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I

TRUPUTIS IŠ VILNIAUS ARCHITEKTŪROS ISTORIJOS

„Mainos rūbai margo svieto“, istorinių permainų veikiami ne mažiau keičiasi miestai. Ateina naujos 
kartos su naujais interesais, naujais gyvenimo reikalavimais, naujais estetiniais kriterijais, o neretai 
ir su snobiškomis madomis. Tai natūralu. Kiekviena istorinė epocha palieka savo laiko žymę miesto 
gatvių, aikščių išplanavime, pastatų konstrukcijose bei puošyboje. Viena epocha keičia kitą, senesnis 
architektūros stilius pamažu užleidžia vietą naujesniam. Jei nuosekliai ir harmoningai perimamos 
estetinės vertybės, viskas gerai. Tačiau likimas Vilniui pašykštėjo tokios normalios ir harmoningos 
istorinės tėkmės. Dėl nelemtos geografinės padėties Lietuvos sostinė nuolat atsidurdavo nepaliau-
jamų karų kryžkelėje, įvairių tautybių kareivių batai trypė jos gatves, bombardavo namus. Taikaus 
kūrybinio gyvenimo metus keisdavo karų ir okupacijos laikotarpiai. O karai paprastai atnešdavo 
badą, marą, po kurių išmirdavo pusė arba net daugiau miesto gyventojų. Tiek karo, tiek taikos metais 
Vilnių naikino dar vienas priešas – gaisrai, kurie neretai pelenais bei degėsių plynėmis paversdavo 
tris ketvirtadalius arba pusę miesto pastatų.

Jeigu mėgintume apžvelgti Vilniaus nelaimių grandinę, matytume, kad karai niokojo sostinę 
1360 m., 1365 m., 1377 m., 1380–1383 m., 1390 m., 1392 m., 1394 m., 1432 m., 1655–1661 m. (tada buvo 
išžudyta 25 000 gyventojų), 1693 m., 1702–1710 m., 1734–1736 m., 1769 m., 1788 m., 1794 m., 1812 m., 
1915 m., 1918–1920 m., 1939 ir 1944 metais. Vien Antrojo pasaulinio karo metais buvo sugriauta ir 
sudeginta 40 procentų mūrinių miesto pastatų. Badas ir maras negailestingai siautė mieste 1362 m., 
1419 m., 1533 m., 1544 m., 1552–1555 m., 1569–1572 m. (vien 1571 m. mirė 20 000 žmonių), 1588 m., 
1602 m., 1603 m., 1617 m., 1624–1625 m., 1627–1631 m., 1636 m., 1653 m., 1657–1659 m., 1668 m., 
1669 m., 1708–1711 m. (tada mirė 26 000 arba pagal A. H. Kirkoro duomenis – 34 000 gyventojų), 
1831 m. (choleros epidemija) ir pagaliau 1916 metais. Gaisrai naikino viską, ką žmonės dešimtmečiais 
buvo sukūrę bei pasistatę, 1377 m., 1383 m., 1386 m., 1392 m., 1394 m., 1399 m., 1419 m., 1432 m., 
1438 m., 1513 m., 1530 m., 1539 m. (sudegė du trečdaliai miesto namų), 1533 m., 1539 m., 1542 m., 
1544 m., 1557 m., 1610 m. (sudegė 4 700 gyvenamųjų namų, 10 bažnyčių, gyventojų mieste sumažėjo 
trečdaliu), 1629 m., 1650 m., 1655 m., 1700 m., 1706 m., 1715 m., 1737 m. (sudegė trys ketvirtadaliai 
miesto namų), 1741 m., 1748 m., 1749 m., 1760 m., 1770 m., 1776 m., 1778 m., 1780 ir 1944 metais1. Čia 
išvardyti tik didieji miesto gaisrai, o kur dar tie, kurie neišsiplėsdavo už vieno kvartalo ribų. Ugnis 
buvo galingas miesto raidos stabdys. Legendinis Fenikso paukštis – gerokai nuvalkiota panegirikų 
metafora – tikrai labai tinka Vilniaus likimui apibūdinti. Po kiekvieno karo ar gaisro miestas savo 
gyventojų užsispyrimo ir darbštumo dėka vėl atgydavo, suklestėdavo ir net pasipuošdavo.

1 Baliński M. Historya Miasta Wilna. Wilno, 1836. T. I. S. 25, 28, 39, 128–144, 148, 155–157, 167, 195; T II S. 14, 15, 77; Baliński M. Daw-
na Akademia Wileńska. Petersburg, 1862. P. 112–114, 180, 183, 196, 198, 210, 211, 447–499; Rękopism X. Bagińskiego Dominikanina. 
Wilno, 1854. S. 8,13, 75–76; Kraszewski J. I. Wilno. Wilno, 1840–1842. T. I. S. 41, 44, 49, 82–85, 93, 101, 137, 140, 206, 218, 237, 240, 
256–258, 283, 309, 336, 342, 347, 349; T. II. P. 39, 41, 42, 44, 81, 84, 85, 88, 89, 90–95; T. III. S. 65; Kirkor A. H. Przewodnik po Wilnie 
i jego okolicach. Wilno, 1889. S. 38–40; Jurginis J., Merkys V., Tautavičius A. Vilniaus miesto istorija. Vilnius, 1968. T. I. P. 38, 39, 45, 
54, 78, 116, 120, 164–169, 175–178, 180, 189, 194–197, 230–232, 374–380.
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Taigi Vilniaus architektūros raida nuoseklumu nepasižymi. Vilniaus architektūra vystėsi šuo-
liais, su didelėmis spragomis tarp atskirų raidos etapų. Vieno stiliaus pradai staiga dingdavo, keitėsi, 
o staiga vėl netikėtai pasirodydavo. Pavyzdžiui, Lietuvoje apskritai neturime romaninės arba prieš-
gotikinės architektūros, nors jos formų reliktai tolimesnėje istorinėje architektūros raidoje pasirodė 
labai gajūs, jų gausu visų vėlyvesnių epochų pastatuose iki XX a. imtinai. Taip pat nėra lietuviškos 
renesansinės architektūros. Apskritai į klausimą, ar buvo Lietuvoje renesansinė architektūra, iki 
šiol negalime vienareikšmiškai atsakyti. Tiesa, Žygimanto Senojo, jo žmonos Bonos ir jų sūnaus 
Žygimanto Augusto dvaruose Vilniuje dirbo daug italų architektų ir dailininkų. Kaip vertinti jų 
darbus? Ar tai renesansiniai, ar jau manieristiniai pastatai, kurie pačioje Italijoje tuo metu jau buvo 
pakeitę renesansą? XVI a. Lietuvoje dar buvo labai gajos gotikinės architektūros tradicijos, pali-
kusios pėdsakų ir čia dirbusių italų architektų kūryboje. Negi 1539 ir 1610 metų gaisrai viską be 
pėdsakų nušlavė?

Vadinasi, Vilniaus architektūros palikime šiandien turime reikalą tik su pavieniais atskirų pra-
eities epochų fragmentais bei izoliuotais elementais, kurie neleidžia susidaryti pilno stilių raidos bei 
lokalinės jų specifikacijos vaizdo. Po didžiųjų 1392 m., 1610 m., 1737 m., 1748 ir 1749 metų gaisrų se-
nasis Vilnius buvo praktiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus. J. I. Kraševskis, keturių tomų Vilniaus 
istorijos (iki 1750 m.) autorius, su širdgėla rašė: „Vilnius per šiuos gaisrus visais atžvilgiais daug ir 
labai daug ko neteko. Senajame mieste liko vos keli pastatai, turintys senovės bruožų. Naujuoju stiliu-
mi atstatyti namai šiandien mums nieko nesako, nieko neprimena. Veltui akis ieškotų formų, kurios 
nukeltų mus į praeitį. Negrabi taisytojų ranka prilipdė naujų priedų ir papuošalų, kuriais sunaikino 
pastato charakterį. Vėliau iškilo daug gražių rūmų, bet senasis Vilnius, Jogailaičių Vilnius, kurio 
liekanų dar buvo gali pamatyti prieš gaisrus, – visiškai dingo. Gal dabar Vilnius gražesnis, bet tai 
jau ne anas senasis miestas. Norėdamas rasti paminklais ir įvykiais pagarsėjusias vietas, turi gerokai 
paklaidžioti, nes greitai jų apskritai neliks nė ženklo. Po gaisrų atstatant mūrus, dar buvo nesunku 
palikti senąsias jų formas, tačiau to vengė tie, kas svajojo apie itališkąją (klasicistinę) architektūrą ir 
senąją Katedrą bei Rotušę perdirbo į bereikšmius pastatus.“2

Taigi nepaprastai svarbu pasitelkti kiek galima daugiau autentiškų ikonografinių visų istorinių 
epochų dokumentų, kuriuose užfiksuoti kai kurie paminklai arba jų fragmentai, – piešinių, brėžinių, 
graviūrų ar paveikslų. Tokie dokumentai nepaprastai svarbūs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir dabartinės Lietuvos architektūros istorikams, o juo labiau praktikams – architektūros paminklų 
restauratoriams, kurie šiandien darbuojasi.

Šiame leidinyje stengtasi pateikti visą žinomą, prieinamą ir vertingą ikonografinę medžiagą, susi-
jusią su jau nebeegzistuojančiais Vilniaus architektūros paminklais bei tais pastatais, kurie ilgainiui 
vėlesnių savininkų ar vartotojų buvo rekonstruoti, perstatyti, pakeisti arba papildyti naujomis formo-
mis. Taigi atrenkant Vilniaus vaizdus, nepaisyta meninio kūrinio vertingumo, o daugiausia dėmesio 
skirta dokumento autentiškumui, pažintinei ikonografinei vertei. Primityvūs ir kartais nemokšiški 
Juozapo Oziemblausko, Marcelino Januševičiaus ir panašių diletantų piešiniai padeda atsekti ne vie-
ną vertingą bruožą ar detalę, kurių kiti, nors meniškai vertingesni dailės kūriniai, neužfiksavo.

