1.Pratarm÷
Liaudies kūryba atsiskleidžia dainomis, priežodžiais, patarl÷mis, taip pat pasakomis ir padavimais. Kaip patarl÷s ir priežodžiai yra liaudies proto ir sumanumo išraiška, taip padavimai ir
pasakos vaizduoja jos tik÷jimą ir primena istorinius faktus bei asmenis. Visa yra padabinta
fantazijos, bemaž visuose padavimuose reiškiasi antgamtin÷ j÷ga ir daros stebuklai.
Sodžiaus liaudis, bendraudama su gamta ir negal÷dama suprasti visų jos reiškinių, man÷, jog joj
veikianti antgamtin÷ j÷ga, ir amžiais kūr÷ įvairius prasimanymus, pasakas ir padavimus, kuriuose
vyrauja šventieji, angelai, velniai, ker÷tojai, burtininkai, laum÷s, atgailaujančios v÷l÷s,
vilkolakiai, paskenduoliai, vaiduokliai, užkeikti turtai ir t. t.
Miestų gyventojai gyveno šiek tiek kitaip, taigi ir jų padavimai bei legendos yra kitokio pobūdžio. Miestų padavimų pagrindas dažniausiai yra istoriniai faktai, kurie žmones paveik÷ savo
nepaprastumu.
Nedaug yra miestų Lietuvoje, kurie tur÷tų tiek padavimų, kaip Vilnius. Bemaž su kiekvienu
kalnu, su kiekvienu senesniu namu ir bažnyčia yra susijęs šioks ar kitoks istorinis padavimas,
vaizduojąs anuos laikus, tik÷jimą ir papročius.
Bet gaila. Niekas ligi šiol nesiteik÷ jų surinkti ir pateikti plačiajai Lietuvos visuomenei, tai,
manau, nemaža tokių bus visai dingę.
Bent iš dalies nor÷damas užpildyti tą spragą, radau didelio ir kilnaus praeities myl÷tojo ir istoriko
d-ro Zahorskio, prieš trejetą ar ketvertą metų Vilniuje mirusio, šiek tiek surinktų Vilniaus
padavimų, parašytų lenkiškai, ir, juo sekdamas, parašiau lietuviškai.
Kad skaitytojui jie būtų suprantamesni, pateikiau ir svarbesniuosius Vilniaus istorijos bruožus,
gal ir ne visai pilnus, bet būdamas priverstas pelnytis duonos kąsnį sunkiu darbu, netur÷jau laiko
labiau įsigilinti į Vilniaus istoriją, o mažoj brošiūr÷l÷j ir norint sunku plačiau apr÷pti visą
Vilniaus istoriją.
Rašiau padavimus paprasta liaudies kalba, kad kiekvienam būtų lengvai suprantami, ir laikiausi
chronologin÷s tvarkos, kaip kad laik÷si ir d-ras Zahorskis.
Kaunas,
1931 m. sausio m÷n. 4 d.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (I dalis)
Lietuvos istorikai, senieji raštai ir dokumentai rodo, kad Vilniaus pavadinimas kilęs iš pro jį
tekančios up÷s Vilnios, o upę taip pavadinę į tą kraštą at÷ję lietuviai d÷l jos sraunumo nuo žodžio
vilnis. Tačiau kai kurie nor÷tų įrodyti, kad up÷s vardas kilęs iš žodžio vylius. Mat senov÷je ji
buvo labai vandeninga ir gausi apgaulingų sūkurių ir nepastebimų duobių, d÷l to nemaža aukų
prarydavo. Bet reikia manyti, kad pirmoji nuomon÷ yra teisingesn÷, nes tai rodo ir didesnis
žodžių panašumas. Visais tais duomenimis, pirmieji Vilniaus gyventojai apsigyvenę ant stataus
Vilnios up÷s kranto, kur dabar susieina Bokšto ir Subačiaus gatv÷s. Ten ir dabar dar esama
tvirtov÷s žymių — didelis požeminis urvas, kuris, kaip žmon÷s sako, esąs labai ilgas. Senesnieji
Vilniaus krašto gyventojai ir dabar Vilnių tebevadina Vilnia. M. Balinskis, kalb÷damas apie
Vilniaus vardo kilimą, rašo: „Pats Vilniaus vardas pareina ne nuo didesn÷s up÷s Vilijos, bet nuo
mažesn÷s jon įtekančios Vilnios, nes pirmosios sodybos tur÷jusios atsirasti ant Vilnios kranto; tai
rodo senov÷s tvirtovių žym÷s". Tą pat patvirtina ir d-ras Zahorskis, didelis Vilniaus praeities
tyrin÷tojas, kuris prie to priduria, kad dar keliais šimtmečiais prieš miesto įsikūrimą prie Vilnios
ir Neries santakos buvęs didelis kaimas, taip pat Vilnia vadinamas.
Vieta, kur dabar yra seniausioji miesto dalis, yra nuolaidi iš pietų į šiaurę Neries link, iš trijų šonų
apsupta aukštų kalnų: iš rytų — Antakalnio kalnai, iš pietų — Panerių ir iš vakarų — Šeškin÷s.
Pačiam mieste riogso taip pat nemaža aukštų kalnų, kaip: Plikasis (dabar Trijų kryžių kalnu
vadinamas), 206 p÷dų aukščio, Taurakalnis (Pilies), Perkūnkalnis, Bufalo kalnas ir kt. Tie kalnai,
kaip mokslininkai įrodin÷ja, atsirado per ledynmetį ir susidar÷ iš suneštų sm÷lio ir molio
sluoksnių. Kalnai labai puošia miesto apylinkes ir patį miestą slepia nuo čion vykstančių žmonių,
bet užtat, užkopęs į kurį kalną, negali atsig÷r÷ti puikiausiais reginiais.
Senov÷je ta vieta buvo apaugusi didžiausiomis tankiomis giriomis, kurios tęs÷si net iki Nemuno.
Jos buvo beveik žmon÷ms neįeinamos, ir d÷l to buvo tinkamiausia vieta žv÷rių prieglaudai. Čia
gyveno taurai, briedžiai, elniai, stumbrai, šernai, stirnos, lokiai, vilkai, kiaun÷s, lūšys ir kt. Iš
paukščių čia veis÷si arai, sakalai, kurtiniai, slankos ir daugyb÷ kitų smulkesnių miško paukštelių.
Medžiai taip pat įvairiausi augo: ąžuolai, pušys, egl÷s, skroblai, jovarai, beržai, alksniai, liepos ir
t. t.
Per tą sl÷nį tek÷jo dvi vandeningos up÷s: Vilnia ir Neris. Jos buvo labai žuvingos; jose veis÷si
įvairių rūšių žuvys: vienos iš jų, kaip lašišos ir eršketai, atplaukdavo Nemunu iš Baltijos jūros, o
kitos, kaip lydekos, mekšrai, ūsoriai, veis÷si čia pat, kaip ir kitose Lietuvos up÷se.
Tokia gamtos turtų gausi vieta negal÷jo būti nepasteb÷ta tada besibastančių žmonių, tod÷l
manoma, kad dar kelis šimtmečius prieš tai, kai Gediminas perk÷l÷ sostinę į Vilnių, ant stataus
Vilnios up÷s kranto buvo įsikūręs didelis kaimas.
Lenkų istorikas Dlugošas sako, kad toj vietoj, kur dabar stovi Vilnius, pirmiausia apsigyvenę
emigrantai iš Italijos, geriau sakant, iš Romos imperijos. Jau 1129 m. Vilnius buvęs tos srities
sostin÷ ir jį tada valdęs nežinia koks lietuvių kunigaikštis Davilis ar Vilis. XII šimtmetyje Islandijos keleivis istorikas Snoro Sturleson, rengdamasis aprašyti Norvegijos istoriją, apkeliavo ją
ir didelę dalį Šiaur÷s Europos sričių ir susirinko daug svarbių žinių apie tą kraštą. Savo kelion÷s
aprašyme, min÷damas kai kurias Lietuvos vietas, sako radęs islandiečių sodybų, kur gal÷jęs savo
kalba susikalb÷ti. Tos vietos buvo vadinamos T r i k ir V e l n i. Iš to mokslininkai sprend÷, kad
tai buvę Trakai ir Vilnius.
Kitos gudų-lietuvių kronikos rodo, kad Vilnius buvo minimas apie 1270—1272 metus, kada,
Lietuvos valdovui karaliui Mindaugui 1263 metais mirus ir kilus Lietuvoje didžiausiam sumišimui, tuo pasinaudoję kryžiuočiai ÷m÷ draskyti Lietuvą ir naikinti jų šventoves. Tada
kunigaikštis Šventaragis perk÷l÷ į Vilnių šventąją romuvą, kryžiuočių sunaikintą, pirmiau

buvusią Žemaičiuose, prie Dubysos ar Nev÷žio. Ten pat Vilnios ir Neries santakoje kunigaikštis
Šventaragis paskyr÷ vietą kunigaikščių ir didikų lavonams deginti ir savo sūnui Gerimantui įsak÷
ten jo lavoną sudeginti, ir v÷liau toje vietoje buvo deginami visų mirusiųjų kunigaikščių ir
kilnesnių bajorų lavonai. Kunigaikščiui Šventaragiui mirus, jo sūnus Gerimantas, pildydamas
t÷vo valią, sukrov÷ dideliausią laužą ir ant jo sudegino t÷vo lavoną. Tai įvyko 1268 ar 1270
metais. Be to, kunigaikštis Gerimantas liep÷ iškirsti apylink÷je augusią girią, padar÷ didelę aikštę,
pastat÷ Perkūno garbei didelę šventyklą, įkūr÷ šventąją ugnį. Prie šventyklos apgyvendino žynius,
krives, kurių pareiga buvo saugoti, kad ugnis neužgestų, ir šventyklą prižiūr÷ti. Be abejo, tokiam
svarbiam tikybos centrui buvo reikalinga apsauga. Tai, be tos tvirtov÷s, kuri jau seniau buvo
pastatyta ant Vilnios kranto, teko daryti kitą, šalia šventyklos ant kalno, pylimo arba volo
pavidalo, kuris dar ir dabar tebematomas ant Pilies kalno iš šiaur÷s vakarų šono.
Dabar žvilgtel÷sime į tai, kieno ir kada buvo pastatyta storų mūrų pilis, kurios griuv÷sius ir
šiandien dar tebematome Pilies kalne.
Visi Lietuvos istorikai ir metraščiai rodo, kad šita pilis Vilniuje pastatyta Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino apie 1322 ar 1323 m. arba, kaip sako Kraševskis, tarp 1318 ir 1323 m.
Bet su šita pilies įsteigimo data nesutinka tos žinios, kurias pateikia apie Gedimino statytą pilį
kryžiuočių metraštininkas Petras Dusburgietis. Jis sako, kad pilis Vilniuje, ir, rodos, mūrin÷, jau
stov÷jusi 1305 metais, nes šiais metais, regis, pirmą kartą žiemą kryžiuočių vadas Eberhardas iš
Virneburgo, Karaliaučiaus komendantas, nuniokojęs didelius Lietuvos plotus, atsidūręs prie
Gedimino pilies (castrum Gedimini), stov÷jo ant kalno prieš pilį, bet jos nepa÷męs pasitrauk÷.
Šitame žygyje buvo sugauta ir užmušta tūkstantis lietuvių. Kitą kartą,1317 m. birželio 24 dieną,
tą pačią Gedimino pilį nor÷jęs slapta apsupti Ragain÷s komendantas Frydrichas iš Libencel÷s su
kryžiuočių kariuomen÷s 150 vyrų, bet lietuviai laiku pasteb÷jo ir pilį apgyn÷. Kryžiuočiams
pasisekę tik papilį (turbūt žemutinę medinę pilį) sudeginti. Jau Gediminui iš Trakų sostinę
perk÷lus į Vilnių, kryžiuočiai, to paties Dusburgiecio liudijimu, vis dar vadina tą pilį Vilniuje
„castrum Gedimini", kurios papilį Ragain÷s komendanto vedami 44 kryžiuočių broliai su 400
vyrų kariuomene iš Sembos ir Notangos 1324 m. geguž÷s 22 d. sudegino ir išmuš÷ vietoje rastus
gyventojus. Išliko tik tie, kurie buvo pačioje pilyje pasisl÷pę. Aprašydamas šitą įvykį kryžiuočių
kronikininkas Nikolaus von Jeroschin pilį vadina Gedeminnenburg. 1330 m. sausio m÷n.
kryžiuočiai iš Ragain÷s v÷l kartą slapta buvo apsupę Gedimino pilį, sudegino žemutinę, arba
krivių,pilį, išmuš÷ vyrus, moteris ir vaikus, išpl÷š÷ visą turtą. Išliko tik 12 vyrų, kurie suskubo
pasprukti į aukštutinę mūrinę pilį. Pradedant 1334 metais vokiečių kronikininkai Gedimino pilį
vadina Vilniumi ir dažnai aprašo, kaip Kuršo kardininkai ir Prūsų kryžiuočiai čia apsilankydavę.
Taip, pagal kronikas, jie Vilniuje ir apie Vilnių bast÷si 1334, 1365, 1367, 1369, 1375, 1377,
1379, 1381, 1382, 1385 ir 1390 m. Visų šių žygių metu Algirdo, Kęstučio ir Vytauto
viešpatavimo laikais n÷ karto aukštutin÷s pilies vokiečiams nepavyko paimti, tik 1390 m. jie
pa÷m÷ žemutinę medinę pilį.
Tikint Dusburgiečio pateiktomis žiniomis apie kryžiuočių karo žygius prieš Gedimino pilį, aiškiai
matoma, kad ta pilis buvo įsteigta jau prieš 1305 metus.
Istorikas Narbutas yra linkęs manyti, kad šita Gedimino pilis Vilniuje buvo įsteigta dar jo t÷vo,
kunigaikščio Vytenio 1257 metais ir praminta sūnaus Gedimino, kuris tais metais buvo gimęs,
vardu. Bet šitokia istoriko nuomone vargu galima tik÷ti. Daug panašesnis į tiesą kitas manymas,
būtent, kad pilis buvo pastatyta paties Gedimino dar jo t÷vui Vyteniui viešpataujant (kunigaikštis
Vytenis mir÷ 1315 m.). Būdamas suaugęs vyras, t÷vui jau esant senam, rūpinosi krašto reikalais,
ne tik gyn÷, bet ir gal÷jo valdyti visą rytų Lietuvą su Vilniumi ir ją nuo besiveržiančių gilyn
kryžiuočių saugoti, svarbesn÷se strategijos atžvilgiu vietose statyti pilis. Kadangi Gediminas,
t÷vui Vyteniui mirus, tik 1316 metais tapo Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, tai aišku, kad pilis
įsteigta prieš 1305 metus, dar jam didžiuoju kunigaikščiu nesant. Narbutas, kaip ir daugelis kitų
istorikų, klaidingai mano, kad Trakų pilį Gediminas 1321 metais, o Vilnių — 1322 m. įsteigęs.
Jisai sako: „Sekančiais 1322 metais Gediminas medžiodamas apsilankęs garsioje didžiųjų
kunigaikščių lavonų deginimo vietoje, Šventaragio sl÷niu vadinamoje, pasteb÷jo kalną, ant kurio

stovi paprasta pilis, pastatyta Perkūno šventyklai ginti, ir kuris gali būti tinkamiausia vieta viso
krašto tvirtovei pastatyti".
Tačiau dauguma metraščių ir dokumentų šitaip pasakoja apie pilies įsteigimą Vilniuje:
Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas m÷gdavęs medžioti. Kartą jis nuvyko medžioti už 4
mylių nuo Trakų ir už÷jo Vilnios ir Neries santakoje didelį kalną, ant kurio užmuš÷ taurą. Kalnas
kunigaikščiui labai patiko,ir jis pramin÷ jį Taurakalniu. Kadangi buvo v÷lu grįžti namon,
Gediminas apsinakvojo Šventaragio sl÷ny. Naktį jam prisisapnavo geležinis vilkas, kuris taip
garsiai staug÷, tarytum jame staugtų šimtas kitų vilkų. Pakirdęs iš miego, sapną papasakojo savo
dvariškiams ir praš÷ paaiškinti jo prasmę. Bet niekas iš dvariškių negal÷jo tinkamai paaiškinti
sapno. Tada pakviet÷ vyriausią lietuvių dvasininką Krivių Krivaitį Lizdeiką, kuris taip paaiškino
sapną: „Ant kalno, kur kunigaikštis mat÷ geležinį vilką, turi būti pastatyta pilis, kurios niekas
neįveiks, o šimtas jame staugiančių vilkų reiškia, kad jos garb÷ gars÷s visame pasaulyje".
Toks sapno aiškinimas kunigaikščiui labai patiko. Liep÷ tuojau kirsti medžius, vežti akmenis ir
plytas ir bematant ant kalno išaugo didel÷ tvirta mūrin÷ pilis, kurioje gyveno kunigaikščio
dvariškiai, kunigaikščio rūmų didikai ir kt.
Strijkovskis, pateikdamas legendą apie geležinį vilką, priduria, kad Gediminas užmuštojo tauro
ragus davęs aptaisyti auksu, ir, keliant iškilmingas puotas arba vaišinant svetimų valstybių
pasiuntinius, iš jų buvo geriamas lietuviškas midus. V÷liau jie buvę pad÷ti iždan ir saugojami
kaip didžiausia valstyb÷s brangenyb÷. Jie išlikę ligi Vytauto Didžiojo laikų. Vieną iš jų Vytautas
Didysis, rengdamasis vainikuotis Lietuvos karaliaus vainiku, 1429 metais Lucke sukviestame
karalių ir kunigaikščių suvažiavime padovanojęs Romos imperatoriui Vengrijos karaliui
Zigmantui.
Įsteigęs pilis Vilniuje, kunigaikštis Gediminas nepamiršo ir senov÷s lietuvių dievų garb÷s ir jų
tarnų. Jis gerokai padidino Šventaragio ir jo sūnaus Gerimanto įsteigtą šventyklą, pristat÷ kriv÷ms
namų, paaukojo dievų garbei gražiausią ąžuolyną, kuris tęs÷si nuo Antakalnio ligi dabartinių
Lukiškių. Gediminas dar pastat÷ didelę Perkūno statulą, laikančią rankoje titnago akmenį, iš kurio
kriv÷s įskeldavo šventąją ugnį.
Kaip rodo senesnieji piešiniai, aukštutin÷ pilis buvusi mūrin÷ ir tur÷jusi keturis aukštus
šešiakampius bokštus. Joje gyveno pats Gediminas ir buvo laikomi visi kunigaikščio turtai. Pilies
rytų šone Gedimino buvo įtaisyta nedidel÷ šventykla, kuri Algirdo laikais buvo paversta
pravoslavų cerkvele, o 1387 metais, įvedus Lietuvoje krikščionybę, Jogailos buvo paversta Šv.
Martyno bažnyt÷le. Prie pat kalno, iš pietvakarių pus÷s, buvo pastatyta žemutin÷ pilis, Krivių
pilimi vadinama (lenkai ją vadina „Krzywy zamek" — turbūt tur÷dami omeny ne žodį „kriv÷",
bet žodį „kreivas"), nes čia gyveno ne tik kunigaikščio dvariškiai, bet ir vyriausias tuometinis
lietuvių tikybos dvasininkas Kriv÷ Krivaitis. Šita žemutin÷ pilis buvo aptverta aštriakuolių tvora,
apkasta pylimu ir apjuosta abiem Vilnios rankov÷m, kurių viena buvo toje pat vietoje, kur
šiandien matome, tarpukalny, o kita tek÷jo Karalių gatve, per Magdalenos aikštę, pro Baziliką,

namais ir jai priklausančia žeme paliko „Lietuvių draugijai nukent÷jusiems nuo karo šelpti".
Draugijos Komitetas visą vokiečių okupacijos laiką ten laik÷ našlaičių prieglaudą, vadinamą
„Didžiąja prieglauda", bet, Želigovskiui smurtu užgrobus Vilnių, lenkai išvaik÷ našlaičius ir visą
prieglaudą bei jos turtą pa÷m÷ savo žinion.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (II dalis)
Bendrais bruožais susipažinę su Vilniaus įsteigimu, žvilgtel÷kime į Didžiojo Kunigaikščio
Gedimino sostin÷s perk÷limą iš Trakų į Vilnių. Tai įvykę, kaip teigia istorikai, apie 1322—1323
metus. Julijus Kračkovskis Vilniaus miesto aprašyme pastebi, kad istorinis Vilnius prasideda tik
nuo Gedimino laikų, 1322 metų, bet negalima neigti ir to, jog toje vietoje, kur šiandien yra
Vilniaus miestas, dar iki XIV šimtmečio buvusios išsisklaidžiusios mažos sodybos. Greitas
miesto augimas, jo klest÷jimas Gedimino laikais, daug, tarytum iš karto pasirodžiusių trobų,
ypatinga svarba ir Trakų, pirmesn÷s Lietuvos kunigaikščių sostin÷s, pralenkimas liudija, kad ir
vieta prie Vilnios ir Neries santakos tur÷jo būti jau nuo seniai žinoma. Fl. Dobrianskis sako:
„Sunku manyti, kad taip didelis kaimas, kokiu jis pasirod÷ prie Gedimino, gal÷tų atsirasti ūmiu
laiku, be to, tuščioje, giria apaugusioje vietoje. Reikia manyti, kad 1323 metais Vilnius tapo tik
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos sostine, nes ligi to laiko Lietuvos kunigaikščiai gyveno
Kernav÷je ir Trakuose". Ir M. Balinskis sako, kad Vilniaus buvimas XIII šimtmetyje yra
neabejotinas, bet tikroji jo istorija prasidedanti vos 1323 metais, kai Gediminas, Lietuvos ir
Gudijos karalius, is čia rašęs savo laiškus popiežiui ir vokiečių vienuoliams, vadindamas Vilnių
savo karališku miestu. Kitas Lietuvos istorikas, J. Jaroševičius, rašo: „Vilniaus istorijos data
priimami 1322 arba 1323 metai, kada Gediminas, laimingai baigęs savo žygį Pietų Rusijon (1320
m.), iš Trakų sostinę perk÷l÷ Vilniun. Pilies statymas gal÷jo būti prad÷tas kiek anksčiau, nes
sunku manyti, kad vienais metais tiek mūrų gal÷tų pristatyti. Kad tas kunigaikštis 1323 metais
Vilniuje iš tikro jau gyveno, turime įrodymų iš jo diplomatinių atsišaukimų į popiežių Joną XXII,
į įvairius vienuolių ordinus, į Hanzos miestus ir į taikos derybas su Livonijos magistru ir Rygos
arkivyskupu tais, pačiais metais Vilniuje rašytų. Tačiau negalima manyti, kad Gediminas visai
tuščioje vietoje būtų steigęs Vilnių. Šventaragio sl÷nis, gulįs prie Vilnios su Nerim santakos, paskirtas kunigaikščių lavonams deginti, negal÷jo būti neapgyventas daug anksčiau, negu buvo
įsteigta pilis, ir tod÷l rusų kronikų tvirtinama, kad Vilnius jau XII šimtmetyje buvęs".
Kad 1323 metais Vilnius jau buvo Lietuvos sostin÷, rodo ir paties Gedimino laiškas: „Christicolis
universis in toto orbe diffusis, viris et mulieribus", rašytas 1323 m. sausio 25 dieną. Be to,
Livonijos kardininkų, Rygos arkivyskupo ir magistrato pasiuntiniai, 1322 metais lankydamiesi
pas Gediminą, rado jį Vilniuje gyvenantį, ir iš tų likusių laiškų matoma, kad tuomet Lietuvos
sostin÷ buvo Vilnius. Gediminas vienam laiške, rašytame Vilniuje 1323 metais popiežiui Jonui
XXII, prašo pagalbos prieš vokiečių kryžiuočių ordiną, žad÷damas pasikrikštyti. Tais pat metais
Vilniuje rašyti du laiškai Saksonijos „ordeno praedicatorum" provincialui ir kitiems kunigams,
kuriuose pranešama apie rengimąsi priimti krikščionybę ir prašoma atsiųsti į Lietuvą menininkų
ir įvairių amatininkų. Taip pat pranešama, kad jo karališkam mieste — in civitate nostra regia
dicta Vilna — esanti įsteigta viena bažnyčia, kita Naugard÷ly ir prašoma atsiųsti į jas 4 brolius
vienuolius, mokančius lenkų, latvių ir prūsų kalbas. Tais pat metais Vilniuje parašytas laiškas į
Liubeko, Rostoko, Greifsvaldo, Stetino ir Gotlandijos kraštus kviečiant siųsti Lietuvon įvairių
amatininkų, ūkininkų, kuriems prižada įvairių laisvių, žada pargabenti kunigų, vyskupų, vienuolių ir aprūpinti jų dvasinius ir materialius reikalus. Tais pačiais 1323 metais Vilniuje sudaryta
sutartis su Įgaunijos, Vidžemio ir Kuršo kraštais.
Iš to, kas aukščiau pasakyta, aiškiai matome, kad iš Trakų į Vilnių Lietuvos sostin÷ tikrai buvo
Gedimino perkelta 1322 ar 1323 metais.
Nuo to laiko Vilnius tapo didžiausiu Lietuvos kultūros centru, o lietuvių dvasiniame gyvenime

svarbiausiu židiniu. Tas galingas Lietuvos kunigaikštis, nukariavęs didelius gudų ir ukrainiečių
kraštus, ne kartą nugal÷jo lenkus, smarkiai juos sumušdamas ir paimdamas daugybes jų belaisvių.
XIII amžiaus gale ir XIV amžiaus pradžioje Lenkija buvo suskaldyta į smulkias kunigaikštystes,
kurios nuolat tarp savęs kovojo. Matydamas tokią Lenkijos silpnybę, čekų karalius Vaclovas II
1291 metais už÷m÷ Lenkiją ir vald÷ ją ilgus metus. Paskui nors lenkai ir išsivadavo iš čekų
nelaisv÷s, bet Lenkijoj dar ilgus metus nebuvo jokios tvarkos. Įsiviešpatavus vidaus netvarkai,
Lenkija, didelį vargą kęsdama, tur÷jo gintis nuo lietuvių, kryžiuočių ir kitų priešų, kurie,
niokodami Lenkiją ugnimi ir kardu, prad÷jo jungti jos žemes prie savųjų. Tokia vidaus netvarka
ir dažnas kaimynų puldin÷jimas ved÷ Lenkiją prie to, kad ji 1325 metais buvo priversta sudaryti
sutartį su Lietuva. Sutarčiai sustiprinti Lenkų karaliaus Lokietkos sūnus Kazimieras ved÷
Gedimino dukterį Aldoną. Kraičio ji gavo daug aukso, sidabro, brangių kailių ir 24 000 lenkų
belaisvių. Tas faktas aiškiai rodo, kokia galinga tais laikais buvo Lietuva, jeigu gal÷jo tur÷ti tiek
daug vienos valstyb÷s belaisvių.
1341 metais mirus Gediminui, Lietuvą ÷m÷ valdyti du jo sūnūs: Algirdas ir Kęstutis. Algirdas
pa÷m÷ valdyti rytinę ir pietinę dalį su sostine Vilniumi, o Kęstučiui teko Žemaičiai ir vakarin÷
Lietuvos dalis su Trakais, kurie buvo jos sostin÷. Tų dviejų brolių ilgas ir laimingas
viešpatavimas dav÷ Lietuvai tokią galybę, kad priešai po vieną niekuomet nedrįso jos pulti.
Tuomet lietuvių kardai tris kartus dauž÷ Maskvos vartus, o gudų ir ukrainiečių kunigaikščiai
praš÷ Lietuvą priimti juos savo globon. Lenkų karaliai steng÷si palaikyti geriausius santykius su
Lietuva, o dažnai net praš÷ lietuvių pagalbos prieš savo priešus, kurie iš vakarų ir šiaur÷s
neduodavo Lenkijai ramyb÷s. Mat Lietuva tuomet buvo daug galingesn÷ už Lenkiją.
Didel÷je ir galingoje valstyb÷je Vilnius tuomet vaidino svarbiausią vaidmenį. Per čia ÷jo prekyba
iš Prūsų ir Rygos į Maskvą ir Kijevą. Lietuva buvo turtinga medaus, žv÷rių kailių, miško
žaliavos, kurią išveždavo į užsienį, o iš ten gaudavo geležies, brangių audinių ir kitų dalykų,
kurių tuomet stigdavo Lietuvoje. Lietuva dar÷ didelę pažangą kultūroje, jos gerov÷ pakilo. Vietoj
seniau pristatytų medinių pilių visur imta statyti mūrin÷s, didel÷s pilys, sunkiai priešams
prieinamos. Iškirsta daugyb÷ miškų, padaryta ariamos žem÷s. Pager÷jo krašto ūkis. Iš Vakarų
Europos atvykę amatininkai pak÷l÷ ir išvyst÷ iki šiol dar menką Lietuvos pramonę. Krašto gerov÷
suklest÷jo.
Visa atsimain÷, kai Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu tapo Jogaila. Jis nepais÷ nei krašto, nei jo
sostin÷s gerov÷s, o troško tik asmenin÷s garb÷s. Būdamas pavydus ir godus, jis pasmaug÷ savo
d÷dę Kęstutį. Tą pat nor÷jo padaryti ir su pusbroliu Vytautu Didžiuoju, bet pastarajam pavyko iš
jo nagų pasprukti. Jogaila, susibičiuliavęs su lenkais, pri÷męs krikštą ir vedęs lenkų karalaitę
Jadvygą, 1385 metais buvo išrinktas Lenkijos karalium. 1387 metais su lenkais dvasininkais ir
šl÷ktomis atvažiavo Vilniun lietuvių krikštyti. Nuo to laiko Vilniaus išorinis vaizdas, gyventojų
buitis, visuomen÷, žmonių papročiai ÷m÷ greitai keistis. Atūž÷ svetimšalių banga, sugriuvo
lietuvių šventyklos, vietoj jų atsirado bažnyčios. Taip 1387 metais vietoje Perkūno šventyklos
buvo pastatyta Dievo Motinos ir Šv. Stanislovo bažnyčia, v÷liau pavadinta katedra, o dabar
bazilika. Ant kitos šventyklos pamatų pastatyta Šv. Jono bažnyčia. Bet tose bažnyčiose
skelbiamas Dievo žodis nepateko į lietuvių širdis, nes jie nesuprato lenkų kalbos, kurią vartojo
atvykusieji Lietuvon lenkų vienuoliai. Tod÷l nenuostabu, kad lietuviai dar ilgai laik÷si savo
senosios tikybos. Jogaila lenkų šl÷ktoms išdalijo daug Lietuvos žemių ir lietuvius atidav÷ naujų
ponų valiai. Lietuviai ligi to laiko nebuvo pažinę baudžiavos jungo ir tik po Jogailos
susibroliavimo su lenkais pakliuvo į lenkų jungą, nes nuo tada lietuvių teis÷s buvo mažinamos.
Jas savinosi lenkų ponai. O Jogaila, „sutvarkęs" Lietuvos reikalus, išsidangino į Krokuvą.
Tuo tarpu Vilnių ištiko daug nelaimių. Taip 1390 metais Lietuvon įsiverž÷ kryžiuočiai, pasiek÷
Vilnių ir smarkiai jį apipl÷š÷. Neilgai trukus, būtent 1399 metais, Vilnių aplank÷ didžiausias
gaisras. Gaisras sunaikino didelę miesto dalį, sudeg÷ Vilniaus katedra, didžiojo kunigaikščio
rūmai ir daugyb÷ įvairių brangenybių.

Negal÷jo ramiai žiūr÷ti į savo brangiosios t÷vyn÷s vargus tikrasis jos sūnus Vytautas. Jis,
pasprukęs iš Jogailos nagų, kuris nor÷jo Vytautą nugalabyti, ryžosi gelb÷ti vargstančią ir
paniekintą t÷vynę Lietuvą ir atkeršyti pusbroliui Jogailai už savo t÷vo nužudymą. Kryžiuočių
kariuomen÷s ir vietinių gyventojų padedamas, Vytautas už÷m÷ Vilnių ir po ilgų kovų atgavo savo
t÷vų sostą. Tapęs Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu, jis greit ir sumaniai atsikrat÷ lenkų globos. Jo
laikais ir Vilnius, kaip ir visa Lietuva, pasiek÷ aukščiausią garb÷s laipsnį. Jis d÷jo pastangų
nuraminti išvargusią šalį, kuri buvo ne tik priešininkų nuniokota, bet ir savųjų vaidais ir
nesutikimais išardyta. Vytautas tur÷jo stiprios įtakos vokiečiams kryžiuočiams ir sugeb÷jo juos
sulaikyti nuo puolimų. Bet kai šie nesiliov÷ puldin÷ję Lietuvą, tai jo geležin÷ ranka privert÷ juos
klausyti. Tai įvyko 1410 metais. Vytautas, surinkęs savo didelę kariuomenę, dar lenkų
kariuomen÷s padedamas, visiškai sutriuškino amžinų priešų kryžiuočių galybę. Smūgis buvo toks
didelis, kad kryžiuočiai daugiau niekad nebedrįso pulti Lietuvos. V÷liau net praš÷ Didžiojo
Lietuvos Kunigaikščio Žygimanto I priimti juos savo globon (1525 m.). Su Maskvos ir kitais rusų
kunigaikščiais Vytautas sugyveno geruoju, nes jie, kelissyk jo sumušti, nedrįso tam galingam
Lietuvos valdovui priešintis. Tik vien lenkai šnairavo į kylančią Lietuvos gerovę ir smarkiai buvo
susirūpinę Didžiojo Kunigaikščio augančia galybe. Jie aiškiai jaut÷ Vytauto Didžiojo plačiuosius
užsimojimus, jie mat÷, kad Vytauto valdomoje šalyje išnyko tarpusavio vaidai ir ginčai, šalis ÷m÷
žyd÷ti, Vilnius prad÷jo klest÷ti ir puoš÷si naujais pastatais. Jausdamas savo galybę ir Lietuvos
valstyb÷s autoritetą pasaulio akyse, Vytautas suman÷ visai atsikratyti lenkų, kuriais Jogaila,
vesdamas lenkų karalaitę Jadvygą, surišo Lietuvą. O lenkai, pajutę pavojų, dar smarkiau ÷m÷
skverbtis Lietuvon ir siek÷ surišti ją su Lenkija. Vokiečių imperatorius Zigmantas, pritardamas
Vytauto norui atsikratyti lenkų, pažad÷jo atsiųsti karaliaus vainiką, kuriuo Vytautas tur÷jo būti
vainikuotas Lietuvos karalium. Tuo tarpu lenkai visokiais būdais steng÷si pakenkti Vytauto
sumanymui.
Kai Vytautas reng÷si iškilmingai vainikuotis ir sukviet÷ į Vilnių daug aukštų svečių, at÷jo liūdna
žinia, kad lenkų sargyba sugavo imperatoriaus pasiuntinius ir sulaik÷ vainiką. Žinia, kad vainikas
sulaikytas, smog÷ šiam galiūnui mirtiną smūgį. Visą savo amžių praleidęs kovose, daugybę
galingų priešų nugal÷jęs, savo protu ir drąsa įgijęs viso civilizuoto pasaulio pagarbą, vienas iš
didžiausių to meto valdovų Rytuose Vytautas Didysis tais pačiais 1430 metais mir÷ Trakų pily.
Buvo palaidotas paties statytoje katedroje, kur ligi šiol ilsisi jo palaikai.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (III dalis)
Bet ir po Vytauto Didžiojo mirties Vilnius dar nenyko. Jogailaičių laikais jis buvo išaugęs į labai
didelį miestą. Didieji Lietuvos kunigaikščiai Aleksandras, Žygimantas ir Žygimantas Augustas
Vilnių labai myl÷jo ir nuolat jame gyveno. Vilniuje tuomet buvo 200 000 gyventojų;
kunigaikščių rūmų puikyb÷, didikų, bajorų gyvenimo prabanga ir turtas, pramon÷ ir prekyba
stebindavo kiekvieną iš svetur atvykusį Vilniun. Suomijos kunigaikštis Jonas, Gustavo Vazos
sūnus, įvažiuodamas į Vilnių Trakų keliu, buvo nustebintas vaizdo grožyb÷s. Jis sak÷si tokių
miestų nedaug tematęs. Stebino jį ir sostin÷s tautų įvairumas: lietuviai, gudai, žydai ir totoriai
buvo pasipuošę tautiniais drabužiais. Tais laikais nebuvo dar persekiojamos nei tautos, nei
tikybos. Tik po Lietuvai pragaištingos Liublino unijos, kuri įvyko 1569 m., prad÷tas siundymas
vienų prieš kitus ligi šiol nesiliauja.
Kunigaikščio Aleksandro laikais Vilnius buvo aptvertas nauja mūro siena, nes, miestui išaugus ir
senam mūrui sugriuvus, gyventojai atsidūr÷ pavojuj. Kad stropiau vilniečiai imtųsi sieną statyti,
jie vieniems metams buvo atleisti nuo karo tarnybos ir visų mokesčių.
Miesto siena prad÷ta statyti labai iškilmingai. Procesijos su visais dvasininkais ir šventais
paveikslais ÷jo aplink miestą. Procesijoje dalyvavo Didysis Lietuvos Kunigaikštis, didikai, bajorai ir didžiul÷s minios piliečių. Visose bažnyčiose skamb÷jo varpai, buvo šaudoma iš armotų.

