SPALVINK VILNIŲ
Miesto gyvenimas

K

as nenorėtų pasukti laiką ir bent trumpam sugrįžti į XVI ar XVIII amžiaus Vilnių? Ar nebūtų įdomu sužinoti, apie ką gatvėse plepėjo vilniečiai prieš du ar keturis šimtus metų?
Ką jie veikdavo kasdien, kokius darbus dirbdavo, kaip pramogaudavo? Ar Vilnius buvo saugus
miestas gyventi? Kviečiame nuspalvinti dailininkų kūrinius, iliustruojančius senąjį Vilnių, ir
susipažinti su andainykščio Vilniaus gyvenimu.

V

isi šiai knygelei atrinkti kūriniai priklauso Lietuvos dailės muziejui. Viršelyje panaudotą
litografiją „Aušros Vartų gatvė“ maloniai leido reprodukuoti Lietuvos nacionalinis muziejus. Šalia kiekvieno spalvinamo paveikslėlio nurodytas QR kodas. Jį nuskenavę išmaniuoju
įrenginiu, būsite nukreipti į Lietuvos muziejų kolekcijų portalą www.limis.lt, kur galėsite pamatyti originalius eksponatų vaizdus ir aprašymus.

Č

ia pateiktus paveikslus galite spalvinti ir internete. Apsilankę Lietuvos dailės muziejaus
interneto svetainės puslapyje https://www.ldm.lt/spalvink-vilniu/, galėsite ne tik spalvinti, bet ir surinkti dėliones.

Kviečiame spalvinti, pažinti ir atrasti Vilnių!

Vilniaus gynybinė siena

A

tsukime laikrodžius atgal ir pabandykime patekti į XVI–XVII a. Vilnių. Tai nebuvo taip jau ir
paprasta. Keliauninkas, vykstantis į Vilnių, iš tolo pamatydavo įspūdingą miestą juosiančią gynybinę sieną, o priartėjęs privalėdavo stabtelėti prie sargybinių saugomų jos vartų. Tie, kurie negalėjo
susimokėti nustatyto įvažiavimo mokesčio, privalėjo bent jau atvežti akmenų miesto grindiniui arba
gynybinei sienai sutvirtinti. • Viduramžiais apjuosti miestą gynybine siena buvo labai svarbu: ji
ne tik saugojo nuo plėšikų ir priešų, bet ir padėjo reguliuoti prekybą, kontroliuoti įvežamas prekes,
gyventojų migravimą. XVI a. pr., bijodami totorių antpuolių, vilniečiai paprašė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro (1492–1506) leisti apjuosti miestą mūrine gynybine siena. Kunigaikštis išklausė
miestiečių prašymą ir 1503 m. leido statyti sieną su vartais, bokštais ir vandens grioviais. Miestiečiai ją
sumūryti turėjo savo lėšomis, o kad darbas greičiau vyktų, vienerius metus kunigaikštis Aleksandras
atleido juos nuo karinės prievolės. Per keletą metų buvo pastatyta siena su 5 vartais. • Ji buvo
nuolat perstatoma, sutvirtinama, tad statybos iš viso užtruko net 20 metų. XVII a. Vilniuje stovėjo
jau 10 vartų, per kuriuos buvo galima patekti į miestą: Aušros (arba Medininkų), Rūdninkų, Trakų,
Vilijos (arba Vilniaus), Totorių, Marijos Magdalenos (arba Šlapieji), Pilies, Bernardinų, Išganytojo
(Spaso) ir Subačiaus. Bėgant laikui Vilniaus gynybinė siena iro ir keletą kartų turėjo atlaikyti priešų
antpuolius, ji buvo griaunama ir atstatinėjama. Iki mūsų dienų išliko tik nedideli jos fragmentai.

Juozapas Kamarauskas
Vilnius. Trakų vartai. 1898 m.

Stanislovas Mirskis
Šarvuotosios XVI a. kavalerijos
karys. 1849 m.

Ar žinojai, kad …

•

Kiekvienas miestietis turėjo pastatyti jam priskirtą
gynybinės sienos ruožą. Kas neturėjo pinigų mūrinei sienai,
pirmiausia statė medinių aštrių kuolų tvorą. XVII a. gynybinės
sienos ilgis siekė apie 2,5 km, vidutinis aukštis 6,5 m, plotis
iki 1–1,5 metro. Siena prasidėjo nuo Bernardinų bažnyčios ir
juosė visą senąjį miestą iki Žemutinės pilies.

• Smarkiausiai Vilniaus gynybinė siena nukentėjo per ka
rus su Rusija ir Švedija (XVII a. vid. – XVIII a. pr.). 1799 m.
Rusijos imperatorius Pavelas I įsakė nugriauti sieną, nes ji esą
trukdanti vėjui išvėdinti miestą...

• Šiandien išlikusios gynybinės Vilniaus sienos fragmentų

galite pamatyti prie Vilniaus bastėjos, kuri taip pat yra gynybinės sienos dalis. Ji buvo pastatyta XVII a. pirmoje pusėje. Tai
buvo gynybinis statinys, skirtas ugnimi atsiginti nuo priešų
artilerijos (patrankų ir lengvesnių šaunamųjų ginklų). Gerai
išsilaikiusi ir gynybinės sienos dalis šalia Aušros vartų, juosianti buvusį karmelitų vienuolyną. Kai kur ji tapo gyvenamųjų pastatų dalimi.

Juozapas Kamarauskas
Subačiaus vartai ir miesto fortifikacija. 1897 m.