2 Kraszewski J. I. Wilno... T. II. P. 96–97.

4

Neatpažinta gatvė. 1834. 
CVKIA, f. 349, ap. 8,1. 321–
368. 1834 m. Vilniaus gatvių 
išklotinės (toliau – 1834 m. 
išklotinė)

Unrecognized Street. 1834. 
CSVVHA, fund 349, file 8, 
pp. 321–368. 1834 drafts 
(drawings) of Vilnius streets; 
below: 1834 drafts
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Vilniaus gatvių sistema formavosi natūraliai, atsitiktinai, pagal senuosius 
kelius, ėjusius pro Vilnių iš vakarų į rytus, iš pietų į šiaurę, per Vilnelės su-
neštą Neries brastą. Miestui būdinga trikampė gatvių tinklo sistema, susida-
riusi aplinkui trikampę turgaus aikštę miesto centre. Šią sistemą sudarė trys 
pagrindinės arterijos: Pilies didžioji, Subačiaus, Vokiečių gatvės su Vilijos 
gatvės tąsa ir Trakų–Panerių kelias į vakarus bei šalutiniai skersgatviai, kir-
tę šias arterijas. Pagrindinė miesto ašis buvo Pilies didžioji gatvė, jungianti 
pilį su turgaviete bei Rotuše ir toliau vedanti iki Medininkų vartų. Vilniaus 
gatvės buvo siauros, vingiuotos – priklausomai nuo to, kaip per nelygią ar 
pelkėtą vietovę buvo išmindžioti takai ar išvažinėti keliai. Tam tikrą tvarką 
mieste įvedė tik Žygimanto Senojo 1536 m. rugsėjo 9 d. įsakymas miesto ma-
gistratui namus statyti viena eile „pagal virvę“ ir prie miesto sienos palikti 
tuščią ruožą sargybiniams laisvai vaikščioti, už sienos tas ruožas turėjęs siek-
ti 40 sieksnių (76 m).3

Vilnius, kaip klestinti feodalinės Lietuvos sostinė, pasižymėjo turtinga, 
jos socialinę struktūrą atitinkančia architektūra. Feodalų rūmai, bajorų dva-
rai, bažnyčios, vienuolynai, turtingų pirklių namai ir amatininkų nameliai 
bei lūšnos, neišskirstyti po atskirus kvartalus, o sumišę tarpusavyje, sudarė 
spalvingą mozaiką. XVII a. buvo priskaičiuojamos dvidešimt penkios dide-
lės didikų rezidencijos, daugiausia sutelktos senamiestyje: Pilies didžiojoje, 
Vokiečių, Dominikonų ir Trakų gatvėse (pastarosios dvi gatvės turėjo ir kitą 
pavadinimą – dėl kilmingų gyventojų jos buvo vadinamos Senatorių gatve). 
Prašmatniausius rūmus turėjo Astikai, Chodkevičiai, Gosievskiai, Glebavi-

čiai, Goštautai, Kiškos, Oginskiai, Pacai, Pociejai, Radvilos, Sanguškos, Sapiegos, Sluckiai, Valavičiai, 
Zenkavičiai ir kt. Kai kurie jų valdė kelias rezidencijas, sakykime, Sapiegos – keturias, o Radvilos net 
devynias, turėjo savas jurisdikcijas. 1790 m. Vilniuje buvo jau 32 tokios rezidencijos, o tarp jų savi-
ninkų aptinkame ir naujų pavardžių: Abramavičių (2 rūmai), Bžostovskių, Goreckių, Hilcenų, Kar-
pių, Lopacinskių (3 rūmai), Masalskių, Nagurskių, Pliaterių, Pšezdzeckių, Sulistrovskių, Sluškų, Tiš-
kevičių (3 rūmai), Tyzenhauzų, Vankavičių, Žagelių, Žabų ir kt. XVIII a. rezidencijas pradėta statyti 
miesto pakraščiuose ir priemiesčiuose: Antakalnyje, Lukiškėse, Markučiuose, Paplavose, Šnipiškėse, 
Užupyje, Verkiuose, Žvėryne. Šalia rezidencijų įrengiami vešlūs parkai. Kiekvienas didikas stengėsi 
pralenkti kaimyną savo rezidencijos didingumu, puošnumu, architektūros įmantrumu, parkų er-
dvumu ir jų užsienietiškais augalais – medžiais, krūmais, tropiniais vaismedžiais šiltadaržiuose ir 
pan. Deja, būtent didikų rezidencijoms likimas buvo itin negailestingas: jos pirmiausia buvo perdirb-
tos į kitos paskirties patalpas (lentpjūves, alaus ir degtinės daryklas, ligonines, kareivines). Iš tų gro-
žybių ir prabangos iki mūsų dienų nieko neliko, nebent sužaloti mūrai ir deformuota architektūra.

Likimas nelepino ir bažnyčių, nors jos tvirčiau atsilaikė prieš viską naikinantį laiką. Jų išlakūs 
bokštai pagyvino miesto siluetą vertikaliais akcentais, o fasadai puošnumu rungtyniavo su feodalų 
rezidencijomis. Bažnyčių architektūra bene daugiausia atspindi Vilniaus senovę ir grožį. Senųjų sti-
lių bruožai joje pinasi su naujai kuriamais stiliais, senosios formos su naujomis. Bažnyčios Vilniuje 
statomos jau nuo Gedimino laikų, kai 1323 m. Žemutinėje pilyje pranciškonų misijai buvo išmū-
ryta nedidelė Šv. Onos koplyčia4, o po metų vokiečių pirkliams ir amatininkams pastatyta medinė 
Šv. Mikalojaus bažnyčia (mūrinė 1382–1387 m.)5. Dar prieš Lietuvos krikštą 1387 m. Aukštutinėje 
pilyje pastatyta Šv. Martyno bažnyčia, likviduota 1500 m.6 1387 m. pastatyta ir vyriausioji vyskupijos 

3 Baliński M. Historya Miasta Wilna... T. II. P. 70–73.
4 Gedimino laiškai. Vilnius, 1966. P. 15, 31, 45, 53, 131.
5 Semkowicz W. Hanul, namiestnik wileński (1381–1387). Ateneum Wileńskie. Wilno, 1930. Z. 1–1; Preuschoff J. A. Universitas Vil-
nensis... Vilnae, MDCCVII. F. 81v.
6 Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon dioeceseos vilnensis (toliau CDECnDV). Kraków, 1948. Vol. I. Nr. 4. P. 10; Nr. 369. 
P. 432.

5

Holeris. Kiemas su arkomis. 
1916 m. Holler A. Wilna. 12 
farbige Bilder. Wilna, 1917. 
il. 7

Holler. Yard with Arches. 1916. 
Holler A. Wilna. 12 farbige 
Bilder. Wilna, 1917. ill. 7
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bažnyčia – Katedra7, vėliau daug kartų perstatinėta ir dabartinį vaizdą įgi-
jusi 1782–1801 m.; 1421 m. išmūryta Pranciškonų bažnyčia8; 1386–1426 m. – 
Šv. Jono bažnyčia9. Įvairiose miesto vietose ir priemiesčiuose pastatyta daug 
kitų bažnyčių: Dominikonų, arba Šv.  Dvasios, bažnyčia (įsteigta 1441  m., 
mūrinė 1501 m., dabartinę išvaizdą įgijusi 1770 m.)10, Bernardinų bažnyčia 
(įsteigta 1469 m., mūrinė 1501–1520 m.)11, Šv. Onos bažnyčia (1495–1500 m.)12, 
Marijos Magdalietės bažnyčia (1527 m., nugriauta 1818 m.)13, Marijos Sniegi-
nės, vėliau pavadinta šv. Jurgio vardu, bažnyčia (1506 m., rekonstruota apie 
1775 m.)14, Švč. Trejybės bažnyčia (1336 m.), Šv. Kryžiaus koplyčia (1543 m.), 
po šimto metų įjungta į Bonifratrų vienuolyno mūrus15, Šv. Barboros bažny-
čia (1551–1571 m., nugriauta 1662 m.)16, Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia (medi-
nė 1594 m., mūrinė 1668–1688 m.)17, Šv. Mykolo bažnyčia (1595–1625 m.)18, 
Aukštųjų Panerių koplyčia (1597  m.)19, Šv.  Stepono bažnyčia (1600  m.)20, 
Šv. Kazimiero bažnyčia (1604–1611 m., rekonstruota 1757 m., 1832 m. pa-
versta Šv. Nikolajaus soboru, 1864 m. vėl perdirbta)21, Šv. Kotrynos bažnyčia 
(1622 m., rekonstruota 1744–1752 m.)22, Šv. Ignoto bažnyčia (1622 m., 1794 m. 
pritaikyta kareivinėms)23, Šv.  Jokūbo ir Pilypo bažnyčia (medinė 1624  m., 
mūrinė 1737 m.)24, prie Katedros pristatyta Šv. Kazimiero koplyčia (1624–
1636 m.)25, Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia (1625 m., perdirbta į gyvena-
mąjį namą 1817 m.)26, Visų Šventųjų bažnyčia (1626–1631 m., jos interjeras 
rekonstruotas apie 1760 m.)27, Bonifratrų bažnyčia (1635 m.)28, Šv. Teresės bažnyčia (1636–1658 m., 
jos vidus pertvarkytas apie 1760 m.)29, Karmeličių, arba Šv.  Juozapo, bažnyčia (1638 m., nugriauta 
1878  m.)30, Šv.  Baltramiejaus bažnyčia (medinė 1644  m., vėliau mūrinė, kelis kartus perstatyta)31, 
Kalvarijos bažnyčia (medinė 1664 m., mūrinė 1755–1772 m.)32, Aušros vartų Marijos koplyčia (medi-
nė 1671 m., mūrinė 1729 m., rekonstruota 1829 m.)33, Augustinų bažnyčia (medinė 1675 m., mūrinė 

7 Ten pat. Nr. 1–2. P. 1–9.
8 Kraszewski J. I. Wilno... T. II. P. 305; Jan ze Sliwina [A. H. Kirkor]. Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno, 1856. P. 69: Kur-
czewski J. Biskupstwo wileńskie. Wilno, 1911. P. 167.
9 VUB, f. 57, ap. 855, b. 2.
10 CDECnDV. Vol. l. Nr. 39. P. 68; Nr. 76. P. 106–107.
11 Ten pat. Nr. 158–159. P. 196–199; Nr. 164. P. 303–305.
12 Drėma V. Iš Vilniaus architektūros istorijos. Šv. Onos bažnyčia. Katedra. Vilnius, 1990.
13 MAB, VKF-444/1, l. 107; MAB, VKF-770, l. 17.
14 Liber Magistralis Ecclesiae S. Georgij. Vilnae, 1677 (MAB, f. 43, b. 1637, 1. 4–51).
15 Baliński M. Historya Miasta Wilna.
16 Sledziewski P. Kościół św. Anny-św. Barbary intra muros castri Vilnensis. Ateneum Wileńskie. Wilno, 1934. R. IX. P. 7–13,19–13.
17 Regestra wydatków... na murowanie kościoła... przez Xdza Benedykta Samotulskiego (VUB, b. A-Z446, 1. 3–111).
18 Kraszewski J. I. Wilno... T. II. P. 331–346. Zaborski W. Kościół św. Michała w Wilnie. Kwartalnik Litewski. Wilno, 1911.
19 MAB, VKF-449, l. 311. 
20 MAB, f. 43, b. 8971, l. 18; b. 8975,1. 18; VUB, f. 4, b. A-4113, l. 1–18.
21 CVIA, f. 694, ap. 1, b. 3511, l. 1–18; MAB, VKF-450, l. 40–43, 135,185.
22 Chodźko D. Kościół i klasztor panien benedyktynek w Wilnie. Pamiętnik religijno-moralny. 1858. Nr. 5. S. 481–514.
23 Maskvos centrinis valstybinis senųjų aktų archyvas, f. 2188, ap. 1, b. 8, l. 1–17.
24 Kirkor A. H. Przewodnik po Wilnie... P. 173–176.
25 Mikocka K. Nowe materiały dotyczące budowy kaplicy św. Kazimierza w Wilnie. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. 1981. Z. 
3–4. P. 237–246.
26 Rostowski S. Lituanicarum Soc. Jesu Historiarum Provincialum... Vilnae, 1768. P. 303, 310; MAB, f. 43, b. 1308, 1. 1–17.
27 CVIA, f. 604, ap. 1, b. 4969, l. 1–15 (1884 m. inventorius).
28 MAB, VKF-1633, l.3; VKF-1058, l.1–55.
29 Drėma V. Twórcy kościoła św. Teresy w Wilnie. Biuletyn Historii Sztuki. 1976. Nr. 4. P. 297–298.
30 Uzięblo L. Pamiątki po „Bosaczkach“. Życie ilustrowane. Wilno, 1908. Nr. 30. P. 239–240.
31 Dzieje Dobroczynności... Wilno, 1818. Nr. 9. P. 94–95.
32 CVIA, f. 1135, ap. 3, b. 14,1. 13 (Baliński M. Kalwarya).
33 Ten pat, 1. 18–10 (Baliński M. Ostra Brama).

