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SENAMIESTIS 
Šv. Stanislovo ir  Šv. Vladislovo 
arkikatedra bazilika,  
1801 m. Katedros a.1 
XIII a. viduryje pastatyta pirmoji katedra.  
Po Mindaugo mirties paversta pagonių 
šventykla. 1387 m. Jogaila pastatė naują 
bažnyčią. 1407 m. jai sudegus, Vytautas 
Didysis pastatė naują katedrą. 1522 m. 
remontuota. Architektas Anusas. 1534 m. 
po gaisro atstatyta. Architektai Bernardas 
Zanobis de Džanotis, Džiovanis Činis. Po 
1610 m. gaisro 1632 m. vėl atstatyta. 
Architektas Vilhelmas Polis. 1655 m. 
nusiaubė Maskvos kariai. 1666 m. 
suremontuota. Architektas Jonas 
Vincentas Salvadoras. 1769 m. audra 
nugriovė bokštą, žuvo 6 žmonės ir po to 
buvo uždaryta. 1783-1801 m. katedra 
rekonstruota į dabartinę. Architektas 
Laurynas Gucevičius (užbaigė architektai 
Pietro Rosis ir Mykolas Šulcas). Skulptūrų 
(Šv. Stanislovo, Šv. Elenos ir Šv. 

Kazimiero) ant fasado frontono autorius Karolis Jelskis. 1831 m. iš uždarytos Šv. Kazimiero 
bažnyčios buvo perkeltos ir šoniniuose fasaduose pastatytos kunigaikščių statulos.  
1836-38 m. suremontuota. Architektas Karolis Podčašinskis. Nuo 1922 m. tapo bazilika, nuo 
1925 m. arkikatedra. Po 1931 m. Neries potvynio buvo restauruota. 1949 m. Sovietų valdžia 
uždarė ir 1956 m. įrengė Paveikslų galeriją. 1953 m. karstas su Šv. Kazimiero palaikais 
perkeltas į Petro ir Povilo bažnyčią (1989 m. grąžintas). 1988 m. per Sąjūdžio suvažiavimą 
grąžinta tikintiesiems. 1996 m. atstatytos 1950 m. sunaikintos šventųjų (Stanislovo, Elenos ir 
Kazimiero) skulptūros ant frontono (skulptorius Stanislovas Kuzma) 
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Katedros varpinė, 1522 m. 
Įrengta buv. XIII a. gynybiniame bokšte. 

1598 m. padidinta. Po 1610 m. gaisro 
atstatyta. Architektas Vilhelmas Polis.  
1893 m. suformuotas dabartinis stogas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šv. Kazimiero koplyčia, 1624-36 m. 
Architektas Mateo Kastelas. 1636 m. čia buvo 
perkelti Šv. Kazimiero palaikai. 1786 m. 
atnaujinta. Architektas Karlas Spampanis 
Šv. Kazimiero sidabrinis sarkofagas  
koplyčioje, 1742-47 m. (kairėje) 
Sovietų laikais, 1953-89 m.,  
buvo saugomas  
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 

 
Šv. Onos ir Barboros bažnyčios vieta (aukščiau, dešinėje) 

Arsenalo g., Gedimino kalno papėdėje. 1390 m. minima pirmoji Šv. Onos bažnyčia. Priklausė 
pranciškonams. 1551 m. Žygimanto Augusto nurodymu nugriauta ir pradėta statyti Šv. Onos 

ir Barboros (Barboros Radvilaitės garbei) bažnyčia. Liko nebaigta. 1655 m. Maskvos 
armijos buvo apgriauta, o 1666 m. visai nugriauta 
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Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia  
(Karmelitų, Radvilų mauzoliejus),  
1765 m. K.Sirvydo g.4 
1506 m. pastatyta pirmoji karmelitų vienuolyno 
Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia. 
Fundatorius LDK kancleris Vilniaus vaivada 
Mikalojus Radvila Senasis (kaip padėką už 
pergalę prieš totorius prie Klecko).  
1749 m. sudegė. 1750-55 m. atstatyta. 
Fundatorius Naugarduko vaivada Jurgis 
Radvila. Architektas Pranciškus Ignotas 
Hoferis. 1765 m. konsekruota Šv. Jurgio 
Kankinio vardu. 1797-1944 m. priklausė 
Vilniaus kunigų seminarijai. XIX a. prie 
pagrindinio fasado pristatytas prieangis. 
Sovietų valdžia uždarė ir įrengė Knygų rūmų 
saugyklą. 2011 m. grąžinta Vilniaus 
arkivyskupijai 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Varpinė, XVI a. (nuotraukos dešinėje)  
ir vartai, 1806 m. (kairėje) 

Varpinė 1750-55 m. buvo rekonstruota.  
XIX a. pradžioje pažeminta, suskirstyta į  
du aukštus (prarado varpinės funkciją).  

1804-06 m. architektas Žozefas Pusjė  
pristatė šventoriaus vartus-portalą  
Bažnyčios šventoriaus tvoros dalis  

(galimai buvo naudojama kaip varpinė)  
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Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčia,  
1635 m. S.Daukanto a.1 

1332 m. Petras Goštautas pastatė pirmąją bažnyčią-
koplyčią (pagal legendą nukankintų pranciškonų 

palaidojimo vietoje). 1533 m. sudegė ir jos vietoje 
1543 m. buvo pastatyta Šv. Kryžiaus koplyčia. 