Sienoje buvo padaryta keletas vartų. Svarbesnieji iš jų buvo šie: Trakų vartai buvo Trakų gatv÷s
gale; v÷liau jie buvo perdirbti į buvusios Pranciškonų bažnyčios varpinę; Medininkų vartai, kurie
v÷liau buvo Ašmenos ir galiausiai, Aušros vartais praminti; Jie ir šiandien tebestovi. Šiuose
vartuose yra švč. Panel÷s koplyčia ir stebuklingasis paveikslas. Nuo vartų pavadinimo ir švč.
Panel÷ vadinama Aušros vartų švč. Panele. Išganymo

kariuomen÷s dalies vado) kivirčas su kitu vis sunkino Vilniaus ir viso krašto pad÷tį ir stūm÷
pražūtin. Tokia pad÷tis truko daugiau kaip 10 metų.
Prie to dar prisid÷jo 1653 metų maras, kurio metu išmir÷ nemaža j÷zuitų, teikiančių ligoniams ir
mirštantiems paskutinį patarnavimą. Tarp jų mir÷ ir vienas lietuvis j÷zuitas Jurgis Giedraitis,
pasižym÷jęs savo darbštumu ir uolumu. Klausydamas vieno varguolio paskutin÷s išpažinties,
užsikr÷t÷ ir eidamas vos 35-us metus mir÷.
Tais pačiais metais buvo išleistas įsakymas, draudžiąs žydams laikyti krikščiones tarnaites, ir
apskritai buvo siaurinamos žydų teis÷s.
Lenkijos karaliai, kurie kartu buvo ir didžiaisiais Lietuvos kunigaikščiais, paskendę savo krašto
reikaluose ir l÷bavimuose, į Vilnių ir Lietuvą tekreip÷ tiek domesio, kiek iš jos gal÷jo gauti
naudos, o Vilnium ir viso krašto reikalais visai nesirūpino. Jie buvo palikti atsibasčiusių iš
Lenkijos didžiūnų ir sulenk÷jusių Lietuvos bajorų savivalei. Lenkų didikai kiekviename
žingsnyje priešinosi dar mylintiems savo kraštą Lietuvos bajorams, vaidijosi su jais, o krašto
gynimu visai nesirūpino. To negal÷jo nepasteb÷ti kaimynai, kurie nuo seno seilę rijo žiūr÷dami į
gražią ir turtingą Lietuvą, jos sostinę Vilnių.
Tolesniais 1654 m. rusų caro Aleksejaus kariuomen÷ ÷m÷ brautis į Lietuvą. Rugs÷jo 25 d. už÷m÷
Smolenską, v÷liau Minską, Ašmeną, Lydą, Gardiną, Trakus ir kitus miestus su jų pilimis. Pavojus
gr÷s÷ ir Vilniui, paliktam be jokių gynimosi priemonių. Prieš šimtą metų statytos mūrin÷s
Vilniaus sienos, kuriomis buvo visas miestas aptvertas, buvo sugriuvusios, kariuomen÷s maža,
Žygimanto Augusto laikų kanuol÷s surūdijusios, viena Gedimino pilis paversta sand÷liu, kita
atiduota viešiems reikalams. Šarvai ir kiti ginklai labiau tiko procesijoms ir kitoms iškilm÷ms, o
ne gynimuisi. Tokioms aplinkyb÷ms esant, nebuvo galima n÷ manyti apie kokį spyrimąsi priešui.
Visa tai žinodami ir matydami lenkų didikai, baim÷s perimti, stvarst÷ savo brangenybes ir neš÷
kudašių Lenkijon. Vilnius ištušt÷jo, nuskurdo,nes visa, kas buvo brangesnio, buvo išgabenta
Lenkijon. Vilniaus gynimu rūpinosi Lietuvos etmonas, kunigaikštis Jonušas Radvila.
Tačiau tais metais rusai Vilniaus dar ne÷m÷. Kad ir buvo laiko kiek jį stiprinti, bet lenkams tai
mažai rūp÷jo. 1655 m. rugpjūčio 10 d. rusai pradeda veržtis į Vilnių. Kunigaikštis Radvila
m÷gina ginti, bet maža saujel÷ jo kariuomen÷s išsigąsta didžiul÷s rusų armijos (260 000 paprastos
kariuomen÷s ir 40 000 kazokų), išlaksto į visas puses, o pats etmonas su likusiais ištikimais jam
kareiviais sudegina Žaliąjį tiltą per Nerį ir pasitraukia į K÷dainius.
Anų laikų kronikos pateikia baisių dalykų apie tą Vilniaus pa÷mimą. Pirmieji įl÷kę kazokai,
žiauraus etmono Zolotorenkos vedami, ÷męsi viską pl÷št, naikint, degint ir vykdę visuotines
skerdynes. Vien užmuštų tą dieną buvo per dvidešimt penkis tūkstančius. Ir tai teko daugiausia
tiems, kurie netur÷jo nei kur, nei už ką b÷gti — varguomenei, nes turtingesnieji išneš÷ savo kailį
daug anksčiau.
Pl÷šikų sukeltas gaisras sunaikino kone visą miestą. Puikiausi mūrai virto griuv÷siais. Istorikai
pateikia, kad kiek v÷liau Vilniaus Vilniuj negalima buvę rasti, kadangi pats gaisras, be jokios
s÷km÷s gesinamas, truko 17 parų, ir pirmiau klest÷jęs miestas virto griuv÷sių krūva.
Mažai beliko vilties išvaduoti Vilnių, nes rusai greit įsistiprino jo griuv÷siuose ir Gedimino
pilyse. Lenkai jau buvo pasirengę net visai atsižad÷ti Vilniaus; tai matyti iš anų laikų valstybinių
raštų ir dokumentų. öm÷ grįžti Vilniun anksčiau pab÷gę amatininkai, miesto valdininkai ir
dvasininkai. Tačiau 1657 m. Vilniuje kilęs maras ÷m÷ baidyti grįžtančius, o ir sugrįžusieji
nešdinosi iš Vilniaus kur įmanydami, nes panašių atsitikimų pamokyti žinojo, kuo kvepia. Miesto
valdyboj buvo paliktas tik burmistras Kairalavičius su penkiais nariais, kurie tur÷jo saugoti
apleistus namus ir krautuves nuo pl÷šikų. Tam tikslui buvo skirta 1000 lenkiškų auksinų. Valdyba surinko 30 vyrų ir įsak÷ jiems eiti sargybinių pareigas. Prie jų rusų kariuomen÷s vadas
Sachovskis paskyr÷ dar 20 rusų kareivių. Kairalavičiui buvo palikta visa civilin÷ valdžia, teismai.

Valdybos nariai tur÷jo surašin÷ti mirusius, saugoti, kad tuščiuose namuose nesislapstytų tinginiai,
sveikiems būtų surastas darbas. Tačiau, kas tik sveikas buvo, b÷go iš Vilniaus, nor÷damas likti
gyvas. Norint sulaikyti gyventojų b÷gimą, visi miesto vartai buvo uždaryti. Palikti atviri tik
Rūdninkų vartai ir tai tik dieną, sargybinių saugomi, naktį ir tie būdavo uždaromi. O baisi liga
gyventojus diena dienon guld÷, nelyginant kviečius pjov÷jo dalgis. Kiek tuo laiku išmir÷ žmonių,
tikrai nežinia, bet manoma, kad apie pus÷ visų miesto gyventojų.
Prie maro prisid÷jo dar badas. Anų laikų užrašai apie Vilnių pateikia tokių žinių, kad net baisu jas
čia min÷ti. Badas buvęs toks žiaurus, kad žmon÷s už kąsnelį kokio nors maisto vienas kitą
žudydavę, valgę šunis, kates, peles ir kitokias bjaurybes, kiti patys sau galą darydavęsi.
Lenkų kariuomen÷ kelis kartus buvo m÷ginusi Vilnių atimti iš rusų, tačiau be s÷km÷s. Vieną tokį
m÷ginimą 1657 m. spalio 21 d. dar÷ etmonas Gasievskis, tačiau ties Verkiais rusų kunigaikščio
Dolgorukio buvo sumuštas ir pats paimtas nelaisv÷n.
Rusų kariuomen÷s vadu Vilniuje buvo Danila Myšackis, labai žiaurus, ir už kiekvieną m÷ginimą
atimti Vilnių miesto gyventojams keršijo, negailestingai juos kankindamas ir skersdamas kaip
galvijus.
Tačiau m÷ginimai atimti Vilnių nesiliov÷, ir 1660 m. Mykolo Paco vedama lietuvių-lenkų
kariuomen÷ buvo už÷musi miestą, bet pily įsistiprinusi rusų įgula v÷l apgyn÷. Galiausiai 1661 m.
Didžiojoj savait÷j antrąkart netik÷tai puol÷ miestą. Dauguma rusų kariuomen÷s išb÷giojo, o likusi
pily įgula nutar÷ pasiduoti. Mat Myšackio žiaurumu buvo nepatenkinti ir rusų kareiviai, tod÷l
prieš jį sukilo, išdav÷ gyvą lenkų karo vadovybei, o jo vir÷jas pats pasisiūl÷ savo buvusį poną
nud÷ti. Apsvarstę Myšackio žiaurumus, pasisiūliusiam budeliui leido įvykdyti jo norą. Myšackis
buvo nud÷tas Rotuš÷s aikšt÷j.
Karo metu pilis labai nukent÷jo. Atvykęs į Vilnių Lenkijos karalius Jonas Kazimieras jau
negal÷jo joje apsistoti, bet nesirūpino ją ir taisyti. Jam rūp÷jo sutvarkyti reikalus kariuomen÷s,
kuri smarkiai bruzd÷jo d÷l neišmok÷tų algų. Lenkų iždas, kaip dabar, taip ir anais laikais, d÷l jų
„sumanaus" šeimininkavimo visuomet būdavo tuščias, kariuomen÷ vis labiau ÷m÷ nerimauti
įtardama vadovybę sukčiavimu ir nereikalingu išlaidumu. Vilniaus miestas, svetimų nuniokotas,
taip pat ne kuo gal÷jo prisid÷ti. Tam nelaimingam karaliui viešpataujant, buvo apipl÷štas Vilniaus
bažnyčių auksas ir sidabras, iš kurių buvo kalami lenkų pinigai, kad bent kiek apmalšintų
kariuomenę ir apgydytų pačias opiąsias krašto žaizdas. Iš vienos katedros buvo paimta
keliasdešimt centnerių sidabro.
Pagrobti iš šventyklų turtai buvo lašas jūroje. Nepad÷jo ir Lietuvos sulenk÷jusių bajorų
dosnumas. Pad÷tis d÷l ekonominių sąlygų ÷jo vis blogyn. Prasid÷jo tarpusavio ginčai ir vaidai.
Didžiausia jų priežastis buvo Vilniaus vaivados Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos kivirčas su
Vilniaus vyskupu Bžostovskiu, prasid÷jęs apie 1687 metus ir užsitęsęs ligi 1700 metų. Kivirčas
kilęs d÷l to, kad Sapiega savo kariuomen÷s reikalams už÷m÷ keletą Vilniaus kapitulai
priklausančių namų. Taikiu būdu niekaip negalima buvo ginčo išspręsti. Vyskupo pus÷j stojo
lenkų didikai, o Sapiega liko vienas. Kažkoks šl÷kta Mykolas Višnioveckis, kitų šl÷ktų remiamas,
surinkęs 20 000 kariuomen÷s, ÷jo pulti Sapiegos. Šis gi vos su devyniais tūkstančiais lietuvių
kariuomen÷s iš÷jo priešų atremti. Abu priešai susitiko už septynių mylių nuo Vilniaus ties
Valkininkais. Žiaurioj kovoj Sapiegos kariuomen÷ buvo sumušta, pats Sapiega išsigelb÷jo
pab÷gdamas į Vilnių, o jo sūnus Mykolas Sapiega su 1050 raitelių m÷gino dar šiek tiek laikytis,
tačiau iš visų pusių apsuptas, netur÷damas jokios vilties pasprukti, pasidav÷. Suimtą gyvą Mykolą
Sapiegą tą pačią naktį įsiutę lenkų šl÷ktos išvilko iš lovos ir kardais užkapojo. O kiti pasileido
pl÷šti ir naikinti Sapiegų dvarų. Grasino ir Vilnių sunaikinti bei apipl÷šti, tačiau miestas išsipirko
sumok÷damas įsiut÷liams keturis tūkstančius talerių.
Paskiau Valkininkuose sušaukta taryba tam pačiam Višnioveckiui perdav÷ kariuomen÷s vadovybę dar dvejiems metams, o Sapiegas paskelb÷ krašto priešais ir nutar÷ iš jų atimti visas
žemes bei turtus.

Sapiegos kreip÷si į karalių, prašydami grąžinti jų teises, bet kaip tik tuo pačiu laiku, 1702 m.
balandžio m÷nesį, pasinaudoję kivirču, švedai už÷m÷ Vilnių. Švedai keliskart miestui užd÷jo
dideles kontribucijas. Iš viso švedai iš Vilniaus pa÷m÷ 22 115 talerių.
Taip per kelerius metus kontribucijų, karų, gaisrų, bado ir maro nuniokotas Vilnius 1705 m. v÷l
teko rusų kariuomenei, paties imperatoriaus Petro Didžiojo vedamai. Tas iš tikrųjų didelis
galiūnas, nuo kurio tarytum gavo pradžią seniau galinga Rusijos imperija, Vilniuje buvo priimtas
iškilmingai. Petras Didysis apsistojo Sluškų rūmuose ant Neries kranto. Jie ir dabar dar tebestovi.
Būdamas Vilniuje Petras Didysis lank÷si j÷zuitų akademijoje ir dalyvavo disputuose, kurie anais
laikais teatrą pavaduodavo.
1706 metais geguž÷s m÷n. 18 d. Vilniuje kilo gaisras, prasid÷jęs nuo Šv. Mikalojaus bažnyčios.
Gaisras pl÷t÷si Didžiąja gatve, Pilies ir Aušros vartų link. Pavojus gr÷s÷ net pačiam Aušros vartų
švč. Panel÷s paveikslui. Jis buvo paimtas ir įneštas į Šv. Teres÷s bažnyčią, tačiau gaisras
bažnyčios nepasiek÷. Be daugelio namų, bažnyčių ir krautuvių, sudeg÷ miesto rotuš÷, o kartu ir
daug brangių miesto dokumentų.
Karų ir lenkų ponų nuniokotą Lietuvą 1708—1710 metų laikotarpiu ištiko didelis badas. Kaimo
žmon÷s b÷go iš tuščių savo trobelių į Vilnių, ieškodami maisto, o pats miestas, įvairių
kariuomenių ištuštintas, negal÷jo suteikti badaujantiems jokios pagalbos. Nuo 1709 m. liepos
m÷n. ligi 1710 m. Didžiosios savait÷s Vilniuje, pasak Kraševskio, badu išmir÷ 22 862 žmon÷s, o
prie bado prisid÷jo ir artimiausios jo bičiul÷s — ligos: prasid÷jo maras. Randamos žinios teigia,
kad per 1709—1710 m. laikotarpį Vilniuje mirę 30 000 krikščionių ir apie 4000 žydų. Didžiausi
to bado kaltininkai, reikia manyti, buvo lenkų šl÷ktos, kurie sunaikino Sapiegų dvarus,
sumaišydami su žeme javus ir pas÷lį. Neturint s÷klos ir javų duonai to tik tegalima buvo laukti.
Dar daug gaisrų ir kitų nelaimių aplank÷ Vilnių, bet jis jau galutinai buvo prijungtas prie Rusijos
kartu su Didžiąja Lietuva.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (IV dalis)
Lietuvai netekus nepriklausomyb÷s, brangiausiomis kiekvieno lietuvio širdžiai relikvijomis
niekas nebesirūpino. Tiek amžių garbingai švietusi Lietuvai Gedimino pilis ÷m÷ nykti, griūti.
Vilniuje šeimininkavę rusai Žemutinę pilį visiškai sugriov÷, žemes išlygino, nepaliko n÷ ženklo,
kad ten kada nors būta brangių lietuvio širdžiai paminklų. Jie toj vietoj pastat÷ paminklą savo
poetui Puškinui, kurį b÷gdami iš Vilniaus 1915 metais išvež÷ kartu su Jekaterinos II ir
Muravjovo-Koriko paminklais.
Viršutin÷s pilies sienos dar ilgai riogsojo, pamažu irdamos ir griūdamas. Dar apie 1800 m. pagal
Smuglevičiaus piešinius, aukštutin÷ pilis tur÷jo 4 bokštus, bet jie jau tuomet buvę be stogų,
apgriuvę. Nuo to laiko ant pilies kalno išnyko ne tik du bokštai rytų šone, kurie, regis, jau po
1800 m. rusų valdžiai įsakius buvo nugriauti, bet ir ligi šiol likusio bokšto vakarų-pietų pus÷j
nugriauti du viršutiniai aukštai, o jų vietoj 1839 m. pristatyti du mediniai aukštai bevieliam
telegrafui įtaisyti. V÷liau, pastarąjį iš čia pašalinus, bokštas buvo paliktas miesto gaisrininkų
sargybai, kuri tam tikslui jį naudojo ligi Didžiojo Karo laikų. Tokį svarbų vaidmenį Lietuvos
gyvenime suvaidinusi pilis, patekusi į svetimas rankas, buvo iškoneveikta, sugriauta! Ar tai ne
likimo ironija?!
Nemenką smūgį Vilniui ir visai Lietuvai sudav÷ taip pat ir lenkų maištai 1831, 1861—1863 m.
1831 m. čia buvo įsikūrusi „laikinoji sukil÷lių valdžia", kurią sudar÷ lenkų šl÷ktos. Lietuvos
sodiečiai, nor÷dami išsivaduoti iš baudžiavos, d÷josi prie jų, bet kaip visuomet, taip ir šį kartą

šl÷ktų buvo apvilti. Daugelį sukil÷lių rusai išžud÷, susiaurino teises, uždar÷ Vilniaus universitetą,
kuriame mok÷si daug lietuvių jaunuomen÷s. O patys „vadovai" į Prūsus paspruko.
Panašų maištą pakartojo 1861—1863 m. Jis dar didesnių nelaimių Lietuvai užtrauk÷. Maišto
malšinti į Vilnių buvo atsiųstas generolas Muravjovas, kuris d÷l savo žiaurumo Koriko vardą
gavo. Vilniaus vienuolynus jis kal÷jimais pavert÷, o Lukiškių aikšt÷j pristat÷ kartuvių;
kal÷jimuose kankino kaltus ir nekaltus žmones, o Lukiškių aikšt÷j juos kor÷. Visa Lietuva buvo
ašaromis ir krauju paplūdusi. Rusai gaud÷ Lietuvos žmones, kor÷ juos ir į Sibirą var÷, o į jų vietą
siunt÷ Lietuvon burliokus, arkliavagius, duodami jiems žemių ir piniginių pašalpų.
Daugelį Vilniaus bažnyčių cerkv÷mis pavert÷, uždar÷ buvusias Lietuvoj mokyklas, o jų vietoj
pristeig÷ savų, rusiškų su rusais mokytojais, įsakydami vien rusiškai temokyti. Žmon÷s nekent÷
rusų mokyklų ir neleido į jas savo vaikų, mok÷ namie lietuviškai, slapstydamiesi nuo valdžios.
Valdžia persekiojo slaptas mokyklas, baud÷ mokytojus ir jose besimokančių vaikų t÷vus. Visi šie
ir daugyb÷ kitų suvaržymų daug žalos lietuvių tautai padar÷. Bet užvis pikčiausias suvaržymas
buvo lietuvių spaudos uždraudimas. Tam tikrais įsakymais buvo draudžiama spausdinti
lietuviškas knygas ir jas pardavin÷ti. Jų vietoj rusai buvo išspausdinę kelias lietuviškas knygas
rusų raid÷mis ir jas bruko lietuviams. Tačiau jų niekas n÷ į rankas ne÷m÷, o jei kas iš baim÷s ir
pa÷m÷, tai parsinešęs namo tikriausiai į krosnį kišo.

Keturiasdešimt metų rusai laik÷ Lietuvą tamsyb÷se, neleisdami jai n÷ menkiausio spausdinto
lietuviško žodžio. Bet prisl÷gti ir pavergti lietuviai per daug nenusimin÷. Rado būdų šviesai
skleisti Prūsuose spausdindami knygas ir laikraščius, kuriuos su dideliu vargu gabeno per sieną ir
skleid÷ Didžiojoj Lietuvoj. Galiausiai ir rusų liaudis ÷m÷ nerimauti po sunkia caro letena.
Pralaim÷jus japonų karą ÷m÷ bruzd÷ti. NuogI(3M N9R99„—:I((h9R„)TI3—Mi(R99T4(MiNh4R—94„4M Nh

1918 m. vasario 16 d. susirinkusi Lietuvos Taryba Vilniuje paskelb÷ Lietuvos nepriklausomybę
su sostine Vilniumi ir nuo to laiko ÷m÷ vadintis Lietuvos Valstyb÷s Taryba. Tais pačiais metais
Lietuvos Taryba paskelb÷ Laikiną Lietuvos Valstyb÷s Konstituciją ir lapkričio m÷n. 11 d. sudar÷
pirmąjį Lietuvos ministerių kabinetą. Visa tai įvyko Vilniuje.
Pralaim÷ję karą vokiečiai jaut÷si besą silpni, ir, matydami gražiuoju nesusitarsią su lietuviais, o
j÷ga taip pat nedaug gal÷sią padaryti, Vilniuje esantieji vokiečiai ÷m÷ rodyti daugiau simpatijų
lenkams nei lietuviams, tiekdami jiems ginklus ir kitą karo techniką. D÷l to lenkų j÷gos Vilniuje
÷m÷ tvirt÷ti, o patys lenkai aukščiau nosį riesti. Lietuvos vyriausyb÷, matydama Vilniuj daug
svetimo gaivalo esant, nesuskubusi kariuomen÷s surinkti ir sutvarkyti, pasitrauk÷ į Kauną.
Tuo tarpu, t. y. 1919 m. sausio 5 d., Vilnių už÷m÷ bolševikų kariuomen÷. Tų pačių metų balandžio 19 d. lenkų kariuomen÷ išvijo bolševikus iš Vilniaus ir jį laik÷ ligi 1920 m. liepos m÷n.
Bet atsigriebę bolševikai lenkus v÷l išgrūdo iš Vilniaus ir laikydamiesi Lietuvos sutarties su
Sovietais 1920 m. rugpjūčio m÷n. 26 d. bolševikai pasitrauk÷ iš Vilniaus, palikdami jį teis÷tiems
jo šeimininkams — lietuviams.
Bet ir šiuo kartu neilgai teko lietuviams džiaugtis savo brangiąja sostine. Apgaulingi lenkai tų
pačių metų spalio m÷n. 9 dieną smurtu užgrob÷ mūsų šventovę — Vilnių kartu su trečdaliu
Lietuvos žemių.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (V dalis)
***
Pažinę stambiuosius Vilniaus istorijos bruožus, bent trumpai žvilgtel÷kime į jo lietuviškumą.
Niekas, rodos, neabejoja, kad pats miesto įsteig÷jas, Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas
tvirtai laik÷si savo bočių kalbos, buvo tikras lietuvis. Tai liudija jo paties vardas ir visos jo
šeimos, būtent sūnų ir dukterų vardai: Mantvydas, Narimantas, Algirdas, Kęstutis, Liubartas,
Karijotas, Jaunutis; dukterys: Aldona, Damila, Aigusta. Jo šeimoje viešpatavo grynai lietuviška
dvasia. Taip pat ir kitų kunigaikščių ir jų vaikų vardai.
Gediminui perk÷lus Vilniun savo sostinę, suprantama, kad čia tur÷jo apsigyventi ir lietuvių
kareivių įgula, taip pat ir visi kunigaikščio rūmų žmon÷s, kurie, be abejo, buvo lietuviai. Kad
pirmieji Vilniaus gyventojai, kurie čia gyveno dar prieš Gediminą, buvo lietuviai, netenka abejoti, nors mes tiesioginių žinių apie jų tautybę neturime. Algirdo laikais pagars÷jo trys jo dvaro
bajorai: Kiklis, Miklis ir Niežyla, kurie už stačiatikių tik÷jimo pri÷mimą buvo lietuvių stabmeldžių nukankinti ir dabar stačiatikių cerkv÷s Joano, Eustachijaus ir Antonijaus vardais garbinami kaip šventieji. Jogailai 1387 m. įvedus krikščionybę, gauname tikresnių žinių ir apie
Vilniaus miesto gyventojų tautybę. Anot J. Dlugošo (1415—1480), tuomet Vilnius buvo lietuvių
tautos sostin÷ (caput et metropolis gentis) ir čia lietuviai buvo krikštijami. M. Miechovita ir Al.
Gvaninis,aprašin÷dami krikščionyb÷s įvedimą Vilniuje, pasakoja, kad tuomet čia buvus užgesinta
lietuvių stabmeldžių garbintoji amžina ugnis, išnaikinti jų dievaičių stabai, šventasis alkas
iškirstas ir pakrikštyta 30 000 lietuvių. Kadangi lenkų kunigai lietuvių kalbos nemok÷jo, tai pats
Jogaila, pasak Strijkovskio, vertęs tuos pamokslus lietuvių kalbon ir žmon÷ms sakęs. Iš to
matome, kad anų laikų Vilniaus gyventojai, kuriuos būriais krūvon suvarius krikštyta, buvo
lietuviai. Tą pat mums patvirtina ir pas Vytautą Didįjį politiniais tikslais apsilankiusio kryžiuočių
pasiuntinio grafo Kyburgo parodymai.
Mūsų kraštą valdant Vytautui Didžiajam grafo Kyburgo kelion÷s metu, 1397 m., Vilniuje
paprasti gyventojai ir bajorai vartoję lietuvių kalbą; čia jau tuomet būta ir vokiečių. Vilniaus

vyskupas, lenkas, Andrius Vasila pasikalb÷jime su grafu labai gyręs lietuvių kalbą, tvirtindamas,
kad jeigu graikų ir lotynų kalbos būtų pamirštos, tai lietuvių kalba tą nuostolį gal÷tų padengti
savo formų tobulumu, prozodija ir turtingumu. Gyręs taip pat lietuvių dievotumą ir jų palankumą
apaštalų sostui, bet kartu apgailestavęs tos kalbos apleidimą ir skundęsis Kyburgui, kad
dvasininkai, nemok÷dami žmonių kalbos, neturi jiems didel÷s įtakos. Sakęs, kad lietuviai,
atsižad÷ję savo senosios tikybos, kuria r÷m÷si jų tautyb÷, jau tuomet buvo nutaut÷jimo
kryžkel÷se.
1387 metais įvedus Vilniuje krikščionybę su lenkų kunigais, kurie lietuvių kalbos nemok÷jo ir
jos, kaip stabmeldžių kalbos, nekent÷, buvo patiesti pirmieji pamatai lenkybei, kuri ilgainiui tarp
Vilniaus gyventojų su dvasininkų pagalba įleido šaknis, įsiviešpatavo ir juos nutautino. Prie
aukštesniojo Lietuvos luomo — bajorijos nutaut÷jimo daug prisid÷jo politiniai santykiai tarp
Lietuvos ir Lenkijos. Dar Vytauto ir Jogailos laikais, 1413 m.,Lietuvos bajorų ir Lenkijos šl÷ktų
suvažiavimas Horodl÷je Lietuvai tur÷jo pragaištingiausios įtakos. To suvažiavimo nutarimu
Lietuvos teis÷s sulygintos su Lenkija, visos valstybin÷s įstaigos suvienodintos su Lenkijos
įstaigomis, Lietuvos bajorai paversti šl÷ktomis, duodant jiems lenkiškus herbus. Tuo būdu
Lenkija ne tik prarijo Lietuvą, bet nuo to laiko savo nuolatine įtaka visa atmet÷: teises,
administraciją, papročius, kalbą, nepalikdama nieko įgimto, nesiskaitydama su to krašto reikalais,
bet priversdama taikytis prie atmestų teisių reikalavimų. Tad prie varu įvykdytos Lietuvos
denatūralizacijos reikia prid÷ti ir charakteringų tautos bruožų išnykimą, jos virtimą tik silpnu
atspindžiu ir Lenkijos m÷gdžiojimu.
Vilniuje yra tūkstančiai vergiško Lenkijos pam÷gdžiojimo įrodymų: tvarka, administracija,
teismai, magistratas, privilegijos — visa buvo padaryta Krokuvos pavyzdžiu. Vilnius ne tik
nedrįso ką nors savo tur÷ti, bet ir reikalauti. Magdeburgo teis÷s, vartojamos Krokuvoj ir iš
Vokietijos patekusios į kitus Lenkijos miestus, tur÷jo būti taikomos ir Vilniuje ir patenkinti visus
jo reikalus; dvasininkijoj, ypač kapituloj, atsimušdavo kiekvienas Krokuvos kapitulos nutarimas.
Tenykštis statutas buvo jos statutu, tenykšt÷s teis÷s — jos teis÷mis, net Katedros bažnyčios
vardas (Šv. Stanislovo) tur÷jo būti ir Vilniuje, kaip ir Krokuvoje.
Horodl÷s suvažiavime visus valdininkus nutarta pavadinti panašiai į lenkiškus: vaivadas,
kaštelionus ir pan. Nuo to laiko ir prasideda Vilniaus vaivados.
1572 m. mirus Žygimantui Augustui, pasibaig÷ Vilniaus augimo ir laim÷s epocha, prasid÷jo jo
nykimas — puolimas.
Pati Lietuva, anot Kraševskio, 1569 m. Liublino unija tvirtai surišta su Lenkija, įaugo jos kūnan
ir visiškai išnyko. Kalba, papročiai, teis÷s — visa susilygino, susivienodino, susivienijo. Tik
retkarčiais dar praeities atsiminimas kai kuriems asmenims sukeldavo pav÷luotą norą atsitraukti
bei atsiskirti nuo Lenkijos. Šitie simptomai dar Vazų viešpatavimo laikais aiškūs, v÷liau naminių
vaidų sugerti, visiškai išnyko. Kadangi pačiame Vilniaus mieste — taip pat ir daugelyje miesto
apylinkių parapijų — lietuvių nutautinimas yra tvirtai susijęs su polonizuotos bažnyčios — lenkų
kunigų — veikimu, tai mums, kalbant apie lietuviškos kalbos išnykimą Vilniaus mieste, reikia
susipažinti su ta bažnyčia Vilniuje ir lietuvių kalbos vartojimu joje įvairiais laikais.
Įvedant Lietuvoje krikščionybę, kada Vilniuje dar jokių lenkų nebuvo, tada čia buvo įsteigtos dvi
bažnyčios: viena katedra, kuri buvo perdirbta iš senov÷s lietuvių šventyklos, ir kita — Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia. Šv. Jono bažnyčia tuomet buvo pirmoji parapijos bažnyčia Vilniuje, o jos
parapijiečiai buvo Vilniaus, tuomet dar nedidelio miesto,gyventojai — lietuviai. Kokia tuo laiku
Vilniaus bažnyčiose vartota kalba, tiesioginių įrodymų neturint, galima tik sp÷ti iš to, ką pasakoja
apie anų laikų Lietuvos sostin÷s gyventojus grafas Kyburgas, kuris, kaip jau buvo min÷ta, 1397
m., Vytautui Didžiajam viešpataujant, čia lankęsis. Jei tuo metu Lietuvos bajorai, su kuriais
Kyburgui tekę Vilniuje susitikti, tarp savęs kalb÷jo lietuviškai, tai, be abejo, ir kiti miesto
gyventojai ne kitaip tur÷jo tarp savęs kalb÷tis. Ta kalba tur÷jo būti vartojama ir esančiose
anuomet Vilniaus bažnyčiose, ypač Šv. Jono parapijos bažnyčioje.

Kiek žinoma, visą katedros kapitulą anuomet sudar÷ lenkų kunigai, kurie ne visi lietuviškai gal÷jo
susikalb÷ti, tod÷l ir to laiko Vilniaus vyskupas Andrius Vasila dejavo, kad lietuvių kalba apleista,
ir skund÷si Kyburgui, kad dvasininkai, nemok÷dami žmonių kalbos, neturi jiems didel÷s įtakos.
Tačiau kiek v÷liau, jau lietuviams vyskupams (pvz., Motiejui Trakiečiui, Vaitiekui Tabarui ir kt.)
valdant Vilniaus dieceziją ir atsiradus daugiau lietuvių kunigų, bažnyčios santykiai tur÷jo kiek
pager÷ti. Taip, pvz., vyskupas Motiejus Trakietis buvo įsakęs kunigams mokytis lietuvių kalbos ir
lietuviškai pamokslus sakyti. Į kunigus šventindavęs ir parapijas duodavęs tik mokantiems
lietuvių kalbą. Tačiau lenkų kalbos įtaka bažnyčioje, be abejo, jau ne nuo tų laikų likus ir
ilgainiui lietuvių kalbą iš bažnyčios visiškai išstūm÷.
Seniausių tikrų žinių apie lietuvių kalbos vartojimą Vilniaus bažnyčiose yra, kiek žinoma, likę tik
iš vyskupo Tabaro laikų (1492—1507 m.), kada Lietuvą vald÷ Didysis Kunigaikštis Kazimieras,
kuris, pasak Strijkovskio, mok÷jęs ir savo t÷vų kalbą, kurią dar tuomet ir lietuvių didikai gerb÷
bei vartojo.
Kai Vilnius buvo juosiamas nauja mūro siena, kiekvienų vartų kampiniai akmenys buvo šventinami. öjo didžiul÷ bažnytin÷ procesija. Joje dalyvavo vyskupas Tabaras ir tuo metu valdęs
Lietuvą Didysis Kunigaikštis Aleksandras. Tai įvyko 1498 m. balandžio m÷n. 23 d. šventinant
kertinį Medininkų vartų (šiandien Aušros) akmenį, Bernardinų vienuolis pasak÷ lietuvišką
pamokslą. Taigi anuomet ir mieste buvo vartojama lietuvių kalba.
Ir krikščionyb÷s įvedimo metu, ir v÷lesniais amžiais Vilniaus gyventojai vis dar tebebuvo
lietuviai. Tarp jų buvo tik nedidelis skaičius gudų kolonistų, vokiečių amatininkų ir žydų. Tai
patvirtina kun. H. Karpinskis savo 1766 m. Vilniuje išleistoje knygoje „Lexikon geograficzny".
Jis sako: „Gyventojų suskaitoma 60 000. Gyvena lietuviai ir vokiečiai. . . Be katalikų, yra
schizmatikų, liuterių, kalvinų, žydų, net mahometonų totorių, ir turi savo sueigas ir mečetes". Ir
kun. Karpinskis, ir septyniasdešimt metų v÷liau rašęs M. Balinskis lenkų Vilniuje visai nemini.
„Vilniaus miesto gyventojai,— sako pastarasis,— kai d÷l jų tautyb÷s, yra lietuviai, rusai,
vokiečiai ir žydai. Kitų tautų yra taip maža, kad jie nieko atskiro sudaryti negali"*.
Gyventojams esant lietuviams, Vilniaus dvasininkų vyriausyb÷, nors ir labiausiai būtų buvusi
polonofil÷, visuomet tur÷jo skaitytis su žmonių reikalais ir, kaip v÷liau matysime, kelis šimtus
metų skait÷si.
Vilniaus vyskupijos sinodiniuose nutarimuose, kurie buvo paskelbti, kaip, pvz., vyskupo A.
Vainos (1631—1649), A. Sapiegos (1667— 1671), A. Katavičiaus (1672—1684), K.
Bžostovskio (1687—1722), M. Zenkavičiaus (1730— 1761) laikais, visur aiškiai matome
skatinant mokyti katekizmo ir sakyti pamokslus žmonių kalba. Kadangi jau ir tais laikais
svetimtaučiai kunigai, daugiausia lenkai, skverb÷si Lietuvon, nor÷dami gauti riebesnį kąsnį, tai
vyskupas Sapiega išleido įsakymą, kuriuo buvo draudžiama nemokantiems lietuvių kalbos
kunigams duoti klebono vietą. Vyskupas Katavičius prieš lenkų kunigus išleido dar aštresnį
įsakymą, kuriuo uždraud÷ duoti vietą prie bažnyčių svetimų diecezijų kunigams ir leido skirti
klebonais tik Lietuvoje gimusius kunigus.
Kaip kitose bažnyčiose tuomet reikalavo, kad kunigai mok÷tų žmonių kalbą, taip pat tur÷jo būti ir
Vilniaus miesto bažnyčiose. Šv. Jono bažnyčioje, kaip pateikia Kraševskis, pamokslai buvo
sakomi lietuvių ir lenkų kalbomis. Vyskupo Jono iš Lietuvos kunigaikščių laikais prie Šv. Jono
bažnyčios apie 1527 m. buvo laikomi du kunigai pamokslams sakyti. Vieną iš jų, lietuvį, laik÷ tos
bažnyčios klebonas kunigas Petras Raižius (kaip matyti iš pavard÷s,ir pats klebonas buvo
lietuvis), o lenką laik÷ kai kurie Vilniaus miestiečiai. Iš to galima spręsti, kad tuomet tie Šv. Jono
bažnyčioje lenkų kalba sakomi pamokslai buvo tikriausiai labai dar nedaugelio lenkų kalbos
m÷g÷jų dalykas. Kitoj vietoj tas pats Kraševskis sako: „Abiem tomis kalbomis buvo sakomi
pamokslai; tai, rodos, patvirtina, jog šiandien (apie 1840 m.) Vilniuje lietuvių kalba labai menkai
pažįstama, anuo metu tur÷jo dar būti gana žinoma ir žmonių vartojama". Taip iš tikrųjų dar ilgus

metus ir
buvo!
Vyskupui Valerijonui Protasevičiui 1569 metais parsikvietus Vilniun j÷zuitus kovai su protestantizmu, labai tuo metu įsigal÷jusiu Lietuvoje, 1571 m. jiems buvo paskirta pirmoji Vilniaus

pasinaudojęs lietuvių spaudos uždraudimu (po 1863 m. lenkmečio), lenkybę ÷m÷ skleisti per
bažnyčias ne tik Vilniuje, bet ir visoje Vilniaus vyskupijoje. Netur÷dami spaudos, tamsyb÷s
debesų užgulti lietuviai netur÷jo jokio ginklo atsispirti visu smarkumu beplintančiai Lietuvoje
lenkybei. Tie metai daugiausia žalos tautyb÷s atžvilgiu padar÷ ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai.
Pasirodžius d-ro Basanavičiaus Prūsuose leidžiama „Aušra" lietuvius sukr÷t÷, pažadino tautą iš
miego. Kaip tik tuo pačiu metu iš Varšuvos diecezijos persik÷l÷ į Vilnių ir buvo paskirtas Šv.
Jono bažnyčios vikaru kunigas Juozas Ambraziejus ir ÷m÷ burti aplink save tuo metu Vilniuje
gyvenusius lietuvius. Žymesnių inteligentų, kuriems labiau būtų rūp÷jęs tautinis klausimas, ypač
lietuvių kalba bažnyčioje, tuo metu Vilniuje buvo maža. Kamieną sudar÷ lietuv÷s tarnait÷s ir
prad÷jo klabenti vyskupų duris. Kiek v÷liau, apie 1897 m., apsigyvenus Vilniuje d-rui Antanui
Vileišiui, inžinieriui Petrui Vileišiui ir kitiems tikriems Lietuvos sūnums, prasid÷jo smarki kova
d÷l lietuvių kalbos teisių atgavimo Vilniaus bažnyčiose. Tuo metu Vilniaus dieceziją vald÷
užkiet÷ję lenkų vyskupai Zdanavičius ir Žv÷ravičius. Nors ir kaip jie spyr÷si, bet galiausiai
teis÷tam lietuvių reikalavimui tur÷jo nusileisti ir 1902 metais vyskupas Žv÷ravičius užleido
lietuviams tuščią, apirusią Sv. Mikalojaus bažnyt÷lę žydų kvartale. Gavę kad ir menką bažnyt÷lę,
po tiek metų sunkios kovos, Vilniaus lietuviai labai apsidžiaug÷ ir ÷m÷si ją taisyti, aplink ją
burtis, sukūr÷ šiltą gūžtelę, kurioje kiekvienas gal÷jo sušildyti lenkyb÷s ledų sušaldytą sielą ir
įskelti lietuvyb÷s kibirkštį. Nuo to laiko tautiniame lietuvių gyvenime prasideda nauja era —
tautinis prabudimas.
1904 m. spaudos atgavimas Vilniaus lietuvius užklupo ne iš netyčių, jie jau buvo tam pasirengę.
Tuo metu jau buvo daug daugiau inteligentų ir vos tik buvo gautas leidimas, tuojau prad÷tas leisti
lietuvių dienraštis, kurio išlaikymui nesigail÷ta nei darbo, nei turto. Tai, galima sakyti, buvo tik
vieno amžinos atminties inžinieriaus Petro Vileišio nuopelnas. Jis pasišvent÷ tam reikalui, kaip
sakoma, „su kūnu ir siela", nepaisydamas nei darbo, nei išlaidų.
Atgavus spaudą, Vilniaus lietuviai stojo į tautinį darbą kaip subrendę vyrai, ÷m÷ steigti draugijas,
leisti daugiau laikraščių, viešai rodytis su lietuviškais vakar÷liais ir Vilniaus lietuviškumas šviet÷
visai Lietuvai.
Pagrobę Vilnių lenkai įvairiausiais būdais grieb÷si slopinti lietuvišką gyvenimą, uždarin÷dami
viešesnes lietuvių įstaigas, mokyklas, ištremdami vadus inteligentus, varžydami spaudą ir kt.
Kad ir kaip lenkai varžo, vis viena lietuvių gyvenimas Vilniuje verda. Dar 1927 metais per
rinkimus į miesto valdybą įved÷ savo atstovą, nors buvo suskilę į dvi dalis, vieni ÷jo už rinkimus,
kiti, okupantų nepripažindami krašto šeimininkais, juos boikotavo.
Ir šiandien sostin÷j apgavikai tebevaro pragaištingą mūsų tautai darbą, o ujami ir kankinami mūsų
broliai laukia išvadavimo.

* M. Balinski „Opisanie statystyczne m Wilna" 1835 m., 61 psl.

