
Vilniaus legendos ir 
paslaptys

Vilniaus senamiestyje apstu vietų, apipintų 
legendomis ir paslaptingomis istorijomis. 
Leiskitės į kelionę ir atskleiskite Vilniaus 
paslaptis.

Aplankykite žemėlapyje pažymėtas Vilniaus vietas savo 
norimu eiliškumu. Kiekvienoje vietoje atidžiai 
perskaitykite užduotį ir įrašykite atsakymą į kryžiažodį. 
Visus atsakymus įrašykite lietuviškos abėcėlės raidėmis, 
o jei atsakymas yra skaičius – jį taip pat įrašykite 
raidėmis.

Taisyklės

Užpildę visus kryžiažodžio laukelius ir gavę finalinę 
atsakymo frazę, prizą atsiimkite Vilniaus turizmo 
informacijos centre, Pilies g. 2.

Darbo laikas: I–VII 9.00–12.00 val., 13.00–18.00 val.;

gruodžio 15 d. 9.00–14.30 val., 23 d. 9.00–17.00 val., 
24 d. 9.00–16.00 val., 25 d. nedirbs, 
26 d. 9.00–16.00 val., 31 d. 9.00 –17.00 val., 
sausio 1 d. nedirbs.
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1. Ši vieta kupina paslapčių ir legendų, o viena paslaptis 
gaubia Vilniaus katedros priekyje vaizduojamus pranašus. 
Dešiniausioje skulptūroje pavaizduotas Mozė. Dėl klaidos, 
įsivėlusios Bibliją verčiant iš hebrajų į lotynų kalbą, Mozės galva 
atrodo neįprastai. Atidžiai apžiūrėkite šią skulptūrą ir parašykite, 
kas pavaizduota ant Mozės galvos.

3. Vilniaus įkūrimo legenda byloja, kad kunigaikštis Gediminas 
po medžioklės Šventaragio slėnyje susapnavo vilką su geležiniais 
šarvais. Jokia sėkminga medžioklė neapsieidavo be lietuviškųjų 
skalikų, todėl simboliška, kad skulptūra jiems iškilusi Gedimino pilies 
papėdėje. Apžiūrėkite skulptūros aprašymą ir jame susiraskite 
ketvirtą žodį.

 Apie Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės 
istoriją iki šiol sklando daugybė legendų. Pagal vieną iš jų, magas 
Tvardovskis savo bokšte prisidėjo prie ritualų iškviečiant Barboros 
Radvilaitės sielą. Iš bokšto teliko pamatai, bet visai netoli jų galite 
rasti skulptūrą vieninteliam Lietuvos karaliui. Koks šventasis 
paminėtas ketvirto mėnesio ketvirtąją dieną?

2.

4.

5. Su Šv. Jonų bažnyčio rytiniu fasadu susijusi legenda 
apie angelus. Jiems buvo pavesta rasti laimingiausią ir 
nelaimingiausią miestietį. Paaiškėjus, kad gatvėje sutiktas 
vargeta yra pats laimingiausias, angelai nusiminę liko rymoti 
ant bažnyčios stogo. Kokios spalvos yra tiedu angelai?

 Sklinda legendos, kad šioje bibliotekoje buvo saugo-
ma garsaus mago Tvardovskio burtų knyga. Nors iš pirmo 
žvilgsnio galėtų pasirodyti, kad bibliotekos duris saugo 
žalčiai, vis dėlto rankenos vaizduoja kitą mitologinę būtybę. 
Išsiaiškinkite, kas saugo bibliotekos duris. Atsakymas – 
vienaskaita.

6. Dar viena legendinė vieta, menanti laikus, kai 
dabartinio senamiesčio vietoje žaliavo šimtametės girios, yra 
pačiame Pilies gatvės centre, o čia dega Amžinoji ugnis. 
Ragučio šventyklos vietoje po dviem liepomis pūpso akmuo 
senovės lietuvių dievui. Apžiūrėkite šventyklą ir parašykite, 
kokios geometrinės formos yra mūrinė konstrukcija, juosianti 
šventyklą.

7. Paslapčių slypi ir viename svarbiausių Vilniaus pastatų – 
Prezidentūroje. Po Prezidentūros teritorija teka požeminė upė, 
todėl vienoje vietoje Prezidentūros teritoriją juosianti mūrinė 
tvora nuolat suskilusi, nors kasmet remontuojama. Apžiūrėkite 
šią mūrinę sieną ir suskaičiuokite, kiek stilizuotų šešiabriaunių 
žibintų ant jos pritvirtinta.

8. Aplankykite mistiniais pasakojimais apipintą Stiklių 
gatvę, kur viename iš namo rūsių gyveno piktoji dvasia 
dibukas. Netoliese įsikūręs restoranas „Ponių laimė“, kurio 
įėjimą puošia penki meškinai. Kokia spalva jie nudažyti?

 Mieste sklando istorijos apie paslaptingąją Undinėlę, 
kuri į Užupį vilioja atvykėlius iš viso pasaulio. Kitapus upės 
rasite Užupio 1 postą, virš jo įėjimo pavaizduotas žmogus su 
katinu. Kokia spalva nuspalvintas to žmogaus paltas?

   Anot legendų, Vilniaus bastėjos požemiuose gyveno 
miesto siaubūnas baziliskas. Vis dėlto miestiečiams pavyko 
baziliską pergudrauti – jį pasitelkęs veidrodį nugalabijo 
vienas jaunikaitis, nuteistas už benkarto nužudymą ir šitaip 
išpirkęs savo kaltę. Apžiūrėkite bastėjos aprašymą ir 
parašykite, kokia forma buvo išdėstyta požeminė galerija. 
Atsakymą įrašykite vienaskaita vardininko linksniu.

    Aplankykite vieną iš paslaptingiausių vietų Vilniuje. 
Čia saugomas bene garsiausias Lietuvoje paveikslas. O ar 
žinote, koks mitologinis gyvūnas saugo Lietuvos herbą, 
pavaizduotą ant Aušros vartų?

   Visų Šventųjų dienai paminėti Vilniuje yra tokio pat 
pavadinimo gatvė. Nukeliaukite į 5-uoju numeriu pažymėto 
namo vidinį kiemą ir ant namo sienos suraskite paveikslą su 
Jėzumi Kristumi. Koks gyvūnas pavaizduotas kartu su Jėzumi?

   Apžiūrėkite legendinį kiaušinį, kuris simbolizavo 
Užupio atgimimą. Pakelkite akis į šalimais stovintį pastatą ir 
išvysite lietuvių liaudies pasakose dažnai sutinkamą 
gyvūną. Koks tai gyvūnas?

     Vokiečių gatvė – viena iš seniausių Vilniuje. Joje nuo 
XIV a. gyveno vokiečių pirkliai ir amatininkai. Anot legendų, 
Barbora Radvilaitė buvo gimusi viename iš šios gatvės 
namų. Pasivaikščiokite gatve ir pakelkite akis į dangų – ties 
28-uoju numeriu pažymėto pastato stogu pamatysite daug 
gyvūnų. Parašykite, kuris iš jų asocijuojasi su Kalėdomis.

    Pasigrožėkite Operos ir baleto teatro fasadu ir 
suraskite vienos iš garsiausių lietuvių liaudies pasakų veikėjų 
skulptūrą. Koks gyvūnas pavaizduotas jai prie kojų?
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