Aušros vartai

I

š dešimties buvusių Vilniaus gynybinės sienos vartų šiandien į Vilniaus senamiestį galite įžengti
tik pro vienerius – Aušros vartus. Jie buvo pastatyti XVI a. kartu su gynybine siena. Viduramžiais
vartams saugoti nepakako ginkluotos sargybos – abiejose jų pusėse buvo tapomi ar kabinami šventieji
paveikslai. Taip buvo ir Vilniuje. Iš priemiesčio pusės ant vartų sienos buvo nutapytas Kristaus atvaizdas, iš miesto pusės pakabintas Mergelės Marijos paveikslas. • XVII a. pab. – XVIII a. pr. Vilnių
niokojo priešai, prasidėjo badmetis, ėmė plisti maras, miestą siaubė gaisrai. Tuo laikotarpiu atsirado
daugybė istorijų apie tai, kad stebuklingas Aušros vartų Mergelės Marijos paveikslas gydo įvairias
ligas, saugo miestą nuo negandų, teikia jo gyventojams stiprybės. Galbūt tikėjimas šio paveikslo
antgamtinėmis galiomis ir nulėmė Aušros vartų išlikimą: sakoma, kad carinė valdžia nugriovė visus
Vilniaus gynybinės sienos vartus, bet Aušros vartų nedrįso liesti dėl juose kabančio stebuklingojo
paveikslo.

Juozapas Kamarauskas
Aušros vartai Vilniuje. XIX a. pab. – XX a. I p.

Nežinomas dailininkas
Aušros Vartų koplyčios Švč. Mergelė
Marija. XIX a. vid.

Ar žinojai, kad …

•

Pavadinimas – Aušros vartai – yra gana naujas. XVI a.
šie vartai buvo vadinami Medininkų vartais, nes kažkada pro
juos iš miesto kelias vedė į Medininkų pilį. Vėliau Aušros vartai vadinti Aštriaisiais, mat buvo pastatyti piečiausiame miesto pakraštyje, vadinamame Aštriajame gale. Kodėl XIX–XX a.
jie pradėti vadinti Aušros vartais – nežinia. Galbūt todėl, kad
Mergelė Marija giesmėse dažnai vadinama Aušros žvaigžde.

•

Ar esate kada nors lankęsi Aušros vartuose? Ar pastebėjote daugybę širdelių, puošiančių paveikslą? Tai – votai –
tikinčiųjų paaukoti padėkos ir pagarbos ženklai iš aukso,
sidabro ar gintaro. Dauguma votų yra širdelės formos, bet
pasitaiko ir mažyčių žmogaus figūrėlių, kojų, rankų. Votus
žmonės aukojo patyrę kokį nors Mergelės Marijos užtarimu
įvykusį stebuklą: pasveikimą iš sunkios ligos, nuostabų išsigelbėjimą iš pavojaus ar kt.

• Anksčiau Aušros vartų arkoje buvo įtaisytos pakeliamos
grotos, o antrame ir trečiame aukštuose – apvalios angos šauliams, kurie pro jas taikydavosi į puolančius priešus. Šias angas
vartuose galite pamatyti ir šiandien.

• Kasmet lapkričio mėnesį vilniečiai švenčia Aušros Vartų

Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos šventę – dešimt dienų trunkančius atlaidus. Į ją suplūsta minios žmonių,
atkeliauja maldininkai iš įvairių Lietuvos vietovių ir kitų šalių.
Tikintiesiems tai – gailestingumo, maldos ir vilties šventė, netikintiesiems – tiesiog graži miesto tradicija.

Martynas Zaleskis, Karolis Ripinskis, Viktor Vincent Adam,
Luis Philippe Alphonse Bichebois
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Aušros Vartų gatvė. 1846 m.

Miesto rotušė

V

iena svarbiausių įstaigų mieste buvo rotušė. Tai miesto savarankiškumo simbolis, miestiečių
bendruomenės valdžios centras. Manoma, kad XVI a. Vilniaus rotušė jau stovėjo dabartinėje
vietoje Didžiojoje gatvėje. Joje veikė miestiečių išrinkta taryba (magistratas). • Už visus miesto
reikalus atsakingas buvo vaitas – kunigaikščio skiriamas pareigūnas, lyg koks šiuolaikinis miesto meras. Kartu su miesto magistratu jis valdė miestą, rinko mokesčius ir skirstė miestiečiams prievoles,
nagrinėjo įvairius skundus, prašymus, bylas, rūpinosi miesto gynybiniais įrenginiais ir miestiečių
kariniu parengimu. Rotušėje buvo įrengta vaito būstinė, posėdžių kambariai, pirklių bendruomenės
kambarys, iždinė, raštinė, ginklų sandėliai. Čia veikė miesto teismas, rūsiuose – kalėjimas. • Rotušės aikštėje būdavo vykdomos bausmės nusikaltėliams, rengiami kassavaitiniai turgūs, keletą kartų per
metus – mugės. Šalia rotušės pastato šliejosi nedidelės krautuvėlės, tad rotušės aikštė buvo populiari
miestiečių apsipirkimo, susitikimų, pasivaikščiojimų vieta.

Marcelinas Januševičius
Vilniaus rotušė 1763 metais. XIX a. vid.

Mikalojus Flensburgietis
Vilniaus vaito Stanislovo Sabino
portretas. 1590 m.

Ar žinojai, kad …

•

Anksčiau Vilniaus rotušė atrodė kitaip nei šiandien.
1662 m. rotušės bokšte buvo įmontuotas miesto laikrodis ir
įrengta atvira galerija, kurioje per šventes grieždavo orkestras.
Miesto rotušė per karus ir kitas nelaimes ne sykį degė, ją atstatant buvo padaryta statybos klaidų, tad bokštas iki mūsų
dienų neišliko. 1799 m. Vilniaus rotušė buvo perstatyta ir įgijo
dabartinį vaizdą. Marcelino Januševičiaus akvarelėje (žr. aukščiau) užfiksuotas ne tik senasis rotušės bokštas, bet ir gėdos
stulpas, prie kurio miesto budelis prasižengusiuosius už nedidelius nusikaltimus (pvz., vagystes, sumušimus) išstatydavo
miestiečių pajuokai ir atgrasymui arba bausdavo plakimu.
Stulpo viršų puošė skulptūra – moters galva, vadinama boba.
Pasakymas „bučiuoti bobą“ reiškė kentėti prie stulpo.

