
1. Vilniaus ŠV. Vyskupo stanisloVo 
ir ŠV. VladisloVo arkikatedra bazilika

 Katedros a. 1, www.katedra.lt

Vilniaus katedra yra viena seniausių ir svarbiausių šalies katalikų šventovių, 
iškilusių XiV a. pabaigoje, lietuvai priėmus krikštą. Jos požemiuose buvo 

laidojami lietuvos didžiosios kunigaikštystės (ldk) valdovai ir įtakingiausi 
didikai. 

katedra ne kartą degė, buvo sugriauta ir vėl perstatoma skirtingose epochose vy-
ravusiais gotikos, renesanso ir baroko stiliais. paskutinį kartą, XViii a. pabaigoje, maldos namai rekons-
truoti pagal architekto lauryno Gucevičiaus projektą – pastatas įgijo didingas klasicistines formas. 
tačiau išlikę ir baroko epochos elementų, ypač puošni ir gausiai dekoruota Šv. kazimiero koplyčia. 
Čia galima išvysti ir keistenybe garsėjantį karalaičio paveikslą, kuriame Šv. kazimieras vaizduojamas 
su trimis rankomis!
Šiandien katedroje kasdien vyksta pamaldos, iškilmingai minimos valstybinės, tautinės šventės. lan-
kytojams atviras ir karališkasis mauzoliejus požemiuose. 

Priešais Katedrą suraskite plytelę su dviem pėdomis – tai nežinomo Baltijos kelio 
dalyvio pėdsakai. Taip įamžinta 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, minint 50-ąsias 
Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo metines, Baltijos šalių sostines su-
jungusi gyva 600 kilometrų žmonių rankų grandinė. Su šiuo reikšmingu įvy-
kiu susiję dokumentai įrašyti į UNESCO tarptautinį registrą „Pasaulio atmintis“. 

www.thebalticway.eu 

2. Vilniaus pilių kompleksas

 Valdovų rūmai – Katedros a. 4; 
Gedimino pilies bokštas – Arsenalo g. 5,
www.valdovurumai.lt, www.lnm.lt
Vilniaus pilių kompleksą sudarė trys pilys: Žemutinė, aukštutinė ir neišlikusi 

kreivoji. 
Žemutinės pilies vietoje dabar atkurti Valdovų rūmai, kurių seniausi mūrai da-

tuojami Xiii–XiV a. tai buvusi ldk valdovų rezidencija. ypač didingas pilies laiko-
tarpis – XVi a., kai čia rezidavo iš italijos atvykusi renesanso dvasios skleidėja, ldk kunigaikštienė ir 
lenkijos karalienė bona sforca su sūnumi, ldk kunigaikščiu, lenkijos karaliumi Žygimantu augus-
tu. anuomet rūmuose buvo sukaupta gausi trofėjų, gobelenų kolekcija, viena turtingiausių europos 
bibliotekų. deja, XVii a. antroje pusėje, per karus su rusija, rūmai buvo smarkiai sugriauti, o turtai 
išgrobstyti. 
artėjant lietuvos valstybės tūkstantmečiui buvo nuspręsta valdovų rezidenciją atstatyti. dabar čia vei-
kia muziejus, išsamiai supažindinantis su valdovų rezidencijos istorija. 
aukštutinė pilis rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta XiV a. daug kartų perstatyta, ji daugiau-
sia atliko gynybinį vaidmenį. dėl XVii–XViii a. karų su rusija pilis nyko, mūsų laikus pasiekė tik mūrinis 
Gedimino bokštas. dabar jame įrengta istorinė ekspozicija, viršuje – apžvalgos aikštelė, nuo kurios 
atsiveria nuostabi miesto panorama. 
apie trečiąją – kreivąją – pilį, stovėjusią ant dabartinio trijų kryžių kalno, išlikę nedaug informacijos. 
Žinoma, kad XiV a. pabaigoje ji sudeginta ir niekada nebuvo atstatyta. 

3. ŠV. onos baŽnyČia

 Maironio g. 8, www.onosbaznycia.lt
Vienas garsiausių Vilniaus statinių, vėlyvosios gotikinės archi-
tektūros šedevras, legendomis apipinta Šv. onos bažnyčia 
buvo pastatyta XVi a. pradžioje ir iki mūsų dienų išliko beveik 

nepakitusi. bažnyčios architektas nėra žinomas, o apatinio ir 
viršutinio fasadų skirtumai leidžia manyti, jog pastatą galėjo kur-

ti du meistrai. Įdomu, kad maldos namų statybai naudotos net 33 formų plytos. 
bažnyčios interjeras kuklus, jį puošia originalus architekto Jono kristupo Glaubico barokinis altorius. 
Šv. onos bažnyčia atvira lankytojams.

