
DU VILNIAUS VAIZDO TIPAI XVI-XIX AMŽIŲ GRAFIKOJE

Senosios paveikslinės medžiagos ištyrimas arba ikonografija 
priklauso istorinių šaltinių pažinimui, ir per tai istorijos mokslui 1. 
Paveikslai vaizduoja asmenis, įvykins, daiktus ar vietoves. Senieji 
vietovių paveikslai turi istorinio šaltinio vertę vietovių, ypačiai 
miestų istorijai. Ši istoriškoji vertė priklauso nuo jų autentiškumo, 
santykio su buvusiąja tikrove, laipsnio.

Lietuvos miestų vaizdai, kurie pasirodė XV amžiaus pabaigos 
veikaluose iliustruojant teksto vietas, kur kalbama apie Lietuvą, 
pavyzdžiui Hartmanno Schedelio Pasaulio Kronikoje, o taip pat 
XVI amžiaus skaitlingose Sebastijono Münsterio Kosmografijos laidose, 
neturi ryšio su tikrove : jų negalima identifikuoti jokiu Lietuvos 
realiniu miestu praeityje. Šiuos medžio raižinius reikia apibūdinti 
tariamais Lietuvos miestų vaizdais  1 2.

I.

Pirmas žinomas autentiškas Vilniaus miesto vaizdas buvo pa
skelbtas gan vėlai. Jį randame vokiečių kunigo Georgijaus Brauno 
išleistoje vadinamosios Kölno kosmografijos arba Miestų knygos 
trečioje dalyje : Urbium praecipuarum totius mundi liber tertius,
išleistos Kölne 1581 metais, 59-tame lape, kuris pavadintas Vilna

1 Erich Keyser, Das Bild als Geschichtsquelle (Historische Bildkunde. Heft 2), 
Hamburgas 1935, 5 psl.

2 Registrum huius operis libri chronicarum... ab inicio mundi, Nürnberg 1493 ; 
Valerian von Loga, Die Städteansichten in Hartmann Schedels Weltchronik. Jahrbuch 
der preussischen Kunstsammlungen, IX t., Berlynas 1888, 185-186 psl.; Sebastian 
Münster, Cosmographey. Oder beschreibung aller Länder herrschaften und fürnembsten 
Stetten des gantzen Erdbodens, sempt ihren Gelegenheiten, Eygenschafften, Religion, Ge- 
breuchen, Geschichten und Hanthierungen, Bazelis 1543-1650 (50 laidų su skirtinga 
paginacija); Lietuvą liečią lapai iš abiejų veikalų originalinių laidų autoriaus rin
kinyje.
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Lithvaniae metropolis (Vilnius Lietuvos sostinė) (Pav. 1). Literatūroje 
Šis vaizdas dažnai apibūdinamas kaip planas, dėl jo nuožulnios 
paukščio perspektyvos 3.

Mus domina šio seniausio Vilniaus plano-vaizdo išleidėjas. Kun. 
Georgijus Braunas buvo teologas ir mokslininkas platesne prasme. 
Kun. Braunas 37 metus ėjo Kölno Šv. Marijos ad Gradus bažnyčios 
dekano pareigas, parašė teologijos veikalų, mirė 80 metų amžiaus 
1622 m. kovo 10 d. Kun. Georgijus Braunas būdamas plačios eru
dicijos ir apkeliavęs visą eilę Europos kraštų sumanė išleisti «viso 
pasaulio» miestų aprašymą, kiekvieną miestą atskirai aprašant 
ir atvaizduojant vienu paveikslu. Šiame sumanyme jo pavyzdžiu 
buvo Sebastijonas Mūnsteris, bet vieton šiojo medžio raižinių įterptų 
į tekstą, Braunas pasirinko vario raižinį didesnio formato, kuris 
leidžia tiksliau ir smulkiau užfiksuoti detales, gi aprašomąjį tekstą 
sutalpinant užpakalinėje lapo pusėje. Raižybos darbui atlikti Braunas 
pasitelkė vario raižytoją flamą Francą Hogenbergą (gimęs prieš 
1540 Mechelne ir miręs 1590 Kölne), kuris didesnę dalį visų kun. 
Brauno veikalų miestų vaizdų išraižė, jo dirbtuvėje jie buvo ir iš
spausdinti 4.

Kaip reikia šitą vadinamąjį Brauno ir Hogenbergo Vilniaus 
miesto raižinį datuoti? Kun. Georgijus Braunas savo Miestų knygos 
išleido iš viso 6 dalis, kiekvieną su skirtingu tituliniu ir su skirtingu 
turiniu. Pirmoji dalis pirmą kartą išėjusi 1572 m. pavadinta : Civi- 
tates orbis terrarum. Šios pirmosios dalies pasirodė iš viso 12 laidų 
(9 laidos turi tekstą lotynų kalba, dvi vokiečių, viena prancūzų), 
paskutinė laida pasirodė 1623 m. Antroji dalis pavadinta De prae- 
cipuis totius universi urbibus liber saecundus pasirodė lotyniškai 
1575 ir pakartota 1597, vokiškai 1576 m., be to šios dalies pasirodė 
viena laida prancūzų kalba be metų nurodymo. 1576 metų laidoje 
įdėtas taip pat Gardino miesto vaizdas su aprašymu. Jau minėta 
trečioji dalis Urbtum praecipuarum totius mundi liber tertius išleista 
1581 m. lotynų kalba buvo pakartota 1588, 1593, 1599 ir 1616 m. ; 
laida vokiečių kalba pasirodė 1582, prancūzų kalba — 1583 m.. 
Labai svarbu pastebėti, kad tik šitoje trečioje laidoje yra Vilniaus 

3 Šio tipo miestovaizdžiai nėra planai ir negali būti planais vadinami. Plg. įvai
rius miestovaizdžio tipus išanalizavusį P. Volkelt, Die Städteansichten in den grossen 
Druckwerken vornehmlich des fünfzehnten Jahrhunderts. Disertacija, Marburgas 1949. 
Lapas viduryje perlenktas ; tekstas reverse užima vieną lapo pusę.