• Budelis – vienas reikalingiausių miesto pareigūnų. Tai

buvo labai svarbi ir kartu atgrasi profesija, todėl budeliui buvo

mokamas didelis atlyginimas (kartais didesnis už kitų įtakingų
miesto pareigūnų). Budelis rūpinosi kaliniais ir jų bausmėmis.
Kad išgautų tiesą, nusikaltėlius jis kankindavo, tad paprasti
miestiečiai šį amatą laikė negarbingu, o merginos vengdavo už budelio tekėti. Budelio profesija buvo perduodama iš
kartos į kartą, jos subtilybių budelio vaikai privalėjo mokytis
nuo mažų dienų... Budelis taip pat privalėdavo surinkti mieste
nugaišusius gyvūnus, tad jį galima laikyti ir miesto sanitaru.

•

Šiandien visais miesto reikalais rūpinasi miestiečių
išrinktas meras ir Vilniaus miesto savivaldybė, įsikūrusi moderniame pastate Konstitucijos prospekte. Vilniaus rotušėje
teikiama informacija miesto svečiams, vyksta ekskursijos,
parodos ir koncertai, iškilmingi Vilniaus miesto savivaldybės
posėdžiai ir apdovanojimų ceremonijos. Rotušės aikštėje organizuojamos įvairios mugės ir kiti kultūriniai renginiai.

Józef Oziębłowski
Rotušės aikštė Vilniuje. Apie 1835 m.

Vilniaus nelaimės

N

uo karo, bado ir maro apsaugok mus, Viešpatie – taip ilgus šimtmečius bažnyčiose melsdavosi
žmonės. Ir tai suprantama, nes šalyje kilus karui, jį dažnai lydėdavo ir kitos nelaimės – badas
bei maras. Vienas didžiausių badmečių mūsų šalies teritorijoje kilo 1708–1711 m., kai krašto gyventojus siaubė svetimi (rusų, švedų) ir savi kariai. Ypač sunkūs jo padariniai buvo Žemaitijoje ir Vilniaus
apylinkėse. Badaujančius žmones apniko žaibiškai plintanti maro epidemija. Istorikai teigia, kad nuo
bado ir maro tais metais mirė daugiau kaip trečdalis Lietuvos gyventojų. • Tai buvo tikrai baisus
laikas: žmonės mito katėmis, šunimis ir net lavonais... Ieškodami maisto, vargetos plūdo į miestą –
taip maro užkratas pasiekė Vilnių. Didžiausias maro protrūkis čia įvyko 1710 metais. Tuo laiku sostinė
buvo tankiai apgyvendinta, siaurų gatvių tinklas sudarė idealią terpę marui plisti. Žmonės nežinojo,
kad maro bakterija plinta per blusas, kurias nešiojo užsikrėtusios žiurkės. Maru miestiečiai susirgdavo
įkandus blusoms. • Negana šių nelaimių, juos nuolat vargino ir gaisrai, kildavę į miestą įsiveržus
priešų kariuomenei arba dėl pačių vilniečių neatsargumo. Iki pamatų Vilnius degė ne kartą. Išdegus
ištisoms miesto dalims, jis tapdavo nebeatpažįstamas. Tačiau vos tik nustodavo rūkti Vilniaus griuvėsiai, vos baigdavosi siaubingos epidemijos ir nelaimės, vilniečiai, apraudoję ir palaidoję artimuosius,
vėl atstatydavo savo nuostabųjį miestą.

Ignacy Karęga, Mauritius Pczycki Carmelita
Aušros Vartų Dievo Motina (fragmentas). XIX a. pr.

Ar žinojai, kad …

• Maro miestiečiai saugojosi įvairiais būdais. Negyvėlius

stengėsi surinkti ir palaidoti už miesto sienų: guldė juos į masines kapavietes po 70–80 žmonių, nes po vieną laidoti nespėdavo. Buvo uždarytos viešos įstaigos, deginami namai, kurių
gyventojai buvo išmirę. Ir paprasti miestiečiai, ir pasiturintieji
bėgo iš miesto, tikėdamiesi išvengti sąlyčio su užkratu.

•

Ypač siaubingi buvo XVI–XVII a. gaisrai, miestui ir jo
gyventojams pridarę didžiulių nuostolių. Štai 1610 m. gaisro
metu per vieną dieną sudegė 4700 namų, septynios katalikų,
trys protestantų bažnyčios, beveik visos cerkvės, Vilniaus katedra, Valdovų rūmai, Jėzuitų akademija...

• Dažnai gaisrų priežastys būdavo neatsargus elgesys su
ugnimi, netvarkingi dūmtraukiai ir kaminai, palubėje pakabintos žibalo lempos ar tiesiog labai įkaitusios krosnys. Daugeliu atvejų gaisrų priežasties nustatyti nepavykdavo.

• Rusijos–Prancūzijos karo metu, 1812 m., į Vilnių įžygia-

vus Napoleono kariuomenei, Vilniaus vienuolynai ir bažnyčios buvo paversti karo ligoninėmis ir sandėliais. Pasakojama,
kad Napoleonas buvo susižavėjęs Šv. Onos bažnyčia ir norėjęs
ją ant delno išsivežti į Prancūziją. Tačiau istorikai teigia, kad
Napoleono kariuomenė šią bažnyčią naudojo kaip sandėlį, jos
altoriai buvo sudaužyti, o mediniai baldai sudeginti.

