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Pratarmė

Vilnius man primena papuošalų dėžutę: jo pastatai yra ir auksas, ir sida-

bras, ir mėlyno stiklo karoliukas iš kuršių kapinyno radinių, ir perlas, ir 

deimantas, ir netgi paprasta geležis – nors dar tvirta, bet jau aprūdijusi 

nuo laiko tėkmės. Dažnai lydžiu turistus po gražiausias Vilniaus vietas 

ir ekskursijų metu atidarome Vilniaus papuošalų skrynelę, o po trijų va-

landų pasivaikščiojimo ją uždarius man lieka begalinis pasididžiavimas 

mūsų Vilniumi. Netgi vilniečiai, kurie paprastai mano viską žinantys 

apie gimtąjį miestą, nustemba, kiek daug jie vis dėlto nežinojo. 

Ši knyga yra mūsų gražiojo Vilniaus papuošalų dėžutės simbolinis 

raktas. Apie Vilnių rašyti ir sunku, ir lengva, nes Vilnius yra niekieno ir 

kartu visų: jame savo pėdsakus paliko daugelio tautybių ir konfesijų at-

stovai, čia gyveno, kūrė ir mylėjo daug įžymybių, valdovų, menininkų ir 

skandalistų... Todėl Vilnius yra tikras juvelyrikos šedevras, kurį kviečiu  

pažinti kartu. 
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Bet ar žinote, kuo gidas skiriasi nuo radijo? Radiją galima išjungti, o 

gido – ne, todėl ekskursijos pradžioje informuoju, kad neapkrausiu savo 

klausytojų vardais, kurie jiems nieko nesako, ir datomis, kurių jie vis tiek 

neatsimins, – turistai tam visada džiaugsmingai pritaria. Tačiau ekskur-

sija, supažindinanti tik su pagrindiniais miesto ir šalies įvykiais, be vardų 

ir be datų yra palaida kaip vėrinio karoliukai, nesusieti tvirtinančiomis 

detalėmis, todėl visada paminiu iš tiesų reikšmingus vardus ir datas, – 

šiam principui nenusižengiu ir knygoje, kurią dabar laikote. 

Gido darbas ir netgi pareiga yra objektyviai pateikti teisingą infor-

maciją, nieko neišgalvojant ir nieko savaip neinterpretuojant (išimtis 

daroma ekskursijoms legendų temomis), nes tai istorikų, dailėtyrinin-

kų, archeologų, architektų ir kitų specialistų kompetencija. Todėl šiam 

vadovui po Vilnių informacija priekabiai atsijota iš kelių šaltinių:

nuotr
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1) knygose ir žurnaluose publikuotų tyrimų: ši informacija gali prieš-

tarauti seniai žinomiems ir skelbtiems faktams ar įsisenėjusiems 

įsitikinimams, netgi sugriauti kai kuriuos mitus;

2) interneto: čia pateikiama informacija apie naujausius tyrimus ir at-

radimus nespėja sugulti į knygas, prieš ja remiantis reikia kritiškai 

įvertinti – ne visada žurnalistai turi laiko patikrinti faktus ir įsigilinti 

į temą, kuria rašo;

3) neišsemiamo šaltinio – žmonių, tai tyrėjai, kolegos gidai, įvairių sri-

čių specialistai, jiems reiškiu nuoširdžią padėką. Jūs esate Vilniaus 

perliukai. 

Ši knyga skirta visų pirma vilniečiams. Čia gimę ir augę, mokslus 

baigę, karjeras padarę, šeimas sukūrę vilniečiai mano, kad viską žino 

apie savo gimtąjį miestą, vis dėlto linkiu jiems malonių atradimų var-

tant šios knygos lapus. Ji pravers ir tiems, kuriuos netikėtai užgriūva 

svečiai ir reikia sukti galvą, kaip juos užimti, kur nuvesti, ką parodyti... 