6

B. Jamontas. Kiemas su 
arkomis. 1930 m. Kartonas, 
tempera. VNM, inv. Rys. Pol. 
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1746–1768 m., 1842 m. paversta Šv. Andriejaus cerkve)34, Trinitorių bažnyčia (1693–1716 m.,1864 m. 
perdirbta į Šv. Michailo cerkvę)35, Misionierių bažnyčia (1695–1730 m., bokštai ir prieangis pristatyti 
apie 1750 m.)36, Trinapolio bažnyčia (1695–1703 m.,1832 m. paversta cerkve)37, Marijos Teresės baž-
nyčia (medinė 1701 m., mūrinė 1739 m., sugriuvo 1847 m.)38, Šv. Roko koplyčia (1713 m., 1796 m. per-
dirbta į gyvenamąjį namą)39, Šv. Rapolo bažnyčia (1715–1725 m., 1832 m. paversta karinių reikmenų 
sandėliu)40, Vizitiečių, arba Jėzaus Širdies, bažnyčia (1717–1737 m., 1864 m. paversta Marijos Magda-
lietės cerkve)41, Pijorų bažnyčia (pradėta statyti 1756 m., 1803 m. perdirbta į gyvenamąjį namą)42, Ge-
rojo Patarimo bažnytėlė (1910 m.), Jėzaus Širdies bažnyčia (pradėta statyti 1913 m., nebaigta, 1960 m. 
perdirbta į Statybininkų rūmus), Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia (1730 m.).

34 Kraszewski J. I. Wilno... T. II. S. 585–593.
35 X. T. K. Założenie, dokończenie tudzież stan obecny kościoła Pana Jezusa na Antokolu. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno, 
1841. T. zo. P. 81–84.
36 Kuryer Wileński. 1863.IX.19. Nr. 110. P. 3.
37 VUB, f. 57, ap. B53, b. nu, lapai nepaginuoti.
38 Rogala-Zawadski T. Kronika Antokolska. Cz. III. P. 149–150.
39 CVIA, SA–4151, l. 1100 ir 1126; VUB, f. 4, b. A-301, l. 5–9, 31–51.
40 Zalęski S. Jezuici w Polsce. Kraków, 1905. T. IV. P. 1649–1650.
41 Kirkor A. H. Przewodnik po Wilnie... P. 180–192.
42 Zalfski S. Jezuici w Polsce. Lwów, 1901. T. III. P. 745–765.
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Stačiatikių cerkves Vilniuje imta statyti apie XIV a. vidurį, kai jas globojo 
ir rėmė abi stačiatikės  Algirdo žmonos. Cerkvės buvo statomos medinės, 
nedidelės, bet „gudų“ kvartale (civitas ruthenica), t. y. į rytus nuo Pilies di-
džiosios gatvės iki Vilnelės, jų buvo pastatyta net keliolika. 1500 m. Vilniuje 
buvo priskaičiuojama 18 cerkvių, o apie 1600 m. – 19, iš kurių 12 priklausė 
unitams. Per 1557  m., 1610  m. ir 1655  m. gaisrus visos medinės Vilniaus 
cerkvės sudegė ir jau nebuvo atstatytos. Tuomet nuo žemės paviršiaus buvo 
nušluotos Literatų gatvėje: Šv. Michailo, Šv. Ivano, Marijos globos (Pokrov-
skaja) ir Jekaterinos cerkvės; Latako gatvėje – Šv. Nikolajaus mirties ir Šv. Ili-
jos; Maironio gatvėje  – Kristaus gimimo. Užupyje  – Šv.  Petro, Savičiaus 
gatvėje – Šv. Kozmo ir Damijono, Rasose – Šv. Georgijaus cerkvės. XVI a. 
pradžioje Žygimantas Senasis davė LDK didžiajam etmonui Konstantinui 
Ostrogiškiui leidimą perstatyti kai kurias cerkves gotikiniu stiliumi, tai ir 
buvo padaryta: 1511  m. perstatytas Skaisčiausiosios Dievo Motinos sobo-
ras (1348 m.), o 1514 m. – Švč. Trejybės ir Šv. Nikolajaus palaikų perkėlimo 
(medinė 1347 m.) cerkvės. Iš jų seniausia buvo Švč. Trejybės, arba Bazili-
jonų, cerkvė (medinė 1330 m. (?), mūrinė 1514 m., rekonstruota 1760 m. ir 
1864 m.). Iš kitų mūrinių cerkvių buvo Šv. Paraskevijos, arba Piatnickajos, 
cerkvė (1345  m., perstatyta 1864  m.), Išganytojo (Spaso) cerkvė (1505  m., 
nugriauta 1879 m.), Prisikėlimo (Voskresenskos) cerkvė (prieš 1545 m. Sti-
klo g., 1780  m. perstatyta į gyvenamąjį namą). 1864  m. visų cerkvių išo-
rė buvo rekonstruota rusiškuoju stiliumi. Pastatytos kelios naujos cerkvės: 
Aleksandro Neviškio koplyčia (1863–1864 m. Šv. Jurgio aikštėje), Šv. Jefrosi-
nijos cerkvė (1865 m. stačiatikių kapinėse Liepkalnyje), Znamenijės cerkvė 
(1899 m. Žvėryne), Aleksandro Neviškio cerkvė (apie 1909 m. Naujininkuo-
se), Šv. Michailo archangelo (1911 m. Kalvarijos gatvės gale), Romanovų cer-
kvė (1913–1914 m. dab. J. Basanavičiaus g.)43.

Kalvinų bendruomenės maldos namai iš pradžių buvo Radvilų rezidenci-
jose: 1553–1561 m. jie glaudėsi Lukiškių rūmuose, 1561–1579 m. – specialioje 
Pilies didžiosios gatvės rūmų koplyčioje, o nuo 1579 m. persikėlė į naują didelę bažnyčią dabartinėje 
J. Biliūno gatvėje, kur dabar Švietimo ministerija. XVII a. pradžioje uždarius bažnyčią, 1642 m. kal-
vinai persikėlė už miesto ribų, į Pylimo gatvę, kur pasistatė naują bažnyčią, perstatytą 1835 m. (buvęs 
„Kronikos“ kino teatras)44. Liuteronų bendruomenė 1558 m. pasistatė mūrinę bažnyčią (rekonstruota 
1737–1740 m.)45 Vokiečių gatvėje. 1572 m. Žydų gatvėje buvo pastatyta žydų sinagoga (apie 1750 m. 
rekonstruota, 1947 m. nugriauta). Naujoji sinagoga pastatyta 1903 m. Pylimo gatvėje. Lukiškių prie-
miestyje stovėjo totorių mečetė (1394 m. medinė, 1965 m. nugriauta). Karaimų kinesė (1912 m.) sto-
vėjo Žvėryne.

Daugelis Vilniaus bažnyčių pastatytos prie vienuolynų. Vienuolynai ir jų bažnyčios sudarė dide-
lius architektūrinius ansamblius su erdviais vidaus kiemais, gausiais ūkiniais pastatais, dirbtuvėmis, 
plačiais daržais ir sodais. Tai buvo patys stambiausi urbanistiniai elementai mieste, atokvėpio oazės 
tirštai namais apstatytose siaurose gatvėse. Jie atliko ne tiek kontrasto, kiek būtino papildomo miesto 
struktūros elemento vaidmenį. Vienas puošniausių Vilniaus vienuolynų buvo Jėzuitų vienuolynas, 
kuriame 1569 m. įsteigta kolegija, o 1579 m. – Akademija. Vienuolyno pastatų ansamblis, užėmęs visą 
kvartalą, savo architektūros puošnumu buvo antras mieste po didžiojo kunigaikščio reprezentacinių 

43 Homolicki M. [J. I. Kraševskio „Wilno...“ recenzija]. Wizerunki i roztrząsania naukowe. Wilno, 1842. T. 22. P. 49–52; T. 23. P. 14–24, 
32–57; T. 24. P. 236–247; Собрание древних грамот и актов городов Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей 
и по разным предметам. Вильна, 1843. T. I. P. XXXIII–XXXIX, LVI–LVII; Литовские епархиальные ведомости. Вильна, 1865. 
Nr. 13. P. 495, 604–611, 815, 887–889; Киркор А. К. Город Вильно. Живописная Россия. Петербург-Москва, 1882. Т. 3. P. 140–160; 
VUB, f 4, Ь. A-28, dok. 5156; Kraszewski J. I. Wilno... T. III. P. 66–69.
44 Łukaszewicz J. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. Poznań, 1842. T. 1. P. 147–283; 1843. T. 2. P. 112–166; Jan ze Sliwina 
[Kirkor A. H.] Przechadzki po Wilnie... P. 122, 280, 284.
45 A. [damowicz] A. F. Kościół Augsburski w Wilnie... Wilno, 1855. P. 7–70.
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rūmų. XVI a. užsienio svečiai negalėjo atsigėrėti ir Bernardinų vienuo-
lyno bei jo gotikinių bažnyčių architektūros grožiu. Vienuolynų skaičius 
Vilniuje augo kartu su bažnyčių statyba. Daugiausia naujų vienuolynų 
atsirado pirmojoje XVII a. pusėje. 1650 m. mieste buvo devyniolika ka-
talikų vienuolynų, po šimtmečio jų skaičius padidėjo iki dvidešimt trijų, 
o 1773 m. jų buvo jau trisdešimt aštuoni. Tai penki dominikonų, keturi 
jėzuitų ir jų vasarvietė Lukiškėse, keturi karmelitų, keturi gailestingųjų 
seserų (šaričių), trys augustinų, trys bernardinų, po du – trinitorių, mi-
sionierių, pijorų, bazilijonų, po vieną – pranciškonų, bonifratrų, rokitų, 
marijavičių, benediktinių ir vizitiečių.