Jonas Damelis, Viktor Vincent Adam, Luis
Philippe Alphonse Bichebois
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Prancūzų kariuomenės traukimasis 1812 metais
per Rotušės aikštę Vilniuje. 1846 m.

Miesto šventės

A

tsigavę nuo rūpesčių, karų ir kitų nelaimių, miestiečiai nepamiršdavo ir pasilinksminti. Progų
švęsti Vilniuje nestigo. Miestiečiai rengė iškilmes į Vilnių atvykstant valdovams ar didikams,
džiaugsmingai pasitikdavo su pergale iš karo grįžtančius karvedžius, prašmatniai švęsdavo ir didikų
vestuves bei laidotuves. Iš valdovų ir didikų rūmų šventės išsiliedavo į gatves, vykdavo eitynės, skambėdavo muzika. Vaišinami būdavo ne tik rūmuose susirinkę svečiai, bet ir miestiečiai: miesto aikštėse
ir gatvėse jiems surengdavo vaišes, miestą išpuošdavo dekoracijomis, triumfo arkomis, pagrindines
gatves gausiai apšviesdavo, o vakare, kaip ir mūsų dienomis, visus nudžiugindavo ugnies fejerverkais... • Linksmybės, karnavalai, muzika lydėdavo ir religines šventes. Po pamaldų miestiečiai
pasipildavo į aikštes, kur jų laukė gatvės muzikantai, cirko pasirodymai, įvairiausias prekes siūlantys
pirkliai bei valstiečiai.

Nežinomas dailininkas
Pasiuntinio priėmimas. 1830 m.

Kanutas Ruseckas
Dievo Kūno procesija Vilniuje 1845 metais. 1845 m.

Ar žinojai, kad …

• Į Vilnių atvykę valdovai ir kiti aukšti pareigūnai su savo

palyda karietomis pravažiuodavo vadinamuoju „Valdovų keliu“. Jis prasidėjo nuo Rūdninkų gatvės vartų ir pro Rotušę,
Didžiosios, Pilies gatvėmis leidosi link Valdovų rūmų. Šioje
kelio atkarpoje į miestą atvykusį valdovą pasitikdavo visas
miestas – didikai, magistrato nariai, dvasininkai, amatininkai, kariai, studentai... Atvykusiam valdovui įteikdavo simbolinius paauksuotus miesto raktus, brangių dovanų. Skambant
muzikai šventinė eisena jį po paauksuotu baldakimu lydėdavo pro daugybę gatvėse įrengtų dekoracijų – triumfo vartų.
Pasakojama, kad valdovų sutiktuvių netrikdydavo nei karai,
nei epidemijos. Štai 1589 m. į Vilnių atvyko karalius Zigmantas Vaza (1566–1632). Miestą ką tik buvo nusiaubęs maras, bet
valdovui sutikti buvo pastatytos puikios dekoracijos – vartai,
kurių bokštuose angelais apsivilkę mokiniai sveikino valdovą
įvairiomis kalbomis deklamuojamais eilėraščiais.

• Religinės šventės išsiskirdavo didžiulėmis teatralizuo-

tomis procesijomis. Viena iš tokių buvo 1604 m. iškilmė
švenčiant karalaičio Kazimiero kanonizaciją (paskelbimą

šventuoju). Šv. Stepono, Rūdininkų, Didžiąją ir Pilies gatves
miestiečiai išpuošė gėlėmis ir kilimais, eisenos pradžioje
griaudėjo patrankų šūviai, skambėjo bažnyčių varpai. Žymūs
didikai ir kiti aukšti pareigūnai nešė šilkines vėliavas su herbais ir šventojo Kazimiero atvaizdu. Prie išpuoštų Rūdininkų
vartų buvo surengtas teatralizuotas pasveikinimas: angelais
apsivilkę jaunuoliai su rožėmis ir lelijomis rankose sakė iškilmingas prakalbas ir deklamacijas. Visa procesija keliavo link
Katedros. Pakeliui jų laukė net kelios triumfo arkos, išpuoštos spalvingais audeklais, šventųjų paveikslais, vėliavomis ir
vainikais. Gatvių balkonuose griežė muzikantai, giedojo giesmininkai. Eiseną vainikavo įspūdingas ugnies spektaklis – Katedros aikštėje surengti fejerverkai. Šios šventės metu taip pat
buvo padėtas kertinis Šv. Kazimiero bažnyčios akmuo.

• Anuomet, kaip ir dabar, vilniečiai švęsdavo svarbiausias

metų religines šventes – Kalėdas ir Velykas. Trijų Karalių dieną
ir per Užgavėnes senojo miesto gatvėse šėldavo persirengėlių
eisenos. Pasilinksminti, apsipirkti arba parduoti žmonės gausiai rinkdavosi ir į Šv. Baltramiejaus bei Šv. Kazimiero muges.

Jan Rustem, Gotlieb Kiesling
Korta: širdžių dviakė
(Cirko žonglierius su beždžionėlėmis). 1815 m.