Fundatorius Vilniaus vyskupas Povilas Alšėniškis. 
1618 m. šalia koplyčios pastatytas gyvenamas 

namas, kurį 1635 m. vienuoliai bonifratrai perstatė į 
bažnyčią. Viduje yra stebuklingu laikomas šulinėlis. 
Po 1748 m. gaisro atstatyta, pertvarkytas fasadas ir 
bokštai. 1843 m., caro valdžiai uždarius vienuolyną, 

tapo parapine bažnyčia. Fasade yra Švč. Mergelės 
Marijos Snieginės paveikslo kopija. 1949 m. Sovietų 

valdžia uždarė ir 1976 m. įrengė Mažąją baroko 
salę koncertams. 1995 m. perduota Vargdienių 

seserų kongregacijos vienuolėms 
 
 
 
Buv. Šv. Kryžiaus koplyčios (1543 m.) fragmentas  
(iš L.Stuokos-Gucevičiaus g. pusės; kairėje) 
Skulptūrėlė virš įėjimo į vienuolyną          
(iš S.Daukanto aikštės pusės; kairėje, žemiau) 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Buv. Labdarių draugijos  
(Dievo Apvaizdos (?) koplyčia, 1807 m. Vilniaus g.22 
Fundatoriai valstybės patarėjas  
Vaitiekus Puslovskis ir jo brolis kunigas.  
Sovietų valdžia uždarė ir įrengė knygų sandėlį. Dabar 
administracinės patalpos 
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Šv. Ignoto bažnyčia, 1647 m. Šv. Ignoto g.4 
Pastatyta 1622-47 m. kaip jėzuitų bažnyčia.  
1737 m. sudegė. 1748-50 m. rekonstruota. 
Architektas Tomas Žebrauskas. 1798 m. caro 
valdžia atėmė ir perdavė Rusijos armijai, kuri 
įrengė arklides. 1869 m. paversta karininkų klubu, 
nugriauti bokštai, sunaikintas interjeras. 1925 m. 
pritaikyta Vilniaus įgulos bažnyčiai. Architektai 
Julius Klosas ir Povilas Vendziagolskis.  Sovietų 
valdžia vėl uždarė ir 1955 m. pavertė kino studijos 
sandėliu, vėliau įrengtos administracinės patalpos. 
Atgimimo laikais grąžinta tikintiesiems.  
Nuo 2004 m. pagrindinė  
Lietuvos kariuomenės ordinariato bažnyčia  
Varpinė (?) prie Šv. Ignoto bažnyčios 
(žemiau, kairėje) 
 
 
 

 
Šventosios Dvasios (Dominikonų)  
bažnyčia, 1688 m. Dominikonų g.8  
Apie 1323 m. Gediminas pastatė pirmąją bažnyčią  
(ar koplyčią). 1408 m. Vytautas Didysis atstatė.  
1441 m. padidinta (Kazimiero Jogailaičio fundacija).  
1655 m. Maskvos armija sudegino. 1679-88 m. 
pastatyta dabartinė. XVIII a. gaisrai smarkiai 
nuniokojo. 1752-60 m. atstatyta, pristatyti bokštai ir 
portalas. Architektai Jonas Valentinas Dyderšteinas  
ir Pranciškus Ignotas Hoferis  
Nuo 1844 m. tapo parapine bažnyčia  
Šv. Dvasios bažnyčios portalas (aukščiau, viduryje) 
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Dievo Gailestingumo šventovė  
          (buv. Švč. Trejybės bažnyčia),  

XV a. pab. Dominikonų g.12 
XV a. pastatyta pirmoji bažnyčia.  

Po 1748-49 m. gaisrų rekonstruota (apsidė 
pertvarkyta į portalą), pristatyti bokštai.  

1821 m. caro valdžia atėmė ir 1838 m. 
pertvarkė į karinės įgulos Apreiškimo 

stačiatikių cerkvę. 1919 m. grąžinta katalikams. 
Sovietų valdžia uždarė ir naudojo kaip sandėlį. 

2004 m. atnaujinta ir pavadinta Dievo 
Gailestingumo šventove (dėl bažnyčioje 

saugomo Gailestingojo Jėzaus paveikslo) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gailestingojo Jėzaus  
(Dievo Gailestingumo)  
paveikslas, 1934 m.  
Dailininkas Eugenijus Kazimirovskis.   
Nutapytas pagal  
Šv. Faustinos (Kovalskos) regėjimą.  
2004 m. kardinolo  
Audrio Juozo Bačkio nurodymu  
paveikslas čia buvo perkeltas  
iš Šv. Dvasios bažnyčios)                           
Kiemo fasadas  
(anksčiau buvęs bažnyčios portalas) 
Jėzaus galva bažnyčios kieme (aukščiau, viduryje) 
Kryžius bažnyčios prieangyje (aukščiau, dešinėje) 
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Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo 
 evangelisto (Šv. Jonų) bažnyčia, 1426 m. 

Šv. Jono g.12 ir Pilies g. sankryžoje 
1387-1426 m. pastatyta Jogailos iniciatyva kaip 

pirmoji parapinė bažnyčia. 1571 m. atiduota 
jėzuitams, kurie 1571-96 m. perstatė.  
1655 m. Maskvos armijos apgriauta.  

Iki 1690 m. atstatyta. 1737, 1741, 1748  m. 
apgadinta gaisrų. 1756-58 m. atstatyta. 

