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Darbo tikslas - apibendrinti buvusio Šv. Jok bo ligonin s, sovietmečiu – I
tarybin s ligonin s pastat komplekso Vilniuje atsiradimą ir istorinę raidą, papildant naujai
rastais duomenimis 2005 metais rengtą istorinę pažymą1.
Buvusios ligonin s komplekso istorija susijusi ir su Vilniaus Lukiški
dominikon vienuolyno statini ansambliu (u.k. 1073) bei istorinio Lukiški priemiesčio
raida.
Apibendrinimas parengtas, vadovaujantis ankstesni tyrim darb analize,
lyginamuoju ir aprašomuoju metodu vertinant ikonografinę, kartografinę medžiagą ir
rašytinius šaltinius. Darbo metu nagrin ti ankstesni tyrin toj darbai, skirti šv. Jok bo ir
Pilypo bažnyčiops ir vienuolyno, taip pat ligonin s istorijai atskleisti 2. Apie bažnyčią ir
vienuolyną raš

istorikas

R. Firkovičius3,

menotyrinink s A. Kasperavičien

4

R.

Lebedyt 5. Apie ligonin s nerv lig korpusą, kuris buvo kurdintas vienuolyno pastate,
raš istorikas A. Baliulis6. Apie Lukiški bažnyčią raš ir menotyrininkas V. Dr ma7.
Nagrin jant vietov s, kurioje buvo steigta ligonin , raidą, remtasi gausia
archyvine Lukiški aikšt s tyrim medžiaga, surinkta šio darbo autor s 1995 metais 8.
Apie Lukiškes raš V. Jog la., E.Meilus, V.Pugačiauskas9, papildę ankstesnius vietov s
tyrimus.
Šio darbo metu rasti nauji iki šiol neskelbti 1840 m. ligonin s br žiniai,
saugomi Peterburgo valstybiniame archyve – šie br žiniai leido geriau išsiaiškinti iki to
laiko ligonin s teritorijoje stov jusi pastat paskirt ir išsid stymą sklype. J analize
papildoma 2005 m. rengta istorin pažyma. Taip pat buvo perži r ti su nagrin jama
ligonine susiję dokumentai, saugomi Lietuvos Valstyb s istorijos archyve (LVIA) bei
Lietuvos Centriniame valstyb s archyve (LCVA).
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Neži rint gausios publikuotos ir nepublikuotos medžiagos, kurioje atsispindi
šv. Jok bo bažnyčios ir vienuolyno bei šalia sik rusios ligonin s istorija, naujai rasti XIX
a. vidurio ligonin s pastat projektai leidžia manyti, kad ateityje
Ligonin jau XIX a. buvo atskirta nuo domininkon vienuolyno, ir šiuo metu
tai yra atskira teritorija, tod l šiame darbe bažnyčia ir vienuolynas bus minimi tiek, kiek tas
susiję su pačios ligonin s atsiradimu.
Ligonin s teritoriją iš vakar riboja Tumo Vaižganto, iš piet – Vasario 16osios, iš šiaur s – Goštauto gatv s. Pietuose jos sklypas ribojasi su šv. apaštal Jok bo ir
Pilypo bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorija.
Vietovė, kurioje steigta ligoninė
Dar XVI a. ši teritorija buvo tuščia. XVI a. trečio ketvirčio pabaigoje ir ketvirto
pradžioje, maždaug dabartin je teritorijoje palei Ner nuo dabartinio Baltojo tilto iki
Geležinio Vilko tilto m kurtis totoriai.
Iš XVII a. vidurio gan profesionaliai braižyt

Lukiški plan matyti, kad

aplink aptariamos aikšt s teritoriją gyvenama tik jos šiaurin je dalyje, palei upę už
bažnyčios bei taip vadinamose Totori Lukišk se. Iš 1646 m. nežinomo autoriaus plano
matyti, kad vienbokšt s bažnyčios teritorija (šventorius) aptverta medine tvora, toliau palei
upę rikiuojasi totori namai.
1642 m. Smolensko kaštelionas Jurgis Chreptavičius, kurio r mai, stov ję netoliese
(deja, kol kas nepavyko j stov jimo vietos nustatyti), šalia nesugebanči susimok ti už
palaidojimą varget kapinaiči , buvusi nuo XVI a., steig Šv. Apaštal Pilypo ir Jok bo
medinę bažnyt lę10. Iš to meto plan matyti, kad bažnyčia buvo vienbokšt .
1655 m. Maskvos kariuomenei už mus miestą, medin bažnyčia sudeg ,
atstatyta po 9 met kartu su vienuolynu, bet ir v l sudeg . Tod l 1690 m. buvo prad ta ir
1727 m. užbaigta nauja m rin bažnyčia (vienuolynas baigtas 1737 m.), kuri stovi iki šiol,
nors dabartinę išvaizdą galutinai gavo tik apie 1797 m.11. Vienuolynui priklaus dvejos
kapin s: vienos šventoriuje (veik iki 1865 m.), o kitos - parapin s už 1000 žingsni , bet
kai kurie kiti autoriai j nemini12.
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1. Totorių Lukiškių plano fragmentas su šv. Jokūbo bažnyčia, 1646 m13.