Kaziuko mugė

V

ilniaus gatvėmis kasmet nušurmuliuoja spalvinga pavasario šventė – Kaziuko mugė. Manoma,
kad viena seniausių iki šiol švenčiamų mugių Lietuvoje rengiama jau nuo 1636 metų. Būtent
tais metais Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karalaitis šventasis Kazimieras (1458–
1484) buvo paskelbtas Lietuvos globėju. Minint jo mirties dieną, kovo 4-ąją, buvo leista rengti net
10 dienų trunkančią šventę. Iš pradžių pagrindine jos dalimi buvo atlaidai, kuriuos lydėdavo Katedros aikštėje rengiamas turgus. • Ilgainiui prekyba smarkiai išaugo ir tapo viena didžiausių metų
mugių, miestiečių vadinama tiesiog Kaziuko muge. Ko tik joje nebūdavo! Ir drožinių, keramikos
dirbinių, ir indų, baldų, žaislų, ir įvairiausių įrankių bei tradicinių kulinarinių skanėstų! Nuo senų
laikų populiariausios mugės prekės buvo širdelės formos meduoliai, mediniai šaukštai ir vilnietiškos
verbos. Prekybą lydėdavo smagūs gatvės muzikantų koncertai, pokštai, persirengėlių eisenos, vaidinimai. Kaip ir šiandien, žmonės į Kaziuko mugę rinkdavosi ne tik apsipirkti, bet ir tiesiog pasižvalgyti.

Adolf Friedrich Dietrich
Šv. Kazimieras. XIX a. I p.

Lidija Meškaitytė
Verbos. 1960 m.

Ar žinojai, kad …

• Grįžtantieji iš mugės namiškiams lauktuvių dažniausiai
parveždavo meduolį – „Kaziuko širdį“. Jų galėdavai įsigyti
įvairiausių dydžių ir spalvų: rudų – su medumi, baltų – su
mėtomis, rausvų – su spanguolėmis ar bruknėmis. Ant širdies formos meduolių cukraus glajumi galėjai rasti išrašytą
mylimojo arba mylimosios vardą, palinkėjimą ar net meilės
prisipažinimą: „Tu man vienintelė!“, „Uogele, priimk mano
širdį“, „Neturiu aukso, savo širdį dovanoju“ ir pan.

• Dar vienas svarbus Kaziuko mugės akcentas – spalvingos verbos, surištos iš džiovintų augalų. Skirtinguose Lietuvos regionuose pinamos vis kitokios verbos. Vilnietiškosios
išsiskiria savo spalvingumu, dydžiu, tankiu kiliminiu raštu
(pinama dedant gėlytę prie gėlytės). Šv. Kazimieras dažnai

vaizduojamas laikantis rankoje leliją – skaistumo simbolį.
Manoma, kad verbų tradicija ir atsirado mėgdžiojant karalaitį
Kazimierą: iš pradžių mugėse būdavo parduodamos popierinės lelijos, vėliau jas pakeitė iš įvairių augalų nupintos verbos.

• Kad prekyba sklandžiau vyktų ir kad būtų galima privi-

lioti kuo daugiau pirkėjų, seniau prekeiviai persirengdavo įvairiais kostiumais ir siūlydavo savo prekes. Ypač mėgiami buvo
karalaitį Kazimierą ir jo senelį karalių Jogailą (1348–1434)
vaizduojantys personažai.

Kanutas Ruseckas, Maksymilian Fajans
Lietuvaitė su verbomis. XIX a. vid. – XIX a. II p.

Vilniaus arkikatedra

V

ilniaus arkikatedra bazilika – svarbiausia Lietuvos katalikiška šventovė. Bet ji reikšminga ne
tik tikintiesiems. Su Katedros istorija susiję ir svarbiausi Lietuvos valstybės įvykiai. Spėjama,
kad seniausi po dabartine Katedra rasti pamatai veikiausiai yra Gedimino laikais į Vilnių atvykusiems
vienuoliams pranciškonams statytos bažnyčios likučiai. 1387 m. karalius Jogaila apkrikštijo Lietuvą
ir šios bažnyčios vietoje pastatydino Katedrą, kuri tapo svarbiausia šalies šventove, krikščionybės
židiniu. • Nuo Vilniaus katedros prasidėjo ir Lietuvos švietimo istorija, mat pirmoji 1397 m. istoriniuose šaltiniuose minima lietuviška mokykla buvo įsteigta būtent šalia Katedros. Vėlesniais laikais
joje vyko Lietuvos valdovų karūnacijos, vedybos, buvo laidojami valdovų (Vytauto ir jo žmonos
Onos, Švitrigailos, Barboros Radvilaitės ir kt.), vyskupų bei didikų palaikai. • Katedra buvo neatsiejama Valdovų rūmų dalis: XVII a. tarp jų ir Katedros buvo pastatyta speciali galerija, sujungusi
Šv. Kazimiero koplyčią su rūmų apartamentais. Vilniaus katedra ne kartą degė, kentėjo dėl nepatvaraus grunto, buvo perstatoma, atnaujinama, galų gale XVIII a. ji įgavo dabartinę išvaizdą.

Vasilij Sadovnikov, Isidore Laurent Deroy
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Vilniaus katedra. 1847 m.

Franz Kellerhoven
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Vilniaus katedros monstrancija,
taurės ir žiedai. 1850 m.

Ar žinojai, kad …

• Ilgą laiką Katedros aikštėje vyko Šv. Kazimiero ir Šv. Jur-

gio mugės. 1901 m. Rusijos imperijos valdžia šioje aikštėje pastatė paminklą imperatorei Jekaterinai II. Caro valdininkams
atrodė, kad su katalikiška religine švente susijęs turgus netinkamas toje vietoje švęsti, tad Kaziuko ir Jurginių mugės buvo
iškeltos į Lukiškių aikštę.

•

Jau XIV a., iškart po Lietuvos krikšto, buvo pradėtas
kaupti Katedros lobynas. Jį sudarė iš brangiųjų metalų pagaminti bažnytinėse apeigose naudojami indai ir kiti reikmenys, kryžiai, brangūs bažnytiniai drabužiai ir kt. Vertingiausi
daiktai buvo saugomi specialiose slaptose patalpose, rakinami
skryniose ir naudoti tik per didžiąsias religines iškilmes. Deja,
per įvairias šalį ir miestą užklupusias nelaimes (gaisrus, karus,
sukilimus) dalis lobyno buvo prarasta. Vis dėlto nemažą jo

dalį pavyko ir išsaugoti. XX a., prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, bijant plėšimų, Katedros lobynas buvo užmūrytas
Katedros sienoje. 1985 m. jis buvo atrastas. Šiandien šį lobyną
galima pamatyti Vilniuje įkurtame Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9).