Atstatymo (rekonstravimo, suteikusio dabartinę 
išvaizdą) autorius architektas Jonas Kristupas 

Gliaubicas. Nuo 1773 m. priklauso universitetui. 
1827-28 m. architekto Karolio Podčašinskio 

buvo pertvarkyta (suniokotas interjeras). 1948 
m. Sovietų valdžia uždarė ir įrengė popieriaus 

sandėlį. 1963 m. grąžinta universitetui, kuris 
1979 m. įrengė Mokslo muziejų. 1990 m. 

grąžinta tikintiesiems 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
               Pilies gatvės fasadas (kairėje, aukščiau) 

          Studento skulptūra  
Mažosios aulos  fasade (kairėje) 

      Didžiajame (P.Skargos) kieme 
          Varpinė, 1610 m. (aukščiau, dešinėje) 
                    Po 1737 m. gaisro  
                 buvo paaukštinta.  
                 2011 m. suremontuota,  
            įrengtas liftas ir Fuko švytuoklė 
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   Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia,  
1625 m. Šv. Mykolo g.9  

1594-1625 m. pastatyta vienuolėms bernardinėms 
(klarisėms) ir kaip Sapiegų giminės mauzoliejus. 

Fundatorius LDK kancleris Leonas Sapiega.  
1655 m. Maskvos armija sudegino. 1671-74 m. 

atstatyta. 1888 m. caro valdžia uždarė. 1903 m. buvo 
grąžinta Sapiegoms ir jų lėšomis restauruota. Nuo 

1912 m. vyko pamaldos. 1948 m. Sovietų valdžia vėl 
uždarė. Buvo įrengtos Restauracinės dirbtuvės 

(vėliau – Projektavimo ir restauravimo institutas), 
dar vėliau (po 1964 m. gaisro) – Architektūros 

muziejus. 1993 m. sugrąžinta Vilniaus  
arkivyskupijos kurijai. 2005-09 m. restauruota  

ir įrengtas Bažnytinio paveldo muziejus.  
Architektai Aušra ir Antanas Gvildžiai 

Šv. Mykolo bažnyčios varpinė, XVIII a. pr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Paminklas moksleiviui  
       Mečislovui Dordzikui,  
          žuvusiam 1931 m. potvynio metu,  
           gelbstint skęstantį  
                 žydų berniuką 
         Maironio g, (kairėje) 



 926 

Šv. Onos bažnyčia,1500 m. 
Maironio g.8 

Pastatyta 1495-1500 m. Fundatorius LDK 
didysis kunigaikštis Aleksandras,  architektas 

Benediktas Rejtas (?). Anksčiau vadinta Mažąja 
bernardinų bažnyčia (ar koplyčia). Po gaisrų 

rekonstruota Vilniaus vaivados Mikalojaus 
Radvilos ir kardinolo Jurgio Radvilos  lėšomis. 

1655 m. nuniokota Maskvos armijos. 1747 m. 
atnaujinta (vadovaujant architektui Jonui 

Kristupui Gliaubicui). Nukentėjo per 1794 m. 
sukilimą. 1800-02 m. architektas Mykolas 

Šulcas suremontavo (nutinkavo ir nudažė) ir 
pastatė varpinę (ten buvusios koplyčios vietoje, 
priešais bažnyčią). 1870 m. tiesiant naują gatvę 

(dab. Maironio g.) į stačiatikių soborą, Šulco 
varpinė buvo nugriauta. 1902-09 m. bažnyčia 

buvo restauruota (atstatytas plytų mūras) 
Architektas  

Juzefas Dzienkovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šv. Onos bažnyčios 

varpinė, 1873 m.  
Architektas  

Nikolajus Čaginas 
Caro valdžios pastatyta 

(pagal supaprastintą 
projektą) kaip 
kompensacija 

 už nugriautą 1870 m.  
Šulco varpinę 
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Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardo Sieniečio 
(Bernardinų) bažnyčia, (1475) 1520 m.  

Maironio g.10. XV a. vienuoliai bernardinai pastatė 
Šv. Bernardo Sieniečio medinę bažnyčią. Jai  

sudegus, 1475-1520 m. pastatyta Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio mūrinė bažnyčia. Architektas Mykolas 

Enkingeris. 1564 m. nukentėjo nuo gaisro.  
1580 m. atstatyta (suteikta dabartinė išvaizda).  

1655 m. Maskvos armija apgriovė. 1677 m. atstatyta 
ir  tituluota Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Bernardo 

Sieniečio vardu. 1864 m., uždarius vienuolyną, tapo 
parapine bažnyčia. Sovietų valdžia uždarė ir perdavė 

Dailės institutui (dabar akademija), kuris naudojo 
kaip sandėlį. 1993 m. grąžinta Šv. Pranciškaus 

mažesniems broliams (bernardinams), kurie 
palaipsniui bažnyčią restauruoja ir atstatinėja 
Šventųjų (Kristaus) Laiptų koplyčia, 1617 m.  

Fundatorius Lydos arklininkas su žmona  
J. ir M.Mitkevičiai. 1752 m. rekonstruota.  