XVII-XVIII a. aikšt s teritorijoje buvo gyvenama tik šiaurin je dalyje, palei
upę už bažnyčios bei taip vadinamose Totori

Lukišk se, nors iki

XVII a. vidurio

Lukišk s, ypač žemiau totori gyvenviet s esantis uosto ir sand li rajonas, gan sparčiai
vyst si. Uostas ir šalia jo esantys sand liai labiausiai rišo š priemiest su miestu. Didieji
miestą nusiaubę gaisrai d l užstatymo retumo bei nuošalumo jas aplenkdavo, bet
netr kdavo vietin s reikšm s gaisr
Ta vieta, kurioje stovi Šv. Jok bo ir Pilypo (domininkon ) bažnyčia ir
vienuolynas,

ir kur buvo steigta ligonin , iki pat XVIII a.

vidurio buvo menkai

teužstatyta. Jei 1646 m. plane palei upę gana tankiai stov jo namai, tai Fiurstenhofo
Vilniaus m. plane (apie 1737 m.) palei upę šalia Šv. Jok bo bažnyčios pažym tas gana
retas užstatymas.

Publikuotas: Jog la V., Meilus E. Pugačiauskas V. Lukišk s: nuo priemiesčio iki centro, V.2008.
Negatyvas saugomas Lietuvos Istorijos Institute
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2. Fiurstenhofo 1737 m. Vilniaus miesto plano fragmentas
XVIII a. pabaigoje - XIX a. pirmoje pus je Lukiški priemiestis buvo dar
gana nuošalus, centrin dalis buvo naudojama kaip ganyklos, o užstatymas išsid stęs palei
up s pakrantę. Tik XIX a. antrojoje pus je priemiestis

m

suaugti su miestu, ir

pagrindiniai keliai, jungę priemiest su miestu, ilgainiui virto Šv. Jok bo ir Lukiški
gatv mis.
XIX a. pab.- XX a. pr. tyrin tojai nurodydavo, kad pirmoji bažnyčia
Lukišk se funduota 1624 metais, šv. apaštal Jok bo ir Pilypo dieną, t.y. geguž s 1-ąją.
Vis d lto rašai Lietuvos vyriausiojo tribunolo knygose liudija, kad 1642 metais Smolensko
kaštelionas Jurgis Liutauras Chreptavičius dovanojo Vilniaus dominikonams 40 000
auksin , nurodydamas Lukiški kapin se pastatyti bažnyčią ir vienuolyną. XVII a. vidurio
dokumentuose minimi keturi vienuoliai, kurie buvo

pareigoti nemokamai atlikti

bažnytines apeigas, kai buvo laidojami neturtingi asmenys. Tam buvo skirta speciali
fundacija - 17 000 auksin .
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M rinio vienuolyno su bažnyčia sudegusi medini statybos darbai gal jo
užtrukti iki 1759 m14.
XVIII a. pab. pastačius bokštus, bažnyčia

tapo svarbiausiu visos vietov s

architekt riniu akcentu.

3. šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčia ir Lukiškių aikštė, XIX a. II p.
Vizitacijos aktuose nurodoma, kad vienuolynas buvo „Zį raid s formos, o
Fiurstenhofo plane parodytas „Lį raid s, galima išvada, kad vienuolynio korpuso vakarinio
galo šiaurin linija 1748 m. dar nebuvo pastatyta 15. Tačiau tokius faktus patvirtint tik
fiziniai tyrimai.
1713-1739 metais prie bažnyčios pristatyti m riniai vienuolyno namai. Jie
buvo dviaukščiai, „L” raid s formos plano, o XVIII a. pabaigoje pristačius dar vieną
korpusą, gavo formą „Z”. Vienuolyne buvo vienoje koridoriaus pus je išd styt 10 celi .
Prie vienuolyno veik mokykla, kurioje d st patys t vai dominikonai. Lukiški konvento
nari prieži roje buvo dvejos kapin s: prie bažnyčios, šventoriuje ir parapin s, oficialiai
gyvavusios iki 1865 m. Šventorius su kapin mis buvo aptvertas m rine tvora. Parapin se,
neaptvertose kapin se b davo laidojami mirusieji vienuolyno ligonin je.
14
15

pietus nuo

Firkovičius R. Kulto pastatai....
Baliulis A. I tarybin s ligonin s...
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vienuolyno korpuso buvusiose kapin se laidoti net Šv. Dvasios vienuolyno mirusieji, XIX
a. jos buvo labai pilnos palaidojim . 1841 m. vienuoliai praš daugiau jose nebelaidoti, o
išskirti naują sklypą kapin ms. Kapin s buvo panaikintos 1866 m. 1844 m. vienuolynas
buvo uždarytas, jo patalpos paskirtos bažnyčios klebonijai rengti.

Ligoninės steigimas ir raida
Ašmenos žem s teismo teis jas Steponas Sliznis 1723 metais prie bažnyčios
fundavo špitolę, skirdamas jai 4000 auksin , o iš tos sumos susidaranči
vienuoliai joje prival jo išlaikyti 12 elget
vienuolyno veik iki 1809 met

16

procent

ir pat pastatą. Špitol prie domininkon

.

1798 m. Lietuvos generalgubernatorius N. Repninas Vilniaus vyskupui Jonui
Korvin Kosakovskiui nurod , kad vienuolyne reik t steigti venerini lig ligoninę, tuomet
Ligonini komisija suremontuot pastatus, kurie XVIII a. pabaigoje jau buvo gana prastos
b kl s. Vienuoliams buvo leista gyventi vienuolyne - jiems palikta dalis

arčiausiai

bažnyčios esantis apleistas rytin s korpuso dalies pietinis fligelis. Paliktoji dalis buvo
atitverta nuo ligonin , išm rijant sienas.

4. Bažnyčia ir vienuolynas 1804 m. Vilniaus braižykos mokinio plane 17
16
17

LVIA, F. 694, Ap. 1, B. 3544
LVIA, F. 1135, Ap. 10, B. 65
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Vietoje anksčiau čia buvusios nedidel s prieglaudos (špitol s) 1799
vienuolyno patalpose buvo steigta pirmoji Vilniaus pasaulietin ligonin

m.

. Ligonin buvo

18

pavadinta Generaline šv. Jok bo ligonine, ligonin s strukt rą suk r ligonini komisijos
narys, medicinos inspektorius Elijus Einholmas - vienas iš Vilniaus medicinos draugijos
steig j .
Tai buvo pirmoji pasaulietin ligonin Vilniuje. Pirmoji ligonin tur jo 250
lov : 200 - prieglaudai, 50 – gydymui.
1808 m. panaikinus Ligonini

komisiją, Šv. Jok bo ligonin

1809 m.

perduota gailesting j seser žinion, kadangi tuometiniam generalgubernatoriui apži r jus
Vilniaus ligonines, konstatuota, kad visos tvarkomos prastai, išskyrus tas, kurias tvarko
gailestingosios seserys.
Vienuolyno ir ligonin s pastatai nukent jo 1812 m. karo metu.
1817 m. pastatai buvo 2 aukšt , vienuoliams likusi dalis tuo metu gyventi
netiko, išskyrus 4 celes, tačiau pastatas nebuvo remontuojamas iki 1842 met , kai
remontuota ir bažnyčia bei ligoninei priklausiusi korpuso dalis.

5. 6.
Ligoninės pastatai 1829 m. ir 1840 m. Vilniaus miesto planuose

18

Ten pat, p. , B. 3110; Baliulis A., op. cit
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pietus nuo vienuolyno korpuso buvusiose kapin se laidoti net Šv. Dvasios
vienuolyno mirusieji, XIX a. jos buvo labai pilnos palaidojim