Jūsų rankose – ir puiki biuro knyga. Juk būna, kad atvyksta užsienio 

partneriai ir nori pasižvalgyti po miestą. Verslininkams ir taip užtenka 

galvosopio verslo klausimais, o kompetencijos pristatyti tokį istoriškai 

turtingą miestą kartais stinga, taigi rankose laikote gerą „špargalkę“.

Galiausiai ši knyga pravers ir vykstantiems į užsienio komandiruo-

tes – juk būna, kad bendraujant neformaliai tenka pristatyti savo sosti-

nę. Prisimenu straipsnį apie sovietinių metų modelių namų darbuotoją, 

kuri dalyvavo modelių atrankoje parodai vienoje iš draugiškų socialis-

tinių respublikų, tik toji atranka vyko ne demonstruojant naujausios 

kolekcijos sukneles, o atsakinėjant į klausimus apie parodą rengiančios 

šalies ekonomiką ir politiką. Nes kaip tais laikais galėjai vykti demons-

truoti madų nežinodama, kiek traktorių per metus pagamina priiman-

čioji šalis? Niekaip negalėjai! O dabar ir mes nuvykę į komandiruotę 

turime galimybę pristatyti savo šalį, savo gimtąjį miestą, savo sostinę. 

Tikiuosi, šis vadovas po Vilnių padės tai padaryti. 

p r a t a r m ė
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1323.I.25, vilnius, gediminas visiems krikščionims* 

visiems visame pasaulyje išplitusiems kristaus garbintojams, vy-

rams ir moterims, ypač teikiant pirmenybę ypatingiems liubeko, štral-

zundo, brėmeno, magdeburgo, kelno miestams ir kitiems iki pat romos, 

gediminas, dievo malone lietuvių ir rusų karalius, žiemgalos valdovas 

ir kunigaikštis, garbės ir malonės patvarumo sveikindamas [linki]. šiuo 

[raštu] pareiškiame tiek esantiems, nesantiems, tiek būsimiems skaity-

tojams, kad išsiuntėme mūsų pasiuntinį su mūsų laišku apaštališkajam 

viešpačiui ir švenčiausiajam mūsų tėvui dėl katalikų tikėjimo priėmimo. 

jo atsakymą žinome ir jo legatų kiekvieną dieną nekantriai laukiame, 

o jeigu jie pas jus atvyktų, padėkite jiems pagarbiai siųsdami juos to-

liau pas mus. nes norime gauti tokią paslaugą panašiu arba svarbesniu 

atveju, kadangi ką tik gera padarysite jiems, pažinsite, kad mums taip 

padarėte. nes viso to, ką švenčiausiajam tėvui ir mūsų viešpačiui aukš-

čiausiajam dvasininkui surašėme, sieksime dievo šlovei ir šventosios 

bažnyčios garbei tvirtai laikytis, bažnyčias statyti, kaip jau esame pa-

darę: žinokite, kad vieną [bažnyčią] pamokslininkų ordinui mes naujai 

pastatėme prieš dvejus metus mūsų mieste vilniuje. o dvi – mažųjų ordi-

nui: vieną minėtame mūsų vilniaus mieste, kitą – naugarduke. pastarąją 

prūsijos kryžiaus nešėjai sudegino, siekdami krikščionybę sunaikinti ir 

mažuosius brolius išvaryti iš mūsų žemės; šiais metais visagalio dievo 

ir jo gimdytojos mergelės marijos, ir palaimintojo pranciškaus garbei 

liepėme vėl atstatyti, kad tie broliai nuolatos didintų kristaus šlovę 

mūsų naudai ir išganingai sūnų ir mūsų žmonų, ir taip pat visų, tikrą 

* Gedimino laiškai, www.šaltiniai.info 
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dievą jėzų kristų garbinančių, apsaugai. [kviečiame] vyskupus, kunigus, 