•

Ar esate kada buvę Katedros aikštėje? Tikriausiai pastebėjote, kad įvairiausių susibūrimų, vaikštinėtojų, turistų,
dviratininkų, šiaip smalsuolių ten niekada netrūksta. Mūsų
dienomis, kaip ir anksčiau, Katedros aikštėje vyksta bažnytinės iškilmės, šventiniai koncertai, turgūs, mitingai, ji yra
populiari vilniečių susitikimų ir pasivaikščiojimų vieta.

Karolis Račinskis
Vilniaus Žemutinės pilies rūmai. 1832 m.

Gatvės šurmulys

O

dabar stabtelėkime nedidelėje Vilniaus senamiesčio gatvelėje ir pažiūrėkime, ką prieš keletą
šimtmečių veikė, kuo įprastą dieną užsiėmė vilniečiai. Šurmulio gatvėje netrūksta: savo langines ir duris su spalvingais skelbimais atveria gatvės krautuvėlės. Jose galima įsigyti pačių reikalingiausių ir svarbiausių kasdienių prekių: druskos, prieskonių, miltų, audinių, batų, kojinių, indų... Jeigu
jums reikia kvepalų, gali tekti pabėgėti iki vaistinės: joje, beje, galima įsigyti ne tik šiandien mums
keistai atrodančių vaistų (pavyzdžiui, džiovintų varlių arba uodo taukų), bet ir tabako, alkoholinių
gėrimų – kažkada tai buvo įprastos vaistinės prekės! • Viena gatvės puse madingai apsitaisę vaikštinėja turtingi miestiečiai, kita – pralekia būrelis mokinių. Skubantiems praeiviams prekes įsiūlyti
bando apsukrus prekeivis: „Gal šukų, pone? Knygų? Sagų? Visko turiu, pone! Nepraeik pro šalį!..“ Pas
gydytoją su paruoštu vaistų buteliuku bėga vaistinės pasiuntinys. Į turgų su krepšiu rankoje keliauja
tarnaitė. Šalia parduotuvės sustoja vežimas. Sunkias dėžes su naujomis prekėmis krauna nešikai. Palei
namo sieną ramiai stovi elgeta – triukšmauti, demonstruoti žaizdas, kažkaip kitaip atkreipti praeivių
dėmesį jiems griežtai uždrausta. Praeina tvarkdarys. Bažnyčios pusėn nuskuba kunigas. Į dirbtuvę su
naujais įrankiais sugrįžta amatininkas... • Štai tokią kasdienio Vilniaus nuotaiką galėtume įsivaizduoti žvelgdami į senus dailininkų paveikslus. O kokį Vilnių šiandien gatvėse matote jūs?

Jan Rustem, Kazimieras Bachmatavičius
Fragmentas iš aplanko „Vilniaus prisiminimai“. 1837 m.

Jan Rustem, Gotlieb Kiesling
Korta: būgnų septynakė
(Muilo nauda). 1815 m.

Ar žinojai, kad …

•

Mieste gyveno įvairios padėties, skirtingų tautybių ir
profesijų žmonės: pirkliai, smulkūs prekeiviai, siuvėjai, odminiai, kalviai, mėsininkai, auksakaliai, gydytojai, mokytojai,
teisininkai, menininkai ir kt. Vilniuje kažkada būta ir elgetų
brolijos. Elgetavimas taip pat turėjo savo taisykles. Ne kiekvienas panorėjęs galėjo išeiti į gatvę ir prašyti išmaldos, o tik tie,
kurie priklausė elgetų brolijai ir turėjo leidimą. Jeigu mieste
būdavo pastebėti iš svetur atkeliavę nepažįstami elgetos, juos
iš miesto išvydavo tvarkdariai – bizūnininkai.

•

Įvairūs istoriniai šaltiniai liudija, kad miestiečiai rūpinosi savo asmenine higiena ir karts nuo karto apsilankydavo
pirtyse. Teigiama, kad XVII a. senamiesčio teritorijoje tarp

Subačiaus, Aušros Vartų, Rūdininkų ir Trakų gatvių buvo net
88 pirtys. Jose dirbo barzdaskučiai, kurie norinčiuosius apkirpdavo ir nuskusdavo. Barzdaskučiai atlikdavo ir chirurgo
darbus – nesudėtingas operacijas: jie gydė žaizdas, ištraukdavo skaudančius dantis, šalino spuogus, mokėjo gydyti ir
kaulų lūžius.

•

Dominikonų gatvė – viena seniausių ir puošniausių
Vilniaus senamiestyje. Joje kadaise gyveno vienuoliai dominikonai, miesto vaitas ir magistrato nariai, didikai, gydytojai,
auksakaliai. Skirtingais laikotarpiais čia veikė svarbios mokslo
įstaigos, vaistinė, knygynas, prieglauda, gaisrinė ir net greitosios pagalbos stotis.

Jean Baptiste Arnout, Adolphe Jean-Baptiste Bayot
Dominikonų gatvė ir Bajorų institutas Vilniuje. 1850 m.