1820 m. atstatyta. 2000 m. atšventinta 
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Skaisčiausiosios Dievo Motinos stačiatikių cerkvė 
(Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedra),  

1348 m. Maironio g.14                                   
Pirmąją cerkvę pastatė antroji Algirdo žmona, 

Jogailos motina Julijona (čia ir palaidota).  
1415 m. cerkvė tapo soboru. Ilgainiui nunykus, 

1511-22 m. buvo atstatyta. Fundatorius 
kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis. 1513 m. čia 

palaidota Aleksandro žmona Elena. 1609 m. 
soborą perėmė unitai. Po 1748 m. gaisro 

atnaujinta. Po 1794 m. sukilimo apgriauta ir 
apleista. 1808 m. perduota Vilniaus universitetui ir 

1810 m. pagal architekto Mykolo Šulco  projektą 
perstatyta, įrengiant anatomikumą, biblioteką, 
muziejų. 1865-68 m. grąžinta stačiatikiams ir 

rekonstruota, suteikiant dabartinę išvaizdą.  
Architektai Aleksandras Riazanovas ir  

Nikolajus Čaginas. Atgimimo laikais atnaujinta, 
atidengiant išlikusius gotikos elementus 
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Šv. kankinės Paraskevos (Piatnicos) 
stačiatikių cerkvė ir varpinė,  
(1345) 1864 m. Didžioji g.2 
1345 m. pirmoji Algirdo žmona 
Marija pastatė (manoma, pagonių 
dievo Ragučio šventyklos vietoje) 
pirmąją mūrinę Vilniuje cerkvę. Po 
gaisro 1560 m. pastatyta nauja. 1611 
m. atiteko unitams. 1655 m. grąžinta 
stačiatikiams. 1705 m. čia lankėsi 
Rusijos caras Petras I (pagal legendą 
čia pakrikštijo Puškino prosenelį 
etiopą Hanibalą). 1795 m. vėl atiteko 
unitams. 1839 m. grąžinta 
stačiatikiams. 1864 m. rekonstruota, 
suteikiant dabartinę išvaizdą. 
Architektas Nikolajus Čaginas. 1961 
m. Sovietų valdžia uždarė ir įrengė 
miniatiūrų muziejų. 1990 m. grąžinta 
stačiatikiams (vienintelė vieta, kur 
vyksta stačiatikių pamaldos ir 
lietuviškai) 
Paminklas etiopui Hanibalui  
ir jo proanūkiui  
poetui Aleksandrui Puškinui  
cerkvės šventoriuje, 2011 m.  
Skulptorius Vytautas Nalivaika 

 
Šv. Nikolajaus Stebukladario palaikų  
Pernešimo stačiatikių cerkvė ir varpinė,  
(1340, 1514) 1865 m. Didžioji g.12 
Manoma pastatyta dar Gedimino laikais  
(seniausia cerkvė Vilniuje). Čia buvo laikomi  
1347 m. nukankintų trijų stačiatikių (vėliau 
paskelbtų šventaisiais) palaikai. 1350 m. Algirdo 
antroji žmona Julijona pastatė mūrinę (?) cerkvę, 
kuri vėliau sunyko. 1514 m. pastatyta nauja 
mūrinė cerkvė. Fundatorius LDK didysis etmonas 
Konstantinas Ostrogiškis. 1609 m. atiteko 
unitams. Po gaisrų XVIII a. perstatyta (architektas  
Jonas Kristupas Gliaubicas). 1827 m. grąžinta 
stačiatikiams. 1865 m. vėl perstatyta,  
suteikiant dabartinę išvaizdą.  Buvo nugriautas  
prieš cerkvę buvęs namas ir pristatyta  
Šv. arkangelo Mykolo koplyčia (kairėje)  
Pastatyta 1863 m. sukilimo malšintojo,  
Vilniaus generalgubernatoriaus  
Michailo Muravjovo-Koriko garbei. Architektai  
Aleksandras Riazanovas ir Nikolajus Čaginas. 
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Švč. Mergelės Marijos Ramintojos (Augustinų) 
bažnyčia, (1670)1768  m. Savičiaus g.15 
1670 m. karmelitai čia pastatė pirmąją bažnyčią 
(1655 m. Maskvos armijos sudegintos Šv. Kozmos 
ir Damijono stačiatikių, vėliau unitų cerkvės 
vietoje). 1675 m. atiteko augustinams. 1679 m. 
pastatyta nauja bažnyčia. 1742 m. sudegė. 1746-
68 m. pastatyta kaip augustinų (augustijonų) 
vienuolyno dabartinės išvaizdos bažnyčia. 
Architektas Bertoldas Gžimala (?). 1833-42 m. 
veikė kaip Vilniaus dvasinės akademijos, 
įsikūrusios vienuolyne, bažnyčia. 1848 m. caro 
valdžia atėmė ir 1852 m. pertvarkė į Šv. Andrejaus 
stačiatikių cerkvę (pagal architekto Tomo Tišeckio 
projektą). 1918 m. grąžinta katalikams ir 
pertvarkyta. Sovietų valdžia vėl uždarė ir 1967 m. 
rekonstravo (įrengtos gelžbetonio perdangos). 
Buvo naudojama kaip daržovių sandėlis  
(apleista ir nesutvarkyta iki šiol) 
 