Jonas Kristupas Glaubicas – XVIII a. Vilniuje gyvenęs vėlyvojo baroko sti-
liaus architektas, rekonstravęs apie dešimtį katalikų, stačiatikių, žydų, liute-
ronų maldos namų, reikšmingai prisidėjęs prie išraiškingo Vilniaus baroko 
veido sukūrimo.

11. eVanGelikų liuteronų baŽnyČia

 Vokiečių g. 20, www.liuteronai.lt
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta XVi a. viduryje, refor-
macijos įkarštyje. didžiąją dalį liuteronų Vilniuje tuomet sudarė vokie-
čių kilmės gyventojai. 

iš pradžių buvusi medinė, vėliau bažnyčia perstatyta į mūrinę. ne kar-
tą gaisrų nusiaubtus maldos namus XVii  a. rekonstravo Vilniaus baroko 

meistras, archit. J. k. Glaubicas. Jo sukurtas bažnyčios dekoras yra subtiliai 
iškilmingas, atspindintis liuteronų religinę doktriną.
dabar Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos nariai bažnyčioje reguliariai rengia pamaldas, čia 
vyksta įvairūs bendruomenės ir miesto renginiai.

12. Vilniaus didŽioJi sinaGoGa (neiŠlikusi)

 Vokiečių g. 13A

didžioji sinagoga – svarbus daugiakultūrio Vilniaus istorinio centro 
fragmentas. tai buvo viena didžiausių žydų religinių institucijų visoje rytų 
europoje, svarbus žydų religinis ir švietimo centras, pagrįstai leidęs Vilnių 

vadinti Šiaurės Jeruzale. pirmoji sinagoga šioje vietoje buvo įsikūrusi dar 
XVi a., tačiau nėra žinių, kaip ši atrodžiusi. mūrinė renesanso ir baroko stiliaus 

didžioji sinagoga pastatyta ant pirmosios pamatų XVii a., kai lenkijos karalius ir 
lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas iV Vaza suteikė privilegiją žydų kvartalui kurti. manoma, kad 
šie maldos namai savo dydžiu ir puošnumu pranoko visas abiejų tautų respublikos sinagogas. ne 
kartą dėl įvairių stichijų ir karų nukentėjusi šventovė XiX a. pabaigoje buvo iš dalies perstatyta. deja, 
antrojo pasaulinio karo metu sinagoga gana smarkiai apgriauta, o sovietiniu laikotarpiu valdžios 
sprendimu pastatai visiškai sunaikinti. tačiau pastaruosius kelerius metus vykdomi didžiosios sina-
gogos komplekso archeologiniai tyrimai atskleidė, kad po žeme slepiasi nemažai išlikusių vertybių. 
kasinėjimus planuojama tęsti, vėliau bus sprendžiama, kaip toliau įamžinti sinagogos atminimą.

Šalia buvusios sinagogos Žydų gatvėje suraskite paminklą Vilniaus Gaonui 
Elijahu. Tai XVIII a. sostinėje gyvenęs garsus žydų dvasinis lyderis, pasau-
linio garso Toros ir Talmudo aiškintojas, kurio vardas išgarsino Vilnių kaip 
Šiaurės Jeruzalę.

13. ŠVČ. merGelės mariJos 
ramintoJos baŽnyČia

 Savičiaus g. 13 
Vienintelę Vilniaus vienbokštę barokinę šventovę XViii a. 
antroje pusėje pastatė vienuoliai augustinai. bažnyčios 

išorė iki šių dienų išliko beveik nepakitusi, tačiau puošnus 
vėlyvojo baroko interjeras su devyniais altoriais, gausiai de-

koruotas skulptūromis, sovietiniu laikotarpiu buvo visiškai su-
naikintas – viduje įstatytos gelžbetoninės pertvaros, o patalpos pritaikytos daržovėms sandėliuoti.
dabar bažnyčia po truputį prikeliama naujam gyvenimui: čia rengiami įvairūs kultūriniai, visuo-
meniniai renginiai. 

14. lietuVos nacionalinė filharmoniJa

 Aušros Vartų g. 5, www.filharmonija.lt
nuo XVi a. pradžios šioje vietoje buvo įsikūrę iš maskvos kunigaikštystės 
atvykstančių pirklių namai. ne kartą rekonstruotas, XX a. pradžioje pas-
tatas perstatytas istorizmo stiliumi, jame duris atvėrė prabangi Vilniaus 

miesto salė, skirta kultūriniams renginiams.
1905 m. būtent čia surengtas itin svarbus lietuvai įvykis – didysis Vilniaus 

seimas – kuriame pirmą kartą buvo iškelta lietuvos nepriklausomybės idė-
ja. 1906 m. miesto salėje įvyko ir pirmosios lietuviškos operos „birutė“ premjera. 

per pirmąjį pasaulinį karą pastate buvo įkurdinta ligoninė, vėliau daug kartų keitėsi jo paskirtis, kol 
1940 m. čia įsikūrė lietuvos nacionalinė filharmonija. tai viena didžiausių lietuvos koncertinių įstaigų, 
supažindinančių klausytojus su klasikine bei šiuolaikine muzika, atliekama žinomų lietuvos ir užsienio 
atlikėjų. muzikos klausytojus čia pasitinka XX a. pradžios istorizmo stiliaus prabangą išlaikęs interjeras.  

15. ŠVČ. treJybės Graikų apeiGų 
katalikų (baziliJonų) baŽnyČia

 Aušros Vartų g. 7B 
pasak legendos, šioje vietoje XiV a. viduryje kunigaikščio algirdo žmo-

nos Julijonos iniciatyva buvo pastatyta medinė cerkvė kaip priminimas 
apie čia nukankintus tris pirmuosius lietuvos krikščionis – antaną, Joną ir 

eustachijų. XVi a. pabaigoje, sudarius bažnytinę uniją, cerkvė atiteko naujai 
bendruomenei – rytų apeigų katalikams (unitams). Šalia bažnyčios įsikūrė ir 

bazilijonų vienuolynas, vienuoliai užsiėmė švietėjiška veikla, knygų leidyba. 
XViii a. ansamblis buvo rekonstruotas pagal archit. J. k. Glaubico projektą, bažnyčia ir vie-
nuolynas įgavo barokinių formų. ypač įstabūs architekto sukurti bazilijonų vartai, kurie laiko-
mi brandžiausiu jo kūriniu. 
dabar bažnyčioje kasdien vyksta pamaldos ukrainiečių kalba.

16. ŠV. dVasios cerkVė

 Aušros Vartų g. 10 
Jau daugiau kaip 400 metų šioje vietoje įsikūręs lietuvos stačiatikių 
religinis ir kultūrinis centras. maldos namų ir vienuolyno statybą XV a. 
pabaigoje inicijavo kunigaikščio aleksandro stačiatikė žmona elena. 

puošniame barokiniame Šv. dvasios cerkvės relikvijoriuje ilsisi trijų sta-
čiatikių šventųjų – antano, eustachijaus ir Jono – palaikai. Vėlyvojo ba-

roko interjeras ir ryškiai žalios spalvos ikonostasas sukurtas pagal archit. 
J. k. Glaubico projektą.

Šiuo metu prie cerkvės veikia vieninteliai lietuvoje stačiatikių vyrų ir moterų vienuolynai. maldos 
namai atviri lankytojams, kasdien vyksta pamaldos rusų kalba. 

17. ŠV. teresės baŽnyČia

 Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
XVii a. į Vilnių atvykus basųjų karmelitų ordino vienuoliams, buvo pa-
statyta ši, italijos baroko mokyklos įkvėpta, viena iš ankstyviausių lie-
tuvos barokinių bažnyčių. Šventovės statybą finansavo ldk kancleris 

steponas pacas. buvo naudojamos prabangios medžiagos, tokios kaip 
juodasis marmuras, švediškas smiltainis. bažnyčios frontone matomas 

fundatoriaus giminės herbas – lelija. Šventovei suteiktas basųjų karmelitų ordino įkūrėjos 
šv. teresės vardas. 
iki mūsų dienų išliko labai puošnus, XViii a. antroje pusėje sukurtas bažnyčios interjeras. svarbią 
šventovės puošybos dalį sudaro tapyba bei freskos – tai susiję su šv. teresės puoselėtu pamaldu-
mu šventųjų paveikslams. bažnyčioje vyksta pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis. 

18. auŠros Vartai

 Aušros Vartų g. 14, www.ausrosvartai.lt
tai vieninteliai išlikę XVi a. pradžioje pastatytos Vilniaus gynybinės sie-
nos vartai, juose iki šiol gerai matomos šaudymo angos. anuomet tikė-
ta, kad miestą ne mažiau nei sienos saugos ir aušros vartuose pakabin-

tas dievo motinos paveikslas. Vėliau šiam meno kūriniui buvo priskirta 
stebuklingų savybių. manyta, kad būtent dėl jo galių buvo numalšinti 

gaisrai, per karus miestas išsaugotas nuo galutinės pražūties. 
XVi a. antroje pusėje basieji karmelitai paveikslui apsaugoti pastatė medinę 

koplyčią. Šiai sudegus, pastatyta mūrinė, kuri mūsų dienas pasiekė klasicistinių formų su fasadą 
puošiančia apvaizdos akimi ir įrašu lotynų kalba – Mater Misericordiae (Gailestingumo Motina).  
aušros vartai ypatingo dėmesio sulaukė 1993 m. tuomet į nepriklausomybę atkūrusią lietuvą 
atvykęs popiežius Jonas paulius ii, stebimas viso pasaulio tikinčiųjų, šioje šventovėje kalbėjo ro-
žinio maldą ir paliudijo, kad ši pamaldumo vieta jam išskirtinai svarbi. 
Šiandien aušros vartai yra vienas žinomiausių Vilniaus simbolių, dėl stebuklingu laikomo 
Švč. mergelės marijos – Vilniaus madonos – paveikslo gausiai lankomų piligrimų, kurie čia palie-
ka dėkingumo ženklus – votus. 
koplyčia kasdien atvira lankytojams.