1 Kun. Braunui miestų vaizdų raižė be to Simon van den Neuwel (Novellanus), 
bendradarbiavęs pirmoje, antroje ir ketvirtoje dalyje, Georg Höfnagel ir Lucas van 
Valckenborch. Plg. R. Oehme, Alte europäische Städte-Bilder, Stuttgartas 1954, 
12-13 psl.
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miesto vaizdas, tuo tarpu visose kitose dalyse, kaip parodė Bach- 
manno tyrinėjimai, Vilniaus miesto vaizdo nėra5. Išspausdintas 
leidinys datuojamas pagal jo pasirodymo metus, todėl kun. Georgijaus 
Brauno knygos Vilniaus vaizdo raižinį reikia datuoti 1581 m., kada 
Miestų knygos trečioji dalis pasirodė pirmą sykį. Literatūroje dažnai 
sutinkami metai 1572 ar 1576 yra klaidingi, nes prieš 1581 m. šis 
raižinys nebuvo pasirodęs, ir neturime jokių duomenų, kad tas pats 
to vaizdo raižinys būtų anksčiau egzistavęs 5 6.

Visai kitas klausimas, kokio senumo yra kun. Georgijaus Brauno 
veikalo Vilniaus plano prototipas.

Sudarydami veikalo tekstą ir vaizdus Georgijus Braunas ir jo 
bendradarbiai bus buvę sutelkę visą jiems anuomet pasiekiamą 
ankstyvesnę medžiagą : tekstams — kosmografijos ir istorijos vei
kalus, o vaizdams — raižinius su miestų vaizdais, kurie XVI amžiaus 
bėgyje buvo publikuojami ar kaip iliustracijos knygose, ar atskirais 
lapais neįrišti į knygas. Tokie atskiri lapai — platinami mugėse — 
buvo anuomet paplitę, bet iki mūsų laikų rečiausiais atvejais yra 
išlikę, priešingai raižiniams įrištose knygose, kurių turime labai 
didelį skaičių originalių egzempliorių. Francas Hogenbergas, kuris 
gal apie 1580 metus Kölne kun. Georgijui Braunui sudarant Miestų 
knygos trečiąją dalį išraižęs taip pat Vilniaus miesto vaizdą, bus ran
kose turėjęs dabar visiškai dingusį senesnį raižytą Vilniaus vaizdą, 
kurio iki mūsų dienų neišliko nė vienas egzempliorius.

Yra keletas aplinkybių paremiančių šitą hipotezę. Antroje to 
paties veikalo dalyje, Be praecipuis totius universi liber saecundus, 
kuri pasirodė pirmą kartą 1575 m., įtalpinto Gardino miesto vaizdo 
prototipas yra žinomas, tai atskirai išleistoji Vera designatio urbis 
in Littavia Orodnae, kurį 1568 pačiame Gardine nupiešė Johannas 
Adelhauseris, o raižytojas Matthias Zündt bene tais pačiais metais 
Nürnberge išraižė ant palyginti milžiniško formato lapo su daug 
tekstinių ir etnografinių intarpų7. Franco Hogenbergo raižyto ir 
1581 pirmą kartą paskelbto Vilniaus miesto vaizdo atskiri elementai, 
kuriuos užfiksavo nežinomasis piešėjas, taip pat duomenys kairiajame

5 Friedrich Bachmann, Die alten Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen 
Ortsansichten von Schedel bis Merian. Leipcigas 1939, 7-8 ir 258 (Nr. 2316) psi.

6 J. Fijałek, Teksty opisowe Wilna žr. Ateneum Wileńskie, I (1923), 520 psl. 
kun. Brauno Vilniaus aprašymą ėmė iš 1588 laidos pilno egzemplioriaus Krokuvoje. 
1576 m. deda į skliaustelius, nes tais metais tebuvo išduota imperatoriaus privilegija.

7 Fr. bachmann, Die allen Städtebilder. Ein Verzeichnis der graphischen Ortsan
sichten von Schedel bis Merian, Leipcigas 1939. 310 psl. (Nr. 437) ; Th. Schiemann, 
Russland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert, I t., (Allgemeine Geschichte in 
Einzeldarstellungen, herausgegeben von W. Oncken, 2,10, Berlynas 1886, po 636 psl.).
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kampe įterptosios legendos arba paaiškinimų lentelės vokiečių kalba 
rodo, kad raižinio prototipas gerokai senesnis 8. Tai pastebėję įvairūs 
autoriai mėgino tiksliau nustatyti jo atsiradimo laiką.

J. I. Kraszewskis savo 1840-1842 m. pasirodžiusio veikalo Vil
nius nuo jo pradžios iki 1750 m. pirmoje dalyje datavo Vilniaus 
raižinio prototipą «arti 1550 metų»9. Tadas Narbutas gi manė, 
kad pilies rajono dalis iš antros XVI amžiaus pusės raižinyje sujungta 
su XV amžiaus vaizdu 10 11. Šiuos datavimus kritikavo Mykolas Homo
liekis savo pirmame specialiame darbelyje apie šį Vilniaus miesto 
raižinį Apie planus Vilniaus, koks jis buvo XVI amž. 11. Kun. Fijalek 
savo darbe Vilniaus miesto aprašymai datavimą apibūdino kaip 
«vėliausiai apie 1550 »12. Studijoje apie šv. Onos - Šv. Barboros 
bažnyčią Vilniaus pilyje kun. Sledziewskis savo nuomonę precizavo 
šiais žodžiais: «Piešinys Vilniaus miesto raižiniui Brauno ir Hogen
bergo atlase buvo atliktas pirmoje XVI amžiaus pusėje, tiksliau 
prieš karalienės Elzbietos mirtį, t. y. prieš 1545 metų birželio 
mėn. »13.

Raižinio legendoje po Nr. 3 nurodytas «Die jong-Koniginne 
baus » yra senas gotiškas rūminis pastatas, kuris bus buvęs paskirtas 
gyventi pirmajai Žygimanto Augusto žmonai Elzbietai Habsbur
gaitei; ši Vilniuje gyveno 1540-1545 metais ir čia galėjo būti vadinama 
jaunąja karaliene, skiriant nuo senosios karalienės motinos Bonnos 
Sforzaitės. Galvosūkio įneša legendos Nr. 5-asis « S. Barbara kirch », 
nes vaizdinėje dalyje Nr. 5 trūksta, bet manoma, kad Nr. 5 priklausytų 
pastatui, kuris atvaizduotas dešinėje pusėje šalia jaunosios karalienės 
rūmo. Ir šis pastatas yra gotiškų proporcijų, galėtų būti iki 1551

8 Legendos tekstas : «1. Das hoche Slochs. 2. Das Slochs 3. Die jong-Koniginne 
haus. 4. Die Slochs kirche. 5. S. Barbara kirch. 6. Der Schatzmeister haus. 7. Der 
Konig stall. 8. Der Lucerne. 9. Das Deutsch haus. 10. Das Trabanten haus. 11. Die 
Wersope. 12. Die bernardiner dost: 13. Die Cancelrie. 14. S. Iohan kirche. 15. Das 
Wyewetwn haus. 16. Das Bischops haus. 17. Der Griche kirche. 18. Das Rhathaus. 
19. Das Moskowiten hoff. 20. Die schwartze munche. 21. Das hospital. 22. Die 
Keur kašte. 23. Die Slotgosse. 24. S. Iohan gosse. 25. Der Cletken. 26. Cletkens dor. 
27. Die dir garde. 28. Uber Wasser ». Rašyba netaisyta.