Šv. Kazimiero (Jėzuitų) bažnyčia,  
1618 m. Didžioji g.34.  
1604-18 m. pastatė jėzuitai šventojo karalaičio 
atminimui. Fundatorius Lietuvos didysis etmonas 
Leonas Sapiega. Architektai Jonas Prochovičius ir  
Povilas Bokša. 1655 m. nukentėjo nuo Maskvos 
armijos, 1709 ir 1749 m. – nuo gaisrų. 1761-65 m. 
rekonstruota, pastatytas kupolas su karūna. 
Architektai Tomas Žebrauskas ir Jonas Kristupas 
Gliaubicas (?). Po 1831 m. sukilimo caro valdžia 
atėmė ir  pertvarkė į Šv. Nikolajaus Stebukladario 
stačiatikių soborą (architektas Karolis 
Gregotovičius). 1864-68 m. buvo rekonstruota, 
pakeičiant išorę ir vidų. Architektas Nikolajus 
Čaginas. 1922 m. perduota jėzuitams ir 
restauruota (architektas Janas Borovskis)  
1942 m. slaptai 
atstatytas kupolas 
su karūna 
Architektas  
Jonas Mulokas  

1949 m. Sovietų  
valdžia uždarė ir įrengė  sandėlį.  

1966 m. įrengtas Ateizmo muziejus.  
1989 m. grąžinta ir perduota jėzuitams  

Karališkoji Šv. Kazimiero karūna,  
1765 m. 1942 m. atstatyta 

„Kertinis“ akmuo bažnyčios fasade 
700 vyrų procesijos 

atvilktas iš Antakalnio kalvų 
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Buv. Kristaus Prisikėlimo stačiatikių cerkvė,  
XVI a. Didžioji g.17/Stiklių g.1 
Nuo 1604-10 m. priklausė unitams. 
XVIII a. pertvarkyta į gyvenamąjį namą.  
Sovietų laikais buvo restauruota ir  
atidengta gotikinė cerkvės siena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazilijon ų vienuolyno vartai,  
1761 m. Aušros Vartų g.7 

Architektas Jonas Kristupas Gliaubicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Švč. Trejybės bažnyčios varpinė, 1514 m. 
Fundatorius kunigaikštis  
Konstantinas Ostrogiškis 

Paminklinė lenta Adomui Mickevičiui,  
1823-24 m. kalėjusiam kartu su kitais  

filomatais buv. vienuolyno pastate 
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Švč. Trejybės graikų apeigų katalikų (Unitų) 
bažnyčia, (1347) 1514 m. Aušros Vartų g.7B 

1347 m. Algirdo antroji žmona Julijona pastatė 
medinę cerkvę trijų krikščionių kankinių Antano, 

Jono ir Eustachijaus (vėliau paskelbtų 
stačiatikių šventaisiais) žūties vietoje. 1514 m. 

pastatyta dabartinė (stačiatikių) cerkvė. 
Fundatorius LDK etmonas Konstantinas 

Ostrogiškis. Iki 1608 m. cerkvėje buvo laikomi 
trijų šventųjų palaikai. 1608-1831 m. priklausė 

unitams (bazilijonams). 1655 m. nusiaubė 
Maskvos armija. Po 1760 m. gaisro atstatyta. 

Architektas Jonas Kristupas Gliaubicas.  
1831 m. caro valdžia atėmė iš unitų ir perdavė 

stačiatikiams (buvo įrengta Apreiškimo cerkvė). 
1869 m. buvo užstatytas kupolas, bokšteliai. 

Architektas Nikolajus Čaginas. 1923 m. 
grąžinta unitams, nugriautas kupolas. 1940 m. 
Sovietų valdžia uždarė. 1969 m. perduota VISI 
(dabar VGTU). 1991 m. sugrąžinta unitams, o 

1994 m. perduota unitams bazilijonams 
Švč. Dievo Motinos Aplankymo (Skuminų)  

koplyčia-mauzoliejus, 1642 m. (dešinėje) 
Trakų ir Vilniaus vaivados Jono Skumino Tiškevičiaus 

ir  jo žmonos Barboros Naruševičiūtės mauzoliejus. 
1761 perstatyta (architektas Jonas Kristupas 

Gliaubicas). 1851-52 m. vėl perstatyta (buvo įrengta 
Šv. Jono cerkvė). Architektas Nikolajus Čaginas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visų Šventųjų (Karmelitų)  
bažnyčia, 1631 m. 
ir  Visų šventųjų bažnyčios  varpinė,  
1743 m. Rūdininkų g.20  
Fundatorius LDK sekretorius  
Vaitiekus Adalbertas Chludžinskis.  
1655 m. nukentėjo nuo Maskvos armijos.  
1661 m. atstatyta. 1948 m. Sovietų valdžia  
uždarė ir įrengė sandėlį.  
1975 m. buvo restauruota ir  
įrengtas Liaudies meno muziejus.  
1990 m. grąžinta tikintiesiems 
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Buv. Šv. Juozapo Sužadėtinio 
bažnyčia ir jos vieta (žemiau) 
(Visų Šventųjų ir Arklių gatvių 
sankirta)  
1638 m. pastatyta kaip basųjų 
karmeličių vienuolyno 
bažnyčia. Fundatorius LDK 
pakancleris Steponas Kristupas 
Pacas. Architektas Jonas 
Ulrichas. 1877 m. caro valdžia 
nugriovė, jos vietoje atsirado 
Žaliasis (Basokų) turgus. 
Dabar Lazdynų Pelėdos 
skveras (žemiau) 

 

Lazdynų Pelėdos paminklas „Seserys“, 1995 m. skulptorė Dalia Matulaitė 
 

Buv. Šv. Nikodemo bažnyčia, 1758 m. 
Lapų g.3 (Aušros Vartų g.16) 