Stambesnieji Vilniaus istorijos bruožai (VI dalis)
***
Turint omeny, kad su Vilniumi gavusi pradžią Lietuvos valstyb÷s garb÷ ir galyb÷ ir po kelių
šimtų metų v÷l Vilniuje atgimusi Lietuvos nepriklausomyb÷, kiekvieno lietuvio švenčiausia
pareiga ne tik žodžiu, bet ir veiksmu parodyti pasauliui, kad

"Mes be Vilniaus nenurimsim!" ir visomis išgal÷mis stengtis jį kuo greičiausiai išvaduoti iš
apgavikų rankų ir iš sunkios nelaisv÷s pavergtus mūsų brolius!

Siaubūnas
Seniai, labai seniai — dar tankiosios Lietuvos girios kirvio nepažinojo — puikiosios Neries ir
srauniosios Vilnios krantuose, tarp šimtamečių ąžuolų, dunksojo nedidelis kaimelis. Kuklūs buvo
to kaimelio gyventojai, o dar kuklesni jų norai, troškimai. Nuo savo sodybų jie netoli
teatsitraukdavo ir kartais tik iš savo žynių, vaidilų ar iš kokio nors užklydusio keleivio
teišgirsdavo, kad kažkur toli esama kraštų, kur ir gamta esanti kitoniškesn÷, ir žmon÷s
ištaigingiau gyveną. Daugybę nuostabių dalykų pripasakodavo praeiviai nuoširdiems to kaimelio
gyventojams; bet vis d÷lto tuos apsakymus gyventojai pasakomis laik÷. Jų neviliojo svetimi
kraštai. Puikiąją Nerį, jos krištolinį veidą, žaliąsias pievas, tankius miškus, kuriuose stebuklingų
paukščių balsai nei dieną, nei naktį nenutildavo, jie brangino labiau nei praeivių apsakytąjį auksą,
sidabrą — myl÷jo labiau nei save. Mat tuose šimtamečiuose šiluose niūrus lokys rasdavo guolį,
galingas tauras slapst÷si šimtamečių ąžuolų pauksn÷je, o grakščiosios stirnos siūdavo skersai ir
išilgai. Tai tuose miškuose gyventojai prisiuogaudavo, prisigrybaudavo kiek nor÷davo, žv÷rių
kailiais apsidengdavo, bitelių, kurių spiečių spiečiai liepų drev÷se knibžd÷te knibžd÷davo,
medum sau gyvenimą saldindavo. Puiki Neris ir srauni Vilnia žuvų patiekdavo kiek reikiant. Iš
aštriojo titnago, šveisdami į kitus akmenis, pasidarydavo sau įrankių ir ginklų, kad ir ne per
puikiausių, bet labai reikalingų ir naudingų. Būdami kuklūs, lengvai patenkindavo visus savo
reikalavimus ir menkose trobel÷se jausdavosi laimingi, d÷kodavo dievams už visas jiems
duodamas g÷rybes, statydavo jų garbei aukurus, degindavo šventąją ugnį ir gausias aukas
aukodavo.
Viskas čia buvo paprasta: ir gyvenimas, ir meil÷, ir net pati mirtis. Atsitikdavo, kad narsus,
tvirtas, petingas vyriškis, iš÷jęs medžioti, jau daugiau nebegrįždavo į savo sodybą, numiręs
stipriojo lokio gl÷by ar net ant puikaus tauro ragų. Ne vienas rasdavo amžinojo poilsio vietą
auksin÷s Neries dugne, o dar kitus amžių pakirsti ąžuolai prisl÷gdavo. Tai būdavo kasdieniai ir
paprasti atsitikimai.
Bet turbūt ramieji Neries ir Vilnios krantų gyventojai surūstino savo geruosius dievus ir jų
rūstybę į save nukreip÷. Gal šventosios ugnies neišsaugojo, ir ji užgeso, o gal per maža aukų
dievams aukojo, o gal skaisčioji mergel÷ savo nekaltyb÷s pažadų neištes÷jo. . . Gana to, kad
surūstinti dievai baisią nelaimę atsiunt÷.
Netoli Vilnios kranto, stataus kalnelio urve, nežinia iš kur atsirado negird÷ta nereg÷ta baisyb÷ —
slibinas siaubūnas. Jo pavidalo niekas apsakyti negal÷jo, nes kiekvieną, kuris tik išdrįsdavo prie
urvo prisiartinti, slibinas savo žvilgsniu užmušdavo ir surydavo. Tamsią naktį, kai danguje n÷
vienos žvaigždel÷s nebuvo matyti, urvo angoje du melsvi žibur÷liai mirg÷davo. Tai siaubūno
akys. Jis iškišdavo galvą pro urvo angą ir savo mirtingu žvilgsniu aukos ieškodavo. Dingęs
neakylus medžiotojas, kuris, besivydamas žv÷rį, ligi urvo prisivydavo, dingusi skaisčioji mergel÷
ar nekaltas vaikelis, kurie, beieškodami saldžiųjų uogelių ar kvapniųjų g÷lelių, pakaln÷j
atsidurdavo. . . Susidūręs su tos baisyb÷s žvilgsniu, žmogus nutirpdavo ir krisdavo kaip perkūno
trenktas. Tada siaubūnas savo auką prarydavo. Jam vis viena, ar senas, ar kūdikis, bet vis d÷lto,
labių labiausiai tykojo skaisčiųjų mergelių. Jau daugelis šeimynų apgail÷jo savo t÷vus, daugelis
jaunikaičių neteko savo sužad÷tinių, dar daugiau motinų raudojo savo vaikelių, o baisusis
siaubūnas vis naujas aukas rijo. Melsta dievų, deginta daugyb÷ aukų, net viena mergel÷ dievų
garbei gyva į žemę užkasta. Neapsakomas liūdesys ir baim÷ ap÷m÷ kaimelį. Nedidel÷j aikštel÷j
po šimtamečiu ąžuolu susirinko žili vaidilos ir vyresnieji pasitarti. Ieškota būdų, kaip galima būtų
nud÷ti baisųjį siaubūną ir išsigelb÷ti nuo nelaim÷s. Vieni tar÷, kad reikia pastatyti didžiul÷ siena
iš storiausių medžių ir tuo būdu atskirti urvą nuo kaimelio, kiti man÷, kad reikia sukurti didžiulis

laužas urvo žiotyse. . . Žodžiu, buvo siūloma įvairiausių būdų, bet visi jie pasirod÷
neįmanomi,nes nebuvo galima prisiartinti prie urvo. Viską gird÷jo skaistus jaunikaitis: augalotas,
šviesiais ilgais plaukais, rusvais ūseliais, kurie puoš÷ jo lūpą ir dabino šypseną, skaisčiai
raudonais veideliais, giliu juodų akių žvilgsniu — jis buvo vyriškumo ir grožio simbolis. Kai
savo tvirtu pečiu pilną žuvų tinklą iš Neries tempdavo, mergel÷s šaudydavo jį savo meiliais
žvilgsniais. Ne viena jį slaptai myl÷jo ir troško savo likimu su juo pasidalyti. Buvo ir tokių,
kurios nežiniom eidavo pas burtininkę ir prašydavo įkv÷pti jam, kad pamiltų jas, ne viena pati
stengdavosi sužav÷ti jį meiliu žvilgsniu, bet jaunikaitis visoms likdavo šaltas, abejingas, nes jau
buvo pamilęs gražiąją Uogelę, jaunutę kaip rūtos daigelis, skaistutę kaip geguž÷s aušrel÷ —
puikių puikiausią to kaimo mergelę. Uogel÷ taip pat jį pamilo. Ne kartą bes÷d÷dami juodu ant
Neries kranto, besiklausydami lakštingalos dainų, paslaptingos m÷nulio šviesos nušviesti apie
linksmą laimingą ateitį svajodavo. Jaunikaitis ÷m÷si statyti naują pirkelę, kuri tur÷jo būti už visas
gražesn÷, puošnesn÷. Nesigail÷jo triūso, kad kuo daugiausia lokių, vilkų, lūšių kailių prisirinktų
pirkelei papuošti. Kai tik pirkel÷ bus baigta statyti, ketino vesti gražiąją Uogelę ir sukurti šeimos
židinį.
Kaip tik tuo metu ir apsigyveno urve baisusis siaubūnas, ir, kai nuliūdę apylink÷s gyventojai iš
niekur nesitik÷jo pagalbos, jaunikaičiui at÷jo drąsi mintis nud÷ti baisųjį siaubūną. Gerai suprato,
koks baisus pavojus gresia jo gyvybei, bet jam teik÷ drąsos įsitikinimas, kad, ryždamasis nudobti
siaubūną, gelbsti savo gražiąją Uogelę, kurios laukia toks pat likimas, koks ne vieną jos draugių
ištiko — patekti į siaubūno nasrus. Be galo atsargus ir su pl÷šriaisiais žv÷rimis kovoti įpratęs,
ilgai mąst÷, kaip prie baisiojo priešo būt galima prieiti ir kad jis nepasteb÷tų. Paaukojęs dievams
gausių aukų ir ilgai ir karštai pasimeldęs, pagaliau sugalvojo būdą, kaip prieiti prie baisiojo
siaubūno.
Gird÷jo ne kartą, kad tolimuose kraštuose esama gražiai nudailintų metalinių plokštelių, kuriose
atsimuša kiekvienas prieš ją stovįs daiktas. Tokioj plokštel÷j žmogus mato save geriau nei
stovinčiam tyram vandeny. Svetimšaliai tokias plokšteles veidrodžiais vadina. Jaunikaitis ryžosi
žūtbūt tokią plokštelę įsigyti. Atsisveikinęs su brangiąja Uogele, leidosi į kelionę. Sunki ir
pavojinga buvo jo kelion÷. öjo per didžiausius miškus ir brido per raistus. Alkio ir baim÷s patyr÷
gana, kai naktimis miško dvasių būriai apnikdavo jį, o ežerų undin÷s pas save viliodavo. Ne vieną
naktį akių nesumerkdavo besislapstydamas tankiose medžių šakose, kad pl÷šrieji žv÷rys
nesudraskytų. Ne kartą krisdavo iš nuovargio, juo labiau kad nemažai neš÷si bebrų ir lapių kailių,
už kuriuos nor÷jo įsigyti veidrodį. Visas kliūtis įveik÷ ir grįžo namo su įgyta brangenybe.
Niekam nieko nesak÷ apie savo sumanymą, niekam veidrodžio neparod÷. Viena tik Uogel÷ visa
žinojo ir nors dreb÷jo iš baim÷s d÷l savo mylimojo gyvyb÷s, tačiau drausti nedrįso. Tik prisiek÷,
jeigu jos brangusis žūtų, ji taip pat eisianti prie urvo: tepraryja ir ją siaubūnas.
Galiausiai at÷jo skirta diena sumanymui vykdyti. Vos tik aušrel÷ krauju apliejo dangaus kraštą,
tvirtas jaunikaitis, pa÷męs veidrodį, vyko prie urvo. Kelias nuo Vilnios vis ÷jo į kalną, apaugęs
krūmokšniais ir nus÷tas akmenimis. Greit užuod÷ sieros ir puvenų kvapą ir suklupo ant kažkokio
apskrito daikto, kuris jam iš po kojų išsirito. Tai buvo lietaus nuplauta, saul÷s išbaltinta žmogaus
kaukol÷. Suprato jaunikaitis, kad jau arti tikslas; dar kartą apsigalvojo, kaip turi elgtis, ir,
slapstydamasis už krūmų ir akmenų, nors l÷tai, bet atsargiai ÷m÷ artintis prie urvo. Sieros ir
pūvančių lavonų kvapas kaskart dar÷si bjauresnis, o krūmuose ir tarp akmenų vis daugiau žmonių
kaulų buvo matyti, m÷t÷si net atskiri kūno gabalai.
Čia jaunikaitis nugirdo keistą garsą, panašų į verdančio vandens kunkuliavimą. Sustojo ir
žvilgtel÷jo iš už didžiulio akmens, ir tai, ką pasteb÷jo, buvo taip baisu, kad drąsuolis vos nesuriko
iš baim÷s ir veidrodžio iš rankų vos neišmet÷. Juodoje urvo angoje gul÷jo baisyb÷, rupūž÷s galva,
plačiais nasrais, iš kurių kyšojo didel÷s, riestos iltys. Jis buvo tamsiai žalias, panašus į didelį
driežą. Užpakalin÷ siaubūno kūno dalis nyko urvo tamsumoj, o po ištiestomis pirmutin÷mis
letenomis gul÷jo baisiausiai sukruvintas ir apdraskytas jaunos merginos kūnas. Tiktai galva buvo
neliesta, o veide ir plačiai atvertose akyse paliko priešmirtinio išgąsčio žym÷s.

Siaubūnas miegojo; stori subrinkę vokai deng÷ jo baisias akis. Šnirpšl÷s išsipūsdavo ir garsiu
kriokimu m÷t÷ dvokiančių dūmų kamuolius, kurie sieros kvapu terš÷ orą.
Siaubūnas, matyt, pajuto netoli esant gyvą būtybę, sujud÷jo, išsitemp÷ ir pak÷l÷ blakstienas, iš po
kurių žybtel÷jo baisios akys.
Drąsus jaunikaitis lauk÷ tos valand÷l÷s ir, laikydamas prieš save veidrodį, ūmai iššoko iš uolos,
už kurios buvo pasisl÷pęs. Siaubūnas labai nustebo ir valand÷lę nejud÷jo, bet bematant pasistiep÷
ant pirmųjų kojų ir įbed÷ savo žvilgsnį į veidrodį. Bet tuojau baisiai sustaug÷. Siaubūnas
pasiraiv÷, išsities÷ ir, šokęs šuolį į jaunikaitį, krito ant žem÷s. Už valand÷l÷s iš nasrų pasipyl÷
dvokiančios dervos srov÷. Siaubūnas buvo nebegyvas. Jį užmuš÷ jo paties žvilgsnis, kurį pamat÷
veidrodyje.
Tuo tarpu skaisti saulut÷ pasirod÷ iš už miško, tartum ryto rasos nuprausta, ir milijonais žibučių
bei šviesos spindulių nušviet÷ dangų ir žemę.
Jaunikaitis nusitv÷r÷ ragą, kurį buvo per petį pasikabinęs, ir kvapniam ryto ore pasigirdo
džiaugsmingas pergal÷s garsas. Tasai garsas skamb÷jo vis jausmingiau, vis skambiau, o skardūs
aidai, atsimušdami į giedrą ryto dangų, sklido aplinkumoj, kol pasiek÷ miegančių kaimelio
gyventojų ausis, žadindami iš gilaus miego nusiminusius. Visi sukruto. Išb÷go iš savo pirkių, nes
suprato, kad tur÷jo įvykti kas nors nepaprasta. Pamat÷ Uogelę paukščio greičiu lekiančią į kalną,
kur gyveno siaubūnas ir lauk÷ savo aukų. Jinai kelis žodžius teištar÷, ir minia pasileido paskui ją.
Vos kelios valand÷l÷s tepraslinko, ir minia grįžo atgal, nešdama ant rankų šaunų savo išgelb÷toją
ir džiaugsmingais šūkiais girdama jo drąsą, pasiaukojimą ir sumanumą.
Viršukalny, netoli urvo, kuriame gyveno siaubūnas, buvo pastatytas akmeninis keturkampis
bokštas jaunikaičio garbei, o šiandien pro tą kalną Vilniuje eina Bokšto gatv÷.
***
Narbutas savo veikale „Pomniejsze pisma historiczne" tą pačią legendą apie siaubūną pa÷męs iš
rankraščio „Descriptio historica brevis civitatis vilnensis", šitaip pateikia:
. . .Keistų ir neįtik÷tinų dalykų pasakojama apie Subačiaus Bokšto kalno požemius. Tuose požemiuose raganiai, raganos ir velniai subatvakariais puotas keldavę, ir tod÷l bokštas Subačium
vadinamas. Esama net žinių, kad tuose požemiuose atsiradę siaubūnų, kurie atsidūrusius ten žmones užmušdavę savo žvilgsniu ir surydavę. Sužinoję apie tą mirtingąją bedugnę, nelaimingųjų
patyrimais remdamiesi, kartą pasiuntę ten drąsų, mirti nuteistą žmogų — žmogžudį. Pakabinę
jam ant pečių veidrodį ir į rankas įdavę degančius žibintuvus. Jis ÷jęs atbulas ir galiausiai pri÷jęs
vietą, kur buvęs siaubūnas, kuris, akis į akį veidrody susidūręs su savimi, baisiai sustaugęs ir
nudv÷sęs*.

* Dar XVII šimtm. pabaigoje plačiai tik÷ta siaubūnu. Vilniaus j÷zuitų akademijos (dabar Vilniaus
universitetas) gamtos kabinete buvusi iškimšta kažkokia baisi marių žuvis, kuri net buvusi
studentų laikoma siaubūnu (smaku) (T. Narbut. Pisma pomniejsze, 53 psl.).

Perkūno žinyčia
Kai kryžiuočiai, pasinaudoję suirute, kuri, karaliui Mindaugui žuvus, įsigal÷jo Lietuvoje, kelis
kartus sunaikino šventąsias romuvas prie Nev÷žio ir Dubysos, kunigaikštis Šventaragis sumanęs

pastatyti didžiulę dievaičio Perkūno garbei žinyčią Neries ir Vilnios santakoj. Tos vietos
kunigaikščiui buvusios žinomos dar iš jaunų dienų, nes jaunas būdamas ten medžiodavęs.
Taurakalnio sl÷ny (dabar Pilies kalnas) kunigaikštis Šventaragis pastatęs šventyklą, pastatęs joje
iš Palangos atvežtą rūstaus dievaičio Perkūno statulą ir sukūręs prieš ją šventąją ugnį, kurią
saugoję vaidilos ir šventosios mergel÷s vaidilut÷s. Už šventyklos paskyręs vietą kunigaikščių
kūnams deginti. Kunigaikščiui Šventaragiui mirus, jo sūnus Gerimantas, vykdydamas t÷vo valią,
iškirtęs šimtametį ąžuolyną, padaręs didelę aikštę, paaukojęs dievams daugybę žv÷rių ir Lietuvos
didikų ir bajorų akivaizdoje ant milžiniško laužo sudeginęs savo t÷vo, kunigaikščio Šventaragio
kūną. Sekant sent÷vių papročiais, kunigaikštis buvęs sudegintas su puikiausiais šarvais ir
ginklais, su gražiausiais rūbais. Kartu su kunigaikščiu buvę sudeginti jo medžiokliniai šunes,
vanagas, sakalas, žirgas ir tarnas.
Priešais šventyklą buvęs pastatytas neaukštas apskritas bokštas*, iš kurio kriv÷s skelbdavę
žmon÷ms dievų valią ir sekdavę saul÷s ir žvaigždžių takus.
Būdami stabmeldžiai, senov÷s lietuviai buvę prietaringi, tik÷ję burtais ir nieko neprad÷davę
nepasitarę su burtininkais, burtinink÷mis, ker÷tojais ir dievų valios skelb÷jais, kurių tuomet
Lietuvoje būta daugyb÷s. Vieni jų burdavę iš vandens putų, kiti iš dūmų, druskos, vaško,
paukščių skridimo, v÷jo linkm÷s ir iš kitų gamtos reiškinių.
Tai ir kunigaikštis Šventaragis, 96 metų senelis, pamaldus ir tikįs burtais, prad÷damas statyti
Perkūno šventyklą, sumanęs pasitarti su žyne.
Kunigaikštis žinojęs žynę Burinimę, gyvenusią tuomet Žemaičiuose, Nemuno žemupy. Pasiuntęs
pas ją kunigaikštis Šventaragis 6 rimtus senius su gausiomis ir brangiomis dovanomis, nor÷damas
patirti, kokia bus statomos šventyklos ateitis.
Sumani burtinink÷, padariusi keletą burtų, pranašavusi, kad šventykla tol tes÷sianti, kol lietuviai
būsią stabmeldžiais. Burtinink÷ įsakius padaryti ir nuvežti kunigaikščiui Šventaragiui 122 plytas
su išrašytais jose įvairiais ženklais, kurie tur÷ję reikšti gerus ir blogus metus. Paskutin÷j plytoj
buvęs išraižytas kryžiaus ženklas su dviem skersiniais. Tai buvęs sp÷jimas, kad, kai ateisianti to
ženklo eil÷, krikščionys išnaikinsią stabmeldystę ir pačią šventyklą sugriausią. Kunigaikštis tas
plytas liepęs įmūryti pietų pus÷je.
Burtinink÷s pranašavimai išsipildę, nes už 122 metų Jogaila, parsidavęs lenkams, pats buvo
pakrikštytas ir įsak÷ pakrikštyti visus lietuvius, sugriov÷ šventyklą, o ant jos pamatų pastat÷
katedros bažnyčią**. Kryžius su dviem skersiniais nuo to laiko prad÷tas vartoti Vyčio raitelio
skyde, ir tat reiškę, kad krikščionys priveik÷ stabmeldžius.
Užrašyta T. Narbuto

* Ant to bokšto pamatų stovi šiandienin÷ Vilniaus ba

ištiktas, Kriv÷ Krivaitis labai nusimin÷, gail÷damasis mylimos žmonos, šalinosi nuo žmonių, nes
bendravimas su jais jokio malonumo jam neteik÷. Jis ieškojo vienumos. D÷l to po pamaldų
šventykloje pats vienas, be jokių draugų, vykdavo Neries pakraščiais į tolimesnes apylinkes
pasivaikščioti arba s÷sdavo į laivelį ir plaukdavo Nerim aukštyn. Ir taip užsisvajojęs mylią kitą
nuvykdavo nuo Šventaragio sl÷nio. Gamta ramino skausmus ir gyd÷ sopulingą žaizdą.
Nenuostabu, kad susigraužimo rūkas apdeng÷ vyriausiojo kunigo didingą veidą ir juodoje
barzdoje atsirado sidabrinių siūlelių. Pagal įstatymus Kriv÷ Krivaitis negal÷jo vesti antros
žmonos, o jis dar buvo pačiam tvirtume, karštos širdies ir troško moterišk÷s meil÷s ir kūdikio
glamon÷jimų.
Vieną kartą, kai ÷jo susimąstęs šių dienų Verkių link, Neries pakrant÷j išgirdo žavintį dainos aidą.
Nepasteb÷tas prisiartino prie tos vietos, iš kur buvo girdima dainos gaida. Nedidel÷j aikštel÷j,
tankaus krūmo pav÷sy, sraunaus upelio pakrant÷j s÷d÷jo nuostabi mergel÷. Jauna lietuvait÷ s÷d÷jo
smulkutes kojytes į upelio vandenį įmerkusi, o baltos rankel÷s rausvais piršteliais pyn÷ vainiką iš
girinių radastų, baltųjų pakalnučių, m÷lynųjų rugiag÷lių; visa tat deng÷ jos kelius, buvo išbarstyta
ant žalios vejos ir atrod÷ aplink mergaitę įvairiaspalviu neapsakomo gražumo kauru. Įknibusi į
darbą, jinai steng÷si įvairinti jį daina. Žemas, iš krūtin÷s gilumos plaukiąs jos balselis buvo
skambus, malonus. Retkarčiais nutraukdama dainą, jinai tiesdavo ranką į šalia jos stovinčią
aviečių kupiną pintin÷lę.
Kriv÷ Krivaitis ilgai g÷r÷josi tuo netik÷tai gražiu reginiu, galiausiai nepaj÷gdamas atsispirti prieš
pagundą, kuri jį traukte trauk÷, prisiartino prie nepažįstamos mergait÷s. Mergait÷ iš karto
išsigando, staiga svetimam vyriškiui pasirodžius, bet greit nurimo, pažinusi vyriausiąjį kunigą,
kurį drauge su visa tauta didžiai gerb÷, laikydama jį kuone per dievaitį. Šiek tiek priveng÷, bet
kartu gail÷josi jo, nes žinojo tą skaudų nuostolį, kuris jį ištiko. Taigi pašokusi pagerb÷ jį žemai
nusilenkdama. Kriv÷ Krivaitis paglost÷ jos šviesius plaukus, liep÷ jai s÷sti ir pats, atsis÷dęs ant
vejos šalia mergait÷s, ÷m÷ klausin÷ti, kas jinai, iš kur ir kur yra jos t÷veliai. Mergait÷ iš pradžių
atsakin÷jo šiek tiek su baime, nedrąsiai, lyg ko privengdama, bet padrąsinta meilaus ir švelnaus
kriv÷s elgesio greit apsiprato ir vaikišku atvirumu, nieko nesl÷pdama, papasakojo visą savo
neilgo gyvenimo istoriją. Jinai aštuonioliktus metus einanti, mamyt÷s visai nepamenanti, o t÷velis
prieš keletą metų kunigaikščio surengtoj medžiokl÷j pakliuvęs ant tauro ragų, ir parnešę jį namo
sudraskyta krūtine ir sulaužytais šonkauliais. T÷veliui mirus, apsigyvenus pas tetą, neturtingą
našlę, kuri netoliese turinti trobelę. Žiemą verpiančios ir audžiančios, vasarą medų ir uogas renkančios, grybus džiovinančios, karvutę laikančios, o sodely turinčios daug obuolių, kriaušių,
vyšnių ir kitų vaisių. Žmon÷s perką iš jų drobes, rankšluosčius. Gyvenančios neištaigingai, bet ir
vargo nepažįstančios. Jodvi esančios laimingos, nes tetul÷, nors sena ir jau suvaik÷jusi, ją mylinti
ir neskriaudžianti.
Kriv÷ jai dav÷ šiek tiek smulkių ir liep÷ rytojaus dieną ateiti į tą pačią vietą. Nuo dabar juodu
dažnai matydavosi. Jisai atnešdavo jai dovan÷lių: gintarinių karolių, spalvotų kaspin÷lių ar kokių
nors skan÷stų, o jinai už tai jam graudžias dainas dainuodavo, pasakas sekdavo ar iš tetos gird÷tus
padavimus pasakodavo. Mergait÷ visai įsidrąsino ir vaikišku išdykumu net juokauti su krive ÷m÷:
savo rausvu švelniu delneliu jo barzdą glost÷, jo galvą vainikais puoš÷ arba vaišino jį aviet÷mis,
d÷dama savo plonais pirščiukais prisirpusias uogas į jo lūpas. Juodu trokšdavo bendros
draugyst÷s ir pasiilgdavo vienas antro. Patys nežino, kaip ir kada meil÷s žodžius prasitar÷, o lūpos
karštam bučiny susijung÷. Kriv÷ atlank÷ mergaitę tetos kiemely. Teta pri÷m÷ jį su didžiausia
pagarba. Pirkel÷j laim÷ pražydo, ir tetai nereik÷jo sunkiai dirbti ir rūpintis rytojaus diena.
Taip Kriv÷ Krivaitis ilgiau tes÷ti negal÷jo. Jis nusprend÷ vesti gražiąją mergaitę ir tod÷l visą savo
paslaptį papasakojo vienam krivei, kuris jį myl÷jo kaip t÷vas ir net savo gyvastį prireikus būtų už
jį atidavęs. Sis, didžiausios baim÷s apimtas, nors žinojo, kas gali būti, jei paslaptis išeitų aikšt÷n,
tačiau veikiai pasidav÷ draugo prašymui ir sutiko slaptai sutuokti gražiąją mergaitę su Krive
Krivaičiu. . .
Didžiausią džiaugsmą patyr÷ t÷vų širdys kūdikiui gimus, tačiau jo pasirodymas pasauly su-

tuoktuvių paslaptį dar÷ stačiai neįmanomą. Bet jeigu paslaptis išeitų aikšt÷n, tai Kriv÷ Krivaitis
būtų ant laužo sudegintas, o kūdikio motina gyva į žemę užkasta.
Veltui suko galvas ieškodami būdų, kaip, paslapties neišdavę, gal÷tų kūdikį prie motinos auginti.
Galiausiai t÷viškoji meil÷ at÷jo į pagalbą ir įkv÷p÷ mintį Krivei Krivaičiui kaip išsipainioti.
Kriv÷ Krivaitis sužinojo, kad už kelių dienų į tas apylinkes atvažiuoja Didysis Kunigaikštis su
daugeliu svečių medžioti. Skirtą medžioklei dieną t÷vai suvysto vaiką į puikiausius vystyklus,
padabina g÷l÷mis, šilko kaspinais ir visokiausiais žibučiais, įkelia į šimtametį ąžuolą ir įdeda į
erelio lizdą. Parenka tokią vietą, kurios kunigaikštis nieku būdu apeiti negali, nes čia kaip tik
dažniausiai prisilaikydavo taurai ir stumbrai**. O juos Kriv÷ Krivaitis toli po mišką išvaik÷.
Netrukus po to suskamb÷jo šimtamet÷ giria nuo ragų balsų, medžiotojų šūkavimų ir skalikų
lojimo; drąsus ir vikrus kunigaikštis, vienoj rankoj vylyčiomis, antroj didžiule ietim nešinas, b÷ga
pirma visų medžiotojų, lenkdamas ir laužydamas šakas. Bet ūmai sustoja ir nustemba išgirdęs
aukštai kūdikio verksmą. Pak÷lęs galvą dairosi aplink ir didžiulio ąžuolo šakose pamato kažką
blizgant. Kunigaikščio įsakyti, varikai įkopia į medį, labai atsargiai iškelia radinį ir prie kojų
padeda puikiuose vystykluose suvystytą kūdikį. Kai kunigaikštis pasilenk÷ pažiūr÷ti, kokį laimikį
dievai jam duoda šioj medžiokl÷j, vaikelis, išvydęs ž÷rinčius nuo saul÷s kunigaikščio šarvus,
nustoja verkęs ir maloni šypsena nušviečia nekaltą jo veidelį. Kunigaikštis ir bajorai nustemba
manydami, kad tasai nepaprastas radinys iš tikrųjų dievų yra duotas. Siunčia kvieslius pas Krivę
Krivaitį. Šis, lyg nieko nežinodamas, skubina pas kunigaikštį. Kunigaikščio užklaustas, ką jis
mano apie tą stebuklingąjį radinį, ne iš karto atsak÷. Nor÷damas nusl÷pti susijaudinimą, kuris tuo
metu ap÷m÷ jo visą sielą, nes tai buvo jo ir jam brangių asmenų gyvenimo ar mirties lemiamoji
valanda, prad÷jo ilgą kalbą su dievais. Būr÷ iš v÷jo, iš medžių ošimo, iš pelenų, kuriuos atsineš÷
nuo šventojo aukuro, o kunigaikštis drauge su dvariškiais su didžiausiu susikaupimu ir tinkama
pagarba žiūr÷jo į paslaptingus Kriv÷s Krivaičio burtus ir lauk÷ pareiškiant dievų valią. Galiausiai
Krivių Krivaitis labai iškilmingai ir nepaprastu rimtumu paima kūdikį, paduoda kunigaikščiui ir
taria:
— Kunigaikšti! Dievai naujų malonių tau teikia. Per tave ir visa Lietuva laiminga bus! Tą kūdikį
dievai iš anksto siunčia į mano vietą, kai šį pasaulį apleisiu. Aukl÷k jį rūpestingai dievų baim÷je,
o jis taps tikras dievų tarpininkas tau ir visai Lietuvai.
Nudžiugęs kunigaikštis praš÷ Krivę Krivaitį, kad šis pasiimtų tą didelę pareigą, nes jis geriau
tinkąs. Kriv÷ Krivaitis v÷l ilgai kalb÷josi su dievais, nor÷damas patirti, ar jie pagirs kunigaikščio
sumanymą. Kai neva patyr÷, kad ir dievų tokia valia, pa÷m÷ rastą kūdikį ir parsineš÷ namo. Greit
po to parsikviet÷ kūdikio motiną, o savo žmoną į rūmus aukl÷toja.
Stebuklingojo radinio atminimui kunigaikštis rastąjį lizde kūdikį pavadino Lizdeika, o tą vietą,
kur išgirdo jį verkiantį — Verkiais.
Dievai neapvyl÷. Lizdeika, jo t÷vui mirus, tapo vyriausiuoju Lietuvos kunigu, Krive Krivaičiu,
ved÷ kunigaikščio Vytenio seserį ir plačiai pasauly išgarsino Lietuvos ir savo vardą. Jis būtent
išaiškino Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui Gediminui sapną apie geležinį vilką ir tuo prisid÷jo
prie Vilniaus įkūrimo.
Užrašyta M. Strijkovskio, K. Gžybovskio ir T. Narbuto

* Pasak padavimų, Lizdeika buvęs rastas aro lizde. Iš tikrųjų jis buvo kunigaikščio Narimanto
sūnus, kuriam mirus jo brolis Daumantas nor÷jęs nužudyti jo vaikus, bet vyresnysis sūnus pab÷go
pas kryžiuočius, o jaunesnįjį išgelb÷jo nešiot÷, pasisl÷pdama šventam ąžuolyne, kur jį pa÷męs
vyriausias kunigas ir paskelbęs kaipo rastą aro lizde. Daug v÷liau tas pats Kriv÷ Krivaitis
atskleid÷ kunigaikščiui Vyteniui paslaptį, pasak÷ tikrą jo kilmę, ir Lizdeika, tapęs krivių krivaičiu,

ved÷ kunigaikščio seserį. Mir÷ 1350-ais metais sulaukęs 70-ties metų amžiaus. Iš Lizdeikos
gimin÷s yra kilusios kelios žymios lietuvių didikų gimin÷s, kaip Radvilos, Narbutai ir kt.
** Dabar toje vietoje stovi puikūs Verkių dvaro rūmai.

Geležinis vilkas
Kur šiandien dunkso Vilniaus rūmai, dar XIII šimtmetyje oš÷ tankios girios. Didžiulis tauras —
Lietuvos girių karalius savo tvirtu balsu žadindavo snaudžiančius šimtamečius ąžuolus, naktinis
vilkų staugimo aidas atsimušdavo į puikiuosius Neries vandenis ir dingdavo tolumoj, tartum up÷s
vandenų nešamas pasklisdavo po visą Lietuvą, pl÷šrioji lūšis, pasisl÷pus tankumyne, tykodavo
savo aukos, o įvairiausių paukščių balsai ore skamb÷davo kaip neapsakomo grožio muzika.
Tod÷l ir nenuostabu, kad šios apylink÷s ne vieną medžiotoją į save viliojo. Jos buvo tokios puikios, kad kunigaikštis Šventaragis bemedžiodamas už÷jęs jas ir įsakęs čionai, Vilnios ir Neries
santakoje, didžiulių kalnų sl÷nyje, pastatyti didžiausią dievaičio Perkūno romuvą, paskyręs
vyriausią kunigą Krivę Krivaitį, krives, vaidilas ir vaidilutes šventąją ugnį saugoti. Nuo to laiko
sl÷nis buvo pramintas Šventaragio sl÷niu.
Didelis medžiokl÷s m÷g÷jas buvo ir Didysis Kunigaikštis Gediminas. Jis tuomet gyveno savo
naujoj sostin÷j, Trakuose, kur Galv÷s ežero vidury, saloje, buvo pastatyta tvirta pilis. Kunigaikštis
Gediminas su savo dvariškiais, Lietuvos bajorais ir karo palydovais, dažnai vykdavo medžioti į
tolimesnes apylinkes.
Kartą, o tai buvo bene 1322 metais, kunigaikštis Gediminas besivydamas didžiulį taurą net ant
kalno užsivijo, kur Vilnia savo vandenis Neriai atiduoda, ir čia jį nudob÷.
Didžiulis žv÷ris į pačią širdį pataikytas krito negyvas, o kunigaikštis, primynęs jo milžinišką
galvą, supūt÷ į auksu padabintą ragą laim÷jimo giesmę. Saulut÷ jau senokai buvo pasisl÷pusi
anapus Neries lapuočių tankumyne, ir išblyškęs m÷nulis rod÷ savo pliką veidą, apliedamas ąžuolų
ir liepų viršūnes sidabrine šviesa,ir mirg÷jo Neries vilnyse. Tiktai sl÷ny, Perkūno romuvoj, ž÷r÷jo
raudona šventosios ugnies liepsna, o gūdžios vaidilų giesm÷s skamb÷jo nakties tylumoj.
Pavargę visą dieną besivaikydami žv÷ris medžiokl÷s dalyviai nutar÷ negrįžti tą pat vakarą į
Trakus ir pasirinko poilsiui vietą tarp Neries ir šventyklos, toj vietoj, kur neseniai buvo sudegintas kunigaikštis Šventaragis. Pasistatę palapines, pasistiprinę žv÷riena ir midum, medžiotojai sumigo.
Bet kunigaikštis ilgai negal÷jo užmigti; vis d÷lto galiausiai nuovargis įveik÷ ir miegas užmerk÷
blakstienas. Ir štai jis sapnuoja, kad viršukalny, kur jis taurą nukov÷, pasirod÷ milžiniškas vilkas,
geležiniais šarvais apsišarvojęs, tartum iš geležies nulietas būtų. Vilkas, pak÷lęs galvą į m÷nulį,
÷m÷ staugti ir staug÷ taip garsiai, kad atrod÷, lyg staugtų jame pasisl÷pusių šimtas kitų vilkų.
Kai tekančios saul÷s spinduliai apliejo kalnus, upes ir prasiskverb÷ pro lapų šydą, nubudo ir
kunigaikštis Gediminas. Atsiminęs sapną, papasakojo jį medžiokl÷s draugams. Kaip visi senov÷s
lietuviai, taip ir Gediminas tik÷jo burtais ir sapnais, man÷ juos galint pranešti apie ateitį; tik÷jo,
kad dievai sapnus siunčia nor÷dami patarti ar persp÷ti. Tačiau n÷ vienas bajorų negal÷jo įsp÷ti, ką
toks sapnas gal÷tų reikšti. Tada kažin kas iš dvariškių patar÷ pakviesti Krivę Krivaitį Lizdeiką,
kuris tuomet plačiai buvo išgars÷jęs savo išmintimi. Kunigaikštis pasikviet÷ Lizdeiką. Kriv÷
Krivaitis, atvykęs pas kunigaikštį, atsistojo prieš jį, išklaus÷ sapną ir giliai susimąst÷. Apsupę jį
ratu kunigaikščio riteriai sek÷ kiekvieną jo veido išraišką ir nekantriai lauk÷ sapno išaiškinimo.
Galiausiai Lizdeika,viena ranka atsir÷męs lazdos, kuri buvo jo didyb÷s ženklu, kitą pak÷lęs į
dangų, iškilmingai prabilo:

— Galingas kunigaikšti! Per šį sapną dievai apreišk÷ tau savo valią ir jeigu ją išpildysi, laukia
tavęs garb÷ ir galyb÷. Geležinis vilkas reiškia, kad toj vietoj turi būti pastatyta tvirta pilis ir
miestas — valstyb÷s sostin÷, o šimtas vilkų, jame staugiančių, reiškia gyventojus, kurie tave ir to
miesto garbę ir galybę išgarsins po visą pasaulį. Taigi privalai būti klusnus dievų valiai ir
pastatyti čia pilį ir miestą, o jo vardas ilgus amžius švies Lietuvai — mūsų t÷vynei!
Toks sapno išaiškinimas kunigaikščiui labai patiko ir tuoj po to ÷m÷ statyti ant kalno pilį, apsuptą
tvirta mūro siena, su dviem šešiakampiais bokštais, o patį kalną pavadino „Taurakalniu". Sl÷ny,
tarp kalno ir žinyčios, buvo pastatyta kita, medin÷, vadinama žemutin÷, arba Krivių, pilis. Aplink
imta kirsti šimtamečiai ąžuolai ir prad÷ta statyti gyvenamieji namai.
Tai taip buvo įkurtas miestas, kuris nuo Vilnios up÷s vardo Vilnium buvo pramintas. V÷liau
Gediminas į jį iš Trakų persik÷l÷, ir Vilnius patapo visos Lietuvos sostine.
Lizdeikai nuo to laiko už sapnų išaiškinimą kunigaikštis įsak÷ Radvila vadintis.