9 J. I. Kraszewski, Wilno od początków jego do r. 1750, Vilnius 1840, I tomo 
pabaigoje.

10 T. Narbut, Dawniejsza topograf ja Wilna. Pomniejsze pisma historyczne szcze
gólnie do history Litwy odnoszące się, Vilnius 1856, 53-555, psl.

11 O planach Wilna, jakiem było w XVI wieku, žr. Wizerunki i roztrząsania 
naukowe, XXXIV t., Vilnius 1843, 1 psl.

12 J. Fijałek, Opisy Wilna aż do połowy wieku XVII-go, žr. Ateneum Wileńskie, 
II (1924), 321 psi.

13 P. Śledziewski, Kościół św. Anny - św. Barbary intra muros castri vilnensis, 
žr. Ateneum Wileńskie, IX (1933-1934), 19 psl.
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metų egzistavusios gotiškos Šv. Onos bažnyčios Vilniaus pilyje 
atvaizdavimas. 1551 m. Žygimantas Augustas šią bažnyčią pradėjo 
perstatyti į savo šeimos mauzoliejinę bažnyčią ir šitie darbai nusi
tęsė iki jo mirties metų (1572) statybos nebaigus 14. Taigi, negali 
būti jokių abejojimų, kad raižinio prototipas — piešinys atsirado 
prieš 1551 metus ir neanksčiau 1540 metų. Telieka išaiškinti, kodėl 
legendoje po Nr. 5 duodamas vardas « S. Barbara kircb », kai šaltinių 
liudijimu bažnyčios vardo pakeitimas iš « Šv. Onos » į « Šv. Barboros » 
įvykęs 1551 m.? Atsakymas būtų toks : arba raižinio legenda suda
ryta po 1550 m. arba Šv. Barboros vardas jau prieš 1551 m. buvo 
antrasis neoficialus šitos bažnyčios vardas15.

Dar reikia pažymėti, kad raižinyje ir jo legendoje visiškai neminimi 
jėzuitai, atvykę į Vilnių 1569 m.

Prototipo piešinio nežinomasis autorius piešinį atliko pačiame 
Vilniuje, kur buvo susipažinęs su lokalinėmis detalėmis, ir, kaip 
liudija paaiškinimų kalba, buvo vokietis ; tarminiai tyrinėjimai 
galėtų nustatyti ar jis buvo vokietis-žemaitis ar vokietis-aukštaitis. 
Žygimanto Augusto laikais Vilniuje dirbo nemaža vokiečių amatinin
kų ir kitokių specialistų, net pačioje Vilniaus pilies teritorijoje buvę 
vokiečių namai « Das Deutsch haus », kaip nurodo raižinio legendos 
Nr. 9 16.

Tarp Franco Hogenbergo raižybos metų ir raižinio prototipo 
atsiradimo laiko yra toks didelis tarpas, kad visiškai reikia išskirti 
prielaidą, kad pats Francas Hogenbergas ar kuris nors jo bendra
laikis galėtų būti prototipo autorium. Hogenbergas pasinaudojo 
senesniu šaltiniu jį nukopijuodamas. Greičiausiai prototipinis pie
šinys buvo jau publikuotas raižiniu išleistu atskiru lapu, kas patvir
tintų jo ankstyvą ir visišką pradingimą.

Kun. Braunas, įjungdamas anoniminį Vilniaus miesto vaizdą 
iš Žygimanto Augusto laikų į savo veikalą, ne tik išgelbėjo jo duome
nis, bet ir pagrindė platesnę raižybinę-iliustracinę tradiciją Vilniaus 
vaizdavimui užsienio geografijos ir topografijos veikaluose iki XVIII 
amžiaus.

Ši raižybinė tradicija pasireiškė tokia prasme, kad kun. Brau
no veikalo raižinys po jo mirties buvo kopijuojamas pakartojant 
jo duomenis nieko nepridedant naujo, bet faktiškai sąmoningai ar

14 P. Rėklaitis, Die SI. Annenkirche in Vilnius eine kunstgeschichtliche Frage 
im Osten, ir. Commentationes Balticae, II, 4 (Bonn 1955), 14 psl.

15 P. Rėklaitis, Die Burgkirchen in Litauen, tr. Commentationes Balticae, VI- 
VII, 5 (Bonn 1959), 26 psl.

14 Plg. P. Karge, Zur Geschichte des Deutschtums in Wilna und Kauen. Das 
Litauen-Buch eine Auslese aus der Zeitung der 10. Armee. Wilna 1918, 97 psl.
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nesąmoningai išleidžiant dalį duomenų, kartu pakeičiant braižą, 
proporcijas ir kompoziciją. Visų šitų raižinių pagrindinė dalis ta 
pati — to paties pirmojo tipo.

Pagal Bachmanną kun. Brauno veikalo vario plokštės po jo mir
ties buvo paveldėtojų parduotos į Olandiją. Tą patį Vilniaus miesto 
raižinį Bachmannas surado trijuose XVII amžiaus Amsterdamo 
leidiniuose: 1) Johannes Janssonius Thieatrum urbium positarum 
ad Septentrionalem Europae plagam, pasirodžiusio tuoj po 1657 
metų 17  18; 2) šiojo įpėdinių pasirašiusių De Erfgenamen van Salt Joan- 
nes Janssonius van Waesberge, Boelcverkoepers po 1685 m. išleistame 
Toonel der Vermaarste Koop-Steden en Handel-plaatsen van de ge- 
heele Warel 18 ; 3) Prederik de Witt apie 1695 m. išleistame Theatrum 
praecipuarum totius Europae urbtum tam ichnographice quam con- 
spicue delineatum 19. Šie trys leidėjai dar naudojo kun. Brauno vario 
plokštes su neesminiais pakeitimais (ištrynimais) toje pačioje plokš
tėje.