. 1841 m. vienuoliai praš

19

nebelaidoti, o išskirti naują sklypą kapin ms. Kapin s buvo panaikintos 1866 m.
Ligonin s vaistin buvo rengta gana moderniai (tiems laikams) ir prilygo
geriausioms Vilniaus vaistin ms, ji pristatin jo vaistus ir Vilniaus kal jimams.
Ligonin je (visuose jos korpusuose) gal jo gydytis 50 abiej lyči ligoni ,
serganči venerin mis ligomis, 50 invalid , 10 gimdyvi , 5 pamiš l s, papildomai gal jo
b ti priimta 20 serganči venerin mis ligomis, 5 gimdyv s ir 5 pamiš l s.
1828 m. vizitacijos metu pastebtas baisus dvokas, sklindantis iš medini
išvieči , kad šito neb t , buvo ketinama nupirkti vakarus nuo ligonin s esant sklypą ir
per j išvesti kanalą Neries upę.
1838 m. prad ta planuoti perkelti psichinius ligonius iš bonifratr vienuolyno
Šv. Jok bo ligoninę. Tam tur jo b ti pastatytas naujas korpusas, talpinantis 120 lov . Be
to, tur jo b ti atliktas sen j dviej korpus kapitalinis remontas. Leidimas šiems darbams
buvo išduotas 1840 m. Senieji korpusai tur jo b ti rekonstruoti taip, kad b t pakeistas ne
tik j vidus, bet ir išor atitikt naujojo korpuso stili . D l sąmat derinimo ir vis b tin
formalum darbus numatyta prad ti tik 1842 m., tačiau iš ties

visi darbai nebuvo baigti ir

1845 m.
Griaunami

Naujai suprojektuotas
pastatas

7. 1840 m. ligoninės išplėtimo projektas 20
19
20

Firkovičius R., Op. Cit
L. Žilevičiaus iš Rusijos archyv atvežt dokument kolekcija
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1840 m.

parengtame ligonin s išpl timo plane matyti, kad dar nebuvo

nutiesta, tik numatoma dabartin Vasario 16-osios gatv . Pagal š planą matyti, kad buvo
numatyta nugriauti medinius pastatus

šiaurę nuo vienuolyno, taip pat m rin senos

ledain s pastatą vakarin je ligonin s sklypo dalyje ir medinę virtuvę.

8. Ligoninės padidinimo projektas, 1840 m.

9. Ligoninės korpuso palei numatomą tiesinti dab. Vasario 16-osios gatvę projektas
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10. Ligoninės sklypo planas, 1840 m.
Išaiškinimas:
A Griaunama sena m rin ledain
Б Griaunamas senas medinis virtuv s pastatas
Т

Nauji korpusai 120 lov

Н Senasis ligonin s pastatas
M vienuolynas
K bažnyčia
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1845 m. esamos b kl s plane matyti, kad dalis darb buvo gyvendinta –
pastatytas m rinis ligonin s pastatas, tačiau nenugriauta m rin ledain .

11.Bažnyčios ir

vienuolyno pastatai 1845 m. Vilniaus miesto plane

XIX a. viduryje ligonin s kiemas buvo skirtas daržui, pati teritorija buvo
tvarkoma labai nedaug.
Sen j korpus rekonstrukcijos projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad
nors pastatytas naujas korpusas, ligonin s pastat ansamblis nepatogus ligonin s tvarkai
palaikyti, išorinis ligonin s vaizdas taip pat nepager jęs. Atskiri netvarkingi fligeliai
išsim tę po visą teritoriją, nevienodo aukščio ir pan. Tod l buvo nuspręsta nugriauti dal
senojo korpuso, stovinčio aukščiau už kitus ligonin s korpusus, fasadą padaryti tok , koks
yra naujojo korpuso, išlyginti teritoriją, šiam tikslui panaikinti nugriautos korpuso dalies
r sius.
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12. 1840

13.

m. ligoninės pastatų projektas

Ligoninės pastato rekonstrukcijos projektas
13

Senieji ligonin s fligeliai remontuoti 1849 metais.
Dar 1845 m. patikrinus naująj fligel 21, nustatyta, kad blogai statytos durys,
n ra ventiliacijos palatose, per mažai tualet . Tačiau iš lauko fligelis atrod gražiai, šalia
jo buvo skveras.

14.

Ligoninės pastatai 1875 m. Vilniaus miesto perspektyviniame plane
Dar kartą remonto darbai vykdyti 1882-1883 m pagal gubernijos inžinieriaus

J. Levicko projektą, tačiau šis projektas buvo ne kartą koreguojamas. matyt, pagal j
pristatyta dalis naujo korpuso prie vakarinio ligonin s galo, atlikti kiti darbai. Palyