas ir nesužlugdyti valstybiškai 

svarbaus projekto, nuo kurio priklauso mūsų garbė, mūsų artimiausių kaimynų požiūris į mus.  

Nieko nėra blogiau – kaip pradėti ir neužbaigti, užmesti. Toks aplaidumas pereina ir į 

kitus darbus, sumanymus. Pereina į sąmonę. Valdovų rūmai jau pradėjo pulsuoti. Yra gražiai atliktų, 

restauruotų dalykų. Erdvės daro puikų įspūdį. Valdovų rūmų muziejus jau nuveikė nemaža svarbių 

kultūrinių darbų, įvykdė puikių projektų, išleido leidinių. Yra gera pradžia, dirba susitelkęs kolektyvas.  

Žvelkime į ateitį. Europa bendrauja, bendrauja muziejai. Reprezentacinės patalpos, o ir 

apskritai didesnės viešos erdvės, darysis vis reikalingesnės. Ir vis brangesnės.  

Tikėtina, kad turizmo keliai vis dažniau kirs Vilnių, kad Vilniaus centro trauka darysis 

vis didesnė. Turistams patrauklaus miesto senamiestis turi būti tankus, tankiai užpildytas kultūros, jos 

vietų. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai turi tapti reikšminga švietimo, kultūros, 

kultūrinio turizmo vieta, kur ir Lietuvos gyventojai, ir valstybės svečiai susitiktų ir su istorija, ir su jos 

gyva reprezentacija.  

Rūmų atkūrimas yra mūsų valios susitarti išbandymas. 

Valios nemesti pradėto darbo išbandymas. 