bet kurio šventimo dvasininkus, kurių tik gyvenimas nėra ydingas, kaip 

tų, kurie vienuolijas stato ir paima gerųjų žmonių aukas, ir tada [vie-

nuolijas] parduoda, ir patvirtina evangelijos posakį: „o jūs padarėte 

plėšikų lindynę“, tokius išskiriame, nes jų draugystė nebus mums ma-

loni. be to, atveriame [mūsų] žemę, valdas ir karalystę kiekvienam ge-

ros valios žmogui: kariams (riteriams), ginklanešiams, pirkliams, vals-

tiečiams, kalviams, račiams, kurpiams, kailiadirbiams, malūnininkams, 

smuklininkams, bet kokiems amatininkams. visiems šiems išvardytiems –  

kiekvienam pagal jo rangą – norime žemę padalyti. tie, kurie norėtų 

atvykti kaip žemdirbiai, dešimt metų tedirba mūsų žemę be mokesčio. 

pirkliai teįvažiuoja ir teišvažiuoja be mokesčio bei muito ir laisvai, pa-

šalinus bet kokias kliūtis. karius ir ginklanešius, jei norėtų pasilikti, 

aprūpinsiu daiktais ir nuosavybe, kaip dera. paprasta liaudis tikrai 

tegu džiaugiasi rygos miesto pilietine teise, jei, mums pasitarus su iš-

mintingaisiais, nebus tada išrasta geresnės. kas tik nepaisys nurody-

mų ir trukdys tiems, kurie atvyksta teirautis minėtais reikalais, labai 

mus apsunkins, tesužino, kad iš tiesų trukdys ne jiems, bet mūsų ka-

rališkajai didenybei. nes nuo šiol norime ne kam nors pakenkti, bet 

visiems padėti ir stiprinti taiką, brolystę ir tikrą gailestingumą su 

visais kristaus ištikimaisiais amžina sutartimi. kad tai pasiliktų ne-

pakeista, pridėjome mūsų antspaudą prie šio rašto kaip paliudijimą  

ir apsaugą. 

duota, nuodugniai apsvarsčius, mūsų mieste vilniuje 1323 viešpa-

ties metais, švento apaštalo pauliaus atsivertimo dieną. 

g e d i m i n a s  v i s i e m s  k r i k š č i o n i m s
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prašome visų miesto tarėjų, kad šis raštas būtų nurašomas, o nu-

rašytas prie bažnyčios durų prisegtas, ir pats laiškas dėl meilės mums 

be kokio nors atidėliojimo į kaimyninį miestą būtų persiųstas taip, kad 

dievo šlovė supažindintų visus su juo. melskite dievo už mus. 

1323 m. sausio 25 d. Vilnius rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 

pirmą kartą. 
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ALUMNATAS – pastatas,  
puoštas 47 popiežių portretais

Universiteto gatvė 4

Turbūt vienas iš sudėtingiausių Abiejų Tautų Respublikos valdovo 

Zigmanto Vazos sprendimų – įvesti graikų apeigų katalikų (unitų) tikė-

jimą mūsų krašte. Didelė dalis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės že-

mių buvo stačiatikiškos. Stačiatikių patriarchatui persikėlus iš Konstan-
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tinopolio į Maskvą, dėl politinių aplinkybių buvo 

nuspręsta LDK žemėse įvesti graikų apeigų ka-

talikų tikėjimą. 1596 m. Brastoje (Breste) buvo 

paskelbta bažnytinė unija. Unitų bažnyčia išlaikė 

senąją dvasininkijos hierarchiją, senąsias Rytų 

bažnyčios apeigas ir bažnytinės slavų kalbos 

vartojimą pamaldose, bet pripažino Romos po-

piežiaus valdžią ir priėmė svarbiausias katalikų 

tikėjimo dogmas. XVII a. pr. LDK unitų religinis 

vadovas, uniją pripažinęs Kijevo metropolitas, perkėlė savo rezidenciją 

į Vilnių. Šios unijos sprendimai netenkino dalies tikinčiųjų, į naują unitų 

bažnytinę provinciją taip ir neįėjo rytinės LDK žemės – Sluckas, Pins-

kas, Mogiliavas. Unitams buvo perduota daugybė stačiatikių cerkvių ir 

vienuolynų, o tai provokavo agresyvius pastarųjų veiksmus, 1623 m. 

Vitebske vizitacijos metu buvo nukankintas unitų vyskupas Juozapatas 

Kuncevičius, vėliau paskelbtas šventuoju. 

1582 m. Alumnato kiemelyje veikė jėzuitų, kurie galėjo garantuo-

ti kokybišką lavinimą, prižiūrima unitų dvasinė seminarija. Po Brastos 

(Bresto) unijos popiežius skyrė lėšų dvylikai unitų kunigų išlaikyti, pas-

kui reikalavo jų parengti dvigubai daugiau. Alumnato studentai (ven-

grai, belgai, norvegai, švedai, škotai, italai, Lietuvos totoriai, lenkai, lie-

tuviai...) gaudavo gyvenamąją patalpą, maistą ir drabužius. 

Senasis Alumnatas turbūt buvo įspūdingas, nors apie pirmus 

jo pastatus žinoma nedaug, tik tiek, kad buvo nupirktas vieno aukš-

to mūrinis miestiečio namas, kurio kieme buvo medinių pagalbinių ir 

ūkinių pastatų. 1622 m. baigtas statyti pastatas sudarė atvirą trape-

ciją iš trijų korpusų, turėjo freskomis puoštas galerijas, kiemo langai 

buvo išpuošti sgrafitais, o gatvės fasadą puošė 47 popiežių portretai 

(freskos) – šiandien iš jų atidengtas tik vienas. Virš vartų buvo didelė  
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marmuro lenta su popiežiaus iškilmių kepure ir 

užrašu Non deficiet – „neatsiskirk“, „neišduok“. 

Po XVIII a. vid. gaisrų pastatas buvo atstatytas 

ir atsirado uždaras kiemelis su nelabai taisyklin-

gomis arkinėmis galerijomis. XVIII a. politinės 

permainos neaplenkė ir šios mokyklos: 1791 m. 

buvo tik 3 profesoriai ir 21 studentas. Netrukus 

bankas, persiųsdavęs finansavimą iš Vatikano, 

bankrutavo ir kelerius metus skurdęs Alumnatas 

nustojo veikti. Ūkiniai pastatai buvo nugriauti statant generalguberna-

toriaus rūmus. Kapitulai perėmus uždaryto Alumnato pastatus, viena-

me korpuse XIX a. vid. įrengti nuomojami butai, užmūryta dalis arkadų, 

uždažytos freskos, pakeistos langų ir durų angos, patalpos padalytos 

pertvaromis. Po Antrojo pasaulinio karo pastatai buvo labai apleisti. 

Restauravimas vyko 1976–1984 m. 

Alumnato kieme yra vartai į kitą vidinį kiemelį, iš jo galima pa-

žvelgti į prezidentūros kiemą. Čia yra vienas iš mieliausių Vilniaus sena-

miesčio mažosios architektūros elementų – drambliukai , ant nugaros 

laikantys šachmatų lentą. Juos šachmatininkų klubui 1985 m. sukūrė 

Vytenis Jankūnas. Drambliukai neįtraukti į saugomų paminklų sąrašus, 

todėl kurį laiką juos, labai sunykusius, buvo net-

gi siūloma nugriauti, bet aplink įsikūrusių archi-

tektų firmų darbuotojai surinko lėšų ir restaura-

vo drambliukus, prisidėjo ir Vilniaus arkivyskupi-

jos kurija, kurios žemėje jie stovi. Restauratorius 

Marius Būda sutiko imtis drambliukų gelbėjimo, 

deja, jie po truputį byra, nes yra iš balto cemen-

to, neatsparaus mūsų klimatui, – jų kūrėjas ne-

numatė tokio ilgalaikio eksponavimo. 

a l u m n a t a s  –  p a s t a t a s ,  p u o š t a s  4 7  p o p i e ž i ų  p o r t r e t a i s
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BAZILIJONŲ VARTAI –
vienas gražiausių Vilniaus  
baroko tėvo Glaubico kūrinių

Aušros vartų gatvė 7

XV–XVI a. pr. istoriniuose šaltiniuose retai minimi Lietuvos Didžio-

joje Kunigaikštystėje dirbę menininkai. Žinoma keletas meistrų, bet 

beveik nieko konkretaus negalima pasakyti apie jų kūrybą, o nemažai 

šio laikotarpio kūrinių yra atvežti iš užsienio. Vietinių sukurti to meto 
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tapybos darbai dažniausi likdavo anoniminiai. 

Daugiau informacijos turime nuo Žygimanto 

Senojo ir Žygimanto Augusto valdymo laikų. 

Šiems valdovams dirbę menininkai padarė di-

delę įtaką vietos tradicijai, atvežė naujų meno 

idėjų ir pradėjo jas populiarinti. Dauguma LDK 

menininkų – atvykėliai: XVI–XVII a. dauguma 

dailininkų atvykdavo iš Italijos, nuo XVIII a. – iš 

vokiškų kraštų, bet jau nuo XVIII a. vid. atsira-

do iš Lietuvos kilusių talentingų dailininkų ir  

architektų.

Iš žinomų arba spėjamų 39 Johano Kristupo Glaubico pastatų net 

20 yra Vilniuje, todėl jam prilipo Vilniaus baroko tėvo vardas. Šis ar-

chitektas išsiskiria universalumu: jis pridėjo ranką prie evangelikų liu-

teronų bažnyčios Vokiečių gatvėje, prie Romos katalikų Šv. Kotrynos, 

Šv. Jonų ir Misionierių bažnyčių, prie unitų Švč. Trejybės bažnyčios ir 

vienuolyno, prie žydų Didžiosios sinagogos, prie stačiatikių Šv. Dvasios 

cerkvės; kilus ginčams dėl atliekamų darbų, magistratas samdydavo jį 

ekspertu. Glaubico kilmė nėra visiškai aiški, manoma jį kilus iš tuome-

tinės Silezijos Šveidnico (šiandien – Lenkijos Svidnica). Tačiau JAV gy-

venantis šio garsaus architekto proproanūkis Algirdas P. Carneckis yra 

prisiminęs savo senelės žodžius: „Visada, kai kas nors dėl pavardės pa-

laikydavo senelę vokiete, ji pabrėždavo, kad jos šeima kilusi iš Austrijos. 

Apie proprosenelį pasakojama, kad jis vengė kalbėti apie tautybę ir va-

dino save vilniečiu.“* Kurti nuostabius paminklus Vilniuje save vilniečiu 

laikiusiam Glaubicui „padėjo“ gaisras. 

Bazilijonai, Rytų apeigų katalikų vienuoliai, žinomi nuo IV a. Po 

Florencijos bažnytinio susirinkimo 1439 m. ordinas suskilo į bazilijonus 

unitus ir stačiatikius. Nuo XV a. pab. bazilijonai unitai pradėjo kurtis 

* Judith Lewonig, Lietuva ir Austrija: 2500 metų santykių istorija, iš vokiečių kalbos vertė 
Austėja Merkevičiūtė, Vilnius: Savas takas ir Ko, 2013, p.39.

b a z i l i j o n ų  v a r t a i  –  v i e n a s  g r a ž i a u s i ų  v i l n i a u s  b a r o k o  t ė v o  g l a u b i c o  k ū r i n i ų
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LDK žemėse. Po Brastos (Bresto) unijos 1596 m. Vilniuje bazilijonams 

unitams buvo perduota medinė Švč. Trejybės cerkvė. Ji čia stovėjo nuo 

XIV a. ir priklausė stačiatikiams. Pasakojama, kad čia buvo palaidoti 

trys stačiatikių kankiniai – Jonas, Antanas ir Eustachijus. 1514 m. po Or-

šos mūšio pergalės šią cerkvę į mūrinę perstatė LDK didysis etmonas 

Konstantinas Ostrogiškis, greičiausiai tuo pat metu buvo pastatyti ir 

mūriniai vienuolyno pastatai. Brastos (Bresto) unijos metu cerkvė sto-

vėjo apleista, todėl Zigmantas Vaza atidavė ją unitams, šie ją atnaujino. 