Religijų ir įsitikinimų įvairovė

J

ėzuitai, pranciškonai, dominikonai, rokitai, karmelitai – tikriausiai esate girdėję šiuos Vilniuje
gyvenusių katalikų vienuolių pavadinimus? Nemaža dalis šių vienuolijų Vilniaus mieste gyvuoja
ir šiandien. Kai kurie iš Vilniaus išvyko prasidėjus karams ar ištikus kitoms negandoms. Įvairių vienuolijų būta ir daugiau, bet visas suminėti būtų sunku. Juolab kad svarbu prisiminti ir kitų religijų
žmones, kurių Vilniuje irgi buvo nemažai. • Istorikai teigia, kad Vilniuje dar nuo Gedimino laikų vieni šalia kitų gyveno skirtingų tikėjimų išpažinėjai: pagonys, katalikai, liuteronai, stačiatikiai,
kalvinistai, unitai, judėjai, net musulmonai… Toks margumynas palyginti nedidelėje teritorijoje!..
Dvasinis Vilniaus gyvenimas visada buvo gyvybingas, savo maldos namus čia turėjo visos tikinčiųjų
bendruomenės ir juose galėjo melstis įvairiausiomis kalbomis (lotynų, bažnytine slavų, vokiečių,
hebrajų ir kt.). Gyvendami šalia kitaip mąstančių ir kitaip besimeldžiančių, skirtinga kalba kalbančių
kaimynų, vilniečiai išmoko būti tolerantiški, nors didesnių ar mažesnių nesutarimų būta. • Dvasininkai rūpinosi ne tik maldos namais. Prie bažnyčių, cerkvių ir sinagogų jie kūrė mokyklas neturtingiesiems, steigė našlaičių ir senelių prieglaudas, statė špitoles (ligonines). Miestą užklupus nelaimėms,
dvasininkai rūpinosi be namų likusiais vargšais, laidojo mirusiuosius, slaugė užsikrėtusius mirtinomis
ligomis, savo užrašuose fiksavo miesto istoriją.

Nežinomas XIX a. pab. dailininkas
Šv. Paraskevės cerkvė Vilniuje. 1874 m.

Jan Rustem, Gotlieb Kiesling
Korta: būgnų dviakė
(Žydas su smilkytuvu). 1815 m.

Ar žinojai, kad …

•

Katalikų maldos namai vadinami bažnyčia. Ar žinote,
kur meldžiasi kitų religijų atstovai? Judėjai (žydai) – sinagogoje, stačiatikiai (rusai, baltarusiai) ir unitai (ukrainiečiai) –
cerkvėje, musulmonai (totoriai, turkai) – mečetėje.

• Judaizmo religiją išpažįstantys žydai į Lietuvos teritori-

ją atkeliavo daugiau kaip prieš 600 metų. Vilniuje jie įsikūrė
dabartinėse Stiklių, Žydų, Gaono gatvėse, čia susiformavo
žydų kvartalas. XVIII a. Vilniuje gyveno garsus žydų išminčius
Vilniaus Gaonas Elijahu ben Šlomo Zalmanas (1720–1797),
kurio pamokymų pasiklausyti žydų jaunuoliai suvažiuodavo iš

visos Europos. Tad nuo XVIII a. Vilnius buvo pradėtas vadinti
Šiaurės Jeruzale, žydų kultūros ir mokslo centru. Iki Antrojo
pasaulinio karo Vilniuje veikė net 110 sinagogų!

• Totoriai – musulmonų tikėjimą išpažįstanti, ištikimybe

Lietuvos valdovams pasižymėjusi tauta. Pirmąsias totorių gyvenvietes Lietuvoje įkūrė didysis kunigaikštis Vytautas (1350–
1430). Vilniuje jie apsigyveno Lukiškių aikštės teritorijoje. Dabartinė Totorių gatvė kadaise vedė į totorių kvartalą. Bėgant
laikui totorių bendruomenė išlaikė gražų paprotį – melstis už
Lietuvos valdovus, o Vytautą savo maldose mini ir šiandien.

Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Philippe Benoist
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Šv. Onos bažnyčia. 1850 m.

Mokslo ir jaunystės miestas

V

ilnius 1579 m. tapo Lietuvos švietimo ir mokslo sostine – tuo metu buvo įsteigtas Vilniaus universitetas. Mokslas universitete buvo nemokamas, jame studijuoti galėjo didikų, pasiturinčių ir
nuskurdusių bajorų, miestiečių ir laisvųjų valstiečių vaikai. Neturtingiems studentams buvo įsteigtas
bendrabutis, kur jie galėjo nemokamai gyventi. Tačiau už pragyvenimą privalėdavo giedoti bažnyčios
chore, dalyvauti įvairiose iškilmėse religinių švenčių metu ar sutinkant į miestą atvykstančius garbingus svečius. • Vilniaus universitete buvo mokoma lotynų, graikų ir hebrajų kalbų, filosofijos,
teologijos, matematikos, teisės, iškalbos meno, gamtos mokslų ir kt. Trečdalį visų studentų sudarė
lietuviai, kiti du trečdaliai atvykdavo iš kitų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sričių, taip pat iš
Prūsijos, Mazovijos, vienas kitas iš Danijos, Škotijos, Anglijos. • Universitete dėstė dvasininkai
jėzuitai – lenkai ir lietuviai, vėliau buvo pakviesta ir mokslininkų iš užsienio – Prancūzijos, Austrijos,
Italijos ir kitų šalių. Jie papildė Vilniaus užsieniečių bendruomenę, praturtino ją savo kultūra, pasaulėžiūra, apie vilniečių kasdienybę ir įpročius parašė vertingų atsiminimų. • Universiteto studentai
aktyviai dalyvavo šalies ir miesto gyvenime, įvairių švenčių progomis rengdavo karnavalus, eisenas,
viešas diskusijas, universiteto kiemuose ir miesto aikštėse vaidindavo spektaklius. Jų pasižiūrėti susirinkdavo kone visas Vilnius. Taip mokslo, literatūros ir meno naujovės pasklisdavo ir miesto gatvėse.

Ignatius Ernestus Eggenfelder
Gaublys. XVIII a. II p.