Bet jau XVII amžiaus pradžioje to pačio tipo vaizdas buvo 
išraižytas naujoje plokštėje visų pirma Francesco Valegio Venecijoje. 
Valegio laisvai-škiciškai nukopijavo kun. Brauno miestovaizdžius 
stipriai sumažintame formate ofortu ir išleido juos dviem tomais 
pavadintais Raccolta bei Teatro apie 1610-1620 m. pas Donato Rasi
cotti Venecijoje 20. Pas Valegio Vilniaus vaizdas suprastintas, dvi 
štafažinės figūros priekyje ir legendos lentelė — išleistos. Kaikurie 
žinomi egzemplioriai, pagal mano stebėjimus, turi reverse sutrum
pintą miestų aprašymo tekstą, kiti ne, vieni turi numeraciją, kiti 
be jos (Pav. 3).

Daug panašumo su Valegio vaizdu turi raižinys iš nežinomo 
topografinio veikalo, kurį 1930 publikavo Studnickis reprodukuodamas 
jį iš buvusio Karaliaučiaus profesoriaus Lauryno Wegerio Stammbuch 
tuomet Karaliaučiaus miesto rinkiniuose 21 (Pav. 4).

Sutrumpintos formos raižinys Vilna, sekant kun. Brauno Vil
niaus miesto vaizdo tipu, įterptas į kišeninio formato Andriejaus

17 3 dalies lapas « Yyy » Plg. Bachmann, Die alten Stūdtebitder. Ein Verzeichnis 
der graphischen Ortsansichten von Schedel bis Merian, Leipcigas 1939., ten pat, 9- 
10, 258 psl.

18 1 dalies lapas 135. Plg. Bachmann, ten pat, 10-11, 258 psl.
19 Bachmann, ten pat, 11, 258 psl.
20 Bachmann, ten pat, 12-13, 258 psl. pakartojęs Alphonso Lasoba Varea, 

Universus terrarum orbis scriptorum calamo delineatus, Paduva 1713. Raižiniai iš pas
tarosios laidos turi reverse tekstą lotynų kalba.

21 Wilno i Ziemia Wileńska, I t., 1930, 146 psl., pav. 167. To paties raižinio ori- 
ginalinį egzempliorių galima matyti Paryžiaus Bibliothèque Nationale, Cabinet 
d’Estampes.
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Oellarius veikalą Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae 
omniumąue regionum iuri Polonico subiectorum novissima descriptio, 
kuris pasirodė Amsterdame 1659 m. Cellarius — tikrumoje Keller — 
Prūsijos vokietis, tapęs gimnazijos rektorium Olandijos mieste 
Hoorn (Vakarų Frizija), parašė tartum savo tėvynės Lenkijos- 
Lietuvos karalijos istoriją, kurią dedikavo olandui Forestui. Labai 
sumažintame raižinyje praleisti visi įrašai ir priekinės figūros (Pav. 5)22.

Pilnesnę kopiją duoda italų kilmės raižinys, pavadintas Vilna 
Lithvaniae metropolis, kurio bibliografija dar nenustatyta (Pav. 2)23. 
Jo priekinės figūros ir vaizdinė dalis suprastinta, betgi nenutolstama 
taip toli nuo Brauno originalo, pakartojama detalių numeracija ir 
duodama paaiškinimų lentelė išversta iš vokiečių kalbos į italų, 
taip pavyzdžiui «Das hoche Slochs» verčiama į «La Bocca ouer for
tezza », « Das Slochs » — «il Castello », «Das Deutsch-haus » — « Fon
dico delli Tedeschi » ir t.t. Bet negalėdamas išversti vietovardžio 
«Die Wersope » (lietuviškai Viršupys) Nr. 11 palieka tuščią. Būdin
giausia, kad šiame raižinyje paaiškinimų lentelė papildyta Jėzuitų 
pastatais, kurie vaizde lokalizuoti tiksliai, būtent : kun. Brauno rai
žinyje « 8. Iohan kirche », čia — « Cbiesa di S. Giovanni et Colleg.0 
délia côp.a di Iesu» (Ar. 14); vieton «Die Keur kaste» — «Chiesa di
S. Ignatio et il Nouitiato di Iesuiti» (Nr. 22); vieton «Der Cletken» 
— « Chiesa di S. Casimiro et la Casa professa di B. P. Iesuiti » 
(Ar. 25). Tai rodytų, kad autorius sėmė iš šaltinio, kuris tiksliai 
registravo vėlesnius XVI amžiaus pabaigos ir XVII amžiaus pra
džios pasikeitimus Vilniaus statybose, atvykus Jėzuitų ordinui.

XVIII a. Vakarų Europos topografijos veikalai toliau kartojo 
XVI a. susikūrusį Vilniaus miesto vaizdo tipą. Suprastinta jo forma, 
be figūrų priekyje ir be paaiškinimų, kurią jau XVII a. parodė Cel
larijus, seka prancūzas Nicolas Guedeville (1654-1721) savo veikale 
Atlas historique ou nouvelle introduction à la chronologie et à la géo
graphie ancienne et moderne, kuris 7-iose dalyse pasirodė pas Zacharie

22 Žr. Encyklopedia Powszechna, V t., 1861, 33-34 psl. (Cellaryjusz).
23 Autoriaus rinkinyje 2 egzemplioriai, kurių vienas antikvaro buvo nurodytas 

kaip « Lauro fec. 1630 » ; šito įrašo raižinyje nėra, bet vienas egzempliorius pažy
mėtas numeriu « 26 » viršuj kampe. Legendos tekstas toks : « 1. La Rocca ouer for
tezza. 2. il Castello. 3. Palazzo del Principe. 4. Chiesa Cathedrale. 5. Chiesa di S. 
Barbara. 6. Palazzo del Tesoriero. 7. la Stalla del Re. 14. Chiesa di S. Giouani et 
Colleg.0 della còp.a di Iesu. 15. Palazzo del Palatino. 16. Palazzo del Vescovo. 17. la 
Chiesa dei Greci. 18. Palazzo del Regimento. 19. la Corte de Moscouiti. 20. Monast. 
de F. di S. Domenico. 21. Lo Spedale. 22. Chiesa di S. Ignatio et il Nouitiato di Ie
suiti. 23. La contrada del Castello. 24. La contrada di S. Giouanni. 25. Chiesa di 
S. Casimiro et la Casa professa di R. P. Iesuiti. 26. La Porta. 27. il Barčo. 28. Borgo 
di la dal fiume detto Vilna 29. La Zecca 30. la Contrada Tedesca. 31. li Mulini ».
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Châtelain Amsterdame 1705-1739 m. Vilniaus vaizdą turi IV-oji 
dalis, kuri pasirodė 1715 ir 1735 m.  24. Kaip parodė lenkų bibliografų 
darbai Guedeville veikalą Lenkijoje turi didesnis skaičius bibliotekų, 
jo raižiniai antikvarijate yra reti. Mano rinkiny antikvarijato pa
tiektas kaip iš Guedeville išimtas raižinys pavadintas paprastai 
Vilna, kas atitinka Cellarijų (Pav. 6).