Bajorų dvareliai mažai tesiskyrė nuo kaimo dvarų. Tai buvo viena-
aukščiai, dažniausiai mediniai pastatai keturšlaičiais laužytais stogais su 
mansardomis ir su kolonomis paramstytais reprezentaciniais gonkeliais 
arba keliais kampiniais paviljonais. Erdviuose dvarelių kiemuose stovė-
davo įvairūs ūkiniai trobesiai: arklidės, vežiminės, svirnai, bravorai, viry-
klos ir pan. Kartais dvareliai turėdavo nedidelius sodelius ar daržus. Tokie 
dvareliai daugiausia statyti priemiesčiuose: Antakalnyje, jau nuo Vilnelės 
žiočių, Užupyje, Paplavose, Rasose, Aštriajame gale, Radvilų jurisdikci-
joje į vakarus nuo senamiesčio bei abipus Neries krantų. Bene gražiausių 
dvarelių būta Antakalnyje, išlaikiusiame vienalytį užstatymų pobūdį iki 
XIX a. vidurio.

Miesto patricijų, pirklių ir dvasininkų namai paprastai būdavo mūri-
niai, dviaukščiai, kartais trijų aukštų, o vienas XVIII a. prelatas įsigudrino 
pasistatyti net penkių aukštų namą. Visų namų fasadai į gatvės pusę tega-
lėjo turėti tik tris langus, ir tik privilegijuoti asmenys, kaip miesto vaitai, 
pilies prižiūrėtojai, vyskupai, sufraganai ir didikai, turėjo teisę į šešių lan-

gų fasadą. Daugiau langų fasade turėjo ir kai kurių cechų būstinės. Eilinių miestelėnų kiemai būdavo 
siauri, dažnai pertverti arkomis. Namų sienas iš kiemo pusės supdavo atviros galerijos, į kurias vedė 
laiptai. Į viršutinių aukštų butus būdavo patenkama iš galerijų. Galerijos paprastai būdavo medinės, 
nors pasitaikydavo ir mūrinių. Gotikos laikais namų fasadus puošė sudėtingos kompozicijos baltai 
tinkuotų nišų frontonai. Labiausiai mėgtos Lietuvoje porinės (biforinės) nišos. Be nišų, frontonų puo-
šybai dar vartoti įvairūs plastiški fasoninių plytų elementai. Panašiai profiliuoti būdavo ir išoriniai 
langų angokraščiai. XVI–XVII a. sandūroje namų fasadus imta puošti sgrafito dekoracija bei poli-
chromine tapyba. Barokas namų fasadus praturtino naujais dekoratyviniais motyvais ir nauja lip-
dinių technika. Frontonuose atsirado kitokių arkų, piliastrų, lankstytų karnizų, voliutų, o frontonų 
nišos arba langai buvo jungiami į ritmišką ornamentą, vadinamąjį „serlianos“ motyvą, labai popu-
liarų Lietuvoje. Langų angokraščiai tapo plastiškesni, karpyti, su masyviais frontoniniais sandrikais, 
dekoruotais vilniečių ypač pamėgtomis vešliomis stambių žiedų ir vaisių girliandomis. Vartų ir durų 
staktos ne mažiau gausiai puošiamos puskolonėmis, piliastrais, lankstytais arba laužytais frontonė-
liais ir karnizais, viršuje užbaigtais įmantriai karpytais kartušais, dažnai ir su namų savininko herbu. 
Nuo XVIII a. vidurio augalinius motyvus plastiškoje ornamentikoje pakeičia rokailės motyvas. Ka-
tedros kapitulos kanauninkų ir prelatų namai Pilies didžiosios gatvės šiauriniame gale, Pilies skers-
gatvyje bei Skapo gatvėje, be įprastinių puošmenų, dar turėjo fasaduose nutapytą kurio nors šventojo 
paveikslą arba išdrožtą ir polichromuotą skulptūrą. To šventojo vardu jie paprastai ir buvo vadinami.

Pirklių namai pasižymėjo specifiniais savitumais. Jų apatinių aukštų patalpos iš gatvės pusės bū-
davo skiriamos parduotuvėms, vaistinėms, užeigoms, kurios turėjo savitas daiktines iškabas. Vir-
šutiniai aukštai buvo gyvenami. Po namais būdavo įrengiami erdvūs rūsiai vynui ir alui laikyti, o 
po aukštais stogais, dar erdvesnėse palėpėse – prekių sandėliai, į kuriuos prekės būdavo keliamos 
specialiais keltais. Didieji urmo sandėliai stūksojo atskirai Lukiškėse palei kairįjį Neries krantą, tarp 
dabartinio tilto prie Pedagoginio instituto ir P. Cvirkos gatvės galo. Kai kurie amatininkai – vaisti-
ninkai, mėsininkai, auksakaliai, keli dailininkai, vargonininkai bei vargonų gamintojai – irgi turėjo 
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puošnius namus. Bet tai buvo pavieniai atvejai. Eiliniai amatininkai, smulkūs 
prekiautojai ir apskritai „juodoji liaudis“ teįstengdavo pasistatyti kuklų vieno 
aukšto namelį. Beje, mūrininkai ir plytininkai pasistatydavo mūrinius na-
mus. Vilniaus namų statyboje plačiai buvo vartotas „prūsiškasis mūras“ – tai 
yra medinė karkasinė sienų konstrukcija su plytų mūru užpildytais tarpais 
tarp sijų. Ši technika Vilniuje buvo taikoma iki 1816 m. Tokie namai inven-
torių dokumentuose vadinami „domus partim lignea, partim lapidea“. Ama-
tininkai statydinosi ten, kur rasdavo laisvą sklypą, o po dažnų gaisrų ir karų 
sklypų visur būdavo aibės. Daugiausia amatininkų gyveno Žemaičių kvarta-
le, tai yra tarp Rūdninkų, Vokiečių ir Trakų gatvių, taip pat Totorių kvartale, 
tai yra į vakarus nuo Žemutinės pilies iki Vilijos gatvės. Daug jų namų būta 
miesto pakraščiuose ir priemiesčiuose. Plytininkai, puodžiai ir krosnininkai 
buvo užėmę visą Šnipiškių priemiestį. Žvejų kvartalas driekėsi dešiniajame 
Neries krante, o audėjai gyveno Paplavų priemiestyje, prie Vilnelės krantų, 
kur pievose baltindavo savo drobes.

Margas ir įvairus buvo Vilnius – turtingas ir skurdus, puošnus ir kuklus, 
blizgantis ir apšepęs, tačiau visus šiuos socialinius kontrastus švelnino miesto 
jaukumas, tapybiškas įvairumas, intymus mastelis, gera topografinė padė-
tis – vaizdingos Neries terasos ir rami užuovėja tarp miškais apaugusių kal-
vų. Puošė Vilnių ne vien aplinkiniai šilai ir ąžuolynai, bet ir pačiame mieste 
gausybė parkų, sodų ir mažų sodelių, supusių amatininkų lūšnas sodria me-
džių žaluma, pasipuošiančia pavasarį žiedais, o rudenį nunokusiais vaisiais. 
Vilniečiai buvo dideli gamtos mėgėjai, aistringi sodininkai. Iki šių dienų gar-
sėja skaniosios Sapieginės kriaušės, išaugintos Antakalnio soduose.

XIX amžius – visai nauja epocha Vilniaus istorijoje. Miesto architektūroje vyksta žymios permai-
nos, pradžioje lėtesnės, ilgainiui įgavusios labai staigų tempą ir apogėjų pasiekusios 1890–1900 m. 
Šios permainos gerokai pakeitė miesto išvaizdą, suniveliavo ankstyvesnį savaimingai susiklosčiusį jo 
charakterį. Jas sąlygojo du pagrindiniai veiksniai: kapitalistinės ūkio sistemos įsigalėjimas, siekimas 
iš visko išspausti kuo daugiau pelno ir represinės posukiliminės carinės administracijos priemonės 
bei potvarkiai, siekiant miestui suteikti rusišką išvaizdą. Ir vis dėlto, nepaisant visų kliūčių, Vil-
nius sparčiai augo: 1789 m. jis turėjo 13 062, 1796 m. – 17 431, 1800 m. – 25 430, 1818 m. – 33 568, 
1835 m. – 60 000, 1845 m. – 49 519, 1860 m. – 60 040, 1870 m. – 64 217, 1873 m. – 96 000, 1885 m. – 
102 855, 1896 m. – 120 000, 1901 m. – 170 000, 1914 m. – 235 000, o 1913 m. – 142 063 gyventojus. 
Augo ir namų skaičius: 1791 m. mieste buvo 1567 valdos (posesijos), 1863 m. – 2009, 1875 m. – 1784, 
1884 m. – 2672, 1890 m. – 2392, 1897 m. – 3007 posesijos, kuriose stovėjo 1436 daugiaaukščiai mūri-
niai namai. Vėliau namų skaičius ir jų dydžiai dar sparčiau didėjo.46

1786 m. aplankiusi Vilnių Gintautaitė-Dzievaltauskaitė-Byševskienė rašė: „... apėjome pėsčiomis 
miestą. Stebėjau jo siauras griuvėsiais užverstas gatves, apleistus mūro namus, grėsmingai svyrančius 
ant praeivių... Didikų rūmų kiemai nuo Vytauto laikų nevalyti, užrašai ant namų labai klaidinantys, 
namai nenumeruoti, nenurodyta, kurie gyvenami, o kuriuos nuspręsta griauti. Žodžiu, būtina atsta-
tyti mieste tvarką. Grįžusi namo vis galvojau, kad betvarkė daro miestą panašų į apleistą ir sugriautą 
Kartaginą.“ Be šių pesimistinių vaizdų keleivė prisimena ir nuostabias barokines bažnyčias, ir didingą 
Akademijos ansamblį, ir statomus klasicistinius monumentus. Tai tik subjektyvūs gatvių įspūdžiai47.

1794 m. slopinant sukilimą, artilerijos ugnis apgriovė daug Vilniaus namų ir bažnyčių, sudegino 
visus priemiesčius. Po sukilimo buvo nugriauti Žemutinės pilies rūmai, gynybinė miesto siena su 
puošniais vartais, vienuolynai paversti kareivinėmis. Dar miestas kaip reikiant neatsigavo, o jį užklu-
po 1812 m. karas. Vėl griuvo namai, bažnyčios buvo paverčiamos arklidėmis bei amunicijos sandė-
liais. Toks apnaikintas miestas stovėjo iki 1817 m., kai carinės administracijos potvarkiu buvo įsakyta 

46 Kirkor A. H. Przewodnik po Wilnie... P. 96; Vilniaus miesto istorija. T. I. P. 190, 503, 378.
47 MAB, f. 151, b. 116, l. 15–6.
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apgriautus namus remontuoti, o sugriautų vietoje statyti naujus, valdas aptverti mūro tvoromis, visus 
namus nudažyti policijos nurodytomis spalvomis, išlyginti ir išgrįsti gatves, bulvarus ir aikštes apso-
dinti tuopomis48. Kai 1819 m. Vilniuje lankėsi caras Aleksandras I, miesto laikraščio korespondentas, 
aiškiai nutylėdamas realybę, taip ir aprašė jo vizitą: „... pamatė, kad Vilniaus gatvės, nuo amžių buvu-
sios it sukti ir duobėti tarpekliai, tapo tiesios, lygios, plačios, patogiai išgrįstos, su šaligatviais pakraš-
čiuose. Lietaus ir polaidžio vandenys, užliedavę gatves ir namus, dabar nuteka mūriniais kanalais į 
požemius. Anksčiau apšepę, purvini namų mūrai, neperbrendamų balų kiemai dabar caro žvilgsniui 
pasirodė tvarkingiausios išvaizdos. Atviri Neries vandenys, jos išvalytų ir apsodintų krantų erdvė 
suviliojo minias žmonių maloniam pasivaikščiojimui bulvarais. Didikų rūmai atskleidė savo fasadų 
grožį, o iliuminuoti Pilies kalno mūrai iškilo visa savo didybe ir vėl tapo miesto puošmena. Įvairiau-
siomis fasadų spalvomis suspindo miestelėnų namai – suremontuoti, atnaujinti, kai kurie naujai pers-
tatyti ir išlyginti.“49 Tą patį faktą prof. J. Frankas savo atsiminimuose nušviečia taip: „P. Korsakovas 
su dvigubu uolumu puošė Vilnių ir jo apylinkes. Išskyrus žydų gyvenamąjį kvartalą, visur viešpatavo 
pavyzdinga tvarka ir švara. Žodžiu, rusai per dvylika metų padarė Lietuvos sostinei tai, ko lenkai 
nepadarė per šimtmečius, tik gaila, kad šie stebuklai ne tiek kultūros, kiek despotizmo buvo per toli 
pastūmėti... Caras tvirtino, kad Vilnius labai pagražėjo, ir pavadino jį deimantu – „un bijou.“50

Kiek kitaip to meto Vilnių 1838 m. atsiminimuose aprašo jo ilgametis gyventojas J. I. Kraševskis: 
„Kadaise Vilnius turėjo savo veidą, savitą originalų charakterį, bet šiandien, kaip ir dauguma miestų ir 
miestelių, supanašėjo su kitais, nors ir visai skirtingais savo padėtimi, santykiais, svetimtaučių antplū-
džiu, ir niekuo ypatingu nebepasižymi. Naujoviškos puošmenos ir pastatai beveik visur vienodi. Tik 
senienomis skiriasi miestai. O Vilnius daugumos senovės paminklų nebeturi arba beveik nebeturi. 
Karai, gaisrai ir viską naikinantis laikas sutrupino paminklus, kurių vietoje dabar tik tušti plotai ir 
prisiminimai beliko... Seni namai buvo saviti, nors ir ne taip grakščiai atrodė, nauji grakštesni, bet be 
savitumo. Gatvės siauros ir tamsios, skersgatviai dar tamsesni. O jeigu nukreipsi žvilgsnį nuo pastatų į 
gyventojus, nieko juose nepastebėsi, ko nebūtum matęs kur kitur panašioje maišatyje. Nešvarios žydų 
krautuvės ir patys žydai apskretę; beveik kiekvienų namų apatiniame aukšte smuklė su nuolatinių 
girtuoklių būriu, šen bei ten išmėtytos mažos ir tuščios krautuvėlės, iš kurių žvelgia liūdni žydžių 
veidai. Našysta kaip visur, ir žmonės kaip visur: keli seniai pilkais puspalčiais ir avikailių kepurėmis, 
kelios poniutės rausvom skrybėlaitėm, kareiviai žygiuoja keisti sargybą... Namai, kaip ir žmonės, turi 
savo veidą, charakterį, amžių – niekas tuo neabejoja. Jeigu kas norėtų spręsti apie Vilniaus gyvento-
jus, vadintų juos tinginiais ar šiaip žmonėmis be skonio. Pusė miesto užstatyta senais ir labai apleis-
tais namais, tad telieka stebėtis, kad jų savininkai nemėgina bent juos perdirbti. Keli naujesni namai 
yra gražūs, taisyklingi, tačiau nė vienas niekuo neišsiskiria, visi taip suspausti, sulipdyti, taip jiems 

48 Kuryer Litewski. 1817.V.15. Nr. 42.
49 Kuryer Litewski. 1819.IX.13. Nr. 215.
50 Pamiętniki Józefa Franka. Wilno, 1913. T. III. P. 191, 207.

11

Nežinomas Lietuvos 
dailininkas „C. T.“. Vilniaus 
senamiesčio kiemas. XX a. I 
pusė. Popierius, tušas. LDM, 
inv. G-11493

Unknown Lithuanian artist 
„C. T.“. Yard in Vilnius Old 
Town. 1st of the 20th century. 
Paper, ink. LAM, reg. G-11493

12

V. Buhė. Kiemo koncertas. 
1916 m. Wilna im Kriegsjahre 
1916. Verlag Wilnaer Zeitung. 
1917, il. 10

V. Buhe. Concert in the Yard. 
1916. Wilna im Kriegsjahre 
1916. Verlag Wilnaer Zeitung. 
1917, ill. 10



DI N G Ę S VI L N I US        23

ankšta, kad jeigu kuris ir gražus, sunku jį pastebėti vientisoje mūrų eilėje. Prie 
gražesnių priklauso Vankavičiūčių, Puslovskių, Vitinghofų, Miulerių namai. 
Senų namų dar daug Pilies didžiojoje ir Dominikonų gatvėse, apatinių aukš-
tų kambariai paprastai skliausti, langai giliai sienoje, daug tamsių laiptinių, 
prieangių, kamaraičių ir t. t. Kiemo viduryje dažnai rasi purviną šulinį, kiemą 
supa medinės galerijos su kabančiais latakais, džiovinamais skalbiniais ir pa-
našiomis puošmenomis. Viduryje kiemo paprastai riogso šiukšlių krūva, ku-
rią šniukštinėja smalsus šuo. Nerasi didesnio purvo kaip apatiniuose butuose, 
kur paprastai gyvena žydai. Kambariukai tamsūs, nešvarūs, dvokia. Taip pat 
beveik visose gatvėse apatiniuose aukštuose smuklės ir mažos krautuvėlės... 
Nuo apačios iki viršaus įprasta tvarka kaip visur: žemai varguomenė, viduryje 
turtingieji, o aukščiau decrescendo iki pastogės. Tas pats su butais: varguoliai 
gyvena kiemo gilumoje, kur sunkus ir tvankus oras, šiukšlinos laiptinės, maža 
erdvės ir nuolat barasi kaimynai. Ten tik amatininkai telkiasi.“51

Permainų Vilniui atnešė 1831 m. sukilimo numalšinimas. Pilių teritorijoje 
buvo įrengta tvirtovė, nugriauti visi Žemutinės pilies pastatai. Aikštė virto plynu lauku, kuriame buvo 
apmokomi kareiviai. Uždarytas Vilniaus universitetas, suvaržytas kultūrinis ir ekonominis miesto 
gyvenimas, beveik nebestatomi nauji namai. Daug bažnyčių paversta cerkvėmis, vienuolynai – kalė-
jimais arba kareivinėmis. „Taip amžinai žuvo mums ir mūsų palikuonims paveikslas, vaizduojantis 
1710 m. marą Vilniuje, nutapytas ant Šv. Jonos bažnyčios užpakalinės sienos iš Pilies gatvės pusės. 
Kartu žuvo ir bažnyčios ar Jėzuitų kolegijos fundatorių portretai, nutapyti bažnyčios kieme ant pi-
liastrų. Panašaus likimo sulaukė apie penkiasdešimt vyskupų portretų vadinamuosiuose Alumnato 
namuose Vyskupų gatvėje. Prieš 1839 m. dar mačiau, kaip Šv. Petro bažnyčios šventoriuje bažnyčios 
elgeta galando peilį į liemenį puikiausios marmurinės figūros, kaip man regis, skirtos šios bažnyčios 
fundatorių šeimos nario antkapiui“52, – taip apie 1841 m. su kartėliu rašė V. Smakauskas. Tokia padėtis 
truko iki 1842 m., kada naujų namų statyba ir senų rekonstrukcija kiek pagyvėjo. Tiktai 1852 m. caro 
vyriausybės potvarkiu atpiginti banko kreditai naujų namų statybai. Vilniaus miestas pradeda plėstis 
vakarų kryptimi, išvesta nauja plati magistralė, pavadinta Jurgio prospektu. Pagal pirminį planą buvo 
numatyta nutiesti šią gatvę nuo Katedros iki Šv. Jurgio (dab. V. Kudirkos) aikštės, kurioje buvo pasta-
tytas didelis medinis maniežas kareivių pratyboms žiemą; reikalui esant, jis virsdavo koncertų sale53.

1863 m. sukilimo numalšinimas vėl stipriai atsiliepė Vilniaus miesto gyvenimui. Generalguber-
natoriaus M. Muravjovo potvarkiu visų sukilėlių dvarai, žemės ir namai buvo konfiskuoti, likusieji 
vienuolynai uždaryti, daug bažnyčių perdirbtos į cerkves. Kita vertus, cerkvės irgi buvo rekonstruo-
jamos „tikruoju rusiškuoju“ stiliumi. Naujieji to meto valdiški pastatai pasižymi bizantišku rusišku 
charakteriu. Uždrausta bet kokia visuomeninė ir kultūrinė veikla. Miesto namų statyba reglamen-
tuota, o puošyba pavesta policijos priežiūrai, įsakyta visų valdiškų įstaigų ir namų, taip pat daugelio 
katalikų bažnyčių fasadus perdažyti geltona spalva. Cerkvės dažomos žaliai, o privačių namų sie-
nos – visomis vaivorykštės spalvomis. Tačiau geltona spalva vyravo miesto gatvėse54.