1625 m. pastatyta medinė bažnyčia. Prie jos 
buvo pirmosios Vilniaus kapinės (jas uždarius 

XVIII a. pabaigoje, įsteigtos Rasų kapinės). 
1749 m. sudegė. 1758 m. pastatyta mūrinė 
bažnyčia. 1804 m. uždaryta ir perstatyta į 

gyvenamąjį namą 
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Šventosios Dvasios stačiatikių cerkvė,  
(1597) 1638 m. Aušros Vartų g.10 

Pirmąją Apreiškimo koplyčią XV a. gale fundavo 
Aleksandro žmona stačiatikė Elena. 1597 m. 

pastatyta medinė cerkvė. 1633-38 m. pastatyta 
dabartinė (Šv. Dvasios Atsiuntimo) cerkvė   

ir  tapo LDK stačiatikių centru.  
Po 1748-49 m. gaisrų 1749-53 m. rekonstruota.  

Architektas Jonas Kristupas Gliaubicas.  
1873 m. rekonstruota, pakeistas fasadas ir kupolas, 

įgavo dabartinę išvaizdą  
Šventosios Dvasios cerkvės varpinė, 1638 m.  

1873 m. rekonstruota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trij ų stačiatikių 
šventųjų  

(Antano, Jono ir 
Eustachijaus)  

portretai fasade  
ir relikvijorius,  

1853 m.  
su baldakimu, 

1997 m. 
(dešinėje, 
aukščiau) 

Nuo 1608 m. iki 1814 m. slaptai, o nuo 1853 m. specialioje 
kriptoje saugomi trijų šventųjų (pagal legendą  
brolių Kumečio ir Nežilo bei pusbrolio Krulio,  

kurie 1347 m. buvo nužudyti,  
o 1547 m. paskelbti šventaisiais) palaikai  

(1915-46 m. buvo laikomi Maskvoje) 
Vienuolyno ir Šventosios Dvasios cerkvės  

šventoriaus vartai, 1845 m. (dešinėje) 



 935 

Šv. Teresės (Avilietės) bažnyčia,  
1650 m. Aušros Vartų g.12 

1627 m. pastatyta medinė karmelitų vienuolyno 
bažnyčia. 1633-50 m. jos vietoje pastatyta 

dabartinė bažnyčia. Fundatorius LDK 
vicekancleris Steponas Kristupas Pacas. 

Architektas Jonas Ulrichas (fasado autorius 
architektas Konstantinas Tenkala). 1760 m. 

sudegė. Po gaisro atstatyta, pristatyta varpinė.  
Nuo 1844 m. tapo parapine bažnyčia.  

2008-11 m. atnaujinta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varpinė, 1763 m. (kairėje, viršuje) 
        Šv. Teresės Avilietės skulptūra  
                     bažnyčios fasade (kairėje, viduryje) 

   Pacų (Pociejų) Viešpaties Jėzaus                                                                                                                              
koplyčia-mauzoliejus,  

     1783 m. (dešinėje, aukščiau) 
                  Koplyčios fundatoriaus  
                     Mykolo Paco memorialinė lenta,  
                          1783 m. (kairėje) 
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Aušros Vartų, Švč. Mergelės Marijos, 
Gailestingumo Motinos koplyčia, 1719 m. 
1669-71 m. virš Medininkų vartų pastatyta 

medinė koplyčia Švč. Mergelės Marijos paveikslui 
saugoti. 1715 m. koplyčiai sudegus,  1715-19 m. 

pastatyta dabartinė. 2008-11 m. atnaujinta 
Bazilijon ų-M.Daukšos g. fasadas (kairėje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos  
paveikslas, 1620-30 m. (pagal legendą  

1363 m. Lietuvos didysis kunigaikštis 
Algirdas  atgabeno iš Konstantinopolio)  

Galerija su laiptais, 1789-99 m. (kairėje, aukščiau) 
 Architektas Pietro de Rossis. 1828-29 m. rekonstruota 

Architektas Karolis Podčašinskis 
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Paminklas Vilniaus Gaonui (1720-1797),  
1997 m. Žydų g.  
Skulptorius Mindaugas Šnipas  
(pagal skulptoriaus Teodoro Kazimiero Valaičio 
gipsinį modelį) 
Už paminklo esančio vaikų darželio vietoje buvusi  
Didžioji sinagoga, pastatyta 1633 m. (dešinėje) 
Per Antrą karą buvo apgriauta, o po karo  
1957 m. Sovietų valdžia visiškai nugriovė.  
Jos vietoje pastatytas vaikų darželis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Choralinė sinagoga, 1903 m.  
Pylimo g.39 
Architektas Dovydas Rozenhauzas  
 
Evangelikų reformatų (kalvinų) 
bažnyčia, 1835 m. Pylimo g.18 
Pirmosios penkios  
evangelikų reformatų bažnyčios  
buvo Radvilų ir Volano gatvėse.  
1640 m. pastatyta šeštoji bažnyčia 
Pylimo gatvės  kapinėse  
(skvere priešais dabartinę bažnyčią).  
1655 m. Maskvos armija sudegino.  
1661 m. pastatyta septintoji bažnyčia 
buvo jėzuitų sunaikinta per 1682 m. 
pogromą. 1685 m. jos  vietoje pastatyta 
aštuntoji bažnyčia. 1830-35 m. pastatyta 

dabartinė (devintoji) bažnyčia. Architektas Karolis Podčašinskis. 1947 m. Sovietų valdžia 
uždarė ir įrengė „Kronikos“ kino teatrą. 1990 m. sugrąžinta kalvinams 
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Suzinų koplyčia-mauzoliejus, 1708 m. 
Trakų ir Pranciškonų g. kampe  