19. VieŠpaties danGun ŽenGimo 
(misionierių) baŽnyČia

 Subačiaus g. 26 
XViii a. pirmoje pusėje ant išganytojo kalvos įšventinta misionierių or-
dino bažnyčia. dabartinę išvaizdą ji įgavo XViii a. vid., kai buvo persta-

tyta pagal archit. J. k. Glaubico projektą, suteikiant pastatui vėlyvojo ba-
roko bruožų. iš kitų ši bažnyčia išsiskiria savo grakščiomis proporcijomis, 

dviem lieknais įmantraus silueto bokštais. 
misionierių vienuoliai Vilniuje užsiėmė labdaringa, švietėjiška veikla – įsteigė senelių, našlaičių 
prieglaudų, ligoninių, kunigų seminariją su gausia biblioteka.
sovietmečiu bažnyčia paversta lietuvos nacionalinio muziejaus fondų saugykla. Šiuo metu 
komplekso pastatai uždaryti, ateityje planuojama juos pritaikyti visuomenės reikmėms. 

20. ŠVČ. Jėzaus Širdies (ViziČių) baŽnyČia

 Rasų g. 6 

XVii a. pabaigoje Vilniuje įsikūrė vizičių vienuolės, 
o po daugiau nei 50 metų buvo baigta statyti joms 
skirta vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia, išsiskirian-

ti išraiškingu kupolu. Šie maldos namai buvo įkurti 
šalia misionierių vienuolyno – pagal tradiciją būtent 

misionierių kunigai rūpinosi vizitėmis. 
lietuvai tapus carinės rusijos imperijos dalimi, vienuolynas buvo pritaikytas 
stačiatikių vienuolėms, bažnyčia pertvarkyta į cerkvę. 1915 m. stačiatikių vienuolės iš lietuvos 
pasitraukė, į maldos namus sugrįžo vizitės ir šventovė kuriam laikui vėl tapo katalikų bažnyčia.
sovietiniu laikotarpiu bažnyčios ir vienuolyno patalpų interjeras sunaikintas, pastatai buvo 
naudojami kaip griežto režimo darbų kolonijos komplekso dalis. dabar teritorija uždaryta ir 
laukia atgimimo. 

21. subaČiaus apŽValGos aikŠtelė

 Maironio g. ir Subačiaus g. sankirta

iš subačiaus gatvės apžvalgos aikštelės atsiveria viena gražiausių 
Vilniaus panoramų. Žvelgiant iš aikštelės galima išvysti didžiąją dalį 
svarbiausių Vilniaus istorinio centro architektūros ir kultūros paveldo 

objektų bei akimis aprėpti išskirtinį senojo miesto siluetą, suformuotą į 
dangų kylančių maldos namų bokštų. 

4. ŠV. pranciŠkaus asyŽieČio (bernardinų) 
baŽnyČia

 Maironio g. 10, www.bernardinuansamblis.lt
XV a. viduryje į Vilnių pakviesti bernardinų vienuoliai įkūrė medinius 
maldos namus, kurie vėliau virto vienu didžiausių mūrinių gotikinės 

architektūros sakralinės paskirties pastatų. bažnyčios fasade išsiskiria 
smailiaarkiai langai, kylantis frontonas su aštuonkampiais bokšteliais bei 

nukryžiuotojo freska. ypač vertingas bažnyčios interjeras, kuriantis įspū-
dį gotikiniais skliautais bei freskomis. dabar bažnyčia ir vienuolynas priklauso mažesniesiems 
broliams pranciškonams, čia kasdien vyksta pamaldos, lankytojams rengiamos ekskursijos po 
architektūrinio ansamblio erdves. 

Didžioji dalis greta ansamblio įsikūrusio Bernardinų sodo kelis šimtmečius pri-
klausė vienuoliams. Parke jų atminimui sukurta ekspozicija su įvairių rūšių au-
galais – aplankykite ją ir sužinokite, kokius vaistinius, prieskoninius ar arbatinius 
augalus vertino bernardinai.

5. ŠV. arkanGelo mykolo baŽnyČia

 Šv. Mykolo g. 9, www.bpmuziejus.lt

pastatyta XVi a. pabaigoje, ši bažnyčia buvo skirta įtakingos ldk didikų 
sapiegų šeimos mauzoliejui, čia ilsisi apie 20 giminės atstovų palaikai. tai 
pirmoji tokios paskirties bažnyčia lietuvoje. pastato architektūroje susipina 

net trys skirtingi stiliai – vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko. 
Šalia bažnyčios veikė nepaprastais turtais garsėjęs bernardinių vienuolynas, 

mat didžioji dalis čia gyvenusių seserų vienuolių buvo kilusios iš kilmingų šeimų. 
dabar bažnyčios ir vienuolyno pastatuose įsikūręs bažnytinio paveldo muziejus. Čia galima iš-
vysti stebuklais garsų sapiegų madonos – Švč. mergelės marijos su kūdikiu – paveikslą, bažnyti-
nes vertybes iš Vilniaus miesto šventovių bei dalį Vilniaus arkikatedros lobyno. 

6. lietuVos respublikos prezidento rūmai

 S. Daukanto a. 3, www.pazinkvalstybe.lt

Ši vieta visada buvo valdžios simbolis. XVi a. čia įkuriami Vyskupų rū-
mai, vėliau, lietuvai tapus carinės rusijos dalimi, pastatas tampa gene-
ralgubernatoriaus rezidencija. XiX a. pradžioje, caro pavedimu, rūmai 

perstatyti – įgavo vėlyvojo klasicizmo architektūros iškilmingumo. Čia 
rezidavo ne viena reikšminga asmenybė, tarp kurių rusijos caras aleksan-

dras i, prancūzijos karalius liudvikas XViii, imperatorius napoleonas bonapar-
tas, lenkijos maršalas Juzefas pilsudskis. Šiuo metu čia įsikūrusi lietuvos respublikos preziden-
tūra. Viename iš komplekso pastatų veikia Valstybės pažinimo centras, kuriame galima plačiau 
susipažinti su lietuvos istorija bei šiuolaikinės valstybės valdymu. 

7. Vilniaus uniVersitetas

 Universiteto g. 3, www.muziejus.vu.lt

Vilniaus universitetas yra didžiausia ir seniausia aukštojo mokslo įstaiga 
lietuvoje, įkurta 1579 m. jėzuitų ordino iniciatyva. Šis mokslo židinys darė 
didelę įtaką ne tik lietuvos, bet ir visam Vidurio bei rytų europos kultūri-

niam gyvenimui, išugdė daug mokslininkų, menininkų, visuomenės veikėjų. 
universiteto ansamblis su gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stiliaus pas-

tatais formavosi kelis šimtmečius, jame yra 13 kiemelių, kurie pavadinti žymiausių 
universiteto auklėtinių vardais. didžiojo – petro skargos – kiemo galerijas puošia restauruotos freskos, 
vaizduojančios universiteto steigėjus bei mecenatus, o užsukus vidun į lituanistikos centrą galima 
išvysti vienu įstabiausių XX a. lietuvių dailės kūriniu laikomą dailininko p. repšio freską „metų laikai“. 
Įspūdinga sienų tapyba garsėja ir ansamblio centre įsikūręs knygynas „littera“ – čia skliautus ir pilio-
rius puošia dailininko a. kmieliausko freskos, įkūnijančios universitete klestėjusius mokslus ir menus. 
architektūrinis ansamblis yra atviras lankytojams.

8. Vilniaus ŠV. Jono krikŠtytoJo 
ir ŠV. Jono apaŠtalo ir eVanGelisto  
(ŠV. Jonų) baŽnyČia ir Varpinė

 Šv. Jono g. 12, www.muziejus.vu.lt
tai pirmoji Vilniaus miesto parapinė bažnyčia, pradėta statyti po lietuvos 

krikšto 1387 m. ir duris atvėrusi 1426 m. Vėliau, XVi a. antroje pusėje, mal-
dos namai atiteko šalia įsikūrusiam jėzuitų ordinui, nuo tada bažnyčia yra Vil-

niaus universiteto ansamblio dalis. XViii a. pirmoje pusėje archit. J. k. Glaubicas ant 
gotikinio pastato kūno užvilko puošnų vėlyvojo baroko rūbą. bažnyčios piliorius puošia 18 skulptūrų, 
iš kurių net 12 – Šv. Jonų atvaizdai. bažnyčioje vyksta pamaldos, įvairūs koncertai, iškilmės, Vilniaus 
universiteto absolventams čia įteikiami diplomai. Greta besiglaudžianti Šv. Jonų bažnyčios varpinė yra 
aukščiausias (68 m) Vilniaus istorinio centro pastatas. Šiltuoju metų laiku varpinė atvira lankytojams, iš 
jos galima grožėtis Vilniaus miesto panorama. 