Vaidilut÷
Gražioji Usparim÷, šešioliktąjį pavasarį išvydus, neteko motul÷s ir t÷vulio. Motul÷, sunkios ligos
varginama, anksčiau nukeliavo pas dievus į dausas, o t÷vulį bemedžiojant vilkai sudrask÷.
Kadangi nebuvo artimų giminių, prie kurių prisiglausti gal÷tų, ryžosi vaidilute tapti, tai yra
pasiaukoti dievams ir Perkūno žinyčioje saugoti amžinąją ugnį, kad neužgestų. Kunigai ją mielai
pri÷m÷, ir Kriv÷ Krivaitis atliko šventinimo apeigas. Baltais rūbais aprengta skaisčioji Usparim÷
padar÷ nekaltyb÷s apžadus.
Slinko metai, kiti. Jaunoji vaidilut÷ skyr÷si iš kitų savo dorumu, kuklumu ir uoliu pareigų
atlikimu. Už tai vaidilos ir kriv÷s neting÷jo josios girti, o pats Kriv÷ Krivaitis ją kitoms pavyzdžiu
liepdavo imtis.
Tačiau kažin koks neišaiškinamas liūdesys, kažkoks nežinia ko pasiilgimas drumst÷ jos sielos
ramybę. Ne kartą s÷d÷dama prieš aukurą, įsmeigusi žvilgsnį į šventosios ugnies liepsną, mintimi
leisdavosi į platų, nežinomą pasaulį. Kartais, kai už žinyčios sienų išgirsdavo linksmas
jaunikaičių ir mergelių dainas ir juokus, smarkus skausmas suspausdavo jos širdį, o akys
ašaromis pasrūdavo.
Vieną pavasario naktį, kai gamta maud÷si sidabrin÷j m÷nulio šviesoj, Usparim÷, baigusi savo
tarnybą prie aukuro, ils÷josi ant akmens šventam ąžuolyne. Tokios gražios nakties tylos nieks
nedrįso drumsti; n÷ vienas lapelis ant medžio nejud÷jo. Net sraunioji Neris, tartum užmigdyta,
tingiai stūm÷ savo vandenis; sidabrinis m÷nulis, plaukdamas dangumi, maud÷ aplinkumą
švelnioj, liūdnoj, paslaptingoj šviesoj. Kažkur, ne per toliausiai, sklido lakštingalos balso garsai,
kuriais savo mylimajai meil÷s giesmę suok÷. Usparim÷ s÷d÷jo apkabinusi kelius supintais
pirštais, įsmeigusi savo žydrų akių žvilgsnį į m÷nulį ir svajojo. Jaut÷, kad gyvenimo tokio, koks
dabar yra, jai jau nebepakanka. Jaut÷ esant kitą gyvenimą, kupiną laim÷s ir meil÷s. . . Ir troško
myl÷ti ir mylima būti.
Ir štai, kai taip s÷d÷jo nejud÷dama, paskendusi saldžiose svajose, tolokai pasigirdo dainos gaida.
Tvirtas ir gražus vyriškas balsas trauk÷ aistringą dainą apie laimę, kurią meil÷ teikia.
Pašoko susimąsčiusi vaidilut÷ ir, trokšdama bent iš tolo žvilgtel÷ti į dainininką, slinko šventojo
šilo tankumyne į tą pusę, iš kur daina plauk÷. Besiartinant širdis smarkiai ÷m÷ plakti, ir ji, lyg
stabo ištikta, ūmai sustojo. Už poros žingsnių, pečiais atsir÷męs į milžinišką ąžuolą, m÷nulio

šviesoj stov÷jo ž÷rinčiais šarvais riteris. Tai buvo augalotas jaunuolis, nuostabiai gražaus veido ir
aiškiomis giliomis akimis. Šviesūs ilgi plaukai driek÷si per jo tvirtus pečius.
Taip netik÷tai išvydęs prieš save gražią vaidilutę, paman÷, jog tai dievait÷s esama, bet jos
pavidalas, dreb÷jimas, ugnimi degą raudoni skruostai greit įtikino, jog tai šios žem÷s žmogystos
esama. Sužav÷tas jos gražumo, stv÷r÷ mergait÷s ranką, nor÷damas išreikšti savo didžiausią
džiaugsmą. Usparim÷ vos neapalpo susijaudinus, bet tuoj atsikvoš÷jo ir, ištraukusi ranką, greit
pab÷go. Likusią nakties dalį praleido besimelsdama ir bemaldaudama dievų, kad atleistų
nuod÷mę.
Tačiau, kai at÷jo kita naktis, kai m÷nulis savo paslaptinga šviesa padabino žemę ir pasigirdo
dainos žodžiai, vaidilut÷, neįveikiamos j÷gos stumiama, v÷l atsidūr÷ po ąžuolu. Ten jos jau lauk÷
riteris. Šiuo kartu jis jau drąsesnis buvo ir, pamatęs mergaitę, stv÷r÷ ją į gl÷bį, ir jų lūpos susitiko
aistriam bučiny.
Nuo šio laiko jie kasnakt susitikdavo. Ir įvyko tai, kas tur÷jo įvykti. . . vaidilut÷ sulauž÷ skaistyb÷s apžadus. Meil÷ visiškai ją apsvaigino, pamiršo apie viską ir net savo pareigas eidama ÷m÷
apsileisti. Kartą vos vos baisi nelaim÷ neįvyko. . . Blogai saugojama šventoji ugnis tik tik
neužgeso, bet, laimei, at÷jo pakaita, ir kita vaidilut÷, primetusi malkų, v÷l ją įkūr÷.
Usparim÷s būdo pakitimas ir jos keistas elgesys atkreip÷ draugių ir krivių d÷mesį. öm÷ ją sekti, ir
greitai jos pasimatymai su riteriu nebe paslaptimi tapo.
Nuod÷m÷ buvo baisi ir, norint permaldauti dievus, kaltinink÷ tur÷jo būti smarkiai nubausta*.
Krivių ir vaidilų teismas Usparimę pasmerk÷ baisiai mirčiai.
Paskirtą dieną ant Neries kranto susirinko kriv÷s, vaidilos ir baim÷s apimtos šventosios mergel÷s.
Išvilkta iš požemių nelaiminga mergait÷ dviem juodom karv÷m pakinkytu vežimu buvo atvežta į
baudimo vietą. Davus ženklą, buvo nuimtos nuo jos vaidilut÷s žym÷s — baltas rūbas ir vainikas
— ir surištos rankos.
Kriv÷s ir vaidilos gedulingais balsais giedojo giesmes, maldaudami dievų, kad už vienos nuod÷mę nebaustų ištikimųjų savo tarnų. Kai kurios vaidilut÷s, užsidengusios delnais akis, gailiai
verk÷, nes tylią ir ramią draugę labai myl÷jo, o gal ne viena savo širdies gilumoj suprato ją ir
užjaut÷.
Jau buvo rengiamasi vykdyti sprendimą, kuriuo Usparim÷ buvo pasmerkta nuskandinti up÷j
vienam maiše drauge su šunim, kate ir gyvate, kai ūmai, nežinia iš kur, atsirado riteris. Buvo
pasipuošęs puikiais šarvais, o rankoje laik÷ iškeltą kardą. Visas jo pavidalas buvo kažkoks
nepaprastas, kad visus baim÷ perv÷r÷. Vieni, manydami jį dievą esant, klaup÷si prieš jį ant kelių,
kiti b÷go ir gelb÷josi kaip gal÷jo.
Riteris supjaust÷ virves, kuriomis buvo surišta mergait÷, ir įsak÷ krivei bematant sutuokti jį su ta
mergaite. Čia pat po sutuoktuvių, meiliai apkabinęs savo brangiąją žmoną, riteris drauge su ja
krito į Nerį ir nuskendo jos sraute.
Toj vietoj pasidar÷ sūkurys ir dabar tebesukąs sraunius Neries vandenis.
Nuo to laiko, kai m÷nulis pakyla aukštai aukštai, gražioji Usparim÷ iškyla iš vandens, išlipa ant
kranto ir, pen÷dama kūdikį, liūdną dainą niūniuoja apie savo praeitį. Kartais drauge su riteriu
pasirodo žvejams; tuomet taip pat pasigirsta šuns staugimas, kat÷s kniaukimas ir gyvat÷s
šnypštimas.
Užrašyta L. Lietmianskio ir T. Narbuto

* Už skaistyb÷s apžadų sulaužymą vaidilut÷s būdavo ant laužo deginamos, gyvos žem÷n
užkasamos arba kartu su šunim, kate ir šventojo šilo gyvate up÷n skandinamos.

Vilniaus įkūrimas*
Kunigaikštis Gediminas, kurdamas Vilnių, nor÷jo pastatyti tvirtą pilį, jokių priešų neįveikiamą,
tokią, kurios vardas ir garb÷ visam pasauly skamb÷tų ir amžinai būtų lietuviška. Sušauk÷ kunigus,
burtininkus, krives ir įsak÷ patarti, ką turi daryti, kad iš tikrųjų pilis būtų priešų neįveikiama.
Kriv÷ Krivaitis atsak÷, kad pilis tik tuomet būsianti tvirta, jei jos pamatams bus paaukota
vienturčio mylimiausio sūnaus gyvyb÷, bet tokio, kurį pati motina savo rankomis įstumtų į duobę
ir užverstų ant jo akmenį.
Pakriko karaliaus pasiuntiniai po plačią Lietuvą. Ilgai ieškoti nereik÷jo. Greit rasta lietuv÷, kuri
taip karštai myl÷jo T÷vynę, jog jos garbei sutiko paaukoti savo vienturtį sūnų. Atvyko motina su
sūnum į piliai skirtą vietą, kur buvo iškasta duob÷ pirmam pamato akmeniui įversti, atsistojo ant
jos kranto ir jau reng÷si stumti į ją savo sūnų. Tuo metu nelaimingam jaunikaičiui dingtel÷jo
mintis: argi Lietuvos dievai būtų tokie žiaurūs, kad trokštų jo mirties, argi gali nuo jo gyvyb÷s
priklausyti pilies tvirtumas. Jis papraš÷ kunigaikštį, kad prieš mirštant leistų jam užduoti kriv÷ms
tris klausimus. Jeigu kriv÷s tuos klausimus išspręs, tai jis patik÷siąs dievų valia ir su noru mirsiąs.
Kunigaikštis pagalvojo ir sutiko jaunikaičio norą patenkinti. Gavęs kunigaikščio sutikimą,
jaunikaitis paklaus÷ krives: kas pasauly yra lengviausias, kas kiečiausias ir kas saldžiausias?
Kriv÷s pagalvoję atsak÷: lengviausias yra pūkas, kiečiausias — plienas, o saldžiausias — medus.
Jaunikaitis, išklausęs krivių atsakymą, atkirto:
— Ne! . . Lengviausias pasaulyje yra kūdikis ant motinos rankų, saldžiausias yra motinos pienas
kūdikiui, o kiečiausia pasaulyje yra širdis mano motinos, kuri mane čia atved÷, kad jūsų
akivaizdoje žūčiau.
Karalius susimąst÷. Po valand÷l÷s tar÷:
— Ne, neleisiu žudyti to jaunikaičio. Tai negalimas daiktas, kad dievai, Lietuvos glob÷jai, būtų
tokie žiaurūs ir trokštų gyvyb÷s tokio gudraus jaunikaičio. Jis, gyvas būdamas, daugiau Lietuvos
kraštui gali naudos padaryti nei miręs. Kriv÷s, ieškokit kito būdo, kad mano kuriamoji pilis būtų
neįveikiama!
Tada kriv÷s v÷l tar÷si, būr÷ ir galiausiai pareišk÷, kad dievai trokšta nekaltos mergait÷s, kuri pati
pasiaukotų.
Dievų valia buvo plačiai paskelbta po Lietuvą. Ilgai laukti nereik÷jo.
At÷jo skaisti mergel÷, pasipuošusi kaip į didžiausias iškilmes, rūtų vainik÷liu ant galvos ir
laukinių g÷lių pluošteliu nešina. Žemai nusilenk÷ kunigaikščiui ir kriv÷ms, pati linksmai įšoko į
duobę, visai nesigail÷dama T÷vyn÷s gerovei savo jaunos gyvyb÷s ir, akis pak÷lusi į dangų, ramiai
lauk÷ baisios mirties. Vyriausias kriv÷, kitų padedamas, vert÷ didžiulį, pamatui skiriamą akmenį.
Tačiau įvyko stebuklas: akmuo krisdamas nepaliet÷ mergait÷s, tik iš jos rankų ištrenk÷ g÷lių
pluoštelį, kurį taip primygo, kad negalima buvo išimti ir akmens iš vietos pajudinti.
Neišlaik÷ narsiųjų Lietuvos vyrų nuo karų sukiet÷jusios širdys. Jie met÷ darbą ir puol÷ kunigaikščiui į kojas, maldaudami dovanoti mergaitei gyvastį, nes tik dabar pasireiškusi tikroji

garbingųjų Lietuvos dievų valia. Ir kriv÷s suprato, kad dievams pakanka pluoštelio Lietuvos
laukų g÷lių; Lietuvos žmonių gyvy Ir

neįžeisdavo, nieko nenuskriausdavo, bet kiekvienam maloniai patarnaudavo.
Kartą Dainiaus balsą nugirdo senis daržininkas, ir jo daina sužadino nepaprastus jausmus senio
širdyje. Vienas po kito žavinčių tonų sukelti slinko jo vaizduot÷je žiauraus gyvenimo
atsiminimai: motinos glamon÷jimai, kai dar kūdikiu buvo, raudotojų raudos ir gedulingos vaidilų
giesm÷s, kai kritusio mūšyje su žiauriais kryžiuočiais t÷vo lavoną ant laužo degino, meiliai
drebantieji paskutiniai žmonos žodžiai, kai prieš mirdama stingstančiomis rankomis j o kaklą
apkabino ir jo globai dukrelę paved÷. . . Senis n÷ nepajuto, kai ašaros dideliais lašais per veidus
pasipyl÷, o krūtinę gailesys ard÷, jis net verkte pravirko — taip, kad Dainius dainą nutrauk÷ ir
išgąsdintas iš tos vietos pab÷go. . .
Senis pam÷go Dainių, kviesdavo jį į savo dvarelį, o kai arčiau pažino jo skaisčią ir tyrą sielą, savo
žentu nuskyr÷. Skaistut÷s būdas ir grožis sužav÷jo jaunikaitį. Aistringa meil÷, apie kurią lig šiol
jaunikaitis n÷ nesvajojo, ap÷m÷ visą jo asmenybę ir sukūr÷ jo širdyje liepsną, kuri ÷m÷ jį graužt ir
naikint.
Bet mergait÷ to nepais÷. Jos širdel÷ dar tebemiegojo. Ji m÷go Dainiaus dainas, bet niekad
gyvesnis rausvumas neuždegdavo jos veidelio, kai po ilgesnio nesimatymo v÷l jį sutikdavo, nepasteb÷davo jos akyse liepsnos, nejaut÷ jo dainose meil÷s, negird÷jo jo balso virpesių ir nemat÷
kaskart vis did÷jančio jo liūdesio ir išblyškimo. Nejaut÷ dar reikalo myl÷ti — buvo kūdikis.
Kartais net imdavo nuobodžiauti su juo draugaudama ir tuomet į mišką b÷gdavo. Senis krimtosi ir
kartais m÷gindavo atkreipti mergait÷s d÷mesį į jaunikaičio meilę, bet jam tai nepavykdavo.
Dainius nustojo vilties, krito į liūdesio bedugnę ir net tarnaudamas ÷m÷ apsileisti. Už tai ne kartą
jam tekdavo net iš kunigaikščio rūsčių žodžių išgirsti.
Vieną vakarą, kai Skaistut÷ buvo jam dar šaltesn÷ nei visuomet, Dainius, sukalb÷jęs maldą meil÷s
dievaitei Mildai, atsis÷do ant stataus Neries kranto ir ÷m÷ dainuoti. Iš jo krūtin÷s plauk÷ tokie
nepaprasti garsai, kad net v÷jas liov÷si pūtęs, medžių lapai šlam÷ję ir up÷s bangos jud÷jusios, o
girios paukščiai ir laukų žirgeliai nutilo žol÷je, klaus÷si Dainiaus.
Ir skrido beviltiškos meil÷s garsai po plačias erdves, garsai gailesio ir nuoskaudos. Staiga štai
nutilo. Pasigirdo sielvarto šauksmas, ir dainininkas krito į Neries gelmes. Ir daugiau nebepasirod÷.
Tą pat naktį ant liepos šakel÷s, prieš Skaistut÷s langą, atsitūp÷ mažas, pilkas paukštelis —
lakštut÷ — ir ÷m÷ suokti. Tai deiv÷ Milda pavert÷ Dainių lakštingala, kurios suokimas pažadino
Skaistutę iš gilaus miego. Pakilo mergait÷ iš lovos, atidar÷ langą, ir visa banga stebuklingų garsų
įsiverž÷ į trobą. Keisti, lig šiol nežinomi jausmai perpild÷ mergait÷s sielą. Visa dreb÷dama,
spausdama prie krūtin÷s apsiausto kraštą, stov÷jo sidabrin÷j m÷nulio šviesoj ir klaus÷ įsmeigusi
žvilgsnį į mažą paukštelį. Paukštelio daina varst÷ mergait÷s širdį. Pajuto, kas yra meil÷, pajuto,
kad Dainių myli.
Pažadino t÷vą ir, glausdamasi prie jo plačios krūtin÷s, papasakojo, kas jos širdel÷j dedas.
Nudžiugęs senis tuojau pašauk÷ tarną ir pasiunt÷ į kunigaikščio dvarą jaunojo dainininko
pakviesti. Veltui ieškota jo pily, žinyčioj ir visur, kur tik jis m÷gdavo būti. Niekur Dainiaus
nerasta. Tik senis žvejys ryto metą papasakojo, kad, išgirdęs dainą, priplauk÷ arčiau, bet dainininkas nutilo ir krito į Nerį.
Nuo to laiko Skaistut÷ daugiau nesišypsojo, jos lūput÷s pabalo, veideliai išblyško, o akyt÷s
ašaromis per dienas plūdo ir tik nakties ilgesiu tegyveno. Saulutei nusileidus atidarydavo savo
langelį. Ant šakel÷s jau tup÷davo pilkas paukštelis ir savo giesmę giedodavo. Lig aušros giedojo.
Savo numyl÷tai meil÷s dainą suok÷. Skaistut÷ kiaurą naktelę klaus÷si svajose paskendusi,
ašaromis apsiliejusi ties÷ savo baltas rankeles į numyl÷tąjį. O jis giedojo. . . giedojo. . .

Vieną rytą senis daržininkas neberado savo Skaistut÷s jos kambar÷ly. Langas buvo praviras, o
prieš jį po liepa išdygo šimtamet÷s rož÷s krūmas, bet žiedų ant jo nebuvo. Tai deiv÷ Milda
pasigail÷jo vargš÷s mergel÷s ir rožių krūmu ją pavert÷, bet už nuod÷mę ją nubaud÷ ir įsak÷
pražyd÷ti tik tada, kai lakštut÷ giedojus liausis.
Daržininkas papasakojo apie visa kunigaikščiui ir greit po to mir÷. Kunigaikštis Gediminas įsak÷
daržininko namelio vietoj pastatyti šventyklą deiv÷s Mildos garbei ir pašvęsti gretimą šilą.
Šiandien toj vietoj stovi Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

* Toj vietoj v÷liau buvo pastatyti didikų Sapiegų rūmai.

Kęstučio laidotuv÷s
Narsųjį Kęstutį ir jo sūnų Vytautą Jogaila apgaulingai su÷m÷ ir Kr÷vos pilies urvuose uždar÷.
Toji žinia žaibo greitumu apl÷k÷ visą Lietuvą, Aukštaičius ir Žemaičius, keldama neapsakomą
skausmą viso krašto gyventojų širdyse. Kas gi negerb÷, kas nemyl÷jo Trakų valdovo, narsaus ir
kilnios dvasios senelio? Bet baim÷, kerštas ir pasipiktinimas perpild÷ visų širdis, kai penktoj
dienoj išgirdo, kad Kęstutis Jogailos įsakymu jo bernų ir kryžiuočių knechto Kr÷vos pilies
požemiuose pasmaugtas. Išsigando Jogaila savo beg÷diško darbo, sudreb÷jo didžiojo kunigaikščio soste prieš žmonių kerštą ir suman÷ nusl÷pti savo d÷d÷s užmušimą, iškeldamas jam iškilmingas laidotuves.
Kęstučio kūną ant puikių neštuvų iš Kr÷vos į Vilnių pasikeisdami neš÷ belaisviai, prieš karstą ÷jo
šimtas raudotojų, kurios garsiai trauk÷ liūdną raudų melodiją ir gausiai liejo ašaras į stiklines
ašarines. Prieš jas ÷jo muzikantai ir trimitininkai, perpildydami miškus varinių skardų taršk÷jimu
ir vamzdžių bei ragų garsais. Šimtas ginkluotų ietimis, kirviais ir lankais kareivių supo nešamą
kunigaikščio karstą, o paskui sek÷ ištikimas jo tarnas, kuris buvo pasiryžęs sudegti su savo
viešpačiu; toliau ved÷ Kęstučio žirgą, jo medžiokl÷s šunis, neš÷ sakalus ir vanagus, o auksuotose
skryniose — kepurę, rūbus, ginklus, aukso diržus ir kitas brangenybes. Priešaky visos eisenos
jojo dvidešimt raitelių. Sie jodami švaist÷ nuogais kardais, svaid÷ juos į viršų, vaikydami
piktąsias dvasias, ir rūsčiai šauk÷: „B÷kit, velniai, nuo šio kūno! Ginki, Pikuoli, jo v÷lę!"
Pakeliui garsios raudotojų giesm÷s, skambūs ragų ir vamzdžių balsai ir vyrų šūkavimai viliojo iš
kiemų gyventojus, kurie gausiai prie gedulingos eisenos d÷josi, tai, kol eisena pasiek÷ Vilnių,
susidar÷ didžiul÷ minia. Už miesto, gedulingais rūbais apsitaisęs, bajorų, riterių ir didikų lydimas,
lauk÷ Jogaila. Išvydęs eiseną, nulipo nuo arklio ir neva su skausminga veido išraiška prisiartino
prie neštuvų, o kai neštuvus pastat÷ ant žem÷s, prišoko prie šalto d÷d÷s lavono ir nenuoširdžiu,
bet garsiu verksmu prapliupo.
V÷l k÷l÷ neštuvus ant pečių ir į pilį nuneš÷. Ten jau buvo prikūrenta pirtis, kur nupraus÷ velionio
kūną, patep÷ kvepiančiais aliejais, apvilko baltu rūbu, apreng÷ ž÷rinčiais šarvais, apjuos÷ aukso
diržu, gausiai brangiais akmenimis kaišytu, apsiaut÷ šviesiai raudonu apsiaustu, gausiai auksu
siuvin÷tu, ir užmov÷ kunigaikščio kepurę. Prie šono pakabino kardą, kuris dabar bej÷g÷j Kęstučio
rankoj dar taip neseniai Lietuvos priešams baisus buvo. Kaklas, kad nebūtų matyti smaugimo
žymių, buvo apvyniotas baltu rankšluosčiu su įrištais jame pinigais, kad velionis tur÷tų kuo
sumok÷ti už į÷jimą į aną pasaulį.
Taip papuoštą Kęstučio kūną įneš÷ į didžiausią pilies salę ir pasodino kunigaikščio sostan. Kad ir
staigi buvo mirtis, vis d÷lto narsaus senelio veide liko kilnios didyb÷s ir rimtumo žymių, kurias

didino nusileidusi ant krūtin÷s žila barzda ir balti antakiai. Šalia buvo pastatytos statin÷s su
midum ir alum. Plačiai atidaryti pilies vartai, kad kiekvienas, neatsižvelgiant į lytį ir luomą,
laisvai gal÷tų paskutinį kartą pamatyti ir atsisveikinti su buvusiu savo valdovu. Penkias dienas
minios žmonių plauk÷ į pilį, penkias dienas truko atsisveikinimas. Pirmas atsisveikino Jogaila.
Gerdamas už mirusį ir d÷damasis verkiąs, klaus÷ jį:
— Už tave geriu, brangus d÷de, kod÷l numirei?
Visi sal÷j kartojo:
— Kod÷l numirei?
— Ar netur÷jai ko valgyti ir gerti?
— Ar netur÷jai valstyb÷s, pilių ir tarnų?
— Ar turtų, rūbų ir brangenybių netur÷jai?
— Ar mylimos žmonos nebuvo, vaikų? O, kunigaikšti, kod÷l numirei?
V÷liau atvesta iš kal÷jimo Kęstučio sūnus Vytautas. Sis neverk÷, veidas suakmen÷jęs, užčiauptos
lūpos ir n÷ vienos ašaros akyse. Pri÷jo prie t÷vo lavono, pa÷m÷ šaltą jo ranką į savo karštą delną,
ilgai žiūr÷jo į mylimą veidą, o širdy kerštas vir÷. Paskiau, n÷ nežvilgtel÷jęs į susikrimtusį iš
baim÷s Jogailą, grįžo į kal÷jimą ten laukti t÷vo laidotuvių.
Tuo pat laiku, Šventaragio sl÷ny, tarp Perkūno šventyklos ir Neries, kunigaikčių lavonams deginti
skirtoj vietoj, ÷jo rangos darbai laidotuv÷ms. Daugyb÷ tarnų vež÷ iš Lukiškių šilo didžiausius
ąžuolų ir pušų rąstus ir vyresniųjų prižiūrimi krov÷ aukščiausią laužą, perd÷dami medžius
sausomis samanomis ir šiaudais, dabindami ąžuolų lapų vainikais. Visuos keturiuos kampuos
buvo pastatytos statin÷s su sakais ir riebalais, o ant atskiro pakilimo pastatyta urna, į kurią bus
supilti likusieji sudegusio lavono pelenai. Šeštą dieną, akivaizdoje nesuskaitomos minios, kuri
pripild÷ ne tik visą Šventaragio sl÷nį ir kalnus, bet apgul÷ tvoras, pilies volus ir medžius, išneš÷
toj pat k÷d÷j s÷dintį kunigaikščio lavoną ir pastat÷ pačiam viršuj ant tam tyčia parengto kauro.
Kunigaikštis, kuris ne kartą savo krūtine deng÷ nuo priešo tuos kalnus, miškus, upes, žodžiu, visą
brangią jam Lietuvą, šiandien, kada jis taip reikalingas, sako paskutinį sudiev, amžinai ją
apleidžia ir tarytum laimina iš aukšto sosto susirinkusias prie jo kojų minias.
Paskui Kunigaikštį užlipo ant laužo ir atsistojo jo ištikimas tarnas, kuris visą gyvenimą dalijosi su
savo valdovu laim÷mis ir nelaim÷mis ir net dabar nenor÷jo su juo skirtis, trokšdamas jam taip pat
tarnauti ir po mirties, kaip gyvas būdamas tarnavo. Arklys.tartum jausdamas, kokia baisi mirtis jo
laukia, pl÷š÷si iš tarnų rankų, žveng÷ ir piestu stojo, bet galiausiai pasidav÷ likimui ir leidosi ant
laužo vedamas. Čia jį pargriov÷ ir virv÷mis suvarž÷. Vargšas gyvul÷lis gul÷jo atmetęs savo
baltus, plačius karčius, kaklą ištiesęs ir vedžiojo pilnomis priekaišto akimis po susirinkusias
minias. Buvo sud÷ti ant laužo suraišioti medžiokl÷s šunys, sakalai ir vanagai, kurie kunigaikščiui
gyvam esant medžiokl÷j tarnaudavo, o ir amžinosios laim÷s dausose buvo pasiryžę malonių
pramogų teikti. Prie mirusiojo kojų buvo sukrauti aname pasauly reikalingi daiktai. O jų buvo
daugyb÷: saul÷s spinduliuose ž÷r÷jo ginklai,brangiais akmenimis kaišyti, rūbai ir auksiniai diržai,
duona ir g÷ralai, galiausiai pinigų krepšelis. Kunigaikščio lauk÷ ilga kelion÷, ir tie visi daiktai
gal÷jo būti reikalingi.
Trimitams sutrimitavus, į išlygintą aikštę, kur buvo išd÷styta įvairių daiktų kunigaikščiui
atsiminti, ant ristųjų žirgų išjojo dešimt puikiausių Lietuvos bernelių ir sustojo į eilę. Davus
ženklą, berneliai paspaud÷ pentinais žirgų šonus ir šuoliais leidosi pirmyn. Žaibo greitumu
l÷kdami, s÷d÷dami ant žirgų, nuo žem÷s stvarst÷ išd÷stytus ginklus, diržus, kunigaikščio rūbų
gabalus, trokšdami kuo daugiau jų nustverti ir saugoti kaip brangiausią relikviją amžinam savo
vado atsiminimui. Minia žiūr÷jo ir steb÷josi jaunųjų bernelių vikrumu, žirgų ristumu. Gyrimui ir
šūkavimams galo nebuvo.
Tačiau reik÷jo pasiskubinti baigti laidotuvių apeigas, nes iš vakarų pus÷s kilo didžiulis tamsus

debesis ir savo juodu šydu dangaus m÷lynę deng÷. Sugaud÷ ragai ir ilgi vamzdžiai, pasigirdo
gedulingos giesm÷s aidas. Ir iš Perkūno šventyklos pro šimtamečius ąžuolus slinko kunigai.
Priešaky ÷jo žemesnieji šventosios ugnies saugotojai — vaidilos — nuleistomis žemyn akimis,
baltais rūbais, per krūtinę šilko kaspinais sagstytais, o per liemenį baltom juostom apjuostais.
Paskui juos sek÷ kriv÷s, vyresnieji kunigai, rimtais veidais, ąžuolų lapų vainikais ant galvų, taip
pat baltais apsiaustais, apačioje kuokšteliais žv÷rių kailių sagstytais. Kiekvienas jų rankoje tur÷jo
ilgą, viršuj riestą, lazdą. Paskiausiai sek÷, dviejų aukštesniųjų krivių lydimas vyriausias Lietuvos
kunigas, Kriv÷ Krivaitis. Tai buvo augalotas, ilgo amžiaus sukuprotas, senelis. Vienoj rankoj
laik÷ ilgą trišakę lazdą, antroje — Perkūno šventykloj nuo šventosios ugnies įžiebtą žibintuvą.
Eisena at÷jo į lavonų deginimo vietą ir prisiartino prie laužo. Kriv÷ Krivaitis žemai nusilenk÷
prieš Kunigaikščio lavoną; tai pakartojo ir visi kriv÷s ir vaidilos. Po to Kriv÷ Krivaitis iškilmingu
balsu prad÷jo kalbą, kurioje nupasakojo visus mirusiojo kunigaikščio žygdarbius ir jo nuopelnus
Lietuvai bei jos gyventojams. Valand÷lei nutilo, pak÷l÷ galvą aukštyn ir, tartum ko akimis ieškodamas dangaus erdv÷se, prabilo iškilmingu balsu:
— Matau tave, narsusis didvyri, matau tave dangaus erdv÷se, su ž÷rinčiais šarvais, ant balto žirgo
paukščių keliais skriejantį. Rankoje laikai tris žvaigždes ir žengi į amžinos laim÷s rūmus, šventų
dvasių minios lydimas!
Ir visiems rod÷si, kad mato kunigaikštį, dangaus keliu skriejantį. Prietaringas ir burtais tikįs
Jogaila buvo išbalęs kaip drob÷. . .
Baigęs kalbą Kriv÷ Krivaitis padeg÷ laužą iš visų keturių kampų, o žibintuvą užmet÷ ant laužo.
Raudonos ir geltonos liepsnel÷s iš karto tik laiž÷ ąžuolinius ir pušinius rąstus, bet greit pūkštel÷jo
didžiul÷ liepsna, o juodų dūmų kamuoliai pasl÷p÷ kunigaikščio lavoną. Vietoj laužo tik liepsnų
liepsnos mirg÷jo. Vaidilos laist÷ sakus, o kriv÷s ir didžiūnai svaid÷ į liepsną arų ir lokių nagus,
kad, jais pasinaudojus, kunigaikščiui lengviau būtų užkopti ant amžinosios laim÷s kalno*.
Tuo tarpu juodas debesis užklojo dangų. Rod÷si, kad sutemo. Tik žaibai drask÷ juodą šydą. Sugriaud÷. Netoliese perkūnas trenk÷. Laužas tačiau deg÷, nei aiškus švyturys jūros m÷lyn÷j. Tuo
tarpu kažkas nepaprasta įvyko. Žaibams nardant ir perkūnams trankant prasiv÷r÷ žem÷ ir prarijo
laužą su Kęstučio palaikais. Greit v÷l užsidar÷ ir taip išsilygino, kad n÷ žymių neliko, kad čia
buvęs laužas sukrautas ir ugnis deginta. Minia persigandusi, į visas puses išb÷giojo, o dvariškiai
pusgyvį Jogailą į pilį nuneš÷. Tiktai kriv÷s ir vaidilos, be mažiausios baim÷s žymių veiduose,
rimtais žingsniais į Perkūno šventyklą grįžo, kad ten pasimelstų galingam Perkūnui, žaibų ir
griausmų valdovui.

* Senov÷j lietuviai, būdami stabmeldžiai, tik÷ję, kad mirusiųjų v÷l÷s turinčios kopti į labai statų
kalną, bemaž neužkopiamą. Kad lengviau užkoptų, buvo naudojamasi erelių ir pl÷šriųjų žv÷rių
nagais. Juo žmogus turtingesnis, juo sunkiau būdavę ant kalno užkopti. Vargšai, lengvi kaip
plunksnel÷, lengviau užkopdavę. Pakaln÷j tūnojęs siaubūnas, Virūnu vadinamas, kuris nedor÷lius
nuo kalno vaikydavęs. Kalno viršūn÷je gyvenęs teisingumo dievas teis÷jas. Jis teisdavęs mirusius.
Už gerus darbus amžiną laimę teikęs, o nedor÷lius amžinomis kančiomis baudęs.

Šulin÷lis Šv. Kryžiaus bažnyčioje
Katalikų tik÷jimo daigai Vilniuje prad÷jo kaltis dar XIV šimtmečio pradžioje. Didysis Lietuvos
Kunigaikštis Gediminas, nors pats buvo stabmeldys, tačiau, nor÷damas miestui ramyb÷s,
parsigabeno į Vilnių kelis dominikonų ir pranciškonų vienuolius. Koks jų likimas — tikrų žinių
n÷ra.

Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui Algirdui viešpataujant, vyriausias jo patar÷jas ir karo vadas
Goštautas, pri÷męs katalikų tik÷jimą, parsikviet÷ į Vilnių 14 pranciškonų vienuolių. Pastatęs
savam sode nedidelį medinį vienuolyną, aptv÷r÷ jį aukšta medine tvora ir jame įkurdino
atvykusius vienuolius.
Naujieji apaštalai labai uoliai ÷m÷ skelbti Dievo žodį ir raginti stabmeldžius priimti krikščionybę.
Tuo suk÷l÷ prieš save stabmeldžių dvasininkų neapykantą. Šie, pasinaudoję Algirdo ir Goštauto
nebuvimu Vilniuje, 1345 metais sukiršino žmones prieš pranciškonus, įtikin÷dami juos, kad
pranciškonai yra priežastis maro, kuris tais metais siaut÷ Vilniuje, kad jie ker÷ją, nuodus tarp
žmonių s÷ją ir šulinius nuodiją. Įnirtę tamsuoliai puol÷ menkutį vienuolyną, išlauž÷ medinę tvorą
ir su÷m÷ septynis vienuolius, kurie, didžiausios baim÷s perimti, lauk÷ mirties. Su÷mę surišo,
nuved÷ į turgavietę ir toj vietoj, kur šiandien stovi miesto rotuš÷, nukirto jiems galvas. Kitiems
septyniems pavyko anksčiau pasprukti iš vienuolyno ir pasisl÷pti Antakalnio kalnuose. Tačiau ir
anie septyni greit buvo susekti, sugauti ir prie kryžių prikalti. Tris kryžius su prikaltais kankinių
kūnais pastat÷ ant Plikakalnio, o kitus keturis nuo stataus kranto į Vilnios upę parito. Algirdas,
sugrįžęs į Vilnių, kaltininkus už tai smarkiai nubaud÷.
Goštautas labai iškilmingai juos palaidojo ir ant bendro kapo savam sode pastat÷ nedidelę medinę
koplyt÷lę, o prie jos mūrinį stulpą su Nukryžiuotojo Kristaus statula*. Po kurio laiko prie statulos
ištryško nedidelis šulin÷lis, kurio vanduo nei daug÷jo, nei maž÷jo.
Kai 1543 m. Vilniaus vyskupas Holšanskis vietoj medin÷s koplyt÷l÷s pastat÷ mūrinę Šv.
Kryžiaus bažnyt÷lę, šulin÷lis atsidūr÷ bažnyčios viduj, dešin÷j pus÷j.
To šulin÷lio vandeniui žmon÷s teik÷ gydomųjų savybių, ypač akių ligoms.
* Manoma, kad garsus stebuklais kryžius, kuris dabar yra Bonifratrų Šv. Kryžiaus bažnyčios
didžiajame altoriuje, paimtas nuo Goštauto pastatyto paminklo nukankintiems pranciškonams.