(Pranciškonų bažnyčios šventoriuje,  
buv. kapinėse) 

Fundatorius LDK didikas Mykolas Suzinas.  
1969 m. buvo atnaujinta ir įrengta suvenyrų                                             

parduotuvė. 2008 m. restauruota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Švč. Mergelės Marijos  
Ėmimo į dangų (Pranciškonų) bažnyčia,  

(1321) 1421 m. Trakų g.9 
Manoma, kad pirmoji bažnyčia pastatyta  

XIII a. pabaigoje (čia būta kapinių). 1321 m. 
Gediminas pranciškonams pastatė mūrinę bažnyčią 

(vieną seniausių mieste). 1390 m. kryžiuočiai 
sudegino. 1421 m. pastatyta dabartinė. Fundavo 
Vilniaus seniūnas Hanulas. 1610, 1737, 1748 m. 

nukentėjo nuo gaisrų. 1864 m. caro valdžia uždarė ir 
pavertė archyvu. 1934 m. grąžinta pranciškonams. 

1949 m. Sovietų valdžia uždarė ir 1958 m. vėl įrengė 
archyvą. 1992 m. archyvas iškeltas, o bažnyčia  

1998 m. grąžinta pranciškonams konventualams 
Buv. varpinės (1421 m.) vieta (žemiau) 

1872 m. caro valdžia nugriovė 
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Šv. Ivono koplyčia šiauriniame fasade (viduryje) 

Šv. Lauryno koplyčia šiauriniame fasade (dešinėje) 
Čia nuo 1935 m. laikoma Baltoji Mergelė. Sovietų 

laikais buvo užmūryta. 1992 m. atidengta 
Pranciškonų vienuolyno pagrindinis įėjimas (furta) – 

buv. (Baltosios Mergelės) koplyčia (1906-35 m.) 
1750-1935 m. čia stovėjo stebuklingoji Baltosios 

Mergelės skulptūra. Caro valdžia bandė sunaikinti 
1863 ir 1890 m., bet pavyko išsaugoti. 1906 m. įrengta 

koplyčia ir eksponuota išsaugota skulptūra.  
1935 m. skulptūra perkelta į Šv. Lauryno koplyčią 

                 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo     
Prasidėjimo (Baltosios Mergelės) skulptūra 

Laikoma nėščiųjų globėja. Pagal vieną 
versiją sukurta italų skulptorių Petro 

Peretti ir Jono Galli (1676 m.), pagal 
kitą – vietinio Jėzuitų mokyklos 

skulptoriaus 1750 m. 
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Šv. Kotrynos (Benediktinių) bažnyčia,  
1625 m. Vilniaus g.30 

Pastatyta vienuolėms benediktinėms. Fundatoriai 
LDK etmonas Jonas Karolis Chodkevičius ir jo 
žmona Sofija. Nukentėjo 1655 m. nuo Maskvos 
armijos, 1703 bei 1737 m. gaisrų. 1741-73 m. 

rekonstruota (įgavo dabartinę išvaizdą). 
Architektas Jonas Kristupas Gliaubicas.  

Sovietų valdžia uždarė ir įrengė  
Dailės muziejaus sandėlį.  

1994-2006 m. atnaujinta ir įrengta koncertų salė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Dievo Apvaizdos (Valavičių)  

   koplyčia-mauzoliejus, 1641 m. 
Fundatoriai Jurgis ir Elžbieta Valavičiai.    
1746 m. perstatyta (aukščiau) 
Architektas Jonas Kristupas Gliaubicas 
Benediktinių vienuolyno portalas 
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Evangelikų liuteronų bažnyčia,  
1555 (1744) m. Vokiečių g.20 

1555 m. pirmąją bažnyčią fundavo  
LDK kancleris Mikalojus Radvila Juodasis.  

1655 m. nukentėjo nuo Maskvos armijos.  
1662 m. atstatyta. 1739-44 m. perstatyta. 

Vadovavo specialiai iš Silezijos pakviestas 
architektas Jonas Kristupas Gliaubicas.  

1944 m. Sovietų valdžia uždarė. Buvo įrengtos 
skulptorių dirbtuvės, vėliau – Paminklų 

restauravimo instituto sporto salė  
(su gelžbetonio perdanga). 1992 m. grąžinta 

liuteronams ir 1995 m. atkurta 
Varpinė, 1872 m.  

(perstatyta viršutinė dalis) 
Paminklin ė lenta ant fasado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Šv. Kristoforo  
(Vilniaus miesto globėjo)  
paminklas, 1959 m. 
Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje 
Skulptorius Antanas Kmieliauskas 
Buvo kuriamas kaip antkapinis paminklas kunigui 
klebonui Kristupui Čibirui (1888-1942).  
Neleidus pastatyti Rasų kapinėse, buvo pastatytas  
Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriuje. Dėl to, kad 
sukūrė skulptūrą bažnyčiai A.Kmieliauskas buvo 
pašalintas iš dailininkų sąjungos 
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Šv. Mikalojaus bažnyčia ir varpinė,  
(1320) 1387 m. Šv. Mikalojaus g.4 

Laikoma viena seniausių Lietuvos bažnyčių 
(manoma pastatyta dar Gedimino laikais).  