9. ŠVČ. merGelės mariJos ėmimo Į danGų 
(pranciŠkonų) baŽnyČia ir Vienuolynas 

 Trakų g. 9
bažnyčios istorija siekia XiV a., o vienuolynas – seniausias Vilniuje. pranciš-

konų vienuoliai – pirmasis į lietuvą pakviestas katalikų konventas, jų misio-
nieriška veikla ženkliai prisidėjo prie krikščionybės įtvirtinimo šalyje. 

ansamblis statytas gotikos stiliumi, vėliau įgavo ir baroko bruožų. Vienuolynas 
anuomet buvo mokslo ir meno centras. Čia veikė mokykla, kolegija, spaustuvė, 

buvo sukaupta gausi biblioteka. dabar ansamblyje įsikūręs mažesniųjų brolių konventualų (pranciš-
konų) ordinas, bažnyčioje vyksta pamaldos lietuvių ir lenkų kalbomis. 

10. ŠV. mikaloJaus baŽnyČia

 Šv. Mikalojaus g. 4, www.mikalojus.lt
Šie maldos namai – vienas seniausių Vilniaus architektū-
ros paminklų. bažnyčia pastatyta XiV a. antroje pusėje ir 
buvo skirta iš hanzos sąjungos miestų į Vilnių atvykstan-

tiems pirkliams bei amatininkams, tai patvirtina ir maldos namų pavadi-
nimas – šv. mikalojus yra keliautojų ir pirklių globėjas. bažnyčia pastatyta 

tuo metu europoje vyravusiu ankstyvosios gotikos stiliumi – pastatas pa-
prastų formų, naudotos raudonos plytos. bažnyčios vidus kuklus, kairįjį altorių puošia XVi a. 
tapytas šv. mikalojaus paveikslas. buvusi svarbiu katalikybės prieglobsčiu visą XX a., bažnyčia 
ir toliau išlaiko savo reikšmę. Čia kasdien vyksta pamaldos lietuvių kalba. 

projektą įgyvendino:
Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos užsienio ryšių 
ir turizmo skyrius bei 
VšĮ „Gatvės gyvos“, 2019 m.

nuotraukų autoriai:
albertas kazlauskas; dovilė rūkaitė; Gediminas savickis,
Vilniaus etninės kultūros centro archyvas; Gintaras Vitulskis, 
„real is beautiful stock“, Janas bulhakas, didžioji sinagoga, 
lietuvos dailės muziejus; marius dizaineris, „real is beautiful 
stock“; martynas Vidzbelis, lietuvos nacionalinio kultūros centro 
archyvas; nežinomas dailininkas, barbora radvilaitė, lietuvos 
dailės muziejus; saulius Žiūra, Vilniaus miesto savivaldybė; 
VšĮ „Go Vilnius“.
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12Vokiečių g.

Vilniaus istorinis centras – sostinės ir visos lietuvos valstybės lopšys. Vietovė, kuri savo poli-
tine įtaka, architektūros turtingumu, meno kūriniais ir visomis čia susiformavusiomis kultūros 
bei mokslo idėjomis yra itin reikšminga ne tik lietuvos, bet ir plataus rytų europos regiono 
istorijoje. 

Ši 352 ha užimanti teritorija į unesco pasaulio paveldo sąrašą įtraukta 1994 m., taip pri-
pažįstant jos išskirtinę visuotine vertę. Vilniaus istorinis centras yra reikšmingas per penkis 
šimtmečius organiškai išsivysčiusio miesto pavyzdys. Čia išlikęs viduramžiams būdingas 
spindulinis gatvių tinklas, didelė vertingų pastatų įvairovė, tik vietomis stipriau paliesta karų 
ir okupacijos žalos. dalis pastatų išsaugojo kelis kultūrinius sluoksnius – kintant stilistikai jie 
buvo perstatomi, tad šiandien įdomu stebėti kai kuriuose pastatuose atsiskleidžiančią archi-
tektūrinę mozaiką. 

svarbu, kad miestas nuo seno garsėjo atvirumu kitoms kultūroms – tai mums šiandien pri-
mena išlikę skirtingų religinių konfesijų maldos namai. Jau XiV a. pradžioje, kai Vilnius pirmą 
kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose, kunigaikštis Gediminas savo laiškuose kvietė į lie-
tuvos sostinę atvykti įvairiausių profesijų atstovus ir atvėrė duris skirtingoms kultūroms. prie 
Vilniaus augimo reikšmingai prisidėjo ne viena tauta – žydai, rusėnai, lenkai, totoriai ir kt. 

tad kviečiame Jus leistis į kelionę po viduramžius menantį gatvelių tinklą. Vilniaus istorinio cen-
tro nominacinėje byloje (teikiama pasaulio paveldo komitetui) išskiriami šeši pagrindiniai archi-
tektūriniai ansambliai – juos visus (ir ne tik!) aplankysite keliaudami siūlomu maršrutu. didinga 
architektūra, subtiliai susipynę  gotikos, renesanso ir baroko statiniai atskleis jums daugiakultūrio 
miesto istorijas.

klausimai

1. ant katedros (nr. 1) Šv. kazimiero koplyčios išorinės sienos kabo fundacinė lenta, įrengta 
1636 m. čia perkėlus karalaičio kazimiero palaikus. lotynų kalba parašytame tekste minimas 
šios koplyčios steigėjas, tuometis lenkijos karalius ir lietuvos didysis kunigaikštis. koks jo 
vardas? (atsakymą įrašykite lotynų kalba)

2. Šv. onos bažnyčią (nr. 3) puošia įspūdingos durys, papuoštos ne tik išskirtinėmis raguotomis 
rankenomis, bet ir pasikartojančiomis sa raidėmis. kokie du lotyniški žodžiai slepiasi po jomis? 