Albertas Vaitiekus Žametas, Charles-Claude Bachelier
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Vilniaus senienų muziejaus salė. 1857 m.

Ar žinojai, kad …

•

XVIII a. Vilniaus universitete buvo įsteigta seniausia
Rytų Europoje ir tuo metu ketvirtoji pasaulyje astronomijos
observatorija. Ji ypač išgarsėjo, kai jos vadovu tapo matematikas ir astronomas, Paryžiaus mokslų akademijos ir Londono
karališkosios mokslo draugijos narys Martynas Počobutas.
Šis mokslininkas Vilniaus observatorijai parūpino modernių
prietaisų, stebėjo planetas, kometas, asteroidus, Saulės ir Mėnulio užtemimus.

• Dėl profesorių ir studentų dalyvavimo 1831 m. sukilime
Rusijos caras įsakė universitetą uždaryti. Jo patalpose 1855 m.

lankytojams duris atvėrė Vilniaus senienų muziejus – pirmasis
viešas muziejus Lietuvoje, populiari ir gausiai miestiečių lankoma vieta. Deja, 1863–1864 m. praūžus dar vienam sukilimui,
vertingiausi muziejaus eksponatai buvo išvežti į Rusiją. Likusieji vėliau pateko į Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus.

• Fizikų dienos – šiais laikais vienas populiariausių rengi-

nių, kuriuos Vilniaus universiteto studentai organizuoja kiek
vieną pavasarį. Jo metu Vilniaus gyventojus maloniai nustebina pagrindinėmis gatvėmis riedantis didžiulis mechaninis
dinozauras (Dinas Zauras) – Fizikų dienų simbolis.

Adolphe Jean-Baptiste Bayot, Philippe Benoist
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Vilniaus universiteto didysis kiemas. 1850 m.

Didikų rūmuose

V

aldant Gediminui Vilnius tapo nuolatine Lietuvos didžiojo kunigaikščio rezidencija: čia įsikūrė
šalies valdovas su savo dvaru, vykdavo svečių iš užsienio priėmimai, įvairios iškilmės, puotos,
turnyrai. • Didžiojo kunigaikščio dvaras ypač suklestėjo XVI a. valdant Žygimantui Augustui. Jo
perstatyti ir papuošti Valdovų rūmai garsėjo puikiais baldais, garsių dailininkų paveikslais, meno ir
brangenybių kolekcija, turtinga biblioteka. Per puotas Valdovų rūmuose koncertuodavo muzikantų,
daugiausia italų, kapela, čia dažnai viešėdavo keliaujantys artistai, juokdariai ir nykštukai, vykdavo
cirko pasirodymai. Pasakojama, kad Žygimanto Augusto dvare slankiojo prijaukinti lokiai ir net liūtas,
čiulbėjo aibės paukštelių... • Nuo valdovo dvaro stengėsi neatsilikti ir didikai – Radvilos, Goštautai, Oginskiai, Chodkevičiai, Pacai, Sapiegos. Vilniuje jie kūrė savo rezidencijas, ne ką prastesnes
už Valdovų rūmus. Kilmingųjų šeimos vaidino ne tik svarbų politinį vaidmenį, bet ir daug prisidėjo
organizuojant meninį, kultūrinį miesto gyvenimą: rūmus ir bažnyčias jie statė atsižvelgdami į architektūrines naujoves, stilių madas, savo dvaruose išlaikė muzikantus ir menininkus, rėmė mokyklas,
steigė knygų spaustuves. Didikų rezidencijose virė intensyvus saloninis gyvenimas: literatūriniai vakarai, mokslinės diskusijos, puotos, karnavalai, koncertai. Iš rūmų visos naujosios mados, idėjos ir
saloniniai įpročiai, savaip perkurti ir pritaikyti, pasklisdavo į miestą, darė įtaką paprastų miestiečių
kasdienybei.

Jan Rustem, Kazimieras Bachmatavičius
Fragmentas iš aplanko „Vilniaus prisiminimai“. Apie 1837 m.

Ar žinojai, kad …

• Vieni gražiausių rūmų Vilniaus apylinkėse – Verkių rū-

mai. Verkiai nuo seno buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio
valda. Po Lietuvos krikšto, XIV a. pabaigoje, Jogaila įsteigė
Vilniaus vyskupiją ir jos vyskupams užrašė Verkius vasarvietei
pasistatyti. Vyskupas Ignas Masalskis XVIII a. čia įkurdino prabangią rezidenciją su nuostabiu parku. Verkiai jo vyskupavimo
laikotarpiu buvo vadinami „Vilniaus Versaliu“.

•

Kaip linksmindavosi didikai savo rūmuose? Kokios
būdavo jų vaišės? Puotos paprastai prasidėdavo 4–5 val. po
pietų ir tęsdavosi iki vėlyvo vakaro ar net paryčių. Svečiams

linksminti būdavo nusamdomos aktorių trupės, fokusininkai, šokėjai, muzikantai. Pasakotojai vaizdžiai pasakodavo
įdomiausias šalies ir užsienio naujienas, apkalbas, anekdotus.
Griežiant kapelai, salės viduryje ant pakloto raudono kilimo
svečiai pagal etiketą šokdavo madingiausius to meto šokius.
Šeimininkas turėjo pasirūpinti, kad vaišėms nieko netrūktų.
Patiekalų gausa ir puošyba lėmė puotos sėkmę. Maistas buvo
patiekiamas sidabriniuose induose, gausiai išpuoštas įvairiomis dekoracijomis: ypač mėgti kepti ir plunksnomis kaišyti
paukščiai – kurapkos, fazanai, kurie atrodė tarsi gyvi.

Vasilij Sadovnikov, Philippe Benoist
Iš Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo“
Verkių rūmų menė. 1848 m.
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