Naujų namų statybos tempai vėl labai padidėjo 1880–1900  m. Tuomet Vilniaus miesto plotas 
dvigubai išaugo, atsirado naujų kvartalų, kuriuose gatvių tinklą sudarė stačiu kampu susikertančių 
gatvių sistema. Centrinės gatvės užstatomos dideliais keturių penkių aukštų namais. Madingo pre-
tenzingo eklektinio stiliaus jų fasadai imitavo turtingus rūmus, kuriais tuomet garsėjo Paryžiaus, 
Peterburgo, Varšuvos centrinės gatvės. Suteikime žodį 1883 m. Vilniaus korespondentams: „Caro 
potvarkis buvo akstinas naujų namų statybos Vilniuje karštligei prasidėti. Per pastaruosius dešimt 
metų (1873–1883) namų ir butų nuomos kainos žymiai pakilo. Dideli mūriniai namai dygsta kas 
kelis mėnesius kaip grybai po lietaus. Pigaus kredito skatinami, statomi skubiam pelnui gauti, kad 

51 Kraszewski J. I. Wspomnienia Wilna. Tygodnik Petersburski. 1838. Nr. 62. P. 359–360.
52 Smokowski W. Wspomnienie Trok w 1812 r. Athenaeum. Wilno, 1841. T. V. P. 159.
53 Kuryer Wileński. 18S2.V.27. Nr. 40.
54 Czarkowski L. Wilno w latach 1867–1875. Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego. 1919. Z. 1. P. 14–16.
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tik įdėtas kapitalas greičiau duotų nuošimčius. Dideli rūmai įspūdingi, jie 
visai keičia Vilniaus miesto siaurų gatvelių charakterį. Miestas statosi, puo-
šiasi, lyg norėtų įtikinti atvykėlį savo menamu turtingumu.“55 „Vilnius nuo-
lat jaunėja, plečiasi. Atsiranda vis naujų rūmų, naujų viešbučių.“56 „Vilniuje 
statomi impozantiški namai, vertinami šimtais tūkstančių rublių [...]. Staty-
bines medžiagas kredituoja tiekėjai. Bankas tiekia paskolas statybai užbaigti. 
Faktoriai [tarpininkai] sumedžioja privačius kreditorius antrajai, trečiajai, 
ketvirtajai hipotekos eilei užtikrinti. Todėl didinga valda, apsunkinta skolų, 
nepajėgia mokėti kiek didesnių mokesčių. Paprastai tokius rūmus savinin-
kas stengiasi tuojau pat parduoti, o naujas savininkas po laiko pastebi, kad, 
be gražių išorinių ornamentų, viskas yra niekalas: balkiai linksta, krosnys 
atsiskiria nuo sienų, visa mediena persikreipia, sienos trūkinėja, tinkas nuo 
lubų byra.“57 Neretai dėl tokios darbų kokybės naujai statomi ar pastatyti 
namai sugriūva. Vien 1899 m. Vilniuje sugriuvo trys namai: Smažnevičiaus, 
Zakso ir Parnerio.58

Didelius nuomojamus namus statėsi ne vien vertelgos ir spekuliantai, bet 
ir didikai bei stambesni dvarininkai, pastebėję, kad pramonės įmonės bei 
miesto namų nuoma duodavo daug didesnį pelną negu žemės ūkis, kuris 
tuomet buvo visai nerentabilus. „Į namų statybas persimetė ir dvarininkai. 
Nyksta žemės latifundijos, užtat kyla Vilniuje nauji mūro rūmai. Pastarai-

siais metais Vilniuje atsirado keli tokie rūmai su daug erdvesniais ir daug brangesniais butais. Naujai 
statomų namų Vilniuje priskaitoma pusantro šimto“59, – pažymima 1889 m. korespondencijoje.

55 Kraj (Petersburg). 1883.XI.10/XII.2.
56 Kraj. 1884.II.12/24.
57 Kraj. 1898.VII.10/22.
58 Kraj. 1891.XI.5/17 ir XII.17/29.
59 Kraj. 1889.I.6/18 ir VI.19/VII.11.
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Visos naujosios statybos daugiausia telkėsi naujai nutiestame Jurgio prospekte, kuris tuo metu 
buvo pratęstas iki Žvėryno. 1891 m. buvo įrengti šaligatviai, gatvė sulyginta, išgrįsta, apsodinta me-
džiais. Joje koncentravosi svarbiausios valstybinės įstaigos, viešbučiai, teatrai. 1894  m. pastatytas 
Jurgio (dab. „Vilniaus“) viešbutis pagal architekto Tado Rostvorovskio ir inžinieriaus J. Parčevskio 
projektą, o 1895 m. virš jo fasado iškelta didelė raito šv. Jurgio skulptūra. 1896–1899 m. pastatyti 
Apygardos teismo rūmai (dab. Gedimino pr.), kainavę 315 tūkstančių rublių ir pagarsėję tinko kriti-
mo incidentais. 1886 m. pastatyti patys gražiausi ir įdomiausi rūmai – tai Tiškevičių rezidencija prie 
Neries (dab. Mokslų akademijos Centrinė biblioteka). Juos projektavo architektas Kipras Maciule-
vičius, o statyba kainavo 300 tūkstančių rublių. 1894 m. staiga lyg iš po žemių išniro Šopeno gatvė, 
apstatyta penkiaaukščiais ir šešiaaukščiais namais, kur prieš ketverius metus dar žaliavo Strumilos 
sodai ir medelynai. Vienas įdomesnių ano meto statinių buvo pirmoji kooperatinių namų grupė, 
atsiradusi 1897  m. Lukiškių aikštės šiaurės vakarų kampe, populiariai vadinama „Montvilos ko-
lonija“ dėl jos iniciatoriaus, Vilniaus žemės banko direktoriaus Juozapo Montvilos pavardės. Šiuos 
namus statydinosi to paties banko tarnautojai, kurie, pasak Montvilos, – „patys rinkosi (iš projektų 
albumo) didesnių ar mažesnių namų pavyzdžius pagal pomėgį ar reikalą. Tais metais 18 valdininkų 
jau buvo namų savininkai: 14 namų jau buvo baigti statyti ir apgyvendinti, o 14 statomų. Likusieji 
dar tik projektuojami. Taigi netrukus visi banko tarnautojai naudosis šia statybos sistema“.60 „Mon-
tvilos kolonija“ – gyvas eklektinio tipo namų pavyzdžių katalogas, kuriame vyrauja bydermejerio 
stilius. 1897  m. gydytojas H. Raduškevičius Šnipiškėse prie Žaliojo tilto pasistatė pseudogotikinę 
pilaitę primenančius rūmus pagal architekto J. Donskio projektą.61 1898 m. rekonstruojami moks-
leivių bendrabučio (pensiono) namai (dab. Švietimo ministerija), pristatytas pietinis sparnas ir tre-
čias aukštas.62 1890–1891 m. vėl rekonstruota buvusi Šv. Ignoto bažnyčia, jau anksčiau perdirbta į 
trijų aukštų karininkų klubą. Šiuo kartu sumanyta pertvarkyti klubo patalpas: įrengti ištaigingą 

60 Kraj. 1897.XI.21/XII.3.
61 Kraj. 1898.I.3/15.
62 Kraj. 1898.IX.3/15.
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koncertų salę, o kareivinių kameras perdirbti į trisdešimt naujų klubo kambarių. Rekonstrukcija 
kainavo 200 tūkstančių rublių. Kaip rašė tuomet Vilniaus korespondentas L. Uziembla, „ligšiolinis 
įėjimas į klubą buvo labai nepatogus, taigi dabar daromas naujas prie to paties pavadinimo aikštės... 
įvažiavimo portikas toskaniško stiliaus. Pagrindiniai laiptai platūs, marmuriniai, dviejų aukštų, o jų 
viršuje didelė, graži tapytojo Stšaleckio freska, vaizduojanti deivę Minervą. Holas, arba vadinamoji 
avansalė, originaliai dekoruotas kinišku stiliumi. Didžioji salė – prancūzų renesanso maniera. Pus-
račiu salę juosiančioje choro galerijoje įrengta keletas ložių, kurių parapetai papuošti kriauklėmis. 
Virš estrados didelė Stšaleckio freska, vaizduojanti Vilniaus pilies kalną. Ant lubų puošni dailininko 
Voznickio darbo gipso rozetė. Jo skoningi lipdiniai puošia visą rūmų interjerą“.63 Šios salės fragmentą 
1916 m. savo piešinių albume nupiešė vokietis V. Buhė [13], kai karininkų klube buvo įsikūręs vokie-
čių okupacinės kariuomenės Vilniaus garnizono teatras.64 1925–1929 m. Šv. Ignoto bažnyčia pagal 
architekto P. Vendzegolskio projektą buvo atstatyta65 ir iki 1948 m. naudota kulto reikalams.

Persikelkime šia proga į XX šimtmetį. 1900 m. greta Jurgio viešbučio iškilo Smažnevičiaus privatus 
teatras (dab. Gedimino pr.). Paplavų priemiestyje 1900 m. žydų bendruomenė stato du didelius pen-
kiaaukščius namus pigiems varguomenės butams. Juose buvo 220 butų. Tais pačiais metais Naugar-
duko (dab. Partizanų) gatvėje pradėta statyti Cheminės technikos mokykla. Priešais Lukiškių aikš-
tę 1900–1902 m. pastatyta mergaičių gimnazija (dab. Konservatorijos rūmai). 1900 m. už Lukiškių 
aikštės pradėtas statyti didysis Lukiškių kalėjimas. 1902 m. išplėsta Botanikos (dab. B. Radvilaitės) 

63 Kraj. 1891.III.8/20.
64 Buhe W. Wilna im Kriegsjahre 1916. Wilnaer Zeitung Verlag. il. 10.
65 Dziennik Wileński. 1933.VI.11. Nr. 157.
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gatvė, prijungus prie jos 11,4 m pločio žemės juostą nuo Veršyno (dab. 
A. Puškino) parko ir išgriovus Karališkojo malūno mūrus. 1903 m. Pylimo 
gatvėje pastatyta naujoji sinagoga islamo stiliumi. Šiuo metu intensyviai 
užstatoma ir Didžiosios Pohuliankos (dab. J. Basanavičiaus) gatvė. 1903 m. 
čia pastatytas pats aukščiausias Vilniuje namas – aštuonių aukštų Polesės 
geležinkelio valdybos rūmai. Juos projektavo architektas T. Rostvorovskis, 
o statė inžinierius J. Parčevskis. Magistratas savo lėšomis 1904 m. pastatė 
dengtą mūrinę prekybos halę Pylimo gatvėje. 1905–1906 m. inžinierius Pe-
tras Vileišis statosi Antakalnyje gana elegantiškus eklektinio stiliaus namus 
(dab. Mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas). 1907 m. 
Jurgio prospekte iškyla Valstybinio banko Vilniaus skyriaus (dab. Moks-
lų akademijos prezidiumo) rūmai, pastatyti moderno stiliumi ir kainavę 
370 tūkstančių rublių. Tais pačiais metais charakteringu secesijos stiliumi 
Bernardinų sode pastatytas medinis vasaros teatras, vienas originaliausių 
šio stiliaus pastatų, nugriautas 1939  m. 1910  m. prie Žemės ūkio banko 
J. Montvilos lėšomis pagal Vaclovo Michnevičiaus projektą buvo pastatytas 
„Liutnios“ teatras. 1910–1913 m. Mokslo bičiulių draugija pagal architek-
to Henriko Voinickio projektą pasistatė savo bibliotekai ir muziejiniams 
rinkiniams klasicistinius rūmelius T. Narbuto (dab. Žygimantų) gatvėje. 
1911 m. priešais Geležinkelio valdybos rūmus „secesijos renesanso“ stiliu-
mi pradėtas statyti lenkų dramos teatras pagal architektų V. Michnevičiaus 
ir J. Parčevskio projektą. 1914  m. šis teatras dar buvo rekonstruojamas. 1911  m. Mažosios Pohu-
liankos (dab. K. Kalinausko) gatvėje pradėti statyti realinės gimnazijos (dab. Aukštesnioji transpor-
to mokykla) rūmai. 1912 m. Vilijos gatvėje iškilo impozantiški architekto A. Parčevskio pastatyti 
Labdarybės draugijos valdybos (dab. „Žinijos“ draugijos) rūmai, kainavę 90 tūkstančių rublių. Tai 
tik dalis reikšmingesnių modernių ano meto statybų. Namų buvo statoma kaskart vis daugiau ir 
daugiau. Apie 1902 m. namų statybų tempai sulėtėjo. Niekas daugiau nebenorėjo namų pirkti, net už 
banko paskolą. Puošniausi reprezentacinių gatvių rūmai ir buvo daugiausia įklimpę skolose.66