1614–1795 m. veikė unitų spaustuvė, kur 44 leidiniai buvo atspausdinti 

lietuvių kalba. Spaustuvė leido maldynus, vadovėlius mokykloms, vals-

tybės teisinius aktus. 

1609 m. čia į kunigus buvo įšventintas Jonas Kuncevičius, gavęs 

Juozapato vardą. Jis tapo Vilniaus bazilijonų vienuolyno archimandri-

tu, paskui – Polocko vyskupu, reformavo bazilijonų vienuolynų regulą. 

Kartu su Veljaminu Josifu Rutskiu, būsimu Kijevo ir visos Rusios unitų 

metropolitu, mokėsi Vilniuje, paskui Prahoje. Rutskis su Kuncevičiumi  

1617 m. pasiekė, kad Vilniuje atsirastų nauja Švč. Trejybės kongrega- 

cija – Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas. Taigi, galima sakyti, iki tol į mūsų 

kraštą atvykę vienuoliai buvo imigrantai, o Vilniaus bazilijonų ordinas 

yra vietinės kilmės. Netrukus kongregacija vienijo trylika vienuolynų. 

1604–1610 m. Vilniaus unitams bazilijonams buvo atiduotos stačiatikių 

cerkvės, unitų skaičius valstybinėse tarnybose augo, bet augo ir konf-

rontacija tarp unitų ir stačiatikių: Kuncevičius buvo kirviais užkapotas 

vizitacijos metu Vitebske. Nors kaltieji nubausti, konfrontacija tęsėsi 

dar ilgai. Buvo pradėtas Kuncevičiaus beatifikacijos procesas, jo kūnas 

palaidotas Polocko katedroje, vėliau neramumų laikais slapstytas Su-

praslyje, Vilniuje, Polocke, Bialos vienuolyne. Caras panaikino bažny-

tinę uniją 1839 m. Po metų uždarė ir Bialos vienuolyną, palaikai liko 

požemiuose, bet 1937 m. pervežti į Vieną, po Antrojo pasaulinio karo – į 
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Romos Šv. Petro baziliką. 1867 m. popiežius Pijus IX Juozapatą paskel-

bė šventuoju ir Rusios (dabartinės Ukrainos ir Baltarusijos) bei Lenkijos 

globėju. 

1610 m. Rutskis įsteigė moterų vienuolyną. Pirmoji bazilijonių vy-

resnioji buvo Barbora Sapiegaitė. Dėl didelių vienuolių kraičių vienuo-

lynas turtėjo, jį globojo didikai Tiškevičiai, Pacai, Sapiegos. Seserys už-

siiminėjo rankdarbiais, auklėjimu, švietimu, veikė mergaičių mokykla. 

Melstis į Švč. Trejybės bažnyčią seserys eidavo uždara galerija. Rutskis 

buvo palaidotas Švč. Trejybės bažnyčioje, bet Tvano metais, sakoma, 

rusai išvežė jo palaikus nežinia kur. Tuo pat metu į Karaliaučių išvežtas 

brangus archyvas, bet vienuoliams su likusiu turtu evakuotis nepavy- 

ko – juos sugavę kazokai turtus atėmė, o vienuolius grąžino į miestą. 

b a z i l i j o n ų  v a r t a i  –  v i e n a s  g r a ž i a u s i ų  v i l n i a u s  b a r o k o  t ė v o  g l a u b i c o  k ū r i n i ų
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