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PASIVAIKŠČIOJIMAI
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V ilniaus apylinkėse daug gražių vietų pasi-
vaikščiojimams ir gyventojai, atrodo, jas 
vertina, nes gražų pavasario, vasaros, ru-

dens vakarą ten visada sutiksi įvairiaspalves minias, 
lėtai  traukiančias  Paplaujos,  Jeruzalės,  Betliejaus, 
Pohuliankos, Vingio, Antakalnio link. Būtent pa-
vasarį,  kai medžius  apdengia  vos  išsiskleidę  lapai, 
sušyla oras,  vaikštinėja  visa,  kas  gyva;  gal publiką 
vilioja ir Šv. Jurgio jomarkas, sustatytos pirklių pa-
lapinės.
Seniau mėgstama pasivaikščiojimo vieta buvo Vi-
lijos pakrante besitęsiantys bulvarai; čia baigdavosi 
vėlyvi pasivaikščiojimai, bet kurią akimirką galint iš 
čia sugrįžti namo. Tivolės ir Sapiegynės parkai irgi 
traukdavo Vilniaus gyventojus. Vyrai susėsdavo už 
Tivolės staliukų, o moterys verčiau važiuodavo pa-
sivaikščioti keturkampio vienuolyno sodo, kur pa-
gal seną madą dar tryško fontanai, takeliais. Ir tas 

pasivaikščiojimas ar vaikštinėjimas palei Viliją, pro 
Šv. Petro bažnytėlę, po pavėsingomis liepomis, ne-
galėjo nežavėti, jeigu jį dar pagyvindavo gausi drau-
gija. Kas nežino, kad retas vaikšto dėl vaikščiojimo, 
kad dažniausiai tik nori pats matyti žmones ar būti 
jų  matomas.  Tai  paaiškina  vaikščiojančių  gausu-
mą ten, kur jie žino, kad bus ne vieni. Retas ieško 
vienišumo, yra tokių, kurie tik apsimeta vienišiais, 
klaidžioja susimąstę, bet visada žmonių akyse.
Čionykštė diduomenė, ko gero,  labiausiai privile-
gijuotu  laiko Sapiegynės parką; užtat vidutiniokai 
pamėgo nepalyginamai gražesnį pasivaikščiojimą į 

Vaizdas į miesto pusę nuo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.
J. Bułhako nuotr. LNM.
Apačioje, priešais bažnyčią, matyti kadaise stūksojusi Jėzaus koplytėlė. Ji 
nugriauta XX a. šeštajame dešimtmetyje.

Antakalnio parkai. 1840 m. miesto plano fragmentas.
Plane skaičiais pažymėta: 1. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, 2. Laterano 
kanauninkų vienuolynas, 3. Tivolės sodas, 4. Sapiegų parkas, 5. Išganytojo 
(Trinitorių) bažnyčia, 6. Sapiegų rūmai, 7. Sluškų rūmai. 

– žiūrėti žemėlapyje
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Jeruzalę  ir Betliejų, kur galima  sutikti  įvairiausių, 
šilų pavėsyje ar plačiu keliu slenkančių, vaikštinė-
tojų. Buvo  ir  tokių, kuriuos viliojo gėlėmis puoš-
nus  Strumilos  sodelis,  jau  laukinis  ir  liūdnas,  bet 
gražus Vingis, privilegijuota studentų pasivaikščio-
jimų vieta, galiausiai – Pohulianka. Visų gražiausi 
pasivaikščiojimai buvo į Betliejų, Vingį ir Antakal-
nį.  Bet  pastaroji  vieta  neleidžia  pamiršti  miesto, 
dar  supančio  išėjusį  pasivaikščioti  iš  visų pusių  ir 
iš visur jam pasirodantį. Pats parkas visiškai mies-
tietiškas, poniškas: pastatai, bažnyčios, čionykščiai, 
vietiniai gyventojai kas akimirką primindavo, kad 
dar nesi išėjęs iš miesto.
Atvirkščiai,  šiek  tiek  paėjęs  keliu  į  Betliejų,  nors 
Vilniaus kaimynystė dar aiški, nors sutinkami pra-
eiviai  dar  visiškai  miestietiški,  bet  nameliai,  lyg 
perpardavėja su obuoliais išbėgus į kelią, kad kiek 
užprekiautų, jau atrodė lyg kaimas, lyg paprasti ši-
leliai,  tarytum  niekieno  ranka  netvarkytas  Dievo 
sodas, visų sodų gražiausias.
O kas norėjo pamiršti Vilnių, leisdavosi į tamsų šilą 
šalia Vingio, klaidžiojo palei Viliją  ir nesidairyda-
mas atgal galėjo valandėlę įsivaizduoti atsidūręs toli 
nuo miesto. Šią  iliuziją  sklaidė tik gal mieste  išsi-
ritusios blyškių vaikštinėjančių ar valkatų figūros.
Dar  tolesni  buvo  pasivažinėjimai  arba  piligrimi-

Pagrindiniai Sapiegų parko vartai. J. Bułhako nuotr. 1912–1913 m. LNM.

Pagrindiniai Sapiegų parko vartai. 2017 m. Leidyklos „Briedis“ nuotr.
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nės kelionės į Verkius, Trakus, Kalvariją. Visos jos 
(išskyrus į Verkius) turėjo religinį tikslą, o charak-
teringiausia  buvo  Trakų  procesija  Švč.  Mergelės 
dieną, procesija, kurią kitados, siekdamas sužadinti 
religinį įkarštį, Vilniaus vyskupas, žengdamas dva-
sininkų priešakyje, atliko basas.
Nebėra jau tokių vyskupų ir tokių procesijų.

Verkių kalnas ir Neries pakrantė. A. Żametto piešinys iš 1846 m. išleisto 
J. Wilczyńskio „Vilniaus albumo“. Ant kalno stūkso Verkių rūmų statiniai, 
apačioje, kairiau – iki mūsų dienų išlikęs vandens malūnas, dešinėje – ne-
išlikusi smuklė. 

Linksmybės parke. A. Zaleskio piešinys. „Tygodnik Illustrowany“. 1869 m. ^^
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Vilniaus Kalvarijų bažnyčia. J. Chruckio paveikslas iš 1848 m. išleisto
J. Wilczyńskio „Vilniaus albumo“. LNM.

Maldininkai Vilniaus Kalvarijose. S. Fleury nuotr. 1896 m. 
Vilniaus Kalvarijos – simbolinis Kristaus kančios kelias, įkurtas XVII a. Vil-
niaus vyskupo Jurgio Belazaro pastangomis kaip padėka Viešpačiui už mies-
to išgelbėjimą nuo rusų. Mūrinės Kryžiaus kelio stoteles ženklinančios koply-
čios pastatytos XVIII a. antroje pusėje. Jos visuomet pritraukdavo daugybę 
tikinčiųjų, prie koplyčių buvo meldžiamasi, sakomi pamokslai. 1962 m. so-
vietų valdžios nurodymu beveik visos mūrinės koplyčios nugriautos. Atgavus 
Nepriklausomybę jos buvo atstatytos.
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Vilniaus Kalvarijos ir Verkiai. Fragmentas iš 1891–1892 m. žemėlapio. 
1. Verkių dvaras, 2. Vilniaus Kalvarijų bažnyčia ir šalimais esančios kapinės, 
3. Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčia ir vienuolynas.

– Kryžiaus kelias
– Kryžiaus kelio koplyčia