Visapusiškai išsilavinęs architektas, skulptorius ir tapytojas [14] Antanas Vivulskis (1877–1919) 
jau 1907 m. turėjo paruošęs didingą Jėzaus Širdies bažnyčios Vilniuje projektą. 1913–1916 m. baž-
nyčia buvo statoma Naujininkų priemiestyje [15], bet ir 1940 m. statyba dar nebuvo baigta, nors pa-
maldos bažnyčioje vyko nuo 1917 m. Originalus novatoriškas architektūros kūrinys bendra masių ir 
erdvės kompozicija toliau tęsė lietuviško baroko tradicijas [16]. Bažnyčios konstrukcija rėmėsi nauja 
gelžbetonio statybos technika [17] ir jos teikiamomis galimybėmis. Išlakus, lengvas ir ažūrinis sta-
tinys savo ryžtingais konstruktyviniais pradais savitai praturtino vėlyvosios secesijos stilių [18,19]. 
Likimas pasirodė negailestingas Vivulskio kūrybai. Reikšmingiausią jo darbą  – Žalgirio pergalės 
monumentą Krokuvoje – 1939 m. sunaikino vokiečiai. Plikąjį kalną Vilniuje puošę originalūs trys 
kryžiai, pastatyti 1915  m., 1950  m. buvo nugriauti (1989  m. atstatyti), o Jėzaus Širdies bažnyčios 
mūrai 1963 m. įjungti į Statybininkų kultūros rūmų struktūrą. Vienintelė išlikusi Šiluvos kapinių 
koplyčia leidžia suvokti progresyvų Vivulskio kūrybos įnašą į lietuvių architektūros istoriją.

Ne visi vilniečiai žavėjosi naujų statybų grožiu, kurį specialiai stengtasi eksponuoti fasaduose. 
Vienas Vilniaus korespondentas 1892 m., kai Jurgio prospekte buvo iškirsti seni fasadus užstoję me-
džiai, rašė: „Šv. Jurgio gatvė virto dabar pačia šlykščiausia iš visų miesto gatvių, kadangi įvykdytas 
piktinantis barbariškumo aktas. Naivūs filisteriai vaizdavosi, kad ši gatvė pripažinta gražiausia bū-
tent dėl stiliaus ir didumo jos mūrinių namų, primenančių kareivines, papuoštų įvairiausiais bež-
džioniavimais, beprasmiais vingriais tinko lipdiniais bei skulptūrinėmis figūrėlėmis. Kiek tokios 
miesčioniškos architektūros kad ir Voznesensko gatvėje Peterburge, bet niekam į galvą nešauna lai-
kyti ją miesto puošmena.“67

66 Kraj. 1901.1.11/24.
67 Kraj. 1892.VII.17/29.
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A. Vivulskis. Jėzaus Širdies 
bažnyčios interjeras statybos 
metu. Fotografija. LNM, neg. 
AFM-196 (1–4)

A. Vivulskis. Interior of the 
Heart of Jesus Church during 
its Construction. Photograph. 
NML, neg. AFM-196 (1–4)
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Vilniaus miesto vaizdas. 
1556 m. Münster S. 
Cosmografia. Basel, 1556. 
F. 1125. (Apverstas vaizdas 
atitaisytas)

View of the City of Vilnius. 
1556. Münster S. Cosmografia. 
Basel, 1556. F. 1125. 
(Overturned view corrected)

II

IKONOGRAFINIAI ŠALTINIAI

1. Vilniaus miesto vaizdus pradėta publikuoti XVI a. pirmojoje pusėje. Keli jų paskelbti Sebastijano 
Miunsterio „Kosmografijoje“ (Cosmographey oder Beschreibung aller Laender... Basei, 1543). Tiesa, 
kai kurie istorikai mano, kad šie vaizdai ne tikri, o sukurti dailininkų fantazijos  ir kad jų neįma-
noma identifikuoti. Vilniaus universiteto biblioteka turi kelis (1544 m., 1531 m., 1556 ir 1598 m.) 
Miunsterio „Kosmografijos“ leidimus įvairiomis kalbomis. Trijuose pirmuose Vilnius parodytas tri-
juose skirtinguose medžio raižiniuose, tik paskutinis, 1598 m. leidimas Vilniaus vaizdo jau nebeturi. 
1544 m. „Kosmografijos“ leidime, DCXL puslapyje, Vilnius vaizduojamas išsidėstęs abiejuose upės 
krantuose, kuriuos jungia mūrinis tiltas, apstatytas aukštais mūriniais su gotikiniais, schemiškai nu-
pieštais bokštais. Tai neįprastas Vilniui vaizdas. Ta pati klišė panaudota ir Ciuricho miestui parodyti 
CCCVI puslapyje. Greičiausiai čia ir pavaizduotas autoriui daug geriau pažįstamas Ciurichas.

1352 m. vokiškame ir lotyniškame „Kosmografijos“ leidimuose Vilniaus vaizdas pateikiamas 908 
puslapyje. Miestas pieštas stovint už gynybinės sienos, matyt, priešais Medininkų vartus. Vartai pa-
našūs į aukštą bokštą su dviem eilėm šaudymo angų priekinėje sienoje, viršuje matyti dvišlaičiu 
stogu užbaigtas parapetas su šaudymo angomis. Prieš bokštą šakojasi upelis, tekantis abipus miesto 
mūrų, per jį permestas tiltas. Nuo vartų į kairę tęsiasi miesto gynybinė siena su šaudymo angomis 
viršuje. Kairėje pusėje pavaizduotas cilindrinis bokštas kūginiu stogu su erkeriu. Už sienos susigrūdę 
vienaaukščiai namukai dvišlaičiais stogais. Vartų dešinėje matyti dviaukščiai ir triaukščiai mūriniai 
namai, kurių kraštinis be stogo, panašus į griuvėsius. Fone – retais medžiais apaugusių apvalainų 
kalvų peizažas. Vietovės topografija labai primena kiek idealizuotą Medininkų vartų aplinką. Šio 
piešinio klišė panaudota ir kitų miestų vaizdams: 1544 m. leidime – Frankfurtui prie Maino, 1532 ir 
1356 m. leidimuose – Vilingenui, o 1598 m. leidime – Valdshutui, Pferdesheimui ir Olspergui.

1556 m. leidimo 1125 puslapyje [22] pateikiamas Vilniaus vaizdas, artimas 1552 m. raižiniui, bet 
atvirkščiai apverstas: minėtas apvalus bokštas ir dantyta mūro siena čia nupieš-
ti dešinėje ir pan. Ir šiame vaizde prieš miesto vartus šakojasi upelis su tilteliu 
į miestą. Patys miesto vartai kiek modifikuoti. Jie irgi turi aukštą keturkampį 
bokštą, kuris į viršų siaurėja ir virsta plonu bokšteliu. Kitaip nupiešti ir miesto 
namai, o kalvoto peizažo fonas panašus į 1532 m. vaizdą. To paties piešinio 
klišė panaudota ir kitiems miestams pailiustruoti: 1532 ir 1536 m. leidimuo-
se – Kemptenui ir Marsilijai, o 1598 m. leidime – Ofenburgui ir Laufenbergui.

Sunku pasakyti, ar tikrai 1552 ir 1536 m. raižiniuose pavaizduotas Vilnius. 
Tik aišku, kad bendra topografinė vaizdų dispozicija panaši į Medininkų var-
tų; kita vertus, piešinio detalės stilizuotos pagal tos epochos konvencijas. Šiaip 
ar taip, XVI a. Vilnius iš tikrųjų galėjo taip atrodyti.
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2. Pirmas autentiškas ir pilnas Vilniaus miesto vaizdas yra išspausdintas 1581 m. (kitur 1572 m.) 
Kelne išleistame Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo „Pasaulio miestų albume“ [23]. Jame Vilnius 
parodytas iš vakarų pusės, lyg nuo Velnių (dab. Tauro) kalno aukštumų ar greičiau iš paukščio skry-
džio, su visų miesto gatvių tinklu, užpildytu tikrais arba menamais pastatais. Vaizdas-planas atliktas 
oforto technika, kai kuriuose leidimuose paspalvintas. Jį nupiešė flamandų grafikas Fransas Hogen-
bergas (1540–1390), greičiausiai niekad nebuvęs Vilniuje ir šiam darbui naudojęsis kitų dailininkų 
surinktais piešiniais, darytais daug anksčiau, maždaug apie 1545 m., kai dar buvo gyva pirmoji Žygi-
manto Augusto žmona Elžbieta Habsburgaitė, mirusi kaip tik tais metais; jos rūmai vaizde pavadinti 
„Die Jung Koniginne haus“. Dailininkai, piešę Vilnių iš natūros, greičiausiai buvo atvykę iš Vienos ir 
priklausė jaunosios karalienės dvaro palydai. Hogenbergo pieštas miesto gatvių planas nėra tikslus. 
Matyt, jį konsultavo dailininkas, kadaise lankęsis Vilniuje, bet gerokai primiršęs tikrąją gatvių padė-
tį. Hogenbergui teko sunkus kompiliacijos uždavinys – suvesti į netikslų planą pavienių pastatų pie-
šinius ir atkurti visumos vaizdą. Beje, kartais girdime visai nepagrįstą nuomonę, kad Hogenbergas 
nekūrė Vilniaus vaizdo, o tik nukopijavo jį iš ankstesnio piešinio, kuris dabar yra dingęs. Tačiau iš 
tikrųjų kompiliacinis vaizdo pobūdis nekelia abejonių. Kad Vilniaus planas yra sumontuotas iš pa-
vienių piešinių, rodo tai, jog, vaizduodamas miestą iš paukščio skrydžio perspektyvos, Hogenbergas 
visus bereikšmius pastatus nupiešė teisingai aksonometrinėje projekcijoje, bet reikšmingiausi miesto 
pastatai – Žemutinė pilis, Rotušė, Prisikėlimo cerkvė, Bernardinų vienuolyno ansamblis ir pan. – 
pavaizduoti plokščiai, frontaliai, iš žemo žiūrėjimo taško. Nežinodamas jų erdvinės struktūros, dai-
lininkas šiems objektams nedrįso taikyti aksonometrinės projekcijos ir pasitenkino vien tiksliai juos 
nukopijuodamas. Vokiečių gatvės abiejų pusių namai atsirado giluminėje perspektyvoje, kuriai ne-
tiko frontalūs fasadų piešiniai. Dailininkas mėgino juos pervesti į aksonometriją, bet tai jam nelabai 
sekėsi. Iš čia galima daryti išvadą, kad visi frontaliai pavaizduoti piešiniai yra dokumentiškai auten-
tiški ir ikonografiškai patikimi, ko negalima tvirtinti apie aksonometriškai pavaizduotus objektus.