Kryžius Katedros bažnyčioje
Šimtą dvidešimt metų Šventaragio sl÷ny stov÷jo rūstaus Perkūno — dievų ir žmonių karaliaus —
šventykla, prieš jojo statulą n÷ valand÷lei negęstanti rus÷jo šventoji ugnis, o požemiuose buvo
laikomos garbinamos gyvat÷s.
Bet štai didžiųjų Lietuvos kunigaikščių sostan atsis÷do Jogaila. Jis, pasikrikštijęs ir pasižad÷jęs
visą Lietuvą pakrikštyti, ved÷ lenkų karalaitę Jadvygą ir buvo išrinktas lenkų karalium. Ilgai
nelaukdamas su karaliene, didikais ir lenkais dvasininkais atvažiavo Vilniun ir ÷m÷si
stabmeldžius versti krikščionimis.
Kai minios žmonių Gnezno arkivyskupo Bodzento buvo pakrikštytos, imtasi visos stabmeldyb÷s
žym÷s naikinti.
Pirmoji griuvo Perkūno šventykla. Iškirsta šventasis alkas, sugriauta aukuras, altoriai ir sienos,
išmušta gyvat÷s ir žalčiai, dievaičių statulos sugurdinta ir Nery paskandinta. Paskutinis Kriv÷
Krivaitis Gintautas pasisl÷p÷ Kauno apylink÷se ir ten Okainiuose (?) baig÷ savo gyvenimo
dienas, apgail÷damas dievus, kuriems ligi pat mirties paliko ištikimas.
Nieko neliko iš senosios šventyklos, išskyrus požemius ir bokštą, iš kurio kriv÷s skelb÷ žmon÷ms
dievų valią. Nor÷ta, kad nieko neliktų, kas gal÷tų žmon÷ms priminti senuosius jų dievus.
Šventyklos griuv÷siuose, kur stov÷jo aukuras, pastatyta pergal÷s kryžius*, kurio neliet÷ net
statydami bažnyčią ant sugriautos šventyklos pamatų, ir tasai žmonijos atpirkimo simbolis paliko
vidury Katedros, kuri dieną ir naktį atvira stov÷jo. Anų laikų Katedra buvo visai nepanaši į

šiandieninę.
Neilgai, nes tik dvylika metų, tetv÷r÷ ta pirmoji Lietuvoje Jogailos statyta bažnyčia. 1399 metais
Vilniuje kilus dideliam gaisrui, ji visiškai sudeg÷. Tuomet Didysis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas su žmona Ona pastatydino toj pačioj vietoj daug gražesnę, puošnesnę gotikos stiliaus
bažnyčią su daugeliu bokštų bokštelių. Bet, statant bažnyčią, pamiršta pastatyti senoje vietoje
kryžius.
Vieną dieną atvyko iš provincijos senukas kunigas ilga žila barzda, maloniu pailgu veidu ir
papraš÷ kunigą oficialą, kuriuo tuo metu buvęs kunigas Valentas, kad jį apvedžiotų ir parodytų
naują bažnyčią. Steb÷josi puikiu jos vidaus įrengimu, turtingomis ir meniškai išraižytomis
lempomis ir žvakid÷mis ir susižav÷jo nepaprasta muzika, kuri buvo sudaryta iš vamzdžių, būgnų,
švilpukų, katilų ir kt. Atsisveikindamas su kunigu Valentu d÷kojo už patarnavimą ir pareišk÷
džiaugsmą, kad bažnyčia atnaujinta, bet kartu apgailestavo, kad pamiršta pastatyti senojoj vietoj
medinis kryžius — tas atminimo ženklas. N÷jo senelis kartu pavalgyti kuklių pusryčių, į kuriuos
kviet÷ kunigas Valentas, bet skubiai iš÷jo. Kunigas Valentas nekreip÷ d÷mesio į senelio žodžius ir
greit juos pamiršo.
Kelioms dienoms praslinkus Katedros bažnyčioj pamaldose dalyvavo vyskupas Mykolas ir,
klūpodamas puikiai drožtoj ir šilku dengtoj klaupykloj, karštai meld÷si. Ūmai ap÷m÷ jį didelis
nuovargis ir snaudulys. Negal÷damas atsispirti nuovargiui pasilenk÷ ir, pad÷jęs galvą ant
kumščių, užmigo. Vos sp÷jo sumerkti akis, tuojau pamat÷ prieš keliolika metų mirusį pirmąjį
vyskupą Andrių, kuris, keistos šviesos apšviestas, išneš÷ iš zakristijos didelį medinį kryžių,
pastat÷ senojoj vietoj ir dingo. Vyskupas Mykolas tuojau nubudo ir negal÷jo nusikratyti įspūdžio,
kurį jam padar÷ tasai nepaprastas sapnas. Kai pamaldoms pasibaigus vyskupas papasakojo savo
sapną susirinkusiems kunigams, kunigas Valentas prisimin÷ žodžius neseniai lankiusio Katedrą
senelio, kurio prieš tai niekas niekuomet nemat÷ ir nepažinojo. Iš vyskupo apibūdinimo jo
pirmtakas ir lankęsis Katedroje senelis kunigas buvęs vienas ir tas pats asmuo.
Kai apie tai sužinojo Didysis Kunigaikštis Vytautas, savo l÷šomis pastat÷ vidury Katedros
bažnyčios puikų šv. Kryžiaus altorių, brangiai jį įreng÷ ir įsak÷ viršuj pakabinti tamsų medinį
kryžių su nedidele, bet labai meniškai iš dramblio kaulo pjaustyta Nukryžiuotojo figūra, kurią
taip pat savo l÷šomis nupirko.
Toji Nukryžiuotojo figūra išliko per visus gaisrus, karus ir ligi šiol teb÷ra Katedros zakristijoje
prikalta prie medinio kryžiaus, kuris esti nešiojamas Didžiosios savait÷s procesijose.

* Šiandien ta vieta yra Katedroj prieš didįjį altorių, piliorių vidury.

Jasinskiai
Kryžiuočiai! . . Kryžiuočiai! . . Tasai baisus žodis išgąsčiu, nusiminimu ir pykčiu pripildydavo
kiekvieno lietuvio širdį. Kiek nelaimių nešdavo šaliai kiekvienas pasirodymas tų plienu
apsikausčiusių vienuolių, kurie ant savo apsiaustų nešiojo išsiūtą kryžių, širdy — veidmainybę,
pyktį ir godumą, o rankose — kardą, sumirkusį beginklių kūdikių, moterų ir senelių kraujuose.
Šie, neva Kristaus mokslą skelbią, ginkluoti ir puikyb÷s pilni apaštalai eidavo per Lietuvą sodybų
gaisrams šviečiant, nuo jųjų kardų mirštantiems dejuojant, ašaromis nuplautais takais motinų,
našlių ir našlaičių, kurių turtus išpl÷š÷, t÷vus, sūnus, brolius ir mieluosius bernelius sunkion
nelaisv÷n nusivar÷. Tų ginkluotų kryžiuočių pulkams per÷jus, Lietuvos kaimai ir miestai
griuv÷siais virsdavo, šimtai lavonų kelius nuklodavo ir medžius nukabindavo, o žydintis ir ramus
kraštas tyrais ir didžiuliais kapais virsdavo.
Tat nenuostabu, kad lietuviai visu savo širdies atvirumu nekęsdavo kryžiuočių, kad vos pirmam

gandui pasklidus apie jų brovimąsi į Lietuvą, vyrai kirvių ir iečių stverdavosi, o moterys
neįeinamuose miškuose ir tvirtose pilyse sl÷pdavosi.
Kai Vilnių pasiek÷ baisi žinia, kad kryžiuočiai per÷ję Nemuną į Lietuvą braunasi ir pakeliui mirtį
s÷ja visa naikindami, degindami, mieste kilo sąjūdis, kurio ir apsakyti negalima. Nepaprasta
skuba krauta į skrynias drabužiai, indai, brangenyb÷s ir sl÷pta požeminiuose urvuose, žem÷sna
kasta. Dieną ir naktį tvirtinta pilys, kuriose pasisl÷p÷ dalis miesto gyventojų su žmonomis,
vaikais ir turtu. Pataisyti prie krivių pilies aštriakuoliai, supilta aukštesni pylimai, pagilinta
grioviai. Į pilį privežta kiek tik galima maisto, ginklų, žodžiu, mieste ir pilyse kaip avily ūž÷,
viskas jud÷jo.
Baim÷ did÷jo — dienos slinko. Gi vieną naktį dangus nušvito kraujuota pašvaiste. Tai buvo
kryžiuočių pranašas, kurie, kraujo ir grobio trokšdami, į Vilnių skub÷jo. Ryto metą, šviesdami
baltais apsiaustais, ž÷rinčiais šarvais, povo plunksnomis pasipuošę, įgriuvo į miestą pirmosios
kryžiuočių dalys, ir bematant keliose jo vietose pūkštel÷jo į viršų geltona liepsna ir juodų dūmų
stulpai pakilo į dangų. Pasigirdo baisus klyksmas velkamų iš pasisl÷pimo vietų moterų, vaikų ir
senelių, kuriuos kilnūs riteriai kardais kapojo, ietimis varst÷, ant medžių ir stulpų karst÷ ir jų
kančiomis g÷r÷josi. Nei baim÷s perimti beginklių aukų maldavimai, nei pl÷šiamų nuo motinų
krūčių kūdikių klyksmas nesujaudino užgrūdintų kryžiuočių akmeninių širdžių.
Atlikę baisias skerdynes, kryžiuočiai su savo gurguol÷mis apsistojo ant Sm÷lių* ties švč. Panel÷s
bažnyčia ir ÷m÷ pl÷šti pačią bažnyčią, pirmiau išžudę vienuolius. Ligi pusiaunakčio truko
laukin÷s orgijos ir paleistuvavimas. Rytojaus dieną visu smarkumu puol÷ krivių pilį, manydami,
kaipo medinę, greit paimsią. Bet drąsi įgula tinkamai sutiko neprašytus svečius. Didžiausi rąstai
ir akmenys griuvo ant kryžiuočių, trupindami galvas ir krūtines, verdąs vanduo ir degutas
srov÷mis pasipyl÷ nuo aukštų tvorų ir pylimų, akmenin÷s kulkos lietum lijo, sutaršk÷jo visi
ginklai, pakilo vylyčių debesys ir, bematant, kryžiuočių lavonais nuklojo visą aplinkumą,
griovius ir perkasus užmuštais ir sužeistais sulygino. Kryžiuočiai nesitik÷jo tokio atkaklaus
pasipriešinimo ir, matydami pilies nepaimsią, netvarkingai pasitrauk÷ į savo stovyklas. Rytojaus
ir tolesn÷mis dienomis puolimą pakartojo, bet visuomet su vienodomis pasekm÷mis. Nutar÷
priversti pilį badu pasiduoti. Už÷m÷ Plikakalnį (dabar Trijų Kryžių kalnas) ir ten nuskyr÷ vietą
vyriausiajam štabui. Puošnioj palapin÷j apsigyveno pats ordino magistras, kitas už÷m÷ komtūrai
ir vyresnyb÷, visų vyriausios j÷gos pasiliko senojoj vietoj prie bažnyčios.

Jasinskis šoko į palapinę, ir magistras nesuskubo nei amtelti, kai Jasinskis stv÷r÷ jį, užkimšo
koserę, surišo ir užmet÷ ant arklio. Tai įvyko taip greitai, kad stovykloj niekas nepasteb÷jo
pagrobimo, juo labiau, kad įeita į palapinę buvo iš stačiosios pus÷s, kuria drąsuolis ant kalno
užsikarietojo.
Šimtąkart sunkiau buvo nuo kalno nusikarietoti, nes ir arklys dvigubą sunkumą tur÷jo vilkti, ir
stovykloj kas valandą gal÷jo pasteb÷ti magistro pagrobimą. Bet drąsūs visuomet laimi! . . Ir
Jasinskis, nors ne be pavojaus, laimingai nugal÷jo visas kliūtis ir pakaln÷j atsidūr÷. Tą pačią
valandą ant kalno kilo suirut÷ ir triukšmas. Vienas knechtų apsižiūr÷jo, kai Jasinskis jau buvo už
Vilnios. Permestą per arklį belaisvį pažino esant magistrą. Sub÷go kryžiuočiai ant kalno krašto
neįmanydami ką veikti, nes iš baim÷s ir ginklus pamiršo nustverti, kad drąsuolį nubausti gal÷tų.
Troško iš pasiutimo žiūr÷dami, kaip neapkenčiamas lietuvis jų vadą velka.
Pily džiaugsmui ir nusisteb÷jimui galo nebuvo, kai ant uždususio ir putoto arklio pasirod÷
Jasinskis ir po tvirtov÷s vado kojomis nudr÷b÷ savo grobį, kuriame bematant pažinta pusiau
užtroškęs, skausmo, g÷dos ir pykčio iškraipytu veidu kryžiuočių vadas.
Žinia apie vado pagrobimą žaibo greitumu apl÷k÷ visus kryžiuočius. Kilo neramumai ir suirut÷.
Lietuviai tuo pasinaudojo ir, iš÷ję iš pilies, smarkiai kryžiuočius apkūl÷. Ypač kliuvo stovintiems
prie bažnyčios.
Kryžiuočiai prad÷jo derybas trokšdami atgauti magistrą iš nelaisv÷s. Pilies vadas pareikalavo, kad
kryžiuočiai tuojau išsinešdintų iš Vilniaus ir visos Lietuvos ir grąžintų lietuvių belaisvius ir grobį.
Tik tomis sąlygomis sutiko grąžinti jiems vadą. Bet žinodamas, kad „kilnūs" riteriai nelabai pratę
laikyti duotąjį žodį, pareišk÷, kad tik tada paleisiąs jų magistrą, kai jie atsidurs už Lietuvos sienų.
Norom nenorom tur÷jo kryžiuočiai pasiduoti tokioms griežtoms sąlygoms ir nešti kudašių iš
Lietuvos žad÷dami savo širdy ateity atkeršyti. Rytojaus dieną jie paliko Vilnių. Nevyko tačiau
jiems, nes germ÷se lauk÷ jų pasiruošę žemaičiai, ir bemaž visus išklojo. Į Prūsus grįžo tik
likučiai, kur po kai kurio laiko grįžo ir aplaužytais ragais jų vadas.
Jasinskis už didvyrišką žygį buvo pakeltas į bajorų luomą, padovanota jam pats Plikakalnis ir
daug žem÷s Vilniaus apylink÷se su kitais septyniais Antakalnio kalnais, kuriuos v÷liau jo ainiai
paved÷ katedros kapitulai. Kapitula ir šiandien juos tebevaldo ir yra vadinami „Jasinskiu
Altarija".
Tokia esanti pradžia Lietuvos bajorų Jasinskiu gimin÷s, kurie v÷lesniais laikais, kaip ir kiti
Lietuvos bajorai, pasidav÷ lenkų įtakai ir šiandien n÷ vienas jų nemoka savo t÷vų kalbos ir
vergauja svetimiems.
Užrašyta B. Paprockio, M. Strijkovskio, J. Kraševskio ir T. Narbuto

* Dabar Pranciškonų bažnyčia prie Trakų gatv÷s

Šv. Onos bažnyčia*
Anais laikais Minske gyveno garsus mūrininkas Vaitiekus. Jis buvo jau nebejaunas. Tur÷jo
vienturtę dukrelę, kurią išleido už dailaus bernelio Jono, savo mokinio. Jonas buvo labai darbštus
ir troško kuo daugiausia išmokti. Jis ne kartą gird÷jo nuo žmonių, kad Vakarų Europoje esama
meistrų mūrininkų, kurie sugebą pastatyti tokių bažnyčių ir rūmų apie kokius senis Vaitiekus ir
supratimo neturi. Taigi, vieną dieną Jonas nutar÷ vykti į svetimus kraštus ir ten pas garsiuosius
meisterius mokytis mūrininkauti. Senis Vaitiekus įvairiausiais būdais įkalbin÷jo žentą nevykti į
svetimą šalį, įrodin÷damas, kad svetimtaučiai jo geriau neišmokys, kaip jis, Vaitiekus, išmokyti

gali. Jauna žmona taip pat maldavo jos neapleisti. Tačiau nei senio įrodin÷jimai, nei meilūs
žmonos žodžiai neįsteng÷ sulaikyti Jono nuo jo sumanymo.
Palikęs žmoną uošvio globoj, Jonas paliko gimtąją šalį ir pasileido į nežinomus kraštus. Aplank÷
daug valstybių, mat÷ įvairiausių bažnyčių ir rūmų, kurių grožiu ir dydžiu atsig÷r÷ti negal÷jo.
Galiausiai susitar÷ su vienu garsiu kryžiuočių mūrininku, kurio kūriniai visus stebino, ir pasiliko
pas jį mokiniu ir pad÷j÷ju.
Kelis metus apie Joną niekas n÷ žodžio negird÷jo.
Tuo tarpu pamaldi kunigaikštien÷ Ona didesnei Dievo garbei suman÷ pastatyti Vilniuje naują
bažnyčią. Kunigaikštien÷ geid÷, kad bažnyčia būtų visų gražiausia, tod÷l ir geriausio mūrininko
ieškojo. Žinovai nurod÷ senį Vaitiekų, kaipo geriausią visam krašte meisterį. Jam kunigaikštien÷
kaip tik paved÷ naują bažnyčią statyti.
Netrukus Vaitiekus su dukteria persikraust÷ į Vilnių ir prad÷jo statybą. Pad÷jo pamatus ir ÷m÷
statyti sienas, kurios augo gana greitai ir bematant pasiek÷ poros sieksnių aukščio. Vaitiekus
gyr÷si sukursiąs tokį kūrinį, kokio niekas n÷ra sukūręs, ir džiaug÷si, kad jo, kaipo mūrininko,
vardas visais amžiais gars÷siąs.
Vieną vakarą senis mūrininkas s÷d÷jo savo bute netoli prad÷tos statyti bažnyčios ir lauž÷ galvą
planais. Maryt÷, paskendusi liūdnose mintyse, siuvo kažkokį drabuž÷lį, kartkarčiais šluostydama
ašaras, kurios temd÷ jos žydrias akeles. Mintimi ieškojo savo mylimo Jonelio, d÷l kurio be galo
nerimavo, nes jau daugiau kaip metai praslinko nuo to laiko, kai vienas keleivis atneš÷ jai nuo
vyro pasveikinimą ir žinią, kad sveikas esąs, ją mylįs, dirbąs ir stropiai mokąsis.
Ir kai senis darbe, o Maryt÷ svajose paskendę buvo, kieme pasigirdo smarkūs žingsniai. Po valand÷l÷s subeld÷ į duris. Maryt÷ pakilo, prib÷go prie durų, jas atidar÷ ir džiaugsmo perimta puol÷
vyro gl÷bin. Pakilo ir senis Vaitiekus ir nuoširdžiai pasveikino žentą. Kai numalšino pirmąjį alkį
ir Maryt÷ pastat÷ ant stalo taureles su lietuviškuoju midum, Jonas ÷m÷ pasakoti, kur buvojo, ką
mat÷ ir ko mok÷s svetur. Senis pasityčiodamas nusijuok÷ ir galiausiai tar÷:
— Daug žemių aplankei, daug matei ir, manau, neleidai laiko veltui, tai tuo geriau gal÷si įvertinti
mano kūrinį, kurį aš prad÷jau kurti. Įvairūs italų, olandų ir kryžiuočių statyti rūmai prieš manąjį
atrodys tau menkom pašiūr÷m. Rytoj parodysiu tau planus ir pačią statybą, kurią jau gerokai
pastūm÷jau pirmyn. Įsitikinsi, kad Vaitiekus, nors senas, tačiau daugiau vertas, nei visi tavieji
meistrai, kuriuos taip giri!
Rytojaus dieną abu nu÷jo prie statybos. Jonas tik÷josi iš tikrųjų pamatyti kažką nepaprasta, juo
labiau, kad Vaitiekus nesiliov÷ gyręs ir didžiavęsis savo darbų sumanumu. Jonas labai nustebo,
pamatęs išvestas sunkias, poros sieksnių aukščio sienas, be jokių atbrailų ir pagražinimų. Išorin÷s
durys buvo nedailios ir nepritiko projektuojamai visumai. Negal÷jo pasl÷pti įspūdžio, kurį jam
padar÷ išgirtas „kūrinys" ir įkyrus uošvio klausimas, ar labai sužav÷tas jo darbu, švelniai atsak÷:
— Ne, t÷ve, ne to tik÷jaus. Aš kitaip statyčiau. Tai, ką regiu, yra per sunku, netinkama ir vienas
dalykas su kitu nesuderinta... Aš daryčiau lengvutį, vaiskų žaislelį. Mano atbrailos būtų iš
karbinių nuaustos, o bokšteliai į dangų stiebtųsi.
Čia ÷m÷ rodyti visus trūkumus, kuriuos tik pasteb÷jo, ir garsiai svajoti, kaip jis tai visa padarytų.
Vaitiekus pastiro iš pykčio, negal÷damas įsivaizduoti, kaip gali drįsti kas nors peikti tai, ką jis
didžiausiu kūriniu laiko. Klaus÷ žento suraukęs žilus antakius ir sučiaupęs lūpas. Galiausiai
prapliupo ilgai laikytu pykčiu:

sukurti, nei Vaitiekus! Už tai tave reikia visam gyvenimui pamokyti! . . Klausyk!— čia nustv÷rę
žentą už peties,— pavedu tau tą statybą. Tęsk ją toliau pagal savo skonį, bet atmink, įžūlus
drąsuoli, kai išvesi šleivas sienas ir kreivus stulpus, kai negausi rodos su skliautais ir ant kelių
atsiklaupęs maldausi mane, kad tau patarčiau, senis Vaitiekus atstums tave ir juoksis iš g÷dos,
kurios tu prisprogsi, ir iš negarb÷s, kuri nukris ant tavo galvos. Einu! .. Nematysite manęs, kol
pabaigsi šią statybą.
Veltui Jonas ir išsigandusi Maryt÷ stabd÷ senį, veltui meiliais žodžiais maldavo, kad pasiliktų ir
tęstų bažnyčios statybą, įžeistas senis nei klausyti nenor÷jo. Ištrūkęs iš vaikų senis, beregint,
dingo siauroj gatvel÷j ir greit apleido Vilnių.
Noroms nenoroms Jonas tur÷jo imtis darbo. Pasišvent÷ jam visu savo jaunyst÷s karštumu.
Džiaug÷si, kad plytoj ir akmeny gali įkūnyti savo svajas. Nesugriov÷ senio Vaitiekaus statytų
sienų, bet ant jų, kaip ant pamatų, ÷m÷ pinti lankus, lainus, lengvus stulpelius ir atbrailas.
Galiausiai apvainikavo visą statybą trimis permatomais bokšteliais, kurie, rodos, skriste skrenda į
dangų.
Daugiau kaip metus truko statyba ir per tą visą laiką senis Vaitiekus n÷ akių neparod÷ ir jokios
žinios apie save nedav÷, tartum jo gyvųjų tarpe nebūtų. Vieną vakarą visai netik÷tai senis atsirado
vaikų bute. Buvo labai atsimainęs, pasenęs, susikūprinęs. Matyt, suduotas jo puikybei smūgis ne
menkai jį grauž÷ ir kankino. Šaltai pasisveikinęs su Jonu ir Maryte ir vos mestel÷jęs žvilgsnį į
pakištą jam kelių m÷nesių anūkę, paniuręs s÷dosi prie stalo ir pašiepiamu balsu paklaus÷ Joną:
— Tai ką, ženteli, gird÷jau bažnyčios statybą baigiąs? At÷jau pamatyti ją ir nubausti tave už
įžūlumą. Įsivaizduoju, kaip atrodo tavo kūrinys. Vesk parodyti!
— T÷ve,— švelniai tar÷ Jonas, spausdamas senio delną,— dabar naktis, sunku tau bus ką nors
įžiūr÷ti. Rytoj anksti nuims pastolius ir tuomet pamatysi, kad tavo žentas yra vertas tavęs.
— Vesk mane tuojau. Dabar pilnatis ir visai pakanka šviesos, kad įgudusi mano akis pasteb÷tų
visus trūkumus ir tavo riktus. Eime!
Jonas nesispyr÷, pa÷m÷ tik apsiaustą ir žibintuvą ir nudrož÷ paskui uošvį. Maryt÷, kažkokio
nerimo graužiama, pa÷musi ant rankų užmigdytą kūdikį, nusek÷ paskui juos. M÷nulis pasisl÷p÷
po debesim, ir pasidar÷ tamsu. öjo skubiai, žodžio netardami. Dangaus m÷lyn÷j juodais bruožais
pasireišk÷ pastolių šeš÷liai. Vaitiekus pri÷jęs, skubiais, nervingais žingsniais kop÷ jais aukštyn, o
paskui jį tyl÷damas sek÷ Jonas. Maryt÷ pasiliko aikštel÷j prieš bažnyčią ir neramiai sek÷ dvi
kaskart aukštyn kopiančias žmogystas. . .
M÷nulis išlindo iš po debesų ir švelnia šviesa apliejo bažnyčią, pastolius ir dvi kopiančias jais
žmogystas. Vaitiekus, nei žodžio netardamas slinko aukštyn, kartkart÷mis sustodavo ir atidžiai
apžiūrin÷jo mūrą. Jo veidas vis labiau niauk÷si ir blyško, o akyse siaut÷ nustebimas ir laukinis
pyktis. Kai užsikarietojo ant paties viršaus ir prieš jų akis šviesiam dangaus dugne pasirod÷
permatomas, tarytum ne iš plytų, bet iš plonų vytelių padarytas bokštelis, senis pasviro ir
nervingai nusistv÷r÷ pastolių stulpo. Išblyško kaip lavonas, o akys baisiu pykčiu deg÷.
— Ha,— sušnypšt÷ per dantis,— sutv÷rei nepaprastą kūrinį! Garsusis Vaitiekus tik mokinys prieš
tave! Turbūt, velnias tau pad÷jo. Lai gelbsti jis tave ir dabar!
Tuos žodžius taręs senis iš visų j÷gų smog÷ kumščia žentui į krūtinę. Jonas pasviro, išsk÷t÷
rankas ir krito nuo pat viršaus žemyn, bet bekrisdamas nusitv÷r÷ už išsikišusios lentos ir paliko
kaboti ore. Maryt÷ beveik be nuovokos šoko pirmyn, šaukdama:
— Joneli mano! . . Joneli mano! . . T÷ve, ką padarei?! . . D÷l Dievo švento, gelb÷k jį!

Bet Vaitiekus, siusdamas iš pykčio, pagrieb÷ gulinčią prie jo kojų plytą ir smog÷ Jonui į galvą.
Šis paleido lentą ir perskelta galva nudribo prie Maryt÷s kojų.

* Kaip visos bemaž gotiško stiliaus bažnyčios Europoje yra susiję su įvairiais keistais
padavimais, taip lygiai ir puikiausioji mūsų krašte Šv. Onos bažnyčia Vilniuje turi savo
padavimą, kurį pateikiame. O iš tikrųjų Šv. Onos bažnyčia buvo pastatyta Didžiosios
Kunigaikštien÷s Onos, Vytauto Didžiojo žmonos rūpesčiu 1392—1395 m. Ją pastat÷ garsus
kryžiuočių mūrininkas Jonas Puhrbachas iš Malburgo. Manoma, kad padavimas susidaręs d÷l to,
kad žemutin÷ bažnyčios dalis yra be jokių pagražinimų, o aukščiau eina puikūs iš plytų daryti
lankai ir atbrailos, taip pat trys laibi, aukštyn besistiepią, tarytum iš pynučių supinti, bokšteliai.

Vyskupas Vaitiekus Taboras
Nuo pat ankstyvo ryto prieš vyskupo rūmus stoviniavo būreliai žmonių; vieni ateidavo, kiti,
nugirdę šiokių tokių žinių, palikdavo aikštelę ir pamažu trauk÷ tolyn, su skausmo ir liūdesio
išraiška veiduose. Kad ir gana daug susirinkdavo žmonių, čia, vis d÷lto, viešpatavo tyla. Niekas
nedrįso žodžio garsiau pratarti. Prie vartų stov÷jo du sargybiniai, kurie saugojo į÷jimą į vidų. Kai
iš rūmų išeidavo koks nors kunigas ar klierikas, prie vartų stovį vyrai ir moterys spaud÷si prie jo,
kad šį tą patirtų. Mat auštant pasklido po Vilnių žinia, kad vyskupas Vaitiekus Taboras*, visų
labai gerbiamas ir mylimas, sunkios ligos suspaustas, kovoja su mirtimi.
Vyskupo rūmuose buvo daugyb÷ kunigų, pralotų, bajorų ir mirštančio draugų. Retkarčiais
ateidavo karaliaus pasiuntinys pasiteirauti apie vyskupo sveikatą.
Apypiete vyskupas atliko išpažintį, pri÷m÷ šv. Sakramentus ir, įsakęs aprengti jį vienuolio abitu,
minkštoj plačioj k÷d÷j ramiai lauk÷ mirties.
Visas ganytojo gyvenimas buvo nenutraukiama virtin÷ aukų ir pasišventimų. Sau nieko netroško,
gyveno kukliai ir uoliai tarnavo Bažnyčiai, T÷vynei ir Kristaus jam pavestai kaimenei. Nei vienas
elgeta nenueidavo nuo vyskupo rūmų be pagalbos, nei vienas, kuris kent÷, neatsitraukdavo be
patarimo ir suraminimo. O kiek našlių globojo, kiek našlaičių priglaud÷ ir išaukl÷jo, tai žinojo tik
Dievas, pats vyskupas ir jo kapelionas. Seime jo nuomon÷ visuomet buvo branginama, o lenkų
karaliai Aleksandras ir Zigmantas dažnai klausdavo to išmintingo ir dievobaimingo vyskupo
patarimų.
Tačiau didžiausias vyskupo nuopelnas buvo Vilniaus aptv÷rimas mūrine siena. Gedimino
miestas, pirmiau aptvertas tik medine tvora, ne kartą skaudžiai nuo priešų nukent÷jo. Driokojo jį
kryžiuočiai, totoriai, Maskvos carų kariuomen÷ ir kai kurie lietuvių kunigaikščiai savitarpio
karuose. Pati pilis ant Taurakalnio, iš visų pusių Neries ir Vilnios vagomis apjuosta, buvo bemaž
neprieinama, bet miestas, menka tvorpalaike aptvertas, stov÷jo visai beginklis, juo labiau, kad
gyventojai ne visuomet sugeb÷jo tinkamai priešus atremti ir apginti savo sodybas.
Vyskupas Taboras, apgailestaudamas nelaimes, kokių Vilnius tiek daug kartų patyr÷, pasiryžo
apsaugoti miestą, juo labiau, kad kaip tik tuo laiku Lietuvoje siaut÷ totorių gaujos, ir pačiam
Vilniui gr÷s÷ pavojus. Jis įrod÷ karaliui ir miesto magistrui miesto sustiprinimo reikalą.
Išrūpino iš karaliaus įsakymą, kuriuo kiekvienas pilietis prival÷jo savo žem÷je statyti mūro sieną.
Už tai vieniems metams buvo atleisti nuo karo tarnybos ir visokių mokesčių. Kai kitais metais
totoriai, išpustiję Minsko ir Slucko apylinkes, rod÷si į Vilnių besuką, gyventojai visomis
išgal÷mis ÷m÷si sienas sparčiai statyti, pačiam vyskupui prižiūrint. Senyvas ganytojas
iškilmingos procesijos priešaky, daugybei dvasininkų ir didikų dalyvaujant, ap÷jo visą miestą,
šventindamas tas vietas, kuriose tur÷jo būti statomi vartai.

Po iškilmingos procesijos vyskupo l÷šomis visiems darbininkams buvo iškelta puota. Po puotos
prad÷ta darbas. Ne tik miestel÷nai, moterys ir vaikai, bet ir bajorai, didikai ir kunigai nešiojo
statybos medžiagas. Kiekvienas jaut÷ pareigą ir troško bent plytele prisid÷ti prie darbo, taigi
mūras augte augo. Tačiau miesto magistratas netur÷jo tiek l÷šų, kad gal÷tų pakelti visas tokio
didelio darbo išlaidas. Matydamas tai vyskupas nepagail÷jo savo santaupų. Taip pat tam reikalui
atidav÷ visas pajamas iš nekilnojamo turto, dav÷ savų darbininkų ir visiems darbininkams maistą.
Didel÷s tai tur÷jo būti išlaidos, tačiau dievotas vyskupas, d÷l savo kuklumo, kai jau mūras buvo
pastatytas, sudegino visas knygas ir sąskaitas, kad niekas niekados nežinotų, kiek pinigo tam
reikalui paklojo.
Ir v÷l iškilminga procesija pamažu slinko ką tik pastatyto mūro pasieniu. Ją ved÷ vyskupas
Taboras iškilmingai pasipuošęs, visos kapitulos lydimas. Paskui jį ÷jo karalius Zigmantas, bajorai
ir didikai. Procesijoje dalyvavo visi dvasininkai, kariuomen÷, draugijos, visuomen÷s organizacijos su v÷liavomis ir nesuskaitomos žmonių minios, šventadieniškai pasipuošusios. Namai
buvo papuošti žolynais ir g÷l÷mis, o languose kabojo brangūs kilimai ir kaurai. Varpų garsai
aid÷jo ore, ir, atsimušę į puikiuosius Vilniaus kalnus, dingdavo tolumoj. Gaud÷ kanuol÷s ir
taršk÷jo šautuvai. Retkarčiais sukr÷sdavo orą didžiosios Vytauto kanuol÷s šūviai, kuri buvo
pastatyta netoli rusų cerkv÷s prie Didžiosios gatv÷s. Amžiaus palenkto vyskupo veide spind÷jo
laim÷s ir džiaugsmo šviesa. Prie kiekvienų penkerių vartų vyskupas klaupdavo ant kelių ir
d÷kodavo Aukščiausiam, kad leido jam atlikti tokį didelį darbą. Iš tų penkerių vartų pasiliko ligi
šiol tik vieni ir pagars÷jo visam katalikiškam pasauly. Tai Medininkų, arba Aušros vartai su
stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu. Darbštaus vyskupo gyvenimo dienos baig÷si.
Ganytojas ramiai lauk÷ mirties ir sak÷ paskutinį pamokslą prie jo esantiems draugams, kunigams
ir kapitulai. Kaip tik tuo pat metu į÷jo ir karaliaus pasiuntiniai, ir miesto atstovai su burmistru
priešaky.
Pamatę mirštantį geradarį, visi suklaup÷, o burmistras, drebančiu iš susijaudinimo balsu d÷kojo
karaliaus ir miesto vardu už visas labdarybes, kurių Vilnius per vyskupą patyr÷, ir praš÷, kad
leistų amžinam jo atminimui pastatyti paminklą mūre, kuriuo jo rūpesčiu buvo aptvertas Vilnius.
Nesutiko su tuo be galo kuklus senelis ir, d÷kodamas už gerus norus, tar÷:
— Geriausias man paminklas bus pats mūras, jei jis bus patvarus. Jūs ir jūsų ainiai saugokite jį
nuo priešų ir saugokite, kad griuv÷siais nepavirstų. Prašau ir reikalauju, kad tam, kas pirmas, man
mirus, įeis į miestą pro Medininkų vartus, iš mano santaupų būtų sumok÷ta 30 auksinų. . .
Tą pačią naktį gedulingi visų Vilniaus bažnyčių varpų garsai praneš÷ miestui, kad mir÷ vyskupas
Vaitiekus Taboras.
Saulei tekant, kai tik atidar÷ vartus, stovį sargyboje prie Medininkų vartų miesto samdiniai iš tolo
pamat÷ besivelkantį elgetą, kuris kūjokais pasiramsčiuodamas ÷jo iš Medininkų į miestą. Vos tik
į÷jo į vartus, tuoj jį sargybiniai sulaik÷. Senis išsigando, klaus÷ sargybinių, už ką jį su÷m÷,
teisinosi nekaltas esąs. Bet šie, nieko nepaisydami, nutemp÷ senį į miesto rotušę. Tenai vienas
tarnybininkas paskait÷ jam paskutinę vyskupo valią ir, surašęs aktą, išmok÷jo 30 auksinų. . .
Tas elgeta buvo bajoras Martynas Studinskas. Prieš keletą metų nuo skersv÷jo jam suparaližavo
kojas. Veltui ieškojo pagalbos pas įvairiausius gydytojus. Nieko nepad÷jo taip pat nei jokie
ker÷tojai, burtininkai ir kt., į kuriuos taip pat ne kartą kreip÷si. Liga n÷ kiek nemaž÷jo, kad ir
bemaž visą savo turtą išeikvojo, ir iš kadaise turtingo bajoro paliko elgeta. Išgirdo, kad Ašmenoj
gyvena vienas kunigas pranciškonas, kuris labai s÷kmingai gydo įvairias ligas. Studinskas
išpardav÷ savo turto likučius ir nuvyko į Ašmeną. Bet ir šį kartą smarkiai apsivyl÷. Kelias
savaites pagydęs, vienuolis pareišk÷, kad nieku būdu medicina jo nepagydys, ir tiktai stebuklingai
galįs jis pasveikti. Tuomet vargšas ligonis pasiryžo vykti į Čenstakavą prie stebuklingojo Dievo
Motinos paveikslo maldauti sveikatos. Pasisamd÷ vežim÷lį ir vakare išvyko iš Ašmenos.
Pusiaukel÷j į Vilnių užpuol÷ jį pl÷šikai. Užmuš÷ vež÷ją, smarkiai apkūl÷ patį Studinską ir, at÷mę

iš jo likusius pinigus, paliko miške be jokios pagalbos. Tuo būdu Studinskas paliko gryniausias
elgeta ir, kūjokais pasiramsčiuodamas, vilkosi į Vilnių, visai nenumanydamas, kas jo tenai laukia.
Taip netik÷tai gavęs pinigų, Studinskas pirmiausia ÷jo pad÷koti savo geradariui ir pasimelsti prie
jo lavono.
Vyskupų rūmuose ant pakilumos, aptiestos juoda gelumbe, ils÷josi amžinu miegu užsnūdęs
vyskupas Taboras, apr÷dytas arnotu ir mitra.
Prie parengto altoriaus kunigai vienas po kito laik÷ šv. Mišias, o minios raudančių žmonių, nei
vilnys, plauk÷ per gedulingą salę.
Studinskas, į÷jęs į salę, ÷m÷ karštai melstis, o kai v÷liau pri÷jo arčiau pabučiuoti mirusiojo ranką,
jam rod÷si, kad nuo išsiūtų ant vyskupo pirštinaičių auksinių kryžių muša nepaprasta šviesa.
Kartu pajuto visam kūne kažkokį keistą nusilpimą, karštį ir, tartum, srov÷ per÷jo per pečius ir
visas panages. Manydamas, kad tai troškus oras jį taip nusilpnino, iš÷jo į prieangį, atsis÷do ir
bematant tenai užmigo.
Pažadino jį stovįs sargyboje tarnas. Gerokai jį išplūdo ir nuleido laiptais žemyn. Studinskas, kaip
kūlys, atsidūr÷ apačioj. Dar neatsikvoš÷jęs ir išsigandęs Studinskas, pamiršęs kūjokus, šoko b÷gti,
tarytum sveikas būtų.
Pajutęs, kad iš tikrųjų yra sveikas, Studinskas nu÷jo į kapitulą ir tenai suraš÷ aktą apie įvykusį
stebuklą. Prie akto prikerg÷ Ašmenos kunigo liudijimą, kad jo liga iš tikrųjų buvusi nepagydoma.
Pasveikęs Studinskas apsigyveno Vilniuje ir iš gautų vyskupo auksinų prad÷jo prekybą. Prekyba
jam taip gerai vykusi, kad bematant iš vargšo elgetos tapo turtingu pirkliu. Jam taip puikiai viskas
sek÷si, kad kiti asmenys, prad÷dami kokį nors reikalą, kviesdavęsi Studinską į bendrovę,
mok÷dami jam didelius pinigus vien už dalyvavimą bendrov÷je, nes žinojo, kad kiekviena įmon÷,
prie kurios tik prisid÷davo Studinskas, puikiausiai veš÷jo ir duodavo dideliausią pelną.
Stebuklui pamin÷ti Studinskas liepęs nuliedinti iš gryno sidabro didelę lentą ir įrašyti joje įvykusį
stebuklą. Tą lentą pakabino Vilniaus katedroje Švenčiausios Panel÷s Dangun ömimo koplyt÷l÷je.
XVII amžiuje, kai lenkų iždas buvo tuščias ir nebuvo kuo sumok÷ti nerimaujančiai kariuomenei,
katedros bažnyčia buvo apipl÷šta, ir tuo pat metu dingusi ir toji sidabrin÷ lenta.
Užrašyta Kojelavičiaus, kun. Naramovskio ir T. Narbuto

* Vyskupas Vaitiekus Taboras buvo tikras lietuvis, be galo myl÷jo Lietuvą ir Vilnių ir visomis
išgal÷mis rūpinosi krašto reikalais, gindamas jį nuo besiveržiančių tuomet Lietuvon lenkų šl÷ktų,
saugojo lietuvių teises ir gyn÷ lietuvius nuo nutautimo.

Trirankis Švento Kazimiero paveikslas
Vilniaus katedros bažnyčios Šv. Kazimiero koplyčioje po jo karstu ant paties altoriaus yra keistas
to šventojo trirankis paveikslas. Šv. Kazimieras su kunigaikščio mitra ir skaisčiai raudonu rūbu,
dviejose dešin÷se rankose laiko leliją, o kair÷je — rožančių. Paveikslas yra labai senas. Tai
matyti iš užrašo po sidabriniu rūbu, kuris rodo, kad 1594 m. paveikslas buvęs atnaujintas.
Tasai paveikslas surištas su tokiu padavimu: Vilniuje gyvenęs artistas tapytojas, kuris ypatingai
garbino šventąjį karalaitį. Prie jo karsto tapytojas ne kartą patyr÷ įvairiausių malonių. Kai 1521
m. popiežius Leonas X karalaitį Kazimierą įraš÷ į palaimintųjų eilę, tada anas tapytojas suman÷

nupiešti jo paveikslą. Kai jau paveikslas buvęs baigtas, menininkas pasteb÷jęs, kad dešinioji
ranka per daug atlenkta į šalį, nedailiai atrodo ir yra per ilga. Užtep÷ ją kitokiais dažais ir jos
vietoj nupieš÷ kitą, per alkūnę sulenktą ranką. Bet iš po dažų v÷l išlindo anksčiau nupiešta ranka.
Menininkas dar kelis kartus m÷gino tą ranką užtepti, bet veltui — kiekvienu kartu ranka aiškiai
išlįsdavo iš po dažų. Tuomet menininkas užtep÷ sulenktą per alkūnę ranką, bet ir ta išlindo.
Palaikęs tai stebuklu, menininkas pamet÷ sumanymą užtepti kurią nors ranką ir tokį trirankį
paveikslą paaukojo katedros bažnyčiai.
Pirmiau tasai paveikslas puoš÷ Šv. Kazimiero karstą karališkos koplyčios požemiuose, o kai
v÷liau šventojo Lietuvos Glob÷jo kūnas buvo perneštas į šiandieninę koplyčią, paveikslas pad÷tas
ant altoriaus po sidabriniu karstu.