Panašaus enciklopedinio pobūdžio veikalas, sutelkęs įvairių geo
grafinių ir istorinių žinių iš viso pasaulio ir antikės, iliustruotas 
puikiais raižiniais, La Galerie Agréable du Monde, kurį 1729 m. 
sudarė ir išleido olandas Pierre Van der Aa (1659-1733) Leidene, 
prancūzų kalba, įtraukia Vilniaus miesto vaizdą Vilna, Ville Capi
tale de la Lithuanie, pakartodamas kun. Brauno raižinio tipą, bet 
jo legendą sutrumpindamas į 11 punktų (Pav. 7)25. Raižinio priekyje 
įterptas tapybinis peisažas su didesniu skaičiumi liaudies tipų, 
deja, abejotino autentiškumo.

Augsburgo raižytojas Gabriel Bodenehr (1664-1758) apie 1740 
m. Augsburge išleido keletą miesto vaizdų knygų, kurių žymiausia 
Europens Fracht und Macht in 200 Kupfer-Stücken turi Vilniaus ir 
Gardino vaizdus sekant Braunu, be to vieną fiktyvų Gardino vaiz
dą 26. Vilniaus lape — Nr. 191 Wilna oder Wilda die Haupt-Stadt 
in Litthauen (Pav. 8) — pakartojami Brauno vaizdo legendos duo
menys ir numeracija dešiniame krašte lapo, kurio kairiajame krašte 
duodama trumpa Vilniaus charakteristika iš P. Duval27.

Kun. Brauno Vilniaus vaizdo veikimas nesibaigia XVIII a., bet 
siekia net XIX a. Jėzuitas, vėliau Žemaičių vyskupijos kapitulos 
kanauninkas, Stanislovas Čerskis (1777-1833), kuris 1819 m. Vilniaus 
universiteto mokslo reikalais išsiųstas užsienin ir iki 1821 m. keliavęs, 
Vokietijoje, Anglijoje ir Italijoje, grižęs iš užsienio jau 1822 m. 
Vilniuje išleido mažos knygelės formoje Senojo Vilniaus vaizdas su

24 M. Dzikowski, Katalog atlasów Biblioteki Uniwersyteckie/ w Wilnie z szcze
gólnym uwzględieniem zbioru Lelewela i map Polski, Vilnius 1940, 151, 177, 193 psl.

Centralny Katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, 1 t., Varšuva 1961, 464 nr.
25 Studijuotas originalas Paryžiaus Bibliothèque Nationale. Raižinį turėjęs taip

pat V. K. Račkauskas, plg. E. J. Harrison, Lithuania, Londonas 1928, 31 psl. 
Legendos tekstas toks : « 1. Citadelle. 2. La Cour. 3. Eglise de la Cour. 4. Parc. 
5. Maison Teutonique. 6. Chancelerie. 7. Eglise de S. Jean. 8. Eglise des Grecs. 9.
Maison de Ville. 10. Logis des Moscovites. 11. Hôpital ».

26 Gardinas (Grodno) Nr. 74 ir 75. Studijuotas pilnas originalus knygos 
egzempliorius Paryžiaus Bibliothèque Nationale.

27 La géographie universelle,Paryžius 1676, 506 psl. Pierre Duval (apie 1618- 
1683) prancūzų geografas, autorius daugelio kompiliacinio pobūdžio geografijos vei
kalų.
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trumpu paaiškinimu 28. Pridėtas sulankstytas raižinys, darytas labai 
plona adata ir pavadintas Wilno dawne, kopijuoja Bodenehrą (Pav. 9). 
Autorius rašo : « Widok ten, ktorego nabyłem Wenecyie iest dziełem 
sztycharza Gabr. Bodenehrą, który słynął pod koniec wieku 17. musiał 
zapewne z dawniejszego kopijować». Čerskio spėjimas teisingas, betgi 
nuostabu, kad keliaudamas po Europos kraštus jis neužtiko kun. 
Brauno Vilniaus vaizdo egzemplioriaus. Kun. Stanislovas Čerskis 
savo knygelėje duoda Bodenehro Vilniaus aprašymo teksto ver
timą lenkų kalbon ir prideda savo Epoki miasta Wilna, išverčia taip 
pat Bodenehro legendą su kaikuriais nukrypimais ir paties vaizdo 
turinyje ir numeracijoje. Pažymėtina, kad Tėvas Čerskis vėliau 
paskirtas Salantų klebonu ten pat 1824 m. įrengė dirbtuvėlę raiži
niams — iliustracijoms ir šventųjų paveikslėliams — gaminti29. 
Ir šis jo Vilniaus vaizdo raižinys mums brangus kaip retas senesnių 
tėviškės raižybos paminklų.

J. I. Kraševskis prie savo Wilno od początków jego do roku 1750, 
I tomo, išėjusio Vilniuje 1840 m., prijungė Vilniaus miesto vaizdą, 
pavadintą Plan Miasta Wilna (à vol d'oiseau) około roku 1550 (Pav. 10), 
kuris labai panašus į kan. St. Čerskio paskelbtąjį, bet su paaiški
nimais lenkų kalboje vaizdo apačioje ; už rėmelio apačioje kairėje 
pažymėta : z Planu Brauna zmniejszył Kraszewski, kas neatitinka 
tikrenybės 30. Pats vaizdas atliktas litografija, kaip ir kitos Kraševs
kio Vilniaus miesto istorijos iliustracijos, Oziemblovskio litografijos 
dirbtuvėje Vilniuje.

II.

XVI amžiuje Vokietijoje susiformavęs Vilniaus miestovaizdžio 
tipas, kuris daugelio autorių kopijuojamas ir imituojamas įvairuose 
Vakarų Europos leidiniuose, galiausiai ir pačioje Lietuvoje, išsilaikęs 
net iki XIX a. vidurio, nebuvo vienintelis Vilniaus miesto vaizdavimo 
tipas grafikoje. Palaipsniui Lenkijoje ir Lietuvoje mūsų amžiuje 
tapo išaiškintas visiškai kitas vietinės kilmės grafinis Vilniaus 
miestovaizdis užtinkamas keliuose varijantuose ir sekimuose.

28 Kan. Stanisl. Czerski, Widok dawnego Wilna z krótkiem obiaśnieniem. Dozwala 
się drukować. Aug. Becu. 7. Apryla 1822, 6 psl. Originali knygutė autoriaus rinkiny 
turi ekslibrisą : Ex Collectione Alberti Ludowici Zasztowt.