3. Šv. arkangelo mykolo bažnyčios (nr. 5) fasado viršuje akį traukia spindulių apsuptos ihs 
raidės. ką reiškia ši monograma? 

4. Viršutinį centrinių Vilniaus universiteto (nr. 7) rūmų fasado aukštą puošia piliastrai su ma-
tematiniais ir astronominiais prietaisais, o virš langų – planetų ženklai. kokią universitete vei-
kusią įstaigą mums primena šios freskos?

5. universiteto g. 4 pastato sienoje (virš restorano iškabos) atidengta blanki freska vaizduoja 
žmogaus portretą. XVi a. čia veikė Vilniaus alumnatas – religinė ir politinė institucija, unitų 
kunigų seminarija. tuomet puošnūs buvo ir kiemo, ir gatvės fasadai. pastarasis buvo ištapytas 
keliomis dešimtimis portretų, kurių tik vienas atkurtas. kokius asmenis vaizdavo šie portretai? 

6. Vienas iš gotikinį XV–XVi a. laikotarpį pranciškonų bažnyčioje (nr. 9) menančių autentiškų 
elementų – išraiškingas smailėjančios arkos formos įėjimas. kaip vadinama ši architektūrinė 
pastato dalis?

7. Vokiečių g. 20 pastato sienoje atidegtas XVi a. mūro bei tinko su sunkiai iššifruojamu už-
rašu „in pace iesus naz“ (Jėzaus nazariečio ramybėje) fragmentas. kaip vadinamas šis kelis 
amžius Vakarų europoje vyravęs lotyniško raidyno šriftas? 

8. aušros Vartų g. 8 gotikinis pastatas papuoštas baltos ir juodos spalvos tinko ornamentais. 
tai renesansinė sienų tapybos technika, kai ant gruntuoto paviršiaus tepami keli skirtingų 
spalvų tinko sluoksniai, vėliau raižant viršutinius sluoksnius gaunamas spalvotas reljefinis pie-
šinys. tokia puošyba Vilniuje labai reta. kaip vadinama ši technika?

9. Šv. teresės bažnyčios (nr. 17) interjeras – ypač puošnus ir išraiškingas. kaip vadinamas šis 
tapyba, lipdiniais ir kitomis meninėmis formomis turtingas, kaip baroko tęsinys susiformavęs 
architektūros stilius? 

10. pietiniame aušros vartų (nr. 18) fasade iš po karnizo į tolį žvelgia nedidelė skulptūrinė 
galvutė. tai antikinis pirklių ir keleivių globėjas, netikėtai atsidūręs greta valstybės ir religijos 
simbolių. koks šios dievybės vardas?

Vilniaus istorinio centro (unesco) ribos

ėjimo maršrutas

Vilniaus turizmo informacijos centras
(pilies g. 2 ir didžioji g. 31)

užupio informacijos centras 

Gedimino pr.

trijose baltijos valstybėse – estijoje, latvijoje 
ir lietuvoje – gyvuojanti dainų ir šokių švenčių 
tradicija pripažinta žmonijai reikšminga vertybe 
ir įtraukta į unesco reprezentatyvųjį nemate-
rialaus kultūros paveldo sąrašą. Vilniaus kalnų ir 
Vingio parkus, stadionus ir kitas sostinės erdves 
kas ketveri metai pripildo keliasdešimt tūkstan-
čių atlikėjų, tęsiančių šimtametes lietuvos dainų 
ir šokių tradicijas. 

www.dainusvente.lt 

kadaise amatai Vilniuje klestėjo – įvairiausi meno 
ir buities dirbiniai buvo gaminami stiklo ir odos 
dirbtuvėse, audėjų, puodžių ir auksakalių ranko-
mis. ir šiandien Vilniaus istorinio centro gatvelės 
globoja ne vieną laiko išbandymą išlaikiusį ama-
tą. pasirinkite sau artimiausią ir būtinai užsukite į 
dirbtuvėles ar galerijas ne tik autentiškų dirbinių 
įsigyti, bet ir savo unikalų suvenyrą pasigaminti! 