Vario plokštė su Hogenbergo Vilniaus miesto vaizdu XVII a. Nyderlanduose dar tris kartus publi-
kuota įvairiuose leidiniuose: 1657 m.,1685 m. ir 1695 m. Šis Vilniaus vaizdas labai populiarus, daug 
kartų kopijuotas bei reprodukuotas. Pirmoji jo kopija išleista Venecijoje apie 1615 m. su aiškinamai-
siais tekstais italų kalba. Antroji nedatuota kopija buvo padaryta Karaliaučiuje. 
Trečioji – Amsterdame, Celiarijaus leidinyje. Ketvirtoji – Italijoje apie 1630 m.; 
jos eksplikacijoje nurodytos plane visai nefigūruojančios Šv.  Kazimiero ir 
Šv. Ignoto jėzuitų kolegijos. Penktoji kopija padaryta Prancūzijoje, o atspausta 
1715 m. Amsterdame. Šeštoji – 1729 m. Leidene su užrašais prancūzų kalba. 
Septintoji 1740 m. G. Bodenehro išleista Augsburge. Aštuntoji, tiksli Bodenehro 
kopija, Stanislovo Cerskio graviruota Vilniuje 1822 m. Devintoji kopija daryta 
J. I. Kraševskio 1840 m., išspausdinta Vilniuje, J. Oziemblausko litografijoje.68 

68 Reklaitis P. Du Vilniaus vaizdo tipai XVI–XIX amžių grafikoje. Lietuvių katalikų mokslo akademija. 
Suvažiavimo darbai. Roma, 1971. T. VII. P. 191–199. Il. 1–10.
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Vilniaus miesto vaizdas. 
1556 m. Münster S. 
Cosmografia. Basel, 1556. 
F. 1125. (Vaizdas apverstas)

View of the City of Vilnius. 
1556. Münster S. Cosmografia. 
Basel, 1556. F. 1125. 
(Overturned view)
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Neatpažintos gatvės išklotinė, 
bene Šv. Ignoto gatvės rytinė 
pusė su Šv. Ignoto bažnyčios 
fasadu viduryje (?). 1834 m. 
išklotinė

Plan of an Unrecognized 
Street, probably the Eastern 
Side of St. Ignatius Street with 
the Façade of St. Ignatius 
Church in the Middle (?). 1834 
drafts
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Vilniaus miesto planas. 1581 m. Bruynen G. van, 
Hoogenbergh F. Orbium praecipuarum totius 
mundi. Liber tertius. Colonia Agripina, 1581, I. 
59; LDM, inv. G-5249 ir G-10821

Plan of the City of Vilnius. 1581. Bruynen G. van, 
Hoogenbergh F. Orbium praecipuarum totius 
mundi. Liber tertius. Colonia Agripina, 1581, I. 
59; LAM, reg. G-5249 and G-10821
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Suprantama, visų Hogenbergo graviūros kopijų piešinys gerokai suprastin-
tas ir iškraipytas. Visos jos kopijuotos mechaniškai, be jokių papildymų ar 
korektūrų. Taip elgėsi net kopijuotojai, lankęsi Vilniuje, kaip italas, padaręs 
1630 m. kopiją ir aiškiai turėjęs ryšių su Vilniaus jėzuitais, ar Bodenehras, 
dėstęs Vilniaus stačiatikių kolegijoje lotynų kalbą ir literatūrą. Taigi visos 
šios kopijos nieko nauja neatskleidžia Vilniaus ikonografijoje.

Dabar pamėginkime įvertini, kas Hogenbergo graviūroje yra netikslu ir 
nepatikima, o kas teisingai pavaizduota. Pirmiausia, netikslus ir supainiotas 
gatvių tinklas. Vilniaus gatvių sistemą suformavo trikampė miesto turgavietė, 
kurią supo trys magistralės, o Hogenbergo graviūroje gatvės sudaro Vilniui 
nebūdingus stačiakampius kvartalus. Pagrindinė miesto magistralė – Pilies 
didžioji gatvė, jungianti pilį su Rotuše, pavaizduota pernelyg trumpa: jos ryti-
nėje pusėje nematyti nė vieno skersgatvio – nei Pilies, nei Šv. Mykolo, nei Li-
teratų, Latako, Bokšto. Tik apytikriai parodytos Savičiaus ir Subačiaus gatvės. 

Vakarinėje Pilies didžiosios gatvės pusėje trūksta Skapo ir Senojo skersgatvių, apytikriai pavaizduo-
ta Stiklo gatvė ir pernelyg padidinta dabar jau užstatyta gatvelė, kurios vietoje buvo įrengtos mėsos 
krautuvės ir kuri nuo Rotušės ėjo į šiaurę lygiagrečiai su Vokiečių gatve. Aušros vartų gatvės atkarpa 
pavaizduota teisingai ir baigiasi Medininkų vartais. Trakų gatvė irgi teisingai nukreipta į vakarus, 
baigiasi miesto gynybinės sienos vartais, bet yra pernelyg sutrumpinta. Jos pietinėje pusėje pasigenda-
me Stiklo ir Vokiečių gatvių, o šiaurinėje – Šv. Ignoto gatvės. Visai neteisingai graviūroje pavaizduota 
Vokiečių gatvė, kuri nuo Rotušės nukreipta ne į šiaurę, bet į vakarus ir eina lygiagrečiai su Trakų ga-
tve, su kuria privalo kryžiuotis stačiu kampu ir įsilieti į Vilijos gatvę šiaurės link. Subačiaus vartai (?) 
plane atkelti iš rytinės miesto dalies į vakarinę, nors atkarpoje tarp Rūdninkų ir Trakų vartų niekada 
nėra buvę jokių kitų vartų. Jie pavadinti parduotuvių vartais (Cletkens dor). Atskirai paėmus, Vokiečių 
gatvės namai pavaizduoti gana teisingai, namų fasadai individualizuoti, matyt, piešti iš natūros. Net 
gatvėje buvęs vandentiekio šulinys teisingai lokalizuotas priešais Šv. Mikalojaus gatvelę.

Dėl klaidingos Vokiečių gatvės padėties plane sujaukti visi kvartalai ir gatvelės, buvusios trikam-
pyje tarp Pilies didžiosios, Vokiečių ir Trakų gatvių. Nėra ir Vilijos gatvės, sudarančios magistralinę 
Vokiečių gatvės tąsą iki Žaliojo tilto, iš jos teliko dvi ne vietoje parodytos atkarpos. Teisingai pa-
vaizduota Vyskupų (dab. Universiteto) gatvė ir ją tęsianti Tilto gatvė, Karališkųjų malūnų gatvė ir ją 
tęsiančios Marijos Magdalietės bei Bonifratrų gatvės. Pietvakarinėje miesto dalyje dar galima atsekti 
Rūdninkų gatvę ir labai išplėstą Žemaičių gatvę. Tuo tarpu į rytus nuo Pilies didžiosios gatvės, be 
šiaip taip atpažįstamų Savičiaus ir Subačiaus gatvių, kitų gatvių neįmanoma identifikuoti, o ką jau 
kalbėti apie padrikas priemiesčių gatves.

Gynybinės miesto sienos topografija apytikrė, iškraipyta ir turi daug spragų. Trūksta atkarpos 
nuo Bernardinų bažnyčios iki Spaso vartų ir Kūdrų gatvės. Kaip sakyta, Subačiaus vartai pavaizduoti 
ne savo vietoje, o ten, kur jie iš tikrųjų stovėjo, nepažymėti jokie vartai. Medininkų ir Rūdninkų var-
tai nupiešti teisingai. Trakų ir Vilijos vartų vietose parodytos tik pravažiavimo angos. Toliau miesto 
siena kažkodėl nukrypsta į Žaliąjį tiltą, o ne pilies link ir baigiasi pusiaukelėje Totorių bei Slapiųjų 
vartų. Vadinasi, gynybinė miesto siena pavaizduota su didelėmis klaidomis, nors jau buvo pastatyta 
prieš du dešimtmečius.

Pilis graviūroje lokalizuota irgi apytikriai. Du Aukštutinės pilies bokštai stovi maždaug savo vie-
tose, bet pavaizduoti ne aštuoniabriauniai, o cilindriniai ir su kreneliažais viršuje, kurių neturėjo. 
Žemutinės pilies pastatai supa didelį kvadratinį kiemą, kaip parodyta 1648 m. F. Getkanto plane, bet 
jie apsukti ir stovi ne ten, kur stovėjo iš tikrųjų. Katedra lokalizuota teisingai, bet jos frontonas irgi 
atgręžtas ne į vakarus, o į šiaurę. Ji parodyta iš šono ir labai neišvaizdi. Dešiniajame Katedros kampe 
nedidelis cilindrinis bokštas – dabartinė varpinė. Dešiniau – dveji didesni dviejų aukštų rūmai su 
aiškiais romaninės architektūros elementais, pirmieji panašūs į tvirtovę, o antrieji, gyvenamieji, pa-
vadinti „Drabantų namu“ – atseit pilies įgulos kareivinės. Toliau pilies siena, turėjusi lanku pasisukti 
į pietinį rūmų sparną, Hogenbergo plane sudaro ilgo vakarinio sparno tąsą. Toliau stovi ilgas namas 
su dideliais įvažiavimo vartais, kurie kadaise buvo tarp dviejų cilindrinių bokštų pietinio sparno 
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P. Bokša. Šv. Jono bažnyčia 
ir didysis Akademijos 
kiemas. 1582 m. Paryžiaus 
nacionalinė biblioteka, inv. 
Hd-4,181

P. Bokša. St. John’s Church 
and the Grand Courtyard of 
the Academy in Vilnius. 1582. 
Paris National Library, reg. 
Hd-4,181
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