1655 m. Maskvos armija apgriovė. Po 1749 m. 
gaisro ir 1812 m. karo atstatyta,  
pristatytas bokštas (iki 1808 m.).  

Nuo 1901 m. ir lenkų okupacijos metais buvo 
vienintelė lietuviška Vilniaus bažnyčia 

Freska Dievas Tėvas, XVI a. (ant šoninio fasado) 
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Viešpaties Dangun Žengimo  
(Misionierių) bažnyčia, 1722 m. 

Subačiaus g.28 
1695-1722 m. pastatyta ant  vad. Išganytojo 

kalno Jono Teofilio Pliaterio ir jo žmonos 
Aleksandros lėšomis. Po 1749 m. gaisro 

1750-56 m. rekonstruota, pristatytas 
priešbažnytis. Architektas Jonas Kristupas 
Gliaubicas. 1844-59 m. caro valdžios buvo 

uždaryta. Sovietų valdžia vėl uždarė ir 
įrengė vaistų sandėlį, vėliau Lietuvos 

nacionalinio muziejaus saugyklas.  
Jos tebeveikia ir dabar, nors 1992 m. 

bažnyčia grąžinta tikintiesiems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misionierių vienuolyno  
oficinos portalas,  
1744-51 m. (kairėje) 
Architektas Jonas Šreteris 

 



 944 

Švč. Jėzaus Širdies (Vizičių) bažnyčia ir 
varpinė, 1756 m. Rasų g.6 

1717 m. pastatyta vienuolių vizitiečių (vizičių) 
koplyčia. 1729-56 m. pastatyta dabartinė 

bažnyčia. Architektas Juozapas Pola.  
Vienintelė Lietuvoje graikiško kryžiaus plano 

katalikų bažnyčia. 1865 m. caro valdžia uždarė 
ir  pertvarkė į Šv. Marijos Magdalenos 

stačiatikių cerkvę (architektas T.Tamanskis). 
1919 m. grąžinta vizitėms. Sovietų valdžia vėl 

uždarė ir prijungė prie vienuolyne įkurdinto 
kalėjimo. Bažnyčia buvo gelžbetonio 

perdangomis suskirstyta į tris aukštus.  
2002 m. perduota Vilniaus arkivyskupijai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buv. vienuolyno tvora ir vartai, 1756 m. 
XIX a. vartus rekonstravo istorikas ir 
architektas Teodoras Narbutas. 
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UŽUPIS 
Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia,  

1778 m. Užupio g. 17A 
1644 m. pastatytą bažnyčią 1655 m. Maskvos 

armija sudegino. Vėliau atstatyta. 1778 m. 
pastatyta vienuolių (baltųjų augustinų) 

oratorija. Architektas Martynas Knakfusas.  
Per 1794 m. sukilimą apgriauta.  

1824 m. atstatyta ir pertvarkyta į bažnyčią.  
Architektas Karolis Podčašinskis. 

1882 m. užstatytas bokštas-varpinė. Sovietų 
laikais buvo uždaryta ir naudojama kaip 

skulptorių kūrybinės dirbtuvės.  
1997 m.  perduota Vilniaus baltarusių  

katalikų bendruomenei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios  
šventoriaus vartai  
(nuo Užupio g.; aukščiau) 
Vaizdas į barbakaną ir Šv. 
Dvasios cerkvę (dešinėje) 
iš Šv. Baltramiejaus 
bažnyčios šventoriaus 
Užupio angelas, 2002 m.  
Skulptorius  
Romas Kilčiauskas 
Bažnyčios fasado 
fragmentas (kairėje) 
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BERNARDINŲ KAPINĖS 
Žvirgždyno g.3  
Bernardinų kapinių koplyčia, 1828 m. (kairėje) 
Paminklin ė (kapinių įsteigimo) koplytėlė su  
Nukryžiuotojo statula, 1838 m. (kairėje, viduryje) 
Frejendų šeimos koplyčia-mauzoliejus, 1828 m. 
Kapinių vartai-varpinė, 1820 m. (dešinėje) 
Gruževskių šeimos koplyčia-mauzoliejus (žemiau) 
K. Mancevič mauzoliejus, 1818 m. (apačioje) 
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Trys Kryžiai, 1916 m. 
Ant Trijų Kryžių (Plikojo) kalno  

(čia buvusi medinė Kreivoji pilis) 
1650 m. pastatyti trys mediniai kryžiai vietoje 

koplytėlės, kuri buvusi pastatyta pagal 
legendą čia palaidotiems pranciškonams 
misionieriams, 1341 m., Algirdo laikais, 

Vilniaus miestelėnų-pagonių nužudytiems 
atminti. 1869 m. kryžiams nugriuvus, caro 

valdžia neleido atstatyti.  
1916 m. pastatyti betoniniai kryžiai. 

Architektas ir skulptorius  
Antanas Vivulskis  

1950 m. Sovietų valdžia susprogdino. 
1989 m. atstatyti (1,8 m aukštesni) 

Architektas Henrikas Kęstutis Šilgalis 
Senųjų kryžių liekanos (žemiau) 

Atstatinėjant Tris kryžius buvo surastos 
susprogdintų kryžių liekanos  
(dabar eksponuojamos šalia  

atstatytųjų kryžių) 
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Augustinų bažnyčios kryžius 
 
 