29 Vc. Biržiška, Čerskis Stanislovas, žr. Lietuvių Enciklopedija, IV t., 173 psl.
30 Plg. Fijałek, Opisy Wilna ai do połowy wieku XVII-go, žr. Ateneum Wi

leńskie, II (1924), 320 psl.
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Augustas Sokolowskis savo Iliustruotos Lenkijos istorijos II tome, 
paskirtame Jogailaičių epochai, 1900 m. paskelbė pirmą kartą fak
similę raižinio, kuris pagal knygos autorių kadaise buvo Pulavų 
bibliotekoje, taigi kunigaikščių Čartoriskių nuosavybėje. Raižinį 
Sokolowskis apibūdino, kaip Najstarszy widok Wilna, prawdopodobnie 
z XVI w. (Pav. 14)31. Šio vario raižinio reprodukcija, vėliau nesuskai
tomą sykių kartojama literatūroje, visuomet buvo kategoriškai 
apibūdinama, kaip « seniausias Vilniaus miesto vaizdas ».

Lietuvos kultūros tyrinėtojas Jonas Jakubowskis 1923 m. iš
leistoje knygoje apie raižytoją ir kartografą Tomą Makowskj 
paskelbė reprodukciją ir aprašymą vieno lapo vario raižinio vadi
namo Brolių Skorulskių panegyrika, kurį Makowskis išraižė 1604 
metais; panegyrikas-eiles parašė broliai Jonas, Zacharijas ir Mi
kalojus Skarulskiai, T. T. Jėzuitų kolegijos Nesvyžiuje mokiniai, 
kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilo-Našlaitėlio garbei jo 
paskyrimo Vilniaus vaivada proga ; minėtame lape šitos eilės aprė
muotos kartu atspausdintais ornamentais ir alegorinėmis scenomis 32. 
Jakubowskio nuopelnas, kad jis šitos panegyrikos aprėmavime — 
frontono frize atrado ir atskirai reprodukavo Vilniaus vaizdą — 
ištęstos panoramos formoje (Pav. 12) : atvaizduoti visi XVI-XVII 
amžių sąvartoje buvę svarbieji Vilniaus pastatai nuo Katedros 
kairiajame krašte iki Šv. Trejybės Bazilijonų vienuolyno dešinėje 
iškloti vienoje eilėje ; jų formos apibendrintos, bet remiasi realisti
niu užfiksavimu 33.

Vilniaus miesto ir Lietuvos evangelikų bažnyčios istorikas Vla
dislavas Studnickis savo straipsnyje išspausdintame 1930 m. Vil
niaus vaivadijos regionalinio komiteto leidinyje Wilno i Ziemia 
Wileńska I tome pirmą kartą paskelbė didesnį vario raižinį iš « rin

31 August Sokołowski, Dzieje Polski ilustrowane, II t., Epoka Jagiellońska, 
Varšuva 1900, 13 psi.

32 Jan Jakubowski, Tomasz Makowski, stycharz i kartograf nieświecki. Przy
czynek do dziejów sztuki i nauki na Litwie, Varšuva 1923, 13 ir sek. psl. Panegyrikos 
formatas 37,0 X 51,0 cm. Signatūra : Thomas Makowski sculpsit Nesuisii. Pagal 
Jakubowski 1 egzempliorių turėjo grafas Chreptowicz-Butenjew Maskvoje, 1 kuni
gaikščiai Radvilai Nesvyžiuje, 1 Lenkų mokslo akademija Krokuvoje. Miesto 
panorama frize yra 1,0 cm aukščio ir 14,0 cm ilgio. Tame pačiame lape viename iš 8 
medalijonų (4,0 x 3,0 cm), kurie apsupa tekstą iš kairės ir dešinės, randame įkom
ponuotus to paties Vilniaus vaizdo fragmentus - Gedimino pilį su katedra ir rotuše. 
Plg. šio medaliono raižinio reprodukciją pas P. Reklaitis, Die Burgkirchen in 
Litauen, žr. Commentationes Balticae, VI-VII, 5 (Bonn 1959), 32 psl. pav. 10.

33 J. Fijałek, Opisy Wilna aż do połowy wieku XVII-go, žr. Ateneum Wileńskie, 
II (1924), 335 psl.
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kinių Marijono grafo Broel-Platerio Vilniuje » (Pav. 11) 34. Baižinys 
įvardintas Vilna M[agni] Ducat[us] Lit[hu]aniae Capi[tale] įrašu 
viršutinės dalies viduryje esančioje juostelėje, kaip vėliava vėjuje 
plazdenančioje. Jos šonuose dvi lentelės su paaiškinimais, kurie 
apima iš viso 24 punktus 35. Trečdalį vaizdo sudaro priekis su pei
zažu, jojančių raitelių grupe ir keliomis kostiuminėmis figūromis, 
ten pat kalnelyje galima atrasti sėdintį piešėją, atsigręžusį į miestą : 
tai būtų savotiškas paslėptas vaizdo autoriaus autoportretas. Miesto 
vaizdas, tiksliau panorama iš vakarų pusės — Occidens apačioje 
nurodo aiškiai įrašas — turtingas detalėmis ir erdvine kompozicija, 
su ryškiai pabrėžta miesto sienos linija iš šiaurės į pietus apjuosiančia 
miestą. Už miesto bokštų iškylantis horizonte kalnų kontūras kiek 
schematiškesnis, daugiau panašus į Vidurio Vokietijos landšaftą, kaip į 
Vilniaus apylinkių aukštumas. Visa eilė detalių techniškų ir formi
nių savybių yra identiškos Lietuvos didžiosios Kunigaikštystės 
miestų vaizdų serijai, kurią atliko Tomas Makowskis (Kaunas, 
Biržai, Kleckas, Trakai, Nesvyžius, pastarajame galima išskaityti 
paslėptą paties raižytojo signatūrą « Tho[mas] Mako[wski] scul[psit] 
Nesuisis» (Tomas Makowskis išraižė Nesvyžiuje)36. Analizuojant 
atskirų pastatų formas rasime, kad pastatai Makowskio Vilniaus 
panoramoje iš brolių Skarulskių panegyrikos (Pav. 12) ir pastatai 
raižinyje iš grafo Broel-Platerio rinkinių (Pav. 11) yra taip pat iden
tiški, remiasi ta pačia piešybine pagava. Taigi, reikia daryti išvadą, 
kad grafo Broel-Platerio rinkinių Vilniaus vaizdas yra Makowskio 
kūrinys, nors Studnickis, kuris Wilno i Ziemia Wileńska leidinyje 
reprodukuodamas Makowskio Vilniaus vaizdus iš Skarulskių pane
gyrikos ir pažymėdamas visas datas tiksliai iš Jakubowskio, dar 
nenurodo, kad ir Vilniaus vaizdas iš Broel-Platerio rinkinių yra taip 
pat Tomo Makowskio kūrinys37.