Vilnių išmoningi rankų darbo gaminiai pasiekia 
ir iš atokiausių lietuvos kampelių – kiekvienais 
metais kovo pirmosiomis dienomis senamies-
tį užlieja šurmuliuojanti tautodailininkų ir liau-
dies meistrų mugė, pavadinta lietuvos globėjo 
Šv. kazimiero vardu.

www.seniejiamatai.lt 
www.kaziukomugevilnius.lt

lietuviškoji kryždirbystė – amatą, meną bei tikė-
jimą sujungiantis reiškinys, įrašytas į unesco  
reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kul-
tūros paveldo sąrašą. nepraleiskite galimy-
bės apžiūrėti kryždirbystės ekspoziciją lietuvos 
nacionaliniame muziejuje, o žingsniuodami Vil-
niaus istoriniame centre būtinai pakelkite galvą ir 
įdėmiau žvilgtelėkite į bažnyčių bokštus – neretas 
jų papuoštas išskirtinių bruožų turinčiu kryžiumi. 

arsenalo g. 1, www.lnm.lt

sutartinės – daugiabalsės lietuvių liaudies dainos, 
itin senas tradicinės muzikos fenomenas – įtrauk-
tos į unesco reprezentatyvųjį nematerialaus 
kultūros paveldo sąrašą. atsiradusios dar iki lie-
tuvos krikšto, sutartinės pasižymi gausiais garsa-
žodžiais, aštriais sąskambiais, vienalaikiu skirtingų 
tekstų ir skirtingų melodijų skambesiu. Vilniaus 
istoriniame centre kasmet paskutinį gegužės 
savaitgalį vyksta tarptautinis folkloro festivalis 
„skamba skamba kankliai“, kurio metu organizuo-
jami sutartinių vakarai. 

www.ssk.lt 

Vilniaus istorinis centras skirstomas į tris pagrin-
dines zonas: pilies teritoriją, centrinį senamiestį, 
kadaise apjuostą gynybine siena, bei priemies-
čius susiformavusios ldk laikais. užupis – viena 
iš seniausių miesto periferijų. Veržli Vilnios upė 
lėmė, kad vietovę nusėjo malūnai, kanalai, fabri-
kėliai, čia kūrėsi ir mažiau pasiturinčių amatinin-
kų dirbtuvės. Šiandien užupis garsėja kūrybiška 
menininkų bendruomene, lankytojai čia atklysta 
perskaityti į keliasdešimt kalbų išverstą užupio 
respublikos konstituciją ar pasisupti ant „likimo 
sūpynių“. tačiau šioje menininkų respublikoje 
verta paieškoti ir reikšmingų istorinių vietų – bro-
me pasislėpusios nedidelės Šv. baltramiejaus 
bažnyčios, pirmojo lietuvoje katalikiško moterų 
vienuolyno pastato ar nuostabaus grožio antka-
pinių paminklų bernardinų kapinaitėse. pasiimki-
te užupį pristatantį leidinuką bet kuriame Vilniaus 
turizmo informacijos centre ir keliaukite atrasti 
šios svarbios sostinės istorinio centro dalies.

Vilnius – svarbi jausmų istorijomis ir legendomis garsėjančios eu-
ropos dalis. unesco pasaulio paveldo komiteto ir  „national Ge-
ographic “ projekte „pasaulio paveldo kelionės“  Vilniaus istorinis 
centras įtrauktas į maršrutą „romantiškoji europa“. tai kelionė per 
aštuonias išskirtinėmis meilės legendomis garsėjančias pasaulio 
paveldo vietoves. Vilnių atrasti kviečia žymioji barboros radvilaitės 
ir Žygimanto augusto istorija. Gražiosios ldk didikės ir lietuvos 
didžiojo kunigaikščio, lenkijos karaliaus meilei nebuvo lemta išsi-
pildyti – visų pasipriešinimą įveikę barbora ir Žygimantas susituokė, 
tačiau naująją karalienę greitai įveikė kūno negalavimai. barboros 
palaikai jos prašymu parvežti į Vilnių. ir šiandien jos laidojimo vietą 
galima aplankyti katedros požemių mauzoliejuje.

visitworldheritage.com
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tyrinėkite ir iŠspręskite kryŽiaŽodĮ!

Išsprendėte kryžiažodį? Jūsų laukia prizas! Kviečiame jį atsiimti viename iš Vilniaus 
turizmo informacijos centrų arba Užupio informacijos centre. 

Vilnius nuo seno garsėjo kaip įvairioms tautoms 
ir religijoms atviras miestas. ir šiandien galite ne 
tik išvysti skirtingų maldos namų bokštus, bet ir 
paragauti daugiakultūrio Vilniaus skonių  – švie-
žiai iškeptų žydiškų beigelių, karaimų kibinų ar 
totoriško šimtalapio! tikrą autentiškų skonių įvai-
rovę atrasite halės turgavietėje – tai seniausias 
iki šiol veikiantis Vilniaus turgus, kuriame galima 
paragauti ir įsigyti originalių, ekologiškų vietos 
produktų.

www.halesturgaviete.lt
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