Barboros šm÷kla*
1551 metų geguž÷s m÷n. 8 dieną per pačią apypietę karalien÷ Barbora stingstančiomis rankomis
apkabino savo vyro karališkąjį kaklą ir pam÷lynavusias savo lūpas prispaudusi prie jo lūpų
Dievui dūšią atidav÷.
Žygimanto Augusto sielvartui nebuvo galo. Kaip pirmiau nei žingsnio neatsitraukdavo nuo
sergančios žmonos lovos, taip dabar negalima buvo atitraukti jo nuo jos lavono.
Vykdydamas paskutinę žmonos valią, karalius nutar÷ Barboros kūną į Vilnių pervežti. Mat,
nenor÷jo, kad Krokuva liktų amžino jos poilsio vieta, nes, kaip pats pareišk÷: „kadangi Jos
Karališkajai Didybei gyvai esant kai kurie nenor÷jo būti nuoširdūs, tai ir po mirties tegul jos nei
nemato, nei neturi".
Ilgai truko gedulinga kelion÷. Karalius, neatsitraukdamas nuo vežimo, kuriuo buvo vežamas
karstas su karalien÷s palaikais, čia pat paskui jojo raitas, o kai tik gedulinga eisena artindavosi
prie kokio nors miesto ar kaimo, karalius nulipdavo nuo arklio ir eidavo p÷sčias. Prieš Vilnių
sutiko juos procesija su vyskupu priešaky. Pravirko graudūs varpai visų Vilniaus bažnyčių
bokštuose. Minios žmonių apgul÷ gatves. Pilies rūmų kambariai, katedra ir keturios bažnyčios,
kuriose buvo laikomos gedulingos pamaldos, buvo aptrauktos gedulo šydu.
Sausakimšai prisikimšusioje katedros bažnyčioje įvyko gedulingos pamaldos ir po pamaldų
Barboros kūnas buvo palaidotas karališkosios koplyčios požemiuose (dabar Svč. Panel÷s Nekalto
Prasid÷jimo koplyčia), šalia pirmosios Žygimanto Augusto žmonos, jaunut÷s Elžbietos.
Po žmonos laidotuvių Žygimantas Augustas buvo nebesuraminamas. Niekuo jis nebesidom÷jo.
Ištisas dienas praleisdavo jos kambariuose, prisimindamas laimingas su ja gyventas dienas, jos
grožybę, aistrą ir angelišką gerumą. Apsikrov÷ likusiais jos atsiminimais, jos rūbais, brangenyb÷mis, rankų darbeliais, skait÷ pilnus meil÷s ir atsidavimo jam rašytus Barboros laiškus.
Žygimantas Augustas niekaip negal÷jo sau įsivaizduoti, kad jis šiame pasauly daugiau nebematys
savo mylimos žmonos, ir kaip visi anų laikų žmon÷s, taip ir jis, tik÷jo burtais ir man÷, kad jais
galima iššaukti mirusiųjų dvasias iš ano pasaulio. Taigi, žūtbūt, užsiman÷ pamatyti bent šeš÷lį
savo mylimosios žmonos**.
Pakviesta į pilį žymiausi burtininkai, tačiau n÷ vienas nesiryžo patenkinti karaliaus noro.
Galiausiai at÷jo pas karalių Žygimantą Augustą meistrų meistras — Tvardauskas ir, kai karalius
pareišk÷ jam savo norą, valand÷lę pagalvojęs atr÷ž÷:
— Maloningas Viešpatie! man yra duota galia iššaukti mirusiųjų dvasias iš ano pasaulio ir galiu
patenkinti visas Tavo užgaidas, bet tik tada, jeigu priimsi visas mano Tau pateiktas sąlygas.

Taigi, įsp÷ju, Maloningasai Viešpatie, kad labai abejingai ir šaltai žiūr÷tum į visa tai, ką aš
sutversiu savo antgamtin÷mis j÷gomis, ir s÷d÷tum vietoje, visai nejud÷damas. Kitaip aš neatsakau
už Tavo gyvybę ir sielą.
Karalius, gaivinamas vilties pamatyti savo mylimąją Barborą, su visu kuo sutiko.
Tvardauskas pareikalavo sau atskiro kambario pily ir papraš÷ kelių dienų laiko pasirengti.
Jo žiniai karalius paved÷ pilies bokštą nuo Neries pus÷s. Skirtą dieną ir valandą Žygimantas
Augustas at÷jo pas Tvardauską be jokių palydovų. Pastarasis įved÷ jį į kambarį, kuriame tur÷jo
įvykti karaliaus užgaidos.
Nedidelio skliautuoto kambario sienos buvo užtiestos juodomis marškomis, išmargintomis
kažkokiais keistais hieroglifais. Prie vienos sienos ant neaukšto suolo stov÷jo keturios didel÷s
rūkyklos su kodylu, o prieš jas netoliese parengta karaliui minkšta, patogi k÷d÷. Viešpataujančią
kambary tamsą vos vos sklaid÷ dviejų, juodose žvakid÷se įstatytų, vaškinių žvakių šviesa.
Kambario vidury ant juoda staltiese su sidabriniais spurgais apdengto stalo gul÷jo burtininko
lazdel÷, o šalia jos oda aptaisyta pergamentin÷ knyga, kurioje buvo surašyti įvairūs ker÷jimai ir
velnių, ir mirusiųjų dvasių iššaukimo formul÷s.
Tokių aplinkybių apsvaigintas, Žygimantas Augustas atsis÷do jam skirton k÷d÷n, o Tvardauskas
apsivilko ilgu, juodu, plačiom rankov÷m, įvairiais baltais ženklais margintu apsiaustu, rūkyklose
uždeg÷ kodylą ir, atskleidęs knygą, ÷m÷ kalb÷ti užkeikimo žodžius, šaukdamas mirusios
Barboros dvasią, kad nužengtų ant žem÷s ir pasirodytų savo mylimam vyrui.
Iš rūkyklų ÷m÷ kilti baltų dūmų kamuoliai. Tokiomis baisiomis aplinkyb÷mis belaukiant, įtampa
pasiek÷ aukščiausią įtempimo laipsnį. Įsižiūr÷jęs į dūmų kamuolius, Žygimantas Augustas
pamiršo visą gyvąjį pasaulį.
Ir štai kodylo dūmų debesiuose pasirod÷ moters šm÷kla, ir kaskart galima buvo įžiūr÷ti aiškesnių
bruožų, o Žygimantui Augustui pasirod÷, kad mato savo mylimąją Barborą. Baltut÷, bemaž
permatoma, stov÷jo nuleidusi rankas. Švelnaus liūdesio žym÷mis braižytas veidas buvo
nukreiptas į mylimą vyrą, o akyse deg÷ meil÷s ugnis.
Pamiršęs savo pasižad÷jimus, karalius išties÷ rankas ir šoko prie mylimos žmonos, nor÷damas ją
apkabinti, bet Tvardauskas tuo tarpu jį sulaik÷, ir visa išnyko.
Žygimantas Augustas krito atgal į k÷dę, užsideng÷ veidą rankomis ir ÷m÷ graudžiai verkti.
Užrašyta Vojcieckio, L. Siemianskio, T. Crackio ir M. Balinskio

* Karalien÷ Barbora buvo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Augusto žmona,
kunigaikščio Jurgio Radvilos dukt÷, pirmiau ištek÷jusi už Trakų vaivados St. Goštauto. Bet greit
pirmasis jos vyras mir÷ ir ji paliko jauna našl÷. Žygimantas Augustas, gyvendamas Vilniuje,
labai ją pamilo ir slaptai susituok÷ su ja. Ilgai sl÷p÷ tą moteryst÷s ryšį, nes jam buvo priešingas
ir Žygimanto Augusto t÷vas, karalius Žygimantas, ir visi lenkų didikai. Vengdamas įtarimų,
Žygimantas Augustas pats gyveno Vilniuje, o žmoną išsiunt÷ Į Radvilų dvarą Dubingiuose. Greit
po to mir÷ senis karalius Žygimantas. Tada Žygimantas Augustas parsikviet÷ Barborą į Vilnių ir
viešai paskelb÷, kad jinai esanti jo žmona. Kai Žygimantą Augustą išrinko lenkų karalium, lenkų
didikai nieku būdu nenor÷jo pripažinti Barboros savo karaliene, bijodami, kad lietuvait÷
nepatrauktų savo pus÷n karaliaus ir lietuviai bajorai neužimtų jų vietų. Ypač bijota Radvilų. Bet
Žygimantas Augustas nugal÷jo visas kliūtis, ir Barbora buvo vainikuota lenkų karaliene. Tačiau
neilgai teko džiaugtis šeimynine laime. Barbora greit susirgo ir ÷m÷ liegti. Kai kurie istorikai

nor÷tų įtarti senę karalienę Boną, kad jinai nunuodijusi Barborą, nekenčiamą marčią lietuvaitę.
Žinodama, kad esanti svetimtaučių nemylima, susirgusi praš÷, kad, jai mirus, jos kūnas būtų parvežtas į t÷vynę ir palaidotas Vilniaus katedroje.
** Kad Žygimantas Augustas buvo prietaringas ir tik÷jo įvairiomis antgamtin÷mis galyb÷mis,
randama daugyb÷ užrašų Gvaninio, Ožechovskio, Varšavieckio ir kitų. Jis įsak÷ kalinti ir v÷liau
nužudyti savo motinos karalien÷s Bonos tarnaitę, įtardamas ją burtininke esant ir jos kerų
bijodamas. Prad÷damas bet kokį svarbesnį reikalą, visuomet tardavosi su sau patikimu astrologu
Krokuvos Akademijos magistru Pšoboščiovičium, kuris iš žvaigždžių sp÷davęs karaliaus ateitį.
Gvaninis sako (Kronika Polska), kad Žygimantas Augustas labai dom÷jęsis magija ir alchemija.

Žygimanto Augusto dvasia*
Netekęs mylimosios žmonos, karalius Žygimantas Augustas buvo nesuraminamas, nuolat ją
prisimindavo ir ligi pat mirties gedulio ženklų nenusi÷m÷. Net po mirties jo dvasia lankydavosi
tose vietose, kurios buvo susijusios su Barboros atsiminimais.
Per kelis šimtmečius giedromis vasaros naktimis, kai m÷nulis pilnu veidu išplaukdavo danguje,
švelnia savo šviesa apliedavo miegančio Vilniaus gatves, sidabrino bažnyčių ir rūmų stogus ir
milijonais kibirkščių ž÷r÷jo sraunios Neries vilnyse, tada Pilies kalno viršūn÷je pasirodydavo
Žygimanto Augusto pavidalas. Stov÷davo jis bokšto sienos atsir÷męs ir žiūr÷davo žemyn į tas
vietas,su kuriomis rišosi taip daug malonių atsiminimų, žiūr÷davo į miestą, kurį be galo myl÷jo,
jam augti ir klest÷ti pad÷jo.
Kai kada karalius ir nuo kalno nulipdavo, lank÷ žemutinę pilį, kadaise taip puikiai jo įrengtą, o
nūn jau apleistą, griūvančią, vaikščiodavo Radvilos soduose, kur savo Barborai meilę pareišk÷ ir
iš jos išgirdo, kad mylimas esąs, sustodavo ties rūmais, kuriuose Barbora su motina gyveno.
Užeidavo ir į katedrą, ilgai užtrukdavo karalių koplyčioje, nes su ja buvo susiję jo
džiaugsmingiausi ir skaudžiausi atsiminimai. Tos koplyčios požemiuose ils÷josi jo pirmosios
žmonos, vos 16-kos metų sukakusios, Elžbietos palaikai, šioje koplyčioje vieną naktį kunigas palaimino jo moteryst÷s ryšį su Barbora ir po kelių metų laimingo gyvenimo ir ją čia palaidojo.
Slinko metai, dešimtys metų, ir kiekvieną kartą, kai karalius pasirodydavo m÷nuliui šviečiant
Pilies kalno viršūn÷je, jo veido išraiška būdavo liūdnesn÷.
Laikas ir žmonių apsileidimas naikino visas brangias prisiminimų liekanas. Žemutin÷s pilies ir
Barboros rūmų n÷ žymių neliko, pranyko Radvilų sodai, katedra taip pat pakeit÷ savo pirmykštę
išvaizdą. . . Garsioji Gedimino pilis griuv÷siais virto. Beliko tik vieno bokšto žym÷s. . .
Paskutinį kartą Žygimantas Augustas pasirod÷ ant kalno prieš šimtą metų. Stov÷jo užlaužtomis
rankomis, galvą nuleidęs ant krūtin÷s, iš kurios verž÷si sunkūs atodūsiai. Ilgai stov÷jo, galiausiai,
užsidengęs delnais akis, nu÷jo ir. . . daugiau nebepasirod÷, nes nebeliko kuo g÷r÷tis.

* Šį padavimą pateikia d-ras V. Zahorskis. Sakosi, gird÷jęs jį mažas būdamas iš 75-ių metų
senio, Napoleono kario ir 1831 m. sukilimo dalyvio.

Tvardausko knyga
Padavimas apie garsiojo ker÷tojo Tvardausko* knygą yra susijęs su Vilniaus Universiteto
mūrais. Pateikia jį kunigai j÷zuitai, gird÷ję pasakojant kunigą Danielių Butvilą, taip pat j÷zuitą,
v÷lesnį Vilniaus j÷zuitų Akademijos rektorių (1663).

Garsus ker÷tojas Tvardauskas tur÷jęs didelę pergamentinę, juoda oda aptaisytą, knygą. Joje buvę
surašyti įvairiausi užkeikimo būdai, burtai ir velnių, ir mirusiųjų v÷lių iššaukimo formul÷s.
Toji nepaprasta knyga patekusi Žygimantui Augustui, o šis kartu su visu savo knygų rinkiniu
testamentu perdav÷ ją Vilniaus j÷zuitų akademijos bibliotekai, kuri tuo metu buvo prie dabartin÷s
Universiteto gatv÷s. J÷zuitai pad÷ję ją į atskirą spintą ir storomis grandin÷mis prikalę prie sienos,
kaip labai pavojingą. Ir niekas nedrįsdavęs nei žvilgtel÷ti į tą spintą, kurioje gul÷jo prakeiktoji
knyga.
Vieną vakarą bibliotekos prefekto pad÷j÷jas kunigas Danielius Butvilas ilgai dirbęs vienas
bibliotekoje. Staiga kunigas Butvilas pajutęs nenugalimą norą pažiūr÷ti Tvardausko knygą ir
paskaityti, kas joje parašyta. Neilgai svyravęs, atsidaręs spintą, atskleidęs knygą ir ÷męs skaityti.
Bematant bibliotekoj kilęs pragariškas triukšmas, pasigirdęs kaukimas, staugimas, juokas,
dejavimas, grandinių taršk÷jimas ir pasirodę ugnies kamuoliai, ÷mus dvokti siera, palub÷se ÷mę
skraidyti ir trankytis į sienas šikšnosparniai, grindimis ir stalais ÷mę šliaužioti driežai, žalčiai,
rupūž÷s, o pasieniais rodytis įvairiausios baidykl÷s ir šm÷klos.
Kunigas Butvilas, labiausiai persigandęs, kuo greičiausiai met÷ knygą, uždaręs spintą ir išb÷gęs į
kitą kambarį, užtrenkdamas paskui save bibliotekos duris. Visą naktį nemigęs, dreb÷damas iš
baim÷s karštai meldęsis, o bibliotekoj ligi gaidžių trukęs pragariškas triukšmas. Kai rytojaus
dieną kunigas Butvilas su keliais kitais kunigais į÷jęs į biblioteką, radę didžiausią netvarką. Stalai
ir suolai išvartyti, ant grindų voliojęsi išm÷tytos iš spintų knygos ir rankraščiai. Ore dar buvęs
jaučiamas sieros kvapas. Tvardausko knygos nebebuvę. Dingusi ji nežinia kur ir kieno pagrobta.
Tiktai grandin÷s galas, kuria knyga buvo prikalta, kabaldavęs sienoje.
***
Ta knyga, vadinama „Liber magnus", atsidūrusi v÷liau Krokuvos bibliotekoje. Vienas mokinys
kažkur nugirdęs, kad kas tą knygą skaitąs, tuojau pasirodąs jam velnias ir išpildąs visus įsakymus,
kokius tik skaitantysis įsakąs. Tai vieną naktį jisai slaptai įlindęs į biblioteką ir ÷męs skaityti
velniams iššaukti formules. Bematant prieš jį išdygęs labai baisus velnias ir paklausęs, ko norįs.
Mokinys be galo nusigandęs, užuot pasakęs „noriu pinigų!", kaip pirmiau buvo manęs,
pasakęs:— „noriu petruškų!" Klusnus velnias ÷męs tempti petruškas pro duris ir pro langus, bet,
laimei, gaidys pragydęs, ir velnias noroms nenoroms tur÷jęs mesti darbą.
L. Siemianskis

* Mažas būdamas (prieš 1900-us metus) daug įvairių pasakų gird÷jau apie Tvardauską, bet iš jų
šiandien tiek tepamenu, kad visose jose buvo kalbama apie Tvardausko parsidavimą velniui, apie
jo pagrobimą, jojimą j pragarą ir t. t. Pastaraisiais laikais, būdamas savo t÷višk÷j (Sūduvos
Dzūkijoj), nor÷jau išgirsti tų pasakų, bet tie, kurie man pasakojo, jau buvo mirę, o jaunesni tiek
tepamena, kiek ir aš P. V.

Prakeiktieji Šv. Jono bažnyčioje
Po Šv. Jono bažnyčia, gretimais namais ir Pilies gatve yra dideli rūsiai, kuriuose kelis šimtus
metų buvo laidojami žymesnieji Vilniaus miestiečiai.
1600-aisiais metais mir÷ gana turtingas Vilniaus miestietis. Šeimyna ir artimesnieji gimin÷s
pasipuoš÷ gedulo ženklais ir išk÷l÷ iškilmingas šermenis. Numir÷lį apvilko brangiu rūbu, užd÷jo
kailio kepurę ir įd÷jo į šilku išmuštą karstą. Ant lavono pirštų ž÷r÷jo brangūs žiedai. Net kambarį,

kuriam numir÷lis buvo pašarvotas, išmuš÷ juodu šydu. Lyd÷jo: dominikonai, bernardinai, j÷zuitai,
Šv. Jono parapijos klebonas ir daugyb÷ patarnautojų, aprengtų įvairiaspalv÷mis kapomis ir su
skyl÷tais ties akimis gaubtuvais ant galvų. Nesigail÷ta pinigų varpams, dalyta vaškin÷s žvak÷s ir
išmaldos. Šv. Jono bažnyčia buvo gausiai apšviesta, o Švč. Panel÷s Apreiškimo koplyčioje
įtaisytas puikus katafalkas. Buvo čia prinešta įvairiausių papuošalų, dirbtinių g÷lių, emblemų,
verkiančių angelų ir kita, kas tik gyvenimo žiburį gesina, buvo urnų ir kaukolių su kaulais, ir
mirtis su dalgiu, o visa tai ž÷r÷jo daugyb÷s įvairiaspalvių lempų ir žvakių šviesoje.
Vakare kūnas buvo nuneštas iš namų į bažnyčią ir visai nakčiai paliktas koplyčioje. Keli
lankiusieji numir÷lį pasteb÷jo, kad nuo pirštų nenuimta brangūs žiedai. Jie suman÷ pasisavinti tas
brangenybes. D÷l to sulaik÷ berniuką, kuris tą naktį tur÷jo saugoti bažnyčią, ir valand÷lę iš jos
buvo iš÷jęs. Įbauginę jį nud÷sią, įsak÷, kad grįžtų į bažnyčią ir pro koplyčios langą, prie kurio jie
lauksią, išmestų numir÷lio žiedus. Įbaugintas berniukas nedrįso priešintis ir grįžo į bažnyčią.
Bažnyčioj buvo tamsu ir tylu. Tik prie kai kurių altorių mirg÷jo silpnos liepsnel÷s kabančių
lempučių, kartkarčiais nušviesdamos šventųjų paveikslus, atsimušdamos į marmurinius stulpus, į
paauksuotus paveikslų r÷mus ir žvakides. Bažnyčios skliautai, koplyčios ir požemiai skendo
prieblandoje.
Berniukas, nors nebe pirmą kartą nakvojo bažnyčioje, bet šiuo kartu jaut÷ kažkokį nerimą. Širdis
kaip kūjis plak÷, baimingai dair÷si ir, kai susidurdavo su kurio nors šventojo akimis, greit galvą
nukreipdavo kiton pus÷n. Niekieno nedrumsčiamoj nakties tyloj jo žingsniai garsiu aidu
atsimušdavo erdvioj bažnyčioj ir didino jo nerimą ir baimę. Berniukas į÷jo į Apreiškimo
koplyčią, apšviestą tik mažos kabančios ties altorium sidabrin÷s lemput÷s, kurios mirganti liepsnel÷, rod÷s, gaivino prie katafalko pastatytus verkiančius angelus, mirtį su dalgiu ir patį karstą.
Tyla, kuri čia viešpatavo, buvo baisi, taigi ir vaikiuką kaskart vis didesn÷ baim÷ ÷m÷. Nor÷jo jau
dumti iš bažnyčios, bet, prisiminęs, kas jo laukia už bažnyčios slenksčio, ryžosi patapti
šventvagiu. Dreb÷damas iš baim÷s užsilipo ant katafalko laiptelių, nu÷m÷ karsto viršų ir pa÷m÷
už sustingusio numir÷lio piršto. Steng÷si kuo greičiausiai numaustyti žiedus. Bet numir÷lis
pasiraiv÷ karste, ištrauk÷ ranką ir, įbedęs baisias stiklines savo akis į vaiko veidą, stv÷r÷ jį už
krūtų ir baisiu balsu suriko:
— Broliai prakeiktieji, gelb÷kit mane!
Tuo tarpu visa bažnyčia sudreb÷jo, kilo didžiausias triukšmas, ÷m÷ švilpti v÷jas, staugti, bliauti
įvairiausi balsai. Em÷ pyšk÷ti akmenys, skilti akmeniniai karstai, ir sprogo požemių durys.
Pragariškai šaukdami kilo iš karstų numir÷liai. Bematant priguž÷jo pilnut÷l÷ bažnyčia. Vieni iš jų,
dar neseniai palaidoti, buvo baisiausiai perbalę ir savo stiklin÷mis akimis, tartum ylom, varst÷
vaikiščio širdį, kiti buvo jau apipuvę, bjauriai dvok÷, o jų m÷sos ir oda, nei skarmalai, draibst÷si;
bet daugiausia buvo griaučių, kurių kaulai vaikščiojant kurčiai baršk÷jo. Visą tą prakeiktųjų
minią sudar÷ didikai, bajorai, senatoriai, kunigai, riteriai ir turtingieji miestiečiai; netruko taip pat
moterų ir merginų, netgi vaikų.
Laukusieji prie koplyčios lango vagiliai, išgirdę bažnyčioje triukšmą, išb÷giojo. Berniukas
pusgyvis iš baim÷s, ištrūkęs iš numir÷lio rankų, pasileido b÷gti pasienin, pats nesuvokdamas, kur
b÷ga. Kaip tik pataik÷ į viškų laiptus. Jais užlipo ant viškų, užtrenk÷ paskui save duris ir stūmą
užstūm÷. Čia, bemaž jau be kvapo, palindo po vargonų dumtuv÷mis. Numir÷liai vijosi jį. Pripuolę
uždarytas duris, ant kurių buvo išdrožtas kryžius, nedrįso jų laužti. Spiegdami, dantimis
grieždami, grįžo atgal ir ÷m÷ nešti iš požemių akmenis, karstus, suolus ir, kraudami vieną ant
kito, kor÷si ant viškų. Vaikas pajuto, kad po dumtuv÷mis jau jam taip pat gresia pavojus. Jis
užsikarietojo ant pačios vargonų viršūn÷l÷s ir iš ten, kvapo iš krūtin÷s neišleisdamas, plačiai iš
baim÷s atvertomis akimis, sek÷ prakeiktuosius, kurie vis aukštesnę krūvą krov÷ ir kaskart vis
aukščiau lipo. Jau bemaž viskas siek÷. Tada, didžiausios baim÷s perimtas, vaikiūkštis
persižegnojo ir ne savo balsu subliov÷:

— J÷zau, Marija!
Išgirdę tuos žodžius, prakeiktieji krito žemyn su visais karstais ir akmenimis ant akmeninių
bažnyčios grindų. Kai kurie griaučiai suiro. Jų kaukol÷s kurčiai taršk÷damos į pasienius nuried÷jo, o kaulai krūva šakalių pavirto. Tačiau numir÷liai v÷l greit sukilo, susirankiojo savo kaulus ir
v÷l ÷m÷si krauti karstus ir akmenis ir kopti aukštyn. Bet vaikas jau tur÷jo prieš prakeiktuosius
ginklą. Meld÷si, žegnojosi ir šauk÷ J÷zaus ir Marijos vardus. O kai tik numir÷liai juos išgirsdavo,
kiekvienu kartu žemyn krisdavo.
öm÷ br÷kšti ir kažkur toli mieste pasigirdo gaidžio giesm÷, kiti jau arčiau jam pritar÷. Pro
bažnyčios langus ÷m÷ veržtis pirmieji šviesos spinduliai. Tamsa nyko. Po gaidgysčių prakeiktųjų
lavonai daugiau nebekilo ir didžiausioj netvarkoj voliojosi po aslą, o berniukas, s÷d÷damas ant
vargonų stiebelio, džiaug÷si gyvas likęs.
Kai ryto metą atidar÷ bažnyčią, bjaurus puvenų kvapas net nosį suko. Į÷ję į vidų, pamat÷ šimtus
lavonų ir krūvas kaulų. Karstai buvo tušti ir požemių durys buvo atlapotos. Likusieji požemiuose
karstai taip pat buvo tušti. Tik keli jų buvo neliesti, kuriuose amžinu miegu ils÷josi keli j÷zuitai.
Tik jie vieni buvo neprakeikti. Vaiką pusgyvį dideliu vargu nuk÷l÷ nuo vargonų viršūn÷s. Jis
papasakojo visą įvykį. Netrukus apsirgo smegenų užd

pasirodymas tą iškilmingą valandą reiškia, kad netrukus bus išnaikintos Vilniuje visos erezijos, ir
atskalūnai grįš į tikrąjį tik÷jimą*.
K. Knogler. Theatrum Sancti Cąsimiri. . .
Vilnae 1604 a.

Kunigaikščio Radvilos gaidys
Vilniaus pašto rūmai priešais Šv. Jono bažnyčią XVII šimtmetyje buvo Radvilų nuosavyb÷.
Radvilos atskilo nuo katalikų Bažnyčios, pasek÷ kalvinizmu ir tapo uoliais jo šalininkais. Ypač
pasižym÷jęs kovoje su katalikų tik÷jimu Mykolas Radvila, pramintas Juoduoju, Vilniaus vaivada.
Persekiojęs katalikus, šmeižęs kunigus, niekinęs bažnyčias, užpuldin÷davęs gedulingas eisenas ir
net, nor÷damas Šv. Jono bažnyčią išniekinti, įsakęs ties jos sienomis versti krūvas m÷šlo, o prieš
didžiąsias duris pastatyti kartuves.
Savo rūmuose įtais÷ kirkę, kurioje buvo laikomos kalvinų pamaldos.
Mirus Mykolui Radvilai, rūmus paveld÷jo keturi jo sūnūs, kurie, sekdami t÷vo p÷domis, taip pat
nesigail÷ję įvairių klastų ir paniekų katalikams.
Kartą Didįjį penktadienį, kai visi katalikai sausai pasninkavo, marinosi ir susirinkę Šv. Jono
bažnyčioje prie Kristaus karsto karštai meld÷si, Radvilai gretimuose savo rūmuose k÷lę didžiulę
puotą, sukvietę daugybę svečių, žinoma, bendratikių.
Vynas ir medus up÷mis tek÷jęs, stalai linkę nuo įvairiausios m÷sos ir kitų skan÷stų. Pliauškimams, juokams ir dainuškoms galo nebuvę, net rūmų sienos skamb÷ję nuo jų, o šeimininkai ir
svečiai net pilvus susi÷mę kvatojo, pasakodami įvairiausius juokus apie katalikų Bažnyčios
apeigas ir jų dvasininkus, apie pasninkus ir maldas.
Tarnai įnešę sidabriniuose dubenyse keptą paukštieną. Buvę kurtinių, fazanų, povas su išsk÷sta,
įvairiausiomis spalvomis mirgančia, uodega ir keptas gaidys, bet taip meniškai plunksnomis
išdabintas, kad atrod÷, lyg gyvas būtų. Svečiai sutikę gaidį su didžiausiu džiaugsmu ir negal÷ję
atsig÷r÷ti vir÷jo sumanumu, ir gyrę jo kulinarinius gabumus. Vyriausias vaivados sūnus, taip pat
Mykolas Radvila, didžiuodamasis turįs tokį nepaprastą vir÷ją, gaidžiui sušukęs:
— Sveikinam tave, gerad÷jau! Matyt, kad nesi katalikas nei popiežininkas, kad Didįjį penktadienį
atsidūrei ant Radvilų stalo!
Vos sp÷jus ištarti tuos žodžius, gaidys sujud÷jęs pusdubeny, atsistojęs, suplasnojęs sparnais,
pak÷lęs galvą ir visa gerkle surikęs:
— Ku-ka-rie-ku-ū! . .
Svečiai be galo persigandę. Šokę nuo stalų prie durų ir kūrę, kur tik kas gal÷jęs.
Tas įvykis taip paveikęs kunigaikštį Mykolą, kad netrukus atsivert÷ ir grįžo katalikų Bažnyčion.
Vyresniuoju pasek÷ ir kiti broliai: Jurgis, Albertas ir Stasys Radvilos ir iš didelių Bažnyčios
persekiotojų tapo uoliais katalikais, o Jurgis net pagars÷jo patapęs Vilniaus vyskupu ir net
kandidatu į popiežiaus sostą. Nuo jo kardinoliškosios garb÷s ir Radvilų rūmai buvo praminti
„kardinalija".
Užrašyta Kojelavičiaus

Švedai Vilniuje
I
Pilies gatv÷s gale, į Katedros aikštę, net ligi 1838 metų stov÷jo vartai, vadinami Pilies vartais,
kurie kadaise ved÷ į Žemutin÷s pilies kiemą. Ant vartų sienos iš miesto pus÷s, poros sieksnių
aukšty, ligi pat jiems nugriūvant buvo matyti didel÷ d÷m÷, kurios nieku būdu negalima buvę
užtepti. M÷ginta kalk÷mis išbaltinti, užtinkuoti, ji visuomet išlįsdavusi. D÷m÷ buvus keistos
formos. Pan÷š÷jo į nukryžiuotąjį žmogų, išsk÷stomis rankomis ir šiek tiek per kelius sulenktomis
kojomis. Iš to kilo toks padavimas:
XVIII šimtmety švedai dukart už÷m÷ Vilnių, būtent, 1702 ir 1706 metais. Ypač žiauriai elg÷si
antruoju atveju. Pulkininko Dikierio vedami, pl÷š÷, grob÷, moteris g÷dino, žud÷ senius ir kūdikius. Miestą, bažnyčias ir vienuolynus apkrov÷ didžiausiomis kontribucijomis, pl÷š÷ turtingesnius piliečius, kunigams nuo altorių einant, taures iš rankų lupo, o kai kurias bažnyčias
pavert÷ kareivin÷mis ir arklid÷mis.
Manydami, kad Šv. Kazimiero koplyčios viršus yra auksinis, šaud÷ į jį iš Pilies vartų langų, o
pulkininkas Dikieris žiūr÷jo per žiūroną, ir kai įsitikino, kad tas viršus yra tik paauksuotas, tik
tada liov÷si šaudę. Vienas įžūlus karys, įsiveržęs į Aušros vartų koplyčią, kur, kaip ir šiandien,
buvo garsus stebuklais švč. Panel÷s paveikslas. Paveikslas buvo papuoštas brangiu, storai
auksuotu ir brangiais akmenimis kaišytu, sidabriniu rūbeliu. Aplinkui mirg÷jo brangūs votai:
perlų virtin÷l÷s, auksiniai ir sidabriniai kryžiai, medaliai, rankos, kojos, akys ir kitos brangios
dovanos, paaukotos žmonių, patyrusių prie paveikslo malonių. Tie turtai suk÷lę švedo širdy
godumą, ir jis ryžęsis padaryti šventvagystę. Užlipęs ant altoriaus, nupl÷šęs uždangalą, kuriuo
buvo paveikslas pridengtas ir nor÷jęs nulupti rūbelį ir kitas brangenybes. Kad ir kaip stengęsis,
tačiau ne tik kad negal÷jęs rūbelio nupl÷šti, bet negal÷jęs net nukabinti n÷ vieno laisvai kabančių
votų. Kažkokia nematoma j÷ga juos prikalus prie paveikslo. Matydamas negausiąs didelio lobio,
išsitraukęs kardą ir kirtęs švč. Panelei per veidą. Smūgio vietoje palikęs randas ir ištryškęs
kraujas*. Bet tą pat valandą pakilus viena iš kryžmai ant krūtin÷s sud÷tų švč. Panel÷s rankų ir taip
stipriai stūmus šventvagį, kad tas, išl÷kęs pro langą, skridęs išsk÷stomis rankomis ore, kol
atsimušęs į Pilies vartus. Toj vietoj, į kurią švedas atsimušęs, palikus kruvina d÷m÷. Visą
šimtmetį nieku būdu tos d÷m÷s negalima buvę pašalinti. Nors buvę dažnai tepama, tinku
tinkuojama, kalk÷mis baltinama, d÷m÷ vis išlįsdavus. Dar ir šiandien žmonių tebekalbama, kad
vartai buvę tod÷l nugriauti, kad negalima buvę d÷m÷s pašalinti.
Užrašyta T. Narbuto ir kun, Hilariono

II
1702 metais, už÷mę Vilnių, švedai pastat÷ savo karių sargybas visuose penkeriuose Vilniaus
vartuose,— ir Aušros vartuose.
Kareiviai, užsibrūkliavę sunkius geležinius vartus, pakabintus ant tvirtų geležinių kengių, ant
kurių jie jau porą šimtų metų kabojo, po vartų skliautais susikūr÷ ugnį. Sugulę ir sus÷dę aplink
ugnį vaišinosi išpl÷štu iš vienuolynų rūsių vynu ir alumi. Vieni dainavo bjaurias dainuškas, kiti
užkabin÷jo at÷jusias pasimelsti prie švč. Panel÷s pamaldžias moteris, juok÷si iš jų ir stvarst÷ į
gl÷bius. Norinčius atlaikyti koplyčioje pamaldas kunigus vaik÷ šalin, pašiepdami jų pamaldumą ir
švenčiausią Panelę.
Balandžio 14 dieną, Velykų šeštadienio rytą keturi švedų kariai šild÷si prie ugnies po vartų

skliautais ir, kaip paprastai, nepadoriai elg÷si. Ūmai sudreb÷jo dideli sunkūs vartai, nutrūko nuo
kengių ir visu smarkumu virto ant piktžodžiautojų. Du iš jų vietoje nud÷jo, o kitus du sunkiai
sužeid÷. Bet ir tie, nuvežti į ligoninę už Neries, greit mir÷.
Užrašyta J. Kraševskio ir kun. Hilariono

Sidabrin÷ grandin÷ Aušros vartuose
Aušros vartuose prie stebuklingojo švč. Panel÷s paveikslo yra sidabrin÷ keturkampių žiedų
grandin÷. Grandin÷ yra apie pusantro metro ilgio. Ji susijusi su tokiu padavimu:
Vilniaus Rasų priemiesty gyvenusi neturtinga našl÷ ir vertusis pienininkyste. Kartą jinai sutikusi
našlaitį, kuris netur÷jęs nei glob÷jų, nei artimesnių giminių. Našl÷ jį priglaudusi. Kai vaikelis šiek
tiek paūg÷jęs, našl÷ įprašiusi Aušros vartų kleboną paimti jį jam patarnauti. Vaikelis buvęs
ramus, malonus ir klusnus, taigi, klebonas greit jį pamilęs, išmokęs skaityti ir rašyti. Jis
vaikščiodavęs su kunigu pas ligonius, mišioms patarnaudavęs, o kadangi buvo gražus ir malonus,
tai ir visi jį myl÷davę ir dažnai jam duodavę po kelis ir keliolika skatikų. Vaikelis tų pinigų
niekams neišleisdavęs, bet visus atiduodavęs savo glob÷jai, pas kurią nakvodavęs.
Jis buvęs labai pamaldus, ypač garbinęs ir karštai myl÷jęs Dievo Motiną. Melsdamasis prašydavęs Dievą, kad leistų jam tapti dideliu žmogumi.
Kartą per mišparus Aušros vartų bažnyčioje, švč. Panel÷s Globos švent÷je, vaikelis užmigęs ir,
niekieno nepasteb÷tas, nučiuožęs po suolu, ant kurio buvo užsnūdęs. Kai mišparai pasibaigę, visi
iš÷ję iš bažnyčios, bažnyčią užrakinę ir vaikelis vienas pasilikęs bažnyčioje.
Pačiam vidunakty į bažnyčią į÷ję du stebuklingo grožio angelai. Pasir÷dę lengvais rūbais,
dideliais, sniego baltumo sparnais, angelai rankose tur÷ję uždegtas žvakes, nuo kurių mušus
ryškesn÷ nei saul÷s šviesa.
Kai angelai pažadinę miegantį berniuką, tasai pakirdęs, be galo išsigandęs, ÷męs dreb÷ti ir verkti,
bet, pasteb÷jęs angelų veiduose dangiškąjį gerumą ir švelnumą, veikiai nurimęs. Atsiklaupęs ant
kelių, su÷męs rankutes ir ÷męs melstis. Angelai pa÷mę jį už rankų ir nusivedę į koplyčią. Kai tik
artindavęsi prie durų, visos pačios atsidarin÷jusios ir užsidarin÷jusios be jokio šlamesio. Kai
atsidūrę prie altoriaus, prasiskleidus uždanga, kuria buvo pridengtas paveikslas, ir pasirodęs
liūdnas, malonus švč. Panel÷s veidas.
Vienas angelas prabilęs:
— Kadangi visuomet maldavai švč. Panelę, kad Jinai pad÷tų tau tapti dideliu žmogumi, ir buvai
visuomet doras, geras ir pamaldus, tai Jinai išklaus÷ tavo maldą. Bet norint tapti dideliu
žmogumi, reikia būti turtingam, tur÷ti daug pinigų.
Angelai atidarę esančią prie altoriaus d÷žutę. Ji buvus pilna auksinių pinigų. Liepę vaikui tiek jų
pasisemti, kiek tik paj÷gia panešti. Vaiko širdel÷je tačiau pabudęs įgimtas dorumas ir šis taręs:
— Ne! . . Tie pinigai priklauso švč. Panelei ir be Jos leidimo n÷ vieno pinig÷lio nepaimsiu.
Leiskite man pasimelsti.
Atsiklaupęs ant altoriaus laiptų, įbedęs akis į švč. Panelę ir karštai meldęsis. Pasimeldęs nedrąsiu
balsu paklausęs, ar galįs pasinaudoti siūlomu turtu. Ir, kai švč. Panel÷ maloniu veido šypsniu ir
galvos linktel÷jimu davus sutikimo ženklą, vaikas prisikrovęs pinigų, kur tik gal÷jęs: kišenes,

užantį, batų aulus ir kt.
Angelai, išvedę vaiką iš koplyčios, o durys pačios užsisklendusios, kaip buvusios.
Berniukas nu÷jęs namo ir paklaustas savo glob÷jos, kur taip ilgai užtrukęs, pasisakęs vaikščiojęs
su kunigu pas ligonį.
Ryto metą pad÷jęs po našl÷s priegalviu kelis auksinius pinigus, nepastebimas iš÷jęs iš namų ir
leidęsis kelion÷n.
Nu÷jęs net į Rygą ir tenai turtingam pirkliui parsisamdęs pasiuntiniu. Bet pirklio būta pikčiurnos,
nesąžiningo, apgaudin÷ta žmon÷s ir blogai apsieita su samdiniais. Pasteb÷jęs tai vaikas, pirklį
pametęs ir suradęs kitą, daug geresnį ir sąžiningesnį, pas kurį ištisus metus tarnavęs. Savąjį auksą
įsisiuvęs į švarkelį ir labai rūpestingai jį saugojęs. Eidamas gulti visuomet jį gražiai suvyniodavęs
ir po galva pasid÷davęs. Pasteb÷jęs tai pirklys ir paklausęs vaiką, kod÷l jis taip rūpestingai
saugojąs savo seną švarkelį. Berniukas tarnavęs pirkliui be algos, tod÷l atsakęs, kad tik tą vieną
teturįs. Kadangi atsakymas nepatenkinęs įžvalgaus pirklio, berniukas pasakęs visą tiesą ir prašęs
paimti pinigus saugoti, o už nuošimčius jį lavinti.
Pirklys tur÷jęs vienturtę dukterį, kurią berniukas pamilęs ir jos mylimas buvęs. Baigęs mokslus,
vedęs pirklio dukterį ir parsikvietęs savo glob÷ją, teikęs jai visų patogumų ir rūpinęsis kaip
motina. Prad÷jęs savarankišką prekybą, o kad buvo doras ir sąžiningas, greit įgijęs didelį
pasitik÷jimą ir bematant labai pralobęs.
Praturt÷jęs nepamiršęs, kam esąs skolingas, ir kasmet siųsdavęs Aušros vartų švč. Panelei brangių
dovanų, tarp kurių nusiuntęs ir min÷tą grandinę, atsid÷kodamas už tai, kad švč. Panel÷ išvadavus
jį iš vargo ir skurdo pančių.
Užrašyta Kojelavičiaus

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
I
Puikiųjų Antakalnio kalnų sl÷ny, kur lietuviams stabmeldžiais esant stov÷jo meil÷s dievait÷s
Mildos šventykla ir kur lietuviai birželio m÷n. pabaigoj švęsdavo Lados šventę, 1666 metais
stov÷jo nedidel÷ apleista medin÷ Šv. Petro bažnyt÷l÷. 1665 rusų kariuomen÷ ją apipl÷š÷, ir tuo
tarpu niekas ja nesirūpino. Stov÷jo be langų, be durų ir jokių pamaldų joje nebūdavo.
Lietuvių kariuomen÷, negaudama iš lenkų valdžios atlyginimo, ÷m÷ bruzd÷ti.
Mykolas Kazimieras Pacas, lietuvių kariuomen÷s etmonas, ir Gosievskis su Žeromskiu buvo
paskirti komisarais sutvarkyti kariuomenei algų išmok÷jimą. Tačiau iš tuščio ir Saliamonas
nepripyl÷. Taigi ir šie trys komisarai, negaudami iš lenkų iždo pinigų, negal÷jo patenkinti teis÷tų
kareivių reikalavimų. Kareiviai įtar÷ juos neveiklumu ir sukilo. Išsivilioję iš buto Gosievskį
kardais užkapojo, o Žeromskį, radę Šv. Teres÷s bažnyčioje prie Aušros vartų, išsitemp÷ ir taip pat
nud÷jo. Apsidirbę su šiais dviem, nutar÷ nud÷ti ir trečiąjį komisarą — Pacą. Apsupo jo rūmus
Antakalny, ÷m÷ ieškoti, bet šiam šiek tiek anksčiau pavyko sužinoti, kas jo laukia. Jis niekieno
nepasteb÷tas paspruko ir pasisl÷p÷ apleistoje bažnyt÷l÷je. Įb÷gęs į bažnyčią krito kryžium ant
žem÷s, ÷m÷ karštai melstis ir prašyti Dievą pagalbos. Greit išnyko baim÷, ir, tarytum, kažkas
ramino jį. Tik÷damas, kad Dievas neapleis jo, ramiai lauk÷, kas bus toliau.
Kareiviai ieškojo etmono paupy, krūmuose, soduose, bet n÷ vienam neat÷jo į galvą pažvelgti į
bažnyčią.

B÷go valanda po valandos. Už bažnyčios sienų buvo gird÷ti kareivių šūkavimai, keiksmai. Prie
durų pasigirdo šlamesys. Pacas buvo tikras, kad kareiviai sužinojo jo sl÷pimosi vietą ir ateina jo
nud÷ti. öm÷ v÷l karštai melstis ir reng÷si mirti. Kažkas atsargiai, l÷tais žingsniais, nenor÷damas
sukelti triukšmo, ÷jo per bažnyčią. Bažnyčios prietamsy Pacas pamat÷ besiartinančią prie jo
žmogystą ir išgirdo šnabždesį.
— Pone, kur esi? . .
Nudžiugo Pacas, pamatęs savo senąjį tarną.
— B÷kim iš čia, nes kiekvieną minutę gali ateiti kareiviai. Išgriozd÷ jau rūmus ir dabar ieško
tavęs krūmuose.
Tarnas pa÷m÷ savo poną už rankos ir nusived÷ prie Neries, kur jau tur÷jo parengęs laivelį. Greit
perplauk÷ upę ir bematant atsidūr÷ visai saugioj vietoj.
Etmonas pasiryžo toj vietoj, kur taip stebuklingai buvo išgelb÷tas, pastatyti mūro bažnyčią. Ir už
kelių metų čia stov÷jo puiki, savo gražumu stebinanti meno žinovus ir m÷g÷jus, bažnyčia.

II
Esama dar tokio padavimo. Kartą Pacas iš÷jęs iš savo rūmų, kurie stov÷jo netoli Šv. Petro
bažnyčios, užsuko į apgriautą ir apleistą bažnyt÷lę. Sąšlavų krūvoje pamat÷ krucifiksą. Figūros
rankos ir kojos buvo nulaužytos, o veide buvo matyti keista liūdesio išraiška. Toks radinys padar÷
Pacui skaudų įspūdį.
Pak÷l÷ nuo žem÷s krucifiksą, su didele pagarba pabučiavo jį ir parsineš÷ į savo rūmus. Sugrįžęs
namo ilgai s÷d÷jo ir mąst÷. Kankinusios jį kažkokios liūdnos svajos. Tą naktį ir tris kitas iš eil÷s
sapnavo vieną ir tą patį sapną. Jam rod÷si rastas bažnyčioje Kristus ir žad÷jo pad÷ti numalšinti
sukilusią kariuomenę ir nugal÷ti visus jo priešus.
D÷l tų sapnų Pacui at÷jo į galvą mintis pastatyti bažnyčią, ir netrukus ÷m÷si darbo. Nesigail÷damas išlaidų parsikviet÷ iš Italijos mūrininkus, skulptorius, tapytojus, kurie pastat÷ puikią
bažnyčią.
1668 m. šv. Petro ir Povilo dieną vyskupas Jurgis Sapiega pašventino kertinį akmenį ir tų
apaštalų vardu pavadino bažnyčią.

Zolotarenka
1655 metų rugpjūčio 8 dienos rytą, kai Vilniaus gyventojai buvo maldose paskendę, į Vilnių
įsibrov÷ keturių dešimčių tūkstančių kazokų armija, pirmieji rusų caro Aleksejaus Mykolaičio
avangardai. Juos ved÷ garsus savo žiaurumu kazokų vadas Zolotarenka. Jis užpuldin÷davo
beginklius sodžius ir miestelius, juos apipl÷šdavo ir v÷liau sudegindavo, o gyventojus, kaip
paršus išskardydavo. Jis nesigail÷davo nei senelių, nei moterų, nei kūdikių. Atpl÷šęs nuo motinos
krūčių kūdikius, jų galveles į sieną skaldydavo, ietimis varstydavo arba gyvus ugnin mesdavo.
Kai įsiutę laukiniai kazokai įsibrov÷ į Vilnių, saujel÷ miestiečių darbininkų, šiaip taip apsiginklavę m÷gino gintis rotuš÷s aikšt÷j, bet prieš kur kas didesnę j÷gą neatsilaik÷ ir buvo išskersti.

Išsisklaidę po miestą kazokai, gyventojų turtą pl÷š÷, o juos pačius žud÷. Veltui dalis gyventojų
slapst÷si bažnyčiose. Visur juos kazokai rasdavo ir žudydavo. Kai kuriuos Zolotarenka baisiai
kankindavo, reikalaudamas pasakyti, kur esą pasl÷pti pinigai ir kitos brangenyb÷s. Gyviems odą
lupdavo, liepsnose kojas degindavo, akis išlupdavo, žodžiu, kankinti mok÷jo kuo įvairiausiais
būdais*.
Tą dieną Vilniuje neteko gyvyb÷s daugiau kaip dvidešimt tūkstančių žmonių. V÷liau kazokai
padeg÷ patį miestą. Gaisras truko bemaž m÷nesį, ir iš puikaus miesto liko tiktai griuv÷siai. Kai
atvažiavo caras Aleksejus, tai jam „Vilniaus Vilniuje ieškoti reik÷jo".
Dievas nedovanojo Zolotarenkai kalt÷s. Jis buvo užmuštas mūšyje ties Sklovo kaimu. Jo kūną
nuvež÷ į Čegrinią ir tenai cerkvel÷je pad÷jo ant katafalko. Susirinko daug žmonių pamatyti
baisiojo kazoko, bet, baim÷s perimti, tuojau išsilakst÷. Zolotarenkos lavonas tai pakildavo karste,
tai v÷l atgal krisdavo. Veidas buvo iškreiptas, o iš lūpų verž÷si baisūs dejavimai ir atodūsiai.
Tačiau netik÷ta tą įvykį mačiusių pasakojimais. Laidotuvių dieną susirinko dar didesn÷ žmonių
minia, ir nedidel÷ medin÷ cerkvel÷ buvo sausakimša. Visi net sutilpti joje negal÷jo, ir daugiau nei
kita tiek tur÷jo šventoriuje pasilikti.
Kai šventikai prad÷jo laikyti gedulingas pamaldas, Zolotarenkos lavonas išk÷l÷ į viršų rankas, iš
kurių kraujas upeliais tek÷jo, ir tris kartus sušuko:
— B÷kite! B÷kite! B÷kite!
Baisiausios baim÷s perimti popai, kazokai ir susirinkusi žmonių minia pasileido b÷gti. Cerkvel÷
tuoj užsideg÷, ir kartu su ja suspirg÷jo Zolotarenkos lavonas.
Užrašyta L. Siemianskio

* Šv. Mykolo bažnyčios rūsyje Vilniuje ir šiandien teb÷ra gerai išsilaikęs bernardinių perd÷tin÷s
Daratos Siedleščinskait÷s lavonas, kurią kazokai žiauriai užkankino. Nupjaustyta jai rankų
pirštai, nosis ir išsukin÷tos kojos.

Vaiduoklis Bazilijonų šventoriuje
XVII šimtmečio pradžioje, palaimintojo Juozapato Kuncevičiaus laikais, kuris tuo metu buvo
t÷vų Bazilijonų archimandritu Šv. Trejyb÷s bažnyčioje Vilniuje, mir÷ kažkokia sena moteris. Tai
buvo ištvirkusi sen÷, paleistuvavo, visus piktino savo nedorais pasielgimais, ne vieną moteryst÷s
ryšį sutrauk÷, ne vieną mergelę iš doros kelio išved÷. Vaduodavosi visų bjauriausiais būdais savo
tikslams pasiekti. Veidmainystę, šmeižtus, neteisingą priesaiką, net nuodus ir netik÷tas žudynes,
laikydavo geriausiais būdais, kai jai prireikdavo pinigų įsigyti, o paskui juos į visas puses švaist÷.
Pasigail÷jimo jausmas jai buvo svetimas, niekam niekuomet varguose nepad÷davo. O kai užklysdavo pas ją koks elgeta, šunimis užpjudydavo. Jos savyb÷s buvo kitų niekinimas ir neapykanta. Užtat niekas jos ir nesigail÷jo, kai vieną naktį rado ją savam bute negyvą. Išgirdę, kad mir÷
turtinga „teta", suvažiavo tolimesnieji gimin÷s, pasidalijo likusius turtus, o „tetos" lavoną
palaidojo Šv. Trejyb÷s bažnyčios šventoriuje.
Gyva būdama piktinusi savo elgesiu aplinkinius, mirusi pragare deg÷, o kadangi visi prakeiktieji
mirę esti neramūs, tai ir tik ką palaidotos kaimynyst÷ gretimiems gyventojams buvo nelabai
maloni.

Kai ateidavo pusiaunaktis, kai visa gamta sumigdavo ir saldžius sapnus sapnuodavo, ant
šventoriaus pasirodydavo baisi moters šm÷kla, sutaršytais plaukais, baisiai iškreiptu veidu ir
laukine ugnimi degančiomis akimis. Prakeiktosios rankos ir kojos būdavo grandin÷mis sukaustytos, o visa liepsnose degdavo. Toji šm÷kla, dejuodama ir grandin÷mis žvangindama
valkiodavosi po šventorių, aplink bažnyčią, o kartais net į bobinčių (bažnyčios prieangį) užsukdavo.
Kaimynai naktis nemiegodavo. Dreb÷davo iš baim÷s. Galiausiai ryžosi eiti pas palaimintąjį
Juozapatą. Maldavo jį grąžinti ramybę ir apginti šventą vietą nuo vaiduoklio.
Maldingas archimandritas pasikviet÷ vieną broliuką ir vieną naktį nu÷jo į bažnyčią. Tenai karštai
meld÷si ir lauk÷ pusiaunakčio.
Kai tik rotuš÷s bokšto laikrodis išmuš÷ dvyliktą, šventoriuje pasigirdo triukšmas, klyksmas,
spiegimas ir dejavimas. Broliukas puol÷ prie archimandrito kelių ir ÷m÷ dreb÷ti iš baim÷s.
Palaimintasis Juozapatas pa÷m÷ į vieną ranką taurę su švenčiausiuoju Sakramentu, o į antrą
degančią vaškinę žvakę.
Tuo tarpu baisus viesulas sukr÷t÷ didel÷s ir tuo metu tuščios šventyklos sienas; v÷jas švilpdamas
įsiverž÷ j bažnyčią ir užgesino visas bažnyčioj žib÷jusias lempas. Neužgeso tiktai žvak÷, kurią
Juozapatas rankoje laik÷. Atsidar÷ bažnyčios durys, ir jie išvydo baisią šm÷klą. Ji liepsnose deg÷,
baisiai dejavo ir grandin÷mis žvangino. Iš lūpų verž÷si kraujuotos putos, o akys vartaliojosi ir
baisiu pykčiu deg÷.
Paprašęs Dievą pagalbos, Juozapatas ÷m÷ žegnoti tą baisybę taure su švenčiausiuoju Sakramentu
bei degančia žvake ir griežtu balsu įsak÷ grįžti ten, iš kur at÷jusi. Šm÷kla staug÷ ir raiv÷si, o
šventasis vis ją vijosi ir žegnojo. Galiausiai susisuko ir unkšdama dingo prasiv÷rusioj šventoriaus
žem÷je. Juozapatas toj vietoj įbed÷ lazdelę, grįžo į bažnyčią ir likusią dalį nakties praleido karštai
melsdamasis.
Kai tik prašvito, pašauk÷ žmonių ir įsak÷ toje vietoje kasti. Bekasant rastas moters lavonas.
Baisus jis buvo. Visas raudonas, išpl÷štomis akimis ir iššieptais dantimis. Ant rankų ir kojų buvo
didel÷s grandinių žym÷s.
Palaimintasis Juozapatas įsak÷ vežti lavoną toli už miesto ir ten klaikioj vietoj užkasti, o ant kapo
pastatyti akmeninį kryžių.
Nuo to laiko šventoriuje daugiau nebesivaideno, žmon÷s naktimis ramiai miegodavo, o ilgais
žiemos vakarais tik pasakas sekdavo apie vaiduoklius.
Užrašyta kun. Naramovskio

Užkeikti turtai Bokšto kalno urvuose
Kadaise sraunios Vilnios pakrant÷j, ant Bokšto kalno, puikiuose rūmuose gyveno labai turtingas
didikas. Savo turtų galo nemat÷. Rūmų kambariai buvo užversti auksu, sidabru, įvairiausiomis
brangenyb÷mis, kaurais, kailiais, deimantais kaišytais ginklais ir brangiais indais.
Turtuolis tur÷jo vienturtę dukterį, kuri gars÷jo savo grožiu, bet taip pat buvo žinoma, kad ji
puikuol÷ ir kietašird÷. Niekindavo visus, kas tik jai pirštis m÷gino, laikydama nevertais jos.
Puikuol÷ pana iš gyvųjų myl÷jo tik savo šunį ir gaidį ir niekuomet su jais nesiskirdavo. Kai mir÷

jos t÷vas, jinai paveld÷jo rūmus, žemes ir visas brangenybes. Tada pasidar÷ dar nesukalbamesn÷.
Vieną vakarą į rūmų kiemą užklydo elgeta. Iš tolimų kraštų beeidamas, pamatęs puikius rūmus,
man÷ juose nakvynę rasiąs, pavalgyti gausiąs, o gal ir šiokią tokią paspirtį ateičiai. Bet skaudžiai
nusivyl÷. Vos tik prav÷r÷ kiemo vartus, didžiulis šuva šoko ant jo ir ÷m÷ draskyti rūbus ir
skaudžiai įkando į koją. Besidairydamas pagalbos, pamat÷ lange stovinčią gražią panaitę ir
gardžiai besijuokiančią, o ginti n÷ nemanančią. Tokio beširdiškumo užgautas senis sušuko:
— Kad tu kiaurai žemę prasmegtum su visais savo rūmais ir turtais!
Tą naktį Vilniuje siaut÷ baisi audra. Juodų debesų kamuoliai sukosi viršum miesto, lietus kaip iš
kibiro pyl÷, v÷jas medžius lauž÷, stogus drask÷, o žaibų žalčiai kas sekundę raiž÷ juodus debesis.
Perkūnas taip smarkiai trenk÷ į rūmus, kad toj vietoj, kur jie stov÷jo, n÷ žym÷s neliko.
Daug metų pra÷jo po to įvykio. Žmon÷s pasakoja, kad naktimis Bokšto kalne požemy girdimi
verksmai ir dejavimai, šuns lojimas ir gaidžio giedojimas.
Vieną vakarą vienas jaunikaitis, Vilniaus miestietis, iš÷jęs pasivaikščioti, atsidūr÷ ant Bokšto
kalno. Bekopdamas gerokai pavargo, tai kalno viršūn÷je atsigul÷ pails÷ti ir užmigo. Per miegus
gird÷jo po žeme šuns staugimą ir gaidžio giedojimą. Taip pat išgirdo moters balsą, prašantį įeiti į
urvą pasimelsti už nubaustą nusid÷j÷lę, kuriai įsakyta saugoti turtai už tai, kad gyva būdama
nemok÷jo tinkamai jų naudoti. Malda ją išgelb÷s nuo bausm÷s, o jam teks visi turtai, kurie yra
požemiuose. Gelb÷tojas tur÷jo paimti visus maldai reikalingus daiktus, o prad÷toji malda būtinai
turinti būti pabaigta. Jeigu šito neišlaikytų, visa amžinai dingtų.
Rytojaus dieną jaunikaitis pasi÷m÷ maldaknygę, kryžių, dvi vaškines žvakes su žvakid÷mis,
nuvyko į Bokšto kalną ir bematant rado urvo angą.

3—M N—:49:MįN[MtNh4R—9()(MuN9R„):33„MsNhyku
Kai į÷jo į platų
is giln due stov÷ai aidži94)I—4MdNh9R„)::T(MuNh9R„):94„4MeN

krauju dažytą vandenį*. Nepakenčiamas oras pripild÷ urvą ir privert÷ jaunikaitį nešdintis.
Užrašyta T. Narbuto ir kitų

* Dešin÷j Bokšto kalno urvų užlaužoj iš tikrųjų yra šulin÷lis neaukštu sankertiniu, kurio vanduo
yra rausvas, nes savyje turi labai daug geležies. Kitas žmonių padavimas sako, kad tasai
kraujuotas šulinys ištryškęs po atkaklaus mūšio su kryžiuočiais, kurie iškapoję visą Bokšto pilies
įgulą.

Du draugai
Du draugai, linksmai praleidę keletą valandų karčiamoje, iš÷jo pasivaikščioti. Kai atsidūr÷ dykoj
vietoj, netoli Velniakalnio susitiko du nepažįstamus apsiginklavusius žmones. Kadangi nei jiedu,
nei nepažįstami nenor÷jo užleisti kelio, tai bematant kilo barnis ir pagaliau peštyn÷s. Išsitrauk÷
kardus ir kapojosi be atodairos. Vienas iš draugų kirto nepažįstamąjį, ir anas krito vietoje su
perskelta galva. Išgirdę triukšmą ir kardų žvang÷jimą, atb÷go saugoję miestą bernai. Pamatęs
sargybinius, tasai, kuris buvo žmogžudžiu, pasinaudojęs sutemomis, pab÷go, o jo draugas buvo
suimtas, nuvestas į magistratą ir rytojaus dieną teisiamas.
Veltui gyn÷si ir prisiekin÷jo, kad ne jis užmušęs žmogų, teismas priteis÷ nukirsti jam galvą.
Sprendimas tur÷jo būti įvykdytas kitą dieną Rotuš÷s aikšt÷je.
Tą naktį tikrasis žmogžudys negal÷jo užmigti. Jo sąžin÷ prikaišiojo, kad praliejo nekaltą kraują ir
leido pasmerkti mirti niekuo nekaltą savo draugą. Ryto metą savo sielos viduj išgirdo balsą, kuris
liep÷ jam eiti prisipažinti kaltu ir gelb÷ti nekaltą draugą. Pašoko iš lovos ir kūr÷ į žudymo vietą.
Atb÷go kaip tik tuo metu, kai budelis raudonu rūbu apsivilkęs ÷m÷ kalaviją ir reng÷si kirsti
nekaltojo galvą. Garsiu balsu ÷m÷ šaukti, kad sulaikytų sprendimą, nes ne nuteistasis, o jis esąs
kaltas.
Byla iš naujo buvo peržiūr÷ta, ir po kelių dienų teismas išteisino nekaltąjį, o pasmerk÷ jį, ir ten
pat, Rotuš÷s aikšt÷j, budelis nukirto jam galvą.
Užrašyta Gvaninio ir kun. Naramovskio

Nekaltai pasmerktas
1737 metais vieną rytą zakristijonas, į÷jęs į Šv. Mykolo bažnyčią, pasteb÷jo, kad bažnyčia
apvogta. Vagis naktį įlindo pro langą, pavog÷ brangias taures, popiežiaus Klemenso VIII Elzei
Sapiegienei atsiųstą auksinę rožę, nuard÷ nuo arnotų perlus ir pagrob÷ daug kitų brangenybių*.
Kilo triukšmas, sub÷go daug žmonių ir ÷m÷ ieškoti šventvagio. Netoli bažnyčios prie Užupio tilto
pasteb÷ta miegąs po medžiu žmogus, o prie jo ant žem÷s rasta keletas pamestų perlų.
Tai buvo jaunas vyrukas, kurpiaus gizelis. Pažadintas iš miego, tryn÷ akis ir ilgai negal÷jo
suvokti, ko iš jo norima ir kod÷l su juo taip žiauriai elgiamasi. Tačiau kai sužinojo, kuo jis kaltinamas, ir kai jam buvo parodyta rastieji prie jo perlai, įrodantieji jo kaltę, ÷m÷ verkti ir prisiekin÷ti, kad esąs nekaltas. Pasipasakojo, kad naktį praleido kažkokioj karčemoj su keliais savo
draugais ir, grįždamas į Užupį namo, buvęs labai girtas, parpuolęs ir užmigęs. Kokiu būdu
atsidūr÷ prie jo rasti perlai, visai nežinąs. Gal vagis, nor÷damas užsl÷pti p÷dsakus, tyčia juos prie

miegančio pametęs.
Įtariamąjį kaltininką nuvež÷ į Rotušę ir pasodino į kal÷jimą. Po kelių dienų buvo teisiamas.
Teismas, nepaisydamas nei jaunikaičio ašarų, nei priesaikų, jog visai nekaltas, pasmerk÷ pakarti.
Rinkoje prieš Rotušę nuolat stov÷davo kartuv÷s, keliais laipteliais pakeltos nuo žem÷s**.
Skirtą dieną į rinką priguž÷jo nesuskaitomos žmonių minios. Kai kurie, nor÷dami geriau pamatyti, kaip kars šventvagį, į medžius sulipo. Sargybiniai atved÷ nusikalt÷lį prie kartuvių.
Perbalęs, ašaromis apsiliejęs jaunikaitis ÷jo svyruodamas. Jo rankos buvo virv÷mis užpakaly
surištos. Besiartindamas prie kartuvių ÷m÷ garsiai kalb÷ti Dievo Motinos litaniją. Kalb÷jo ją
lipdamas laiptais ir jau stov÷damas ant jų. Susirinkusią žiūr÷ti minią užgul÷ tokia tyla, kad ir
tolimiausioj vietoj buvo aiškiai gird÷ti litanijos žodžiai. Kai kurie nusi÷m÷ kepures ir į nelaimingojo žodžius, nukreiptus į švč. Panelę, atsakin÷davo :
— Melski už mus!
Budelis lauk÷ atsir÷męs į kartuvių stulpą.
Kai jaunikaitis pabaig÷ kalb÷jęs litaniją, budelis užmov÷ jam ant kaklo kilpą ir stūm÷ nuo laiptų.
Bet nelaimingasis dar suskubo ištarti žodžius:
„Motin! parodyk, kad Tu esi!"
Tuo pačiu momentu naujintel÷ virv÷ sutrūko į gabaliukus, ir pasmerktasis nukrito ant žem÷s.
Iš visų pusių pasigirdo šūkiai:
— Stebuklas! Paleiskit jį! Nežudykit! Teismas, palaikęs tai Dievo stebuklu, paleido vargšą.
Imta ieškoti tikrojo kaltininko. Už kelių dienų pas vieną žydą rasta daug perlų ir lydyto aukso
gabalų. Paimtas į nagus žydas prisipažino, kad pateną, auksinę rožę, kurią sulyd÷, ir perlus pirkęs
iš kažkokio Baltraus, Šv. Onos bažnyčios sargo.
Suimtas Baltrus prisipažino aną naktį apvogęs Šv. Mykolo bažnyčią ir kelis perlus pametęs
miegančiam prie tilto jaunikaičiui, kad nukreiptų nuo savęs įtarimą; pavogtas brangenybes labai
pigiai pardavęs pirkliams.
Baltrų pakor÷ Rotuš÷s aikšt÷j, prieš tai išdeginę delnus.
Patraukta atsakomyb÷n daug žydų, kuriems priteis÷ grąžinti pirktus daiktus, teismo išlaidas ir
paskyr÷ piniginę pabaudą apvogtosios bažnyčios naudai.
Užrašyta kun. Naramovskio

* Vilniaus Bernardinų vienuolyno metraštis 180—181 psl.
** Kitam rinkos šone stov÷jo „pitatas", arba stulpas, prie kurio buvo rišami ir rykšt÷mis plakami
mažiau nusikaltę žmon÷s.

Kunigas piktadarys
1572 metais Vilniuje savuose mūriniuose namuose gyveno labai turtingas kunigas. Kaip kiti dori

kunigai buvo visų mylimi ir gerbiami, taip šis buvo nekenčiamas ir niekinamas. Godus ir šlykštus
buvo. Gyveno palaidai. Sunaikino vieno mirusio žmogaus jam patik÷tą testamentą, paveld÷jo
našlaičiams pavestus turtus, o juos į didelį vargą ir skurdą įstūm÷. Žmon÷s kalb÷jo, kad jis net
keletą žmonių esąs nužudęs. Kartą per išpažintį sužinojęs, kad koks pirklys turįs daug pinigų, jį
nunuodijęs ir jo pinigus pasisavinęs. Nenaud÷lis kunigas jokios atgailos nedar÷ ir drįsdavo dargi
pamaldas laikyti.
Vieną kartą per Dievo Kūno šventę kunigas piktadarys Katedros bažnyčioje laik÷ ankstyvąsias
mišias. Ūmai ÷m÷ klysti, baisiai išbalo, jo galva kvaito, negal÷jo raidžių išskaityti ir vietoj
reikalingų žodžių ÷m÷ kažką blevyzgoti, žodžiu, pasidar÷ lyg pamiš÷lis.
Tuo tarpu į bažnyčią į÷jo kažkoks Klišeika, kuris nors buvo katalikas, tačiau buvo laisvamanis.
Klišeika visus stebino savo nepaprasta j÷ga: lengvai laužydavo pasagas, o peštyn÷se ne vienam
kaulus palamd÷. Niekas nevaliojo jam atsilaikyti.
Klišeika 17 metų nebuvo išpažinties ir per visą tą laiką begales nuod÷mių padar÷. Galiausiai
ryžosi Dievo Kūno dieną susitaikyti su Dievu ir d÷l to at÷jo anksti į Katedros bažnyčią. Nežinia
kas jam sutrukd÷ įvykdyti pasiryžimą, bet klaus÷ pamaldų ir karštai meld÷si.
Išgirdęs kunigą giedantį psalm÷s žodžius: „Mano nuod÷m÷s sukaust÷ mane nei pančiais",
Klišeika krito ant žem÷s, ÷m÷ mušti galva į akmeninę bažnyčios aslą, garsiai verkti, dejuoti ir
r÷kti, kad, nors ir kaip jis spyr÷si, teko iš bažnyčios išvesti.
Paklaustas, ko taip gailiai verkia, atsak÷:
— Psalm÷s žodžiai primin÷ man, kad esu nusid÷j÷lis, kad niekad jokio gero darbo nepadariau, o
sąžin÷ graužia mane d÷l piktų ir nedorų darbų.
Iš÷jęs iš Katedros Klišeika per pilies kiemą pasuko į vartus, už kurių buvo tiltas per Vilnią į Pilies
gatvę*, bet, vos tik už÷jo ant tilto, išgirdo griežtą šūkį: „Grįžk!" ir čia pat ant tilto pamat÷
pastojusį jam kelią į miestą velnią. Velnias buvo visai juodas, neūžauga, plačiomis lūpomis, iš
kurių kyšojo didel÷s iltys. Didel÷s, raudonos akys žaibavo žalia šviesa. Aštriais nagais naguota
ranka rod÷ į katedros pusę ir rūsčiai šauk÷: „Grįžk! grįžk!"
Klišeika baisiai persigandęs, be sąmon÷s grįžo atgal ir, velnio vejamas, įspruko į Katedrą. Čia
bobinčiuj susidūr÷ su kunigu piktadariu, kuris, vos tik pabaigęs mišias, ÷jo iš bažnyčios. Stv÷r÷ jį
gl÷bin ir ÷m÷ lamdyti, o nor÷damas pabučiuoti, priglaud÷ savo lūpas prie jo veido ir ÷m÷ kramtyti
kunigo žandus, nosį, veidus. Nelaimingasis ištrūko ir baisiai bliaudamas įgriuvo į bažnyčią,
kurioje, dar buvo tik ankstyvas rytas, buvo prisirinkę gana daug žmonių. Klišeika, prisivijęs jį
Katedroje, aštriu peiliu nukirto jam pirštus, kuriais šventvagiškai k÷l÷ ostiją, ir v÷l ÷m÷ kandžioti,
draskyti ir smaugti. Gausiai tekąs iš žaizdų kraujas sukruvino veidą, rankas ir rūbus ne tik aukos,
bet ir puoliko.
Esantieji bažnyčioj žmon÷s šoko ginti. Veltui steng÷si išpl÷šti kunigą iš įsiut÷lio nagų, nes
Klišeika, būdamas be galo stiprus, visus, kaip plunksnas, švaist÷ į šalis ir tol drask÷ savo auką,
kol paskutinis kvapas iš jo iš÷jo.
Tada Klišeika atsikvoš÷jo ir tyliu švelniu balsu papasakojo, kad užmuštojo kunigo visai
nepažinojo, niekad jo nemat÷, susidūr÷ su juo pirmą kartą, bet, susitikus ant tilto velnią, kažkokia
j÷ga, kažkoks vidinis balsas liep÷ nud÷ti kunigą, nes jis esąs šventvagis ir nenaud÷lis. Klišeika
pats pasidavęs teismui ir prašęs pasmerkti jį mirti. Rotuš÷s aikšt÷j jam nukirtę galvą.
Užrašyta kun. Naramovskio

* Seniau Vilnia tek÷jo Karalių gatve, per Magdalenos (Katedros) aikštę, pro katedros varpinę
Arsenalo gatve ir šalia Tiškevičiaus rūmų susiliedavo su Nerimi. Per ją buvo pastatyti du tiltai. Vienas šitų
tiltų iš Žemutin÷s, arba Krivių pilies ved÷ j Senatorių (šiandien Tilto) gatvę, o antras pro pilies
vartus į Pilies gatvę.

Ypatingas vaikas
Vilniuje, Lukiškių priemiesty, gyveno neturtingas stalius su pačia ir trejetu vaikų. Doras, blaivus
ir darbštus žmogus dirbo nuo ankstyvo ryto ligi v÷laus vakaro, bet uždirbdavo labai mažai. Vos
pakakdavo šeimynai pramaitinti, kad badu nenumirtų. Tuo tarpu lauk÷si dar vieno kūdikio. Jo
at÷jimas į pasaulį dar labiau tur÷jo apsunkinti staliaus vargingą būvį. Tačiau jis nesiskund÷, bet
dar smarkiau ÷m÷ dirbti, trumpindamas miego ir poilsio valandas. Staliuvien÷, matydama, kaip
sunkiai vyras dirba ir negal÷dama jam pad÷ti, labai kent÷jo ir pasisl÷pusi nuo jo dažnai verkdavo.
Pavasarį jiems gim÷ diktokas, m÷lynom akim, netvirtas sūnus. Vieną kartą, naktį, kelioms
dienoms praslinkus nuo gimimo dienos, gretimam kambary stalius baig÷ skubų darbą, o jo
žmona, dar silpna, krūtim pen÷jo naujagimį. Mintis, kad prisid÷jo dar vienas asmuo, kurį reik÷s
rengti ir maitinti, baisiai spaud÷ vargš÷s motinos širdį. Gailios ašaros pasipyl÷ iš staliuvien÷s
akių. Ji ÷m÷ karštai melstis ir prašyti švč. Panelę, kad jų neapleistų ir neduotų žūti. Tuo tarpu
išgirdo lyg iš dangaus kylantį balsą:
— Neliūd÷k ir tik÷k. Dievas dav÷ jums tą vaikelį pagalbai ir suraminimui.
Tuo pačiu momentu vaikelis paleido iš burnos krūtį, kurią čiulp÷, pak÷l÷ galvą ir angeliškai
šypsodamasis pažvelg÷ motinai į akis, lyg ir patvirtindamas tik ką gird÷tą pranašavimą.
Stalius, kuriam žmona papasakojo visą įvykį, palaik÷ jį nusilpimo sukeltu vaizdu.
Bet ÷m÷ darytis negird÷ti, nereg÷ti dyvai. Naujagimis, kuris buvo Antano vardu pakrikštytas,
augo negird÷tu greitumu. Po savait÷s nuspard÷ vystyklus ir niekieno nepadedamas atsis÷do, kaip
senis, o dviejų savaičių prad÷jo vaikščioti, ÷m÷ kalb÷ti, ir beregint vienas po kito kal÷si jo dantys.
Buvo labai meilus ir geras berniukas, nesudarąs t÷vams jokio rūpesčio.
Žinia apie nepaprastą vaiką žaibo greitumu pasklido po miestą ir apylinkes, ir minios žmonių
rinkosi pas stalių jo pamatyti ir juo pasig÷r÷ti. Keli turtingesni piliečiai, pažinę stalių ir pamatę jo
dorą ir darbštų gyvenimą, nor÷dami pad÷ti, dav÷ jam darbo ir už jį gausiai sumok÷jo.
O berniukas augo ir tvirt÷jo kiekvieną dieną. Sukakęs šešetą m÷nesių, atrod÷ kaip 15-kos metų
pusbernis. Pavaduodavo t÷vą darbuose ir kiekvieną darbą atlikdavo gražiai ir tvirtai. Darbo
kaskart daug÷jo, ir stalius su sūnum nebegal÷jo suskubti atlikti visų užsakymų. Tur÷jo priimti
keletą svetimų darbininkų.
Laisvomis nuo darbo valandomis Antan÷lis drožin÷jo iš medžio įvairias statul÷les, dažniausiai
šventųjų, ir gražino jas įvairiomis spalvomis. Ir čia pasireišk÷ nepaprastų jo gabumų. Išdrožtos jo
statul÷l÷s buvo nepaprasto grožio ir dar÷ įspūdį gyvų, taigi visi jas stvarst÷ ir mok÷jo didelius
pinigus.
Antano išdrožtos Nukryžiuotojo Kristaus ir Dievo Motinos statul÷l÷s dabino Vilniaus bažnyčių
altorius. Antanas ypač m÷gdavo drožin÷ti Dievo Motinos statul÷les. Ją ypatingai garbino. Už
bažnyčiai išdrožtas statul÷les jokio užmokesčio neimdavo, jas veltui aukodavo.
Staliaus namuose pražydo laim÷ ir perteklius. Jis ne tik gerokai padidino savo dirbtuvę, bet per

keletą m÷nesių tiek susitaup÷ pinigų, kad gal÷jo pasistatyti nedidelį, bet gražų namelį.
Stalius ir žmona, matydami, kaip stebuklingai auga jų Antan÷lis, ir džiaugdamiesi laime, kurią jis
su savim atneš÷, šventai tik÷jo, kad Viešpats Dievas jų pasigail÷jo ir dav÷ jiems tą vaikelį
pagalbai, taigi ir myl÷jo jį, kaip savo gyvybę.
Antan÷lis ir vertas buvo meil÷s. Protingas, malonus, kuklus, darbštus, prisirišęs prie t÷vų ir
brolių, gailestingas, gailįs kiekvieno vargšo, buvo ne tik savų, bet ir svetimų mylimas ir gerbiamas.
Dar metų buvo nesukakęs, o atrod÷, kaip 20-ties metų jaunuolis. Buvo augalotas, gražaus
sud÷jimo, švelnaus būdo ir vikrus. Bet ypatingai gražios buvo jo akys, aiškios išraiškos ir pilnos
meil÷s. Ne viena mergait÷, susidūrusi su jo žvilgsniu, rausdavo, o jos širdel÷ imdavo smarkiai
plakti. Bet Antanas mažai tekreipdavo d÷mesio į viliojančius mergaičių žvilgsnius. Nejaut÷ reikalo myl÷ti. Jam pakakdavo t÷vų ir brolių meil÷s.
Praslinko metai. Iš vargšo staliaus pasidar÷ turtingas pilietis, sąjungos vyresnysis ir magistrato
lovininkas. Bet užtat Antanas ÷m÷ keistis.
Jo kūnas pamažu ÷m÷ nykti. Per pusę metų atrod÷ kaip 10-ties metų vaik÷zas, o dar per kelis
m÷nesius susilygino su penkiamečiais vaikais. Metų pabaigoj liov÷si vaikščiojęs ir kalb÷jęs ir
pasidar÷ kūdikiu. Per antras savo gimimo sukaktuves vaikelis ūmai nusilpo ir numir÷ ant rankų
motinos, kurios širdis iš gailesčio plyšte plyšo. Matyt, atliko jam skirtas Dievo pareigas ir
daugiau buvo nebereikalingas.
Užrašyta kun. Naramovskio
***
Kun. Naramovskis pateikia dar ir kitų to padavimo versijų. 1671 metais Vilniuje gimęs visai
normalus vaikas, bet po metų taip prad÷jęs augti, kad išaugęs milžinu. Kai sukakęs antrus metus,
÷męs maž÷ti ir greit sumaž÷jęs taip, kad niekuo nesiskyręs nuo kitų jo amžiaus vaikų.

Šykštuol÷
Vilniaus priemiesty gyveno labai šykšti boba. Kai koks nors elgeta paprašydavo ją nors kąsnelio
duonos, jinai ne tik jam nieko neduodavo, bet baisiai širsdavo, paskutiniais žodžiais keikdavo, o
ne kartą ir šunimis užpjudydavo. Jinai tur÷jo vieną sūnų, kuris savo būdu visai nepan÷š÷jo į savo
motiną. Kokia jinai būdavo pikčiurna ir šykšti — toks jis buvo malonus ir gailestingas. Ne kartą
motinai nematant atiduodavo savo maistą elgetoms.
Vieną kartą, kai motina rav÷jo darže ežias, at÷jo žilut÷lis, kaip balandis, senelis ir praš÷ išmaldos.
Boba įprastu savo būdu ÷m÷ pykti, r÷kauti, bjauriai keikti ir grasyti, bet senelis nuolankiai visa
kent÷jo ir lankstydamasis kartojo savo prašymą. Boba nesitverdama pykčiu išrov÷ svogūno
galvelę su laišku ir svied÷ ją į senelį.
Pra÷jo kiek laiko. Toji šykštuol÷ mir÷ ir po mirties pragare deg÷. Josios sūnus, kuriam Dievas
buvo maloningas, maldavo Jį, kad leistų išvaduoti motiną iš pragaro kančių. Viešpats Dievas
sutiko, bet pasak÷, kad sūnus gali vaduoti motiną, tik paduodamas jai svogūno laiškus.
Nu÷jo tada sūnus ant prarajos krašto, pasilenk÷ ir, pasakęs motinai, kad stvertųsi už laiškų ir
stipriai laikytųsi, ÷m÷ ją tempti į viršų.

Pasteb÷jusios tai kitos pragare degančios v÷l÷s panoro kartu su ja išsivaduoti iš pragaro liepsnų.
Bet sen÷, kokia gyva būdama buvo pikčiurna ir pavyduol÷, tokia liko ir mirusi, ÷m÷ kratytis,
purtytis, nor÷dama nusikratyti nuo savęs įsikabinusias v÷les, ir spardyti jas kojomis. Veltui sūnus
maldavo, kad motina būtų rami, nesipurtytų, bet sen÷ pikčiurna neklaus÷ jo prašymų ir dar labiau
÷m÷ trankytis ir spardytis. Tol spard÷si, kol svogūno laiškai nutrūko, o pikčiurna, dideliam velnių
džiaugsmui, nugarm÷jo į patį pragaro dugną. O v÷l÷s, buvusios arčiau krašto, užsirang÷ ant
viršaus ir išsigelb÷jo iš pragaro.
Užrašyta I. Karlavičiaus

Šnipiškių akmenys
Vilniuje, Šnipiškių priemiesty, dešin÷j Ukmerg÷s gatv÷s pus÷j, daržuose dar neseniai galima
buvo matyti krūvą didelių akmenų, turinčių keistą išvaizdą, panašią į žmogų.
Tie akmenys gul÷jo ratu; vieni iš jų buvo panašūs j stovinčius arba s÷dinčius vyrus ir moteris, kiti
atrod÷ gulinčiomis žmogystomis. Vidury stov÷jo didžiulis akmuo, tarytum meil÷s gl÷by
suakmen÷ję vyras ir moteris.
Tie akmenys buvo susiję su tokiu padavimu.
Vieną giedrą vasaros dieną Šv. Rapolo bažnyčioje įvyko jauno amatininko sutuoktuv÷s su gražia
vilniete. Pakviestieji į vestuves svečiai ÷m÷ vaišintis dar prieš sutuoktuves. Vaišinosi degtine ir
alum, dainavo, šoko, griežyn÷ms grojant. Kai išvažiavo į bažnyčią, visi, neišskiriant ir jaunųjų
poros, buvo gerokai „įsilinksminę". Per sutuoktuvių apeigas, susirinkę bažnyčioje elg÷si
nepadoriai, nepaisydami šventos vietos, vienas kitam balsingai pastabas sak÷, juokavo, šaip÷si iš
apeigų ir senelio kunigo, kuris rišo jaunuosius moteryst÷s ryšiu. Jaunieji taip pat dair÷si, dažnai
atsigręždavo ir su pabroliais ir pamerg÷mis pasikeisdavo vienu kitu sakiniu, pašaipa ir visai
nepais÷ valandos svarbumo. To negana. Jaunasis, pabučiavęs kryžių, kurį jam padav÷ kunigas,
smarkiai nusispjov÷ į šalį. Toks jaunojo pasielgimas suk÷l÷ bendrą juoką. Tokio šventvagiškumo
užgautas, senyvas kunig÷lis smarkiai apibar÷ susirinkusius ir baigdamas tar÷:
— Kad tik Viešpats Dievas nenubaustų jūsų! Kai tik kunigas ištar÷ tuos žodžius, visos žib÷jusios
ant altoriaus žvak÷s užgeso.
Triukšmaudami ir juokaudami vestuvių dalyviai iš÷jo iš bažnyčios ir pasuko Ukmerg÷s gatve į
jaunosios namus vestuvių puoton.
Priešaky ÷jo griežikai, čirpindami griežyn÷mis smagias melodijas, paskui juos, apsupę jaunąją
porą treps÷dami ir dainuodami nešvankias dainuškas, sek÷ pajauniai ir pamerg÷s.
Juokavo iš kunigo ir jo grasinimų, o jaunasis tar÷:
— Įdomu, kaip čia gal÷tų Dievas mus nubausti?
Vos tik ištar÷ tuos žodžius, giedrame danguje pasirod÷ ugnies kamuolys ir neapsakomu smarkumu skrido į vestuvininkų būrį. Tik staiga, lyg perkūnas būtų trenkęs, po pat juokaujančių ir
blevyzgojančių vestuvininkų kojomis krito tas kamuolys ir milijonais kibirkščių pasipyl÷ į visas
puses. Pakilo dulkių debesis ir visus dengte uždeng÷. Kai dulk÷s išsisklaid÷, praeiviai pamat÷
negird÷tą nereg÷tą reginį. Ne vieną baim÷s šiurpulys iki gyvo kaulo pakrat÷. Vietoj ÷jusių
įsilinksminusių jaunų bernelių ir grakščių mergelių išvydo krūvą akmenų. Jaunavedžiai suakmen÷jo meil÷s gl÷by ir liko stov÷ti būrio vidury.

Užrašyta A. Kirkoro

Vilko p÷da
Į pietus nuo Vilniaus, netoli miesto, prie Panerių kalnų, yra apylink÷, Vilkp÷de vadinama (lenkai
ją vadina „Vilcza lapą"). Ten pakel÷j, tarp geležinkelininkų ligonin÷s ir Var÷nos geležinkelio yra
didžiulis akmuo, kuriame yra dvi žym÷s, lyg kokio žv÷ries p÷dos įspaustos. Nuo to akmens ir
vieta savo pavadinimą gavo. Jis yra susijęs su tokiais padavimais*.

I
Pragaro valdovas Liuciferis išsiunt÷ vieną velniūkštį į žemę žmonių sielų pamedžioti. Šis
valkiojosi, valkiojosi Vilniaus apylink÷se, besivalkiodamas pavargo ir, pamatęs didžiulį akmenį,
atsis÷do ant jo pails÷ti. Kadangi jam pavyko išvesti iš doros kelio nemažą saujelę žmonių ir juos
pragarui pelnyti, ÷m÷ didžiuotis ir niekinti Sutv÷r÷ją, girdamasis esąs už Jį galingesnis ir
stipresnis. Išgirdęs tai Viešpats Dievas pasiunt÷ į tą pat vietą angelą. Angelas, pamatęs ant
akmens s÷dintį velnią, tar÷:
— Tu giriesi savo j÷ga, tai parodyk ją. Jei esi toks stipruolis, tai sutrink į dulkes tą akmenį, ant
kurio dabar s÷di.
Velnias, pasitik÷damas savo j÷ga, vikriai nušoko nuo akmens ir įbed÷ savo letenas į akmenį,— o
kaip tik tur÷jo vilko letenas. Veltui tampęs, sten÷jo, nor÷damas akmenį sutriuškinti, net jo
liežuvis per barzdą nutyso, akys, d÷l didelio j÷gų įtempimo, ant kaktos išsivert÷ ir krauju pasruvo,
o visas dvokiančiu prakaitu apsipyl÷. Kietas akmuo nepasidav÷, tik truputį sugniužo, ir paliko
žymę viena p÷da.
Susig÷do velniūkštis, susisielojo ir, paspaudęs uodegą, į pragarą nudūlino.

II
Kitas padavimas taip sako:
Besivalkiodamas apie Panerių kalnus velnias gerokai išalko. Čia jis pamat÷ besiganančią jauną
ožkytę ir įsigeid÷ ją praryti. Pasivert÷ jis vilku ir puol÷ ožką. Ši nei iš šio, nei iš to, pamačiusi
vilką, kūr÷ kiek tik įmanydama. Ant kelio gul÷jo didžiulis akmuo, kurio ožka niekaip negal÷jo
išsilenkti. Sumanus velnias greit suvok÷, kaip įtaisyti ožkai pinkles, kad greičiau ją nutvertų.
Užbūr÷ akmenį, pavert÷ jį tešla ir paman÷, kad ožka beb÷gdama įklimps į tešlą, ir jis ją nutvers.
Bet apsiriko gudruolis. Vikri ir lengvut÷ ožkyt÷ vienu šuoliu strykt ir. . . peršoko per akmenį. Tik
paskutine kojyte truputį paliet÷ jo paviršių, palikdama nago žymę.
Šoko per akmenį ir velnias ir taip pat paliko savo vilko p÷dos žymę. Tuo tarpu ožkyt÷ suskubo
pasprukti, o velnias alkanas nudūlino į pragarą, nes Panerių kalnuose pasigirdo skambus gaidžio:
— Ku-ka-rie-ku-ū!

* Šiuos padavimus senesnieji Vilkp÷d÷s gyventojai ir dabar dar tebepasakoja.

Kristaus statula Šnipišk÷se
I
Tik per÷jus Žaliąjį tiltą, prie Kalvarijų gatv÷s yra supiltas nedidelis kalnelis, gražiai alyvomis
apaugęs. Jo viršūn÷je yra pastatytas keturkampis mūrinis stulpas su altana, pridengta stogeliu, o
ant viršaus užd÷tas kryžius. Altanos viduje yra nešančio ant pečių kryžių Kristaus statula.
Pasak padavimo, tas kalnelis esąs bendri užmuštų ties Vilniumi kryžiuočių kapai. O iš tikrųjų
senov÷je ant to kalnelio buvusi pastatyta nedidel÷ medin÷ tvirtov÷, saugojusi persik÷limą per
Nerį. XVII amžiaus karuose ta tvirtov÷ buvo sunaikinta. Tada vienas Šnipiškių gyventojas pastat÷
ant to kalnelio mūrinį stulpą su medine šv. Jono Nepomuko statula. Niekuo nepridengta statula
nuo lietaus ir sniego greit supuvo, o mūrinis stulpas griuv÷siais virto.
Kai 1703 metais čia pat buvo pastatyta Šv. Rapolo bažnyčia, keliais metais v÷liau j÷zuitai čia
pastat÷ kitą didesnį mūrinį stulpą su altana, kad naują šv. Jono statulą, kurią j÷zuitų vyresnysis
užsak÷ vienam vilniečiui skulptoriui Jonui, apsaugotų nuo lietaus ir sniego. Už statulą buvo
susitarta sumok÷ti 8 talerius.
Padavimas šitaip pasakoja apie tą Viešpaties J÷zaus statulą.
Skulptorius Jonas su šeima (trys vaikai ir žmona) gyveno savam namely prie Kalvarijų gatv÷s,
kur buvo ir jo dirbtuv÷.
Gavęs j÷zuitų vyresniojo užsakymą, Jonas negal÷jo tuojau jo atlikti, nes ilgesniam laikui tur÷jo
išvažiuoti iš Vilniaus. 1709 metais grįžęs iš kelion÷s jau reng÷si prad÷ti darbą, bet kaip tik tuo
laiku Vilniuje ÷m÷ siausti didžiausias maras, kokio niekad Vilniuje nebuvo buvę.
Kiek anksčiau siaut÷ badas, kurį matęs Zaluskis taip aprašin÷ja: „Pas mus skurdas, kokio nei
matyti, nei istorijoje apie panašų skaityti neteko. . . Liepos m÷nesį vienas šv. Roko vienuolis, kitų
padedamas, ÷m÷si laidoti mirusius ir nuo liepos m÷nesio (1709 m.) ligi Didžiojo šeštadienio
(1710 m.) suraš÷ 22 862 mirusius. . . Kai kas kur nors ras nudv÷susį arklį, ar kur kris arklys,
sub÷gusi minia jį beregint sudrasko ir suryja.
Kai pamato kur šunį ar katę — stveria kaip didžiausią skan÷stą. Netoli Vilniaus vyras su žmona
pirmiau užmuš÷ savo mažytį kūdikį ir suvalg÷, v÷liau vyresnįjį, septynerių metų berniuką. Kiti
lavonus valgo".
Iš bado kaimo žmon÷s miniomis plauk÷ į Vilnių, perpildydami jo gatves, ir nusiminę balsu šauk÷
duonos ir krisdavo kaip mus÷s. Krūvos lavonų drybsojo kiemuose, gatv÷se ir rinkose. Pačiam
Vilniuje tuo metu išmir÷ 30 000 krikščionių ir 3700 žydų. Baisų vaizdą dar÷ miestas, užsikimšęs
minių miniomis žmonių, staugiančių iš bado ir mirštančių gatv÷se nuo baisiausių kančių. Badas ir
maras taip ištuštino Vilnių, kad daugely mūrinių namų nei vienos gyvos dvasios nebeliko. Tokių
namų labai bijota, ir jie apie 40 metų tušti stov÷ję*.
Kas tik gal÷jo, b÷go iš užkr÷sto miesto.
Taip man÷ padaryti ir Jonas, nor÷damas gelb÷ti nuo baisaus maro save ir šeimą. Vieną naktį per
sapną, ar gal ir nemiegant (to skulptorius tikrai pasakyti negal÷jęs), apsireiškęs jam Kristus su
raudonais rūbais, nešąs ant pečių didelį kryžių, ir taręs:
— Jonai, kuo greičiausiai padaryk iš šito medžio gabalo statulą, tik ne kitokią, o tokią, kaip mane
kad matai. Nei tavęs, nei tavo šeimos jokia liga nepalies, jei manęs paklausysi. Atmink!

Jonas pamet÷ sumanymą išvažiuoti iš Vilniaus, ÷m÷si darbo ir per metus išskaptavo nešančio
kryžių Išganytojo statulą.
Visą maro laiką niekas Jono namuose nesusirgo, nors aplink žmon÷s šimtais mir÷.
Kai maras pra÷jo ir j÷zuitai grįžo į Vilnių, Jonas nu÷jo pas vyresnįjį ir praš÷ priimti Išganytojo
statulą ir pastatyti altanoje ant stulpo. Sutiko parduoti ją net už mažesnę kainą, nei buvo susitarta
už šv. Joną, bet vyresnysis nesutiko ir pareišk÷, kad stulpas esąs paskirtas šv. Jonui.
Netrukus vienam j÷zuitų vienuoliui, rimtam ir visų gerbiamam seneliui, apsireišk÷ Kristus ir
reikalavo paimti iš skulptoriaus statulą. Senelis nu÷jo pas vyresnįjį, kunigą Sempinskį, kuris jį
nuved÷ pas vyresnįjį, kunigą Ptaką. Tasai, išklausęs senelio pasakojimą apie Kristaus apsireiškimą ir matydamas jo susijaudinimą, įsak÷ paimti iš Jono statulą ir sumok÷ti jam sutartą
sumą. Kadangi vyresnysis nesijaut÷ turįs teisę pastatyti statulą ant skirto šv. Jonui stulpo be savo
vyresnyb÷s žinios, tai įsak÷ pad÷ti ją visų bažnytinių daiktų sand÷ly.
Pra÷jo bemaž metai laiko. Kartą besitriūsdamas broliukas Antanas Richteris išgirdo sand÷ly
balsą:
— Ar ilgai mane kalinsit šioje landyn÷je?
Suprato broliukas, kad tą balsą gird÷jo iš Viešpaties J÷zaus statulos lūpų, nes be jo, nieko daugiau
sand÷ly nebuvo. Persigandęs nub÷go pas vyresnįjį ir papasakojo įvykį.
Šis paskutinis įvykis paveik÷ vyresnįjį, ir jis ryžosi pastatyti Išganytojo statulą altanoje ant stulpo.
1720 m. geguž÷s 9 d. statula iškilmingai buvo pernešta.

II
Červinskien÷s namuose, Vilniaus ir Trakų gatv÷s kampe, buvo kiemsargis, kažkoks Matas
Pakulavičius, 57 metų amžiaus, kuriam keliolikti metai skaud÷jo akis. Gyd÷si pas gydytojus, tar÷si su užkalb÷tojomis, m÷gino visa, ką tik kas patar÷, bet vargšui niekas negelb÷jo ir 1845 m.
visai apako.
1847 m. grabnyčių išvakar÷se, kai Pakulavičius atsigul÷ ir prad÷jo snausti, išgirdo balsą:
— Ateik pas mane, ir nuvalyk mane, aš tave pagydysiu, ir tu prareg÷si!
Kitą naktį v÷l tą patį balsą išgirdo. Tada senis įsidrąsino ir paklaus÷:
— Kur aš turiu eiti? Į tai gavo atsakymą:
— Žinai stulpą už Žaliojo tilto ant kalnelio. Viešpats J÷zus kryžių neša. Ten nueik ir nuvalyk
mane, ir tu prareg÷si. Jeigu negal÷si manęs nuvalyti, tad užeik į Šv. Rapolo bažnyčią, o kai jau
gal÷si, tada ateik ir nuvalyk.
Rytojaus dieną ankstut÷liai Pakulavičius pasi÷m÷ kastuvą ir nu÷jo į sakytą vietą. Bet kalnelis taip
buvo apverstas sniegu, kad senis įklimpo iki kelių ir vos išsikepurn÷jo. Susirūpinęs grįžo namo ir
pasižad÷jo nuvalyti kalnelį pavasarį, kai sniegas šiek tiek aptirps. Tą pačią dieną nu÷jo į gretimą
Bonifratrų bažnyt÷lę ir ten karštai meld÷si prie Viešpaties J÷zaus, kartodamas pasižad÷jimą, kad
pavasarį iš tikrųjų nuvalys kalnelį ir stulpą pataisys. öm÷ gailiai verkti, o kai riedančias iš akių
ašaras ÷m÷ skarele šluostyti, rod÷si, lyg kas ant skarel÷s lieka, tarytum švisti pradeda. Po kelių
minučių visai prareg÷jo. Nudžiugęs senis išsiplov÷ akis bažnyčios šulin÷lio vandeniu ir laimingas

grįžo namo.
Dabar senis jau vaikščioja darban, susitaup÷ keletą rublių. Pavasarį iš tų pinigų pasamd÷
darbininkus, ištinkavo stulpą, naujai perdaž÷ statulą, o kalnelį pats gražiai nuval÷ ir grindinį
patais÷. Susirinkusiems žmon÷ms pasakojo apie įvykusį stebuklą.
Nuo to laiko Kristaus statula Šnipišk÷se pripažinta stebuklinga ir maloninga.
Iš žinių apie stebuklinguosius paveikslus

* Kaip atminimo ženklas tos baisios nelaim÷s išorin÷je Šv. Petro ir Povilo bažnyčios sienoje
nutapytas paveikslas, vaizduojąs 1709—1710 metų badą ir marą Vilniuje.

T÷vas Melchioras ir velnias
Po Dominikonų bažnyčia Vilniuje yra dideli rūsiai, kurie kadaise buvo karstais užversti. Prieš 50
metų karstai sunešta į vieną rūsį, sukrauta vienas ant kito ligi pat viršaus ir aklinai užmūryta.
Vienam iš rūsių, tarp karstų skeveldrų, sutrūnijusių kaulų ir puv÷sių dar ne labai seniai galima
buvo matyti s÷dinčio geležin÷j k÷d÷j vienuolio Dominikono lavonas. Velionis buvęs aprengtas
baltu abitu, galva ant krūtin÷s nulenkta ir apgaubta gobtuvu.
Pasakojama, kad tai buvę palaimintojo t÷vo Melchioro palaikai, garsaus pamokslininko, mirusio
Vilniuje 1602 metais. Mirdamas jis giedojęs: „Subvenite Sancti Dei".
T÷vas Melchioras gars÷jo mokslu, dora ir iškalbingumu. Jo pamokslai sutraukdavo į Sv. Dvasios
(Dominikonų) bažnyčią minias žmonių.
T÷vas Melchioras visa savo karšta širdim nekent÷ velnio ir paskelb÷ jam žūtbūtinę kovą.
Įsp÷davo visus prieš jo pyktį ir gudrybes, kuriomis velnias stengiasi žmogų išvesti iš doros kelio,
gyvai vaizduodavo pragaro baisybes ir kančias, kurios laukia nusid÷j÷lių.
Žodžio galybe ir savo pavyzdžiais dievotas dvasininkas ne vieną paklydusią avelę atved÷ į doros
kelią, išpl÷š÷ ją iš pragaro nasrų ir dangui grąžino.
T÷vas Melchioras taip pat gars÷jo ir velnių išvaikymu.
Velnias savo ruožtu siuto ir visa savo pragariška širdim nekent÷ doro vienuolio. Jis griebdavosi
įvairiausių priemonių, kad tik sudrumstų vienuolio ramybę, ir ne kartą, kai t÷vas Melchioras
gūdžioj vienuolyno tyloj savo menkut÷j cel÷j prie alyvin÷s lemput÷s skaitydavo knygas arba
būdavo paskendęs dvasiškuose dūmojimuose, velnias įvairiausius vaizdus prieš jo akis pindavo.
Menkut÷ cel÷ virsdavo puikiu rūmu su brangiais baldais, puikiais kilimais išklotu, ant sienų
daugyb÷ brangių paveikslų, žib÷jo žvak÷s sidabrin÷se žvakid÷se. Stalas linkdavo nuo gardžiausių
valgių, vaisių, vynų, skan÷stų, kurie keldavo vienuolio norą valgyti ir džiovino gerklę. Kitais
atvejais velnias pavirsdavo neapsakomo grožio mergina, kuri meiliai tiesdavo į vienuolį savo
baltas rankeles, viliojo žvilgsniu ir saldžiu šypsniu.
Tačiau niekais eidavo visokie gundymo būdai. T÷vas Melchioras būdavo neįveikiamas ir tik dar
karščiau melsdavosi. Tada velnias griebdavosi kitokių priemonių, būtent, stengdavosi įgąsdinti
vienuolį, pasiversdamas įvairiausiomis baidykl÷mis, baisūnais, driežais, rupūž÷mis, gyvat÷mis.
Tačiau grieždamas dantis tur÷davo nešdintis, iš kur at÷jęs, kai t÷vas imdavo šlakstyti švęstu
vandeniu ir žegnoti kryžium.

Išsibod÷jęs velnio, t÷vas Melchioras apsinuogindavo ligi pus÷s, nusiimdavo nuo sienos rykštes,
atsiklaupdavo prieš Nukryžiuotąjį, plakdavosi ir tol melsdavosi, kol visai išsekdavo, ir, kritęs ant
akmenin÷s aslos, užmigdavo.
Kartą velnias išdrįso net į zakristiją įeiti ir, kai t÷vas Melchioras at÷jo ir ÷m÷ rengtis mišioms,
pasivertęs rudu šunim, užsigeid÷ trukdyti jį, painiojosi po kojomis, drask÷ rūbus, unkšt÷, urzg÷.
Netekęs kantryb÷s kunigas stv÷r÷ jį už sprando ir taip svied÷ pro duris, kad velnias į pat pragaro
dugną nudard÷jo, o vienuolis ramiai sau mišias atlaik÷.
Iš šventųjų pamokslininkų gyvenimo

Nubaustas blevyzga
XVI amžiaus pabaigoj parkviesti į Vilnių j÷zuitai kovai su besiplečiančia reformacija paveld÷jo
Šv. Jono bažnyčią ir, stengdamiesi patraukti į save liaudį, kaip įmanydami steng÷si paveikti jų
vaizduotę. Tam rengdavo iškilmingas pamaldas, procesijas, pramogas, viešus ginčus ir kt.
Išorin÷j Šv. Jono bažnyčios sienoj j÷zuitai nišoje pastat÷ Dievo Motinos statulą ir prieš ją dažnai
laikydavo iškilmingas pamaldas.
1668 metais vieną vakarą nišą papuoš÷ įvairiaspalv÷mis lemput÷mis ir g÷l÷mis. Pilies gatv÷
kimšte prisikimšo klūpančių žmonių ir kartu su kunigais giedojo švč. Panel÷s litaniją.
Dar pamaldos nebuvo pasibaigusios, kai per klūpančius ir besimeldžiančius žmones ÷m÷ brautis
vienas šl÷kta atskalūnas. Bet jam nelabai tai vyko, nes žmon÷s petys petin klūpojo gatv÷je.
Įširdęs šl÷kta atsistojo prieš Dievo Motinos statulą, įsir÷m÷ rankomis į šonus, n÷ kepur÷s
nenusi÷m÷ ir garsiai ÷m÷ blevyzgoti:
— Matykite! kaip tie popiežininkai savo stabus garbina! Dieve gerasis, kaip gali pakęsti tą jų
stabmeldystę? Niekad Vilniuje tokių dalykų nei gird÷ta, nei reg÷ta, o dabar šitokia minia
bedieviškai kažkokią l÷lę garbina.
Įširdę žmon÷s už tokį šventyb÷s niekinimą vos į skutelius nesupl÷š÷ atskalūno. Gerokai apkultą
kunigai išvadavo.
Tačiau jo lauk÷ kita bausm÷.
Eidamas prie savo rūmų, išgirdo baisų riksmą ir verksmą. Jausdamas, kad įvyko kokia nelaim÷,
įpuol÷ į butą ir pamat÷ savo šešerių metų sūnaus lavoną, kuris kaip tik tuo metu, kada t÷vas
burnojo prieš švč. Panel÷s statulą, iškrito pro langą ir į akmenis susiteškino sau galvą.
Anksti rytą šuoliais atlaps÷jo iš jo dvaro prievaizdas ir praneš÷, kad pra÷jusią naktį vilkai įsibrov÷
į avidę ir išpjov÷ visas ligi vienos avis.
Bet nelaim÷s tuo dar nesibaig÷. Tą pačią dieną susirgo jo šešioliktų metų dukt÷ kažkokia
daktarams nežinoma liga ir per kelias valandas mir÷. Nepak÷l÷ visų tų smūgių atskalūnas. Sprogo
jo širdis, ir pats mir÷.
Užrašyta J. Kraševskio

Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia
Už Aušros vartų, kair÷j pus÷j, kampinio namo kieme yra dviejų aukštų mūrinis gyvenamasis
namas. To namo daly yra užsilikusios bažnytin÷s architektūros žym÷s.
Kadaise tai buvusi Šv. Juozapo ir Nikodemo bažnyčia, pastatyta 1625 m.
XVIII šimtmečio pabaigoj per Vilniuje siautusį gaisrą bažnyčia taip smarkiai apdeg÷, kad net
nebenor÷ta ji ir atnaujinti. V÷liau bažnyčia paversta gyvenamuoju namu.
Vilniečiai pasakoja, kad kai kada apie pusiaunaktį tenai gird÷ti varpų skamb÷jimas, vargonų
grojimas ir giesm÷s. Taip pat šviesa deganti. Tai mirusieji klebonai keliąsi iš kapų ir bažnyčios
griuv÷siuose laiką pamaldas.

Keistas svetimšalis
1845 metų vasarą Vilniaus gyventojai buvo sukr÷sti tokio keisto įvykio. Vieną ankstyvą rytą
pamaldesni žmon÷s at÷ję į Šv. Jono bažnyčią pasimelsti, rado prie durų bes÷dintį pamišusį tos
bažnyčios zakristijoną. Iš vakaro jis buvo dar visai sveikas. Nelaimingasis, beprotiškai
dairydamasis ir šypsodamasis, žaid÷ senais auksiniais pinigais, kurių keletas gul÷jo prie jo ant
žem÷s.
Visi lauž÷ galvas sp÷liodami, nuo ko gal÷jęs zakristijonas pamišti ir kur gavęs tuos auksinius
pinigus, bet niekaip negal÷jo įsp÷ti. Visiems buvo aišku, kad jo liga yra susijusi su tais pinigais.
Daugumas sp÷jo, kad jis tur÷jęs rasti kuriame nors rūsy, kurių daugyb÷ yra po Šv. Jono bažnyčia,
didelį lobį ir tur÷jęs ko nors labai išsigąsti.
Pranešta policijai. Prad÷ta tardymas. Auksiniai pinigai, daugiausia lenkiški, buvo XVI ir XVII
amžiaus. Tarp jų buvo ir keletas senesnių kitų valstybių monetų. Stropiai išgriozta bažnyčia ir
bažnyčios rūsiai, bet nieko nerasta, kas bent kiek pad÷tų išspręsti painų uždavinį. Viena tiktai
buvo aišku, kad tą naktį zakristijonas tur÷jęs su kuo nors kautis, nes ant rankų ir veido buvo
daugyb÷ m÷lynių ir įdr÷skimų, rūbai sumankyti ir vietomis įpl÷šti.
Iš pamiš÷lio nieko negalima buvo iškvosti, nes jis į klausimus nieko neatsakin÷davo, rod÷si jų
negirdįs, kažką panosy nesuprantama murm÷jo, baimingai dair÷si, kartais šokdavo ir, kaip įsiutęs,
puldavo žmones. Tur÷jo jį surišti ir paguldyti vienuolių Bonifratrų ligonin÷je.
Zakristijono žmona verkdama papasakojo, kad vakar vakare už÷jęs pas juos kažkoks nepažįstamasis, turbūt, svetimšalis, nes vargais negalais su juo susikalb÷ti tebuvo galima. Išsived÷ jis
vyrą į kitą kambarį ir ten tyliai ir ilgai apie kažką tar÷si.
Vienuoliktą valandą nakties zakristijonas iš÷jęs iš namų ir daugiau nebegrįžęs.
Anais laikais Vilnius nebuvo taip gausiai gyvenamas ir toks didelis miestas kaip šiandien. Tur÷jo
vos apie 40 tūkstančių gyventojų. Visas gyvenimas vir÷ rinkoje ties Rotuše. Ten rytais
susirinkdavo visų visuomen÷s sluoksnių žmonių. Ten dalydavosi visokiomis naujienomis ir
paskalomis.
Tą dieną, kada buvo rastas prie bažnyčios pamišęs zakristijonas, rinka ypač buvo gyva, o minios
ūpas buvo pakilęs. Visur buvo kalbama apie pra÷jusios nakties įvykius, ir kiekvienas tur÷jo prie
jo ką nors prid÷ti, pasikeisti savais sp÷liojimais.
Bet greit visų d÷mesį į save atkreip÷ „Italijos"* viešbučio tarnautojas. Šis papasakojo, kad vakar

rytą viename to viešbučio kambary apsigyvenęs kažkoks svetimšalis, rodos, italas. Visą dieną
praleidęs mieste. Vakare grįžęs į viešbutį ir užsirakinęs savam kambary. Nežinia, ką ten veikęs,
tik visą laiką buvo girdimas popierių šlamesys. V÷lai vakare pasišaukęs viešbučio tarnautoją,
apmok÷jęs sąskaitą ir, pasi÷męs nedidelį savo odinį lagaminą, iš÷jęs. Iš apibūdinimo atrod÷, kad
iš tikrųjų tas pats žmogus buvęs už÷jęs ir pas zakristijoną ir jį išsivedęs. Daugelis žmonių sutikę jį
mieste; kiti matę Jodko valgykloje, kai valgęs makaronus, kai kas susidūręs su juo krautuv÷je, kai
pirkęs brangius cigarus; matyta taip pat tas svetimšalis ir Šv. Jono bažnyčioj, kai ją įd÷miai
apžiūrin÷jęs ir lyg ir žingsniais matavęs. Žodžiu, kiekvienas svetimšalio žingsnis greit buvo
žinomas, tik nežinota, kur jis dingęs.
Nei valand÷lę neabejota, kad svetimšalio žinota slapta vieta bažnyčioje, kur buvęs pasl÷ptas lobis.
Jis, matyt, papirkęs zakristijoną, kurio padedamas į÷jęs į bažnyčią, pagrobęs auksą ir v÷liau
nor÷jęs nud÷ti, kaip nepageidaujamą liudytoją.
Policija apklaus÷ liudytojus, dar kartą apžiūr÷jo bažnyčią ir jos požemius, „Italijos" viešbučio
kambarį, kuriame svetimšalis buvo sustojęs, bet niekur nieko įtariama nerado, tik viešbučio
kambary rado itališką laikraštį ir krosny šiek tiek sudegintų popierinių pelenų.
Tą pat dieną į policiją atvežta kažkoks nežinomas be sąmon÷s girtas žmogus. Jis rastas rytą už
Pohuliankos buomų. Pašauktas gydytojas atgaivino girtąjį, ir šis išsipasakojo esąs vežikas ir
vakar susitaręs su kažkokiu vokiečiu nuvežti jį į Trakus. Apie pirmą valandą nakties, kaip buvo
susitarta, vežikas laukęs jo Dominikonų gatv÷s gale. Tas galiausiai at÷jęs Šv. Jono gatve nuo Šv.
Jono bažnyčios pus÷s, nedideliu odiniu lagaminu nešinas. Bet lagaminas buvęs toks sunkus, kad
jiedu du vos įk÷lę į ratus.
Neprivažiavus Pohuliankos buomų, vokietis liepęs sustoti prie smukl÷s, kur svetimšalis pats
gerokai užkandęs ir vežiką gausiai vaišinęs. Vaišinęs jį degtine, alum, o į galą įkalb÷jęs jam visą
stiklinę degtin÷s iš karto išgerti. Pravažiavus buomus, vežikas pajutęs, kad jam bloga, pametęs
sąmonę ir daugiau nieko nebeatsimenąs. Jo kišen÷je rasta keliolika auksinių pinigų, bet užtat
dingo brikel÷ ir arklys.
Pastatyta ant kojų visa policija, į visas puses išsiuntin÷ta žygūnai, bet visa veltui. Svetimšalis kaip
vandeny dingo.
Praslinko pora savaičių, ir pamažu imta užmiršti įvykis. Tuo tarpu pranešta policijai, kad
zakristijonas silpsta ir, turbūt, greit mirs, bet atgavęs protą ir kalbąs visai sąmoningai. Tuojau
pasiųsta į ligoninę policijos agentas, ir mirštantysis štai ką jam papasakojo:
Kai zakristijonas su svetimšaliu per šonines duris į÷jo į bažnyčią, pastarasis išsitrauk÷ iš kišen÷s
skarelę, aklinai užrišo jam akis, kelis kartus apsuko vietoje ir ÷m÷ vedžioti po bažnyčią. V÷liau
sustojo ir kažką veik÷. Buvo gird÷ti girgžd÷jimas, paskiau duslus bildesys, ir jie ÷m÷ kopti
žemyn. Jaut÷si šaltis ir dr÷gnumas. Ilgai ÷jo kažkokiu požeminiu urvu, keisdami kryptį, kai
galiausiai svetimšalis sušuko: „baigta", sustojo ir atrišo zakristijonui akis.
Jie atsidūr÷ rūsy prie geležinių durų. Nepažįstamojo lempel÷ met÷ silpną šviesą, kurioje galima
buvo įžiūr÷ti geležine štanga užbrūkliuotos durys ir užrakintos didoka spyna. Kai spyną numuš÷
ir vargais negalais bendromis j÷gomis atidar÷ duris, atsidūr÷ nedideliam tamsiam kambary. Prie
sienos stov÷jo didel÷ geležin÷ skrynia. Svetimšalis ją raktu atrakino ir pak÷l÷ antvožą. Skrynia
buvo pilnut÷l÷ auksinių pinigų, perlų, žiedų, medalių ir kitokių brangenybių.
Tuo būdu apsisaugojęs, svetimšalis prisikrovęs pilną lagaminą ir kišenes aukso ir kitų brangenybių, įd÷jo keliolika auksinių monetų į zakristijono kišenę, v÷liau v÷l užrišo jam akis, išved÷ į
bažnyčią, laikydamasis tų pačių atsargumo priemonių, v÷l apsuko jį vietoje kelis kartus ir, davęs
pauostyti kažkokio stipraus skystimo, paliko zakristijoną ir pats iš÷jo. Zakristijonas greit pamet÷
sąmonę ir daugiau nieko nebeatsimin÷.

Ir v÷l buvo paskirta komisija, tyrin÷jo bažnyčią, bet ir šiuo kartu nieko nerado.
B÷go metai po metų, at÷jo sukilimo laikai, kraštas skendo ašarose ir liepsnose. N÷ vienos šeimos
nebuvo Vilniuje, kuri neapgailestautų savo nario ar kovos lauke žuvusio, ar Lukišk÷se pakarto, ar
Sibiran ištremto. Nenuostabu, kad ir įvykis su svetimšaliu ir zakristijonu pamiršta. Tik kai kada
senesnieji papasakoja jį vaikams, kaip kokią pasaką.
***
Yra žinoma, kad po Šv. Jono bažnyčia yra tikras labirintas rūsių ir koridorių, einančių į visas

ir išties÷ rankas, nor÷damas jį nustverti. Karys dar pridūr÷, kad verčiau pasiduos didžiausiai
bausmei, nei eis atgal į rūsių sargybą. Kiti kariai taip pat atsisak÷ eiti sargybą prie tų rūsių. Nuo to
laiko sargyba nuo rūsių buvo nuimta, o į÷jimas į rūsį aklinai užmūrytas.
***
Vienam Dominikonų bažnyčios rūsių yra pailgas plyšys, per kurį įsiveržia dienos arba gatv÷je
degančios lempos šviesa ir krinta ant priekin÷s sienos. Šeš÷lis iš tikrųjų daro žmogaus šm÷klos
įspūdį. Ypač naktį, kai v÷jas šiek tiek supa lempą, atrodo, kad šm÷kla kruta, juda, rodosi,
permatoma.
Aišku, kad stovįs naktį sargyboje karys prie karstais, kaukol÷mis ir žmonių kaulais užverstų
rūsių, nejaukiai jaut÷si, tod÷l lengvai paman÷, kad atsimušusi į sieną šviesa yra vaiduoklis, o iš
baim÷s vaizduot÷ įžiūr÷jo ir baisų veidą, ištiestas rankas ir norą jį nutverti.