34 Fig. 168.
35 Legendos tekstas toks : «1. Domus Illust. Principis Radvilli in Birže ducis 

2. Pons in Vilią fl. muratus vulgo dicitur. 3. S. Barbara. 4. Armamentarium vulgo 
szefhaus. 5. S. Stanislaus in arce inferiori Cath. eccl. 6. Palatium Regis. 7. Arx superior 
8. s. n. 9. Monasterium S. Francisci minor. 10.Monasterium virginum (?). 11. Calwini- 
starum Schola 12. B. Maria V. Cath. Ecclesia Russorum. 13. S. Joannis Parrochialis 
ecclesia 14. Domus Episcopalis 15. Academia Societatis Jesu. 16. Monasterium S. 
Dominici Praedicat. 17. Praetorium. 18. SSmae Trinitatis Russorum 19. Mariae 
Virg. Monast. Franciscan. 20. S. Salvatoris Russorum 21. s. n. 22. Sepulchrum nobilis 
Bekiesz 23. S. Crucis. 24. S. Nicolai in arce superiori ».

36 B. Taurogiński, Z dziejów Nieświeża, Varšuva 1937, 33 psl.
37 P. Rėklaitis, Tomas Makovskis, žr, Lietuvių Enciklopedija, XVII t. (1959) 

146-148 psl.
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Tą patį forminį turinį, tik sutrumpintoje ir dekoratyviškai iš
ryškintoje formoje, rodo ir minėtasis raižinys iš Pulavų rinkinio, 
plg. kokiu būdu miesto sienos linija sutraukta į vieną stiprią kreivę 
(Pav. 14). Todėl tenka atmesti Marijos Lowmiariskienės nuomonę, 
kad Pulavų rinkinio raižinys esąs senesnis už Makowskio raižinį ir 
gal net vaizduoja Vilnių XVT amžiaus pirmoje pusėje38. Raižinys iš 
Pulavų rinkinio yra tikriausiai vėlesnis, XVII amžiaus Makowskio 
raižinio laisvas sekimas.

Tomas Makowskis Lietuvoje reiškėsi kunigaikščio Mikalojaus 
Kristupo Radvilo-Našlaitėlio tarnyboje, Nesvyžiuje, kur buvo 
apsigyvenęs apie 1600 metus. 1601 Braunsberge išėjo kunigaikščio 
Radvilo-Našlaitėlio Hierosolymitana Peregrinatio veikalas, kuriam 
T. Makowskis (Thomas Makouius) išraižė kunigaikščio portretą ir 
kitas iliustracijas 39.1585 m. iš Šventosios Žemės sugrįžęs kunigaikštis 
Radvilas-Našlaitėlis ėmėsi organizuoti Lietuvos žemėlapio paruošimą, 
šitam darbui vadovauti pakviesdamas jau anksčiau kartografijos 
darbuose Lietuvoje pasireiškusį Motiejų Strubiczių40. Žemėlapio 
paruošimo darbus apie 1595 baigus, t. y. sudarius žemėlapio piešinį, 
buvo ieškomas raižytojas jo multiplikavimui. Tuo tikslu Strubiczius 
1599 m. lankėsi Dancige 4I. Apie tą patį laiką prasideda Makows
kio kaip raižytojo veikla Nesvyžiuje. Būtų natūralu prileisti, kad 
Makowskis jau tuo metu gatavą Lietuvos žemėlapio piešinį būtų ir 
išraižęs. Tačiau pirmoji mums žinoma kunigaikščio Radvilo žemėlapio 
laida, išleista atskiru sieniniu žemėlapiu, pasirodė 1613 m. Amster
dame. Prie jo pridėtas naujas Lietuvos aprašymo tekstas parašytas 
Makowskio, kuriame jis sakosi nos, totam eam (terram Lithuaniam) 
describendi causa peregrantes. Kadangi Makowskis prie pirminio 
žemėlapio paruošimo nedalyvavo, minimąjį Lietuvos apkeliavimą jos 
aprašymo tikslais, Makowskis bus atlikęs jau tuo metu, kai pirmoji 
žemėlapio piešinio redakcija buvo gatava, taigi pačioje XVII am
žiaus pradžioje ar net kiek vėliau. Makowskio uždavinys galėjo bū
ti duomenų patikslinimas, seniau surinktų duomenų generalizacija 
— naujo raižymui tinkamo piešinio paruošimas ir svarbiausių Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės miestų bei Radvilų tvirtovių užfiksavimas.

38 M. Łowmiańska, Wilno przed najazdem Moskiewskim 1655 roku, ir. Bibljo- 
teczka Wileńska, 3, t. Vilnius 1929, 66 psi.

39 Plg. reprodukcijas veikale: Antologia pamiętników polskich XVI wieku. 
Pod redakcja Romana Pollaka. Breslavas - Varšuva - Krokuva 1966.

40 P. Rėklaitis, Neues zur Litauenkarte des Fürsten Nikolaus Christoph Radvilas, 
žr. Zeitschrift für Ostforschung, XV t., Marburg an der Lahn 1966, 1 sąs., 57 psl.

41 K. Buczek, Dzieje kartografii Polskiej od XV do XVIII wieku. Varšuva- 
Krokuva 1963, 47 psl. Žinia remiasi originaliu laišku iš Radvilų archyvo Nesvyžiuje.
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Lenkijos kartografijos istorikas Buczek yra tos nuomonės, kad Ma
kowskis kunigaikščio Radvilo įsakymu galutinį Lietuvos žemėlapio 
piešinį nuvežė į Amsterdamą ir jį patiekė žemėlapių raižyboje įgudusiam 
olandui Hessel Gerrits, jo darbą prižiūrėjo ir jam talkino 42. Siūlau 
hipotezę, kad kartu su žemėlapiu Makowskis Hessel Gerritsui bus 
patiekęs taip pat žymiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
miestų piešinius, kurie pagal pirmykštį projektą turėjo apsupti žemė
lapį iš viršaus ir iš šonų pagal Olandijos žemėlapių pavyzdį, plg. Jan 
van Vermeer paveikslą Tapytojo dirbtuvėje, kurio fone matyti šitokio 
pobūdžio didelis sieninis Olandijos žemėlapis apsuptas miestų vaiz
dais. Vienintelis išlikęs kunigaikščio Radvilo žemėlapio pirmosios 
1613 m. laidos sieninio žemėlapio formoje egzempliorius miestų 
vaizdų neturi. Gal būt, kad Amsterdame dėl techniškų kliūčių buvo 
atsisakyta Makowskio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaizdus pri
jungti prie žemėlapio 43. Lieka faktas, kad Makowskis Lietuvos miestų 
raižinius atliko ir juos atspausdino atskirai nuo žemėlapio. Vilniaus 
miesto vaizdas užėmė šitoje kompozicijoje pačią centrinę vietą.

Makowskio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestų vaizdų raiži
nių egzemplioriai egzistavo Poznanėje, Krokuvoje, Vilniuje, Maskvoje. 
Vakarų Europos mūsų laikų rinkėjams jie nežinomi. Tačiau XVII 
amžiuje Makowskio Vilniaus miesto vaizdas Vakaruose buvo žino
mas. Tai įrodo ta aplinkybė, kad turime Makowskio Vilniaus vaizdo 
refleksų-abreviatūrų dviejų nedidelių ovališkų raižinių formoje, 3,8 X 
X 9,2 cm (Pav. 13) ir 8,2 x 11,0 cm 44 dydžio, turinčių viršuje pa

prastą įrašą Vilna. Abu raižiniai išliko Paryžiuje Nacionalinės Bi
bliotekos raižinių kabinete. Architektūriniai elementai ir priekio sta
fažas paimti iš Broel-Platerio rinkinių raižinio. Šių raižiniukų pobūdis, 
juos iš vieno krašto rėmuojąs perlinis frizas, įrodo, kad šiedu Vilniaus 
vaizdo raižiniai yra iškarpos iš lapo, kuriame žemėlapis apsuptas 
miestų vaizdais ir gyventojų figūromis 45. Taigi Olandijoje, kurioje 
tikriausiai šitie ovaliniai raižiniukai buvo pagaminti, XVII a. buvo 
Makowskio Vilniaus vaizdo raižinio egzempliorių, kuriais nežinomi 
olandų raižytojai pasinaudojo iliustruodami Europos ar Lenkijos 
Lietuvos žemėlapio bordiūrą.

Dr. Povilas Rėklaitis

42 Buczek, ten pat, 50 psl.
43 Rėklaitis, Neues zur Litauenkarte des Fürsten Nikolaus Christoph Radvilas, 

ir. Zeitschrift für Ostforschung, XV t., Marburg an der Lahn 1966, 1 sąs., 59 psl.
44 Reprodukuota mano darbe : Die graphischen Trachtendarstellungen der Litauer 

im 16. Jahrhundert, ir. Commentationes Balticae, XII-XIII t., Bonna 1967, Atspaudas 
5, 26 psl. 22 pav.

45 Plg. kompoziciją žemėlapio Polonia olandų kartografo Nic. Iohann Visscher. 
Šiame darbe skelbiamą medžiagą autorius surinko 1954-1966 m. Vokietijoje.



DIE ZWEI TYPEN DER STADTANSICHTEN VON VILNIUS IN DER 
GRAPHIK DES 16.-19. JAHRHUNDERTS

von
Dr. Povilas Reklaitis 

(Zusammenfassung)

Die graphischen Stadtansichten von Vilnius des 16., 17. und des 18. 
Jahrhunderts, soweit sie uns bekannt geworden sind, gehen auf zwei 
Prototypen zurück. Die erste Vorlage entstand in der Zeit zwischen 1540 
und 1551 in Deutschland auf Grund der wohl von den deutschen Reisenden 
gemachten Aufzeichnungen ; die aus der Vogelperspektive gezeichnete 
und durchaus die Stadt der Gotik darstellende Ansicht wurde in die 3. 
Ausgabe des Städtebuches von Braun und Hogenberg (1581) aufgenommen, 
und danach im 17., 18. und noch im 19. Jahrhundert wiederholt nachge
bildet ; es wurden insgesamt 13 Passungen desselben Typus festgestellt.

Ein zweiter Prototyp der Stadtansicht von Vilnius wurde in Litauen 
geschaffen, im Zusammenhang mit der vom Pürsten Nikolaus Christoph 
Radvilas (Radziwiłł) organisierten neuen Landesbeschreihung, wofür 
der Graphiker und Geograph T. Makowski sich wesentlich betätigt hatte. 
Die von T. Makowski gezeichnete und radierte Ansicht von Vilnius 
stellt die Stadt dar, wie sie kurz vor dem Eingang des Barocks (1613) 
ausgesehen hatte. Von diesem Typus sind 6 Varianten bzw. Teildarstel
lungen, alle aus dem 17. Jahrhundert nachweisbar.



Pav. 1: Braun ir Hogenberg (1581). Nuotrauka pagal originalą autoriaus 
rinkinyje. 36,4 x 50,1 cm.

Pav. 2 : Nežinomo autoriaus (XVII a.)· Nuotrauka pagal originalą auto
riaus rinkinyje. 25,7 x 37,5 cm.



Pav. 3 : Valegio (XVII a.) Nuotrauka pagal originalą autoriaus rinkinyje. 
8,5 X 13,1 cm.

Pav. 4 : Nežinomo autoriaus (XVII a.). Nuotrauka pagal reprodukciją 
leidinyje Wilno i Ziemia Wilenska, I t.



Pav. 5 : Cellarius (1659). Nuotrauka pagal originalą Staatgbibliotbek 
Stiftung Preussiscber Kulturbesitz Marburg a. d. Labn. 10,5 X 
X 12,5 cm.

Pav. 6 : Guedeville (1715). Nuotrauka pagal originalą autoriaus rinkinyje. 
11,4 X 9,2 cm.



Pav. 7 : Van der Aa (1729). Nuotrauka pagal originalą Bibliothèque Na
tionale, Paryžiuje. 21,0 x 28,0 cm.

Pav. 8 : Bodenehr (1740). Nuotrauka pagal originalą autoriaus rinkinyje. 
16,0 X 24,2 cm.



Pav. 9: Čerskis (1822). Nuotrauka pagal originalą autoriaus rinkinyje. 16,4x25,1 cm.

Pav. 10: Kraševskis (1840). Nuotrauka pagal originalą Bayer. Staatsbibliothek Müncbenc.
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Pav. 13 : Nežinomo autoriaus pagal Makowskį (XYII a.). Nuotrauka pagal 
originalą Bibliothèque Nationale, Paryžiuje. 3,8 X 9,2 cm.

Pav. 14 : Nežinomo autoriaus pagal Makowskį (XVII a.). Nuotrauka pagal 
reprodukciją pas A. Sokolowskį. Faksimilė 12,7 x 18,1 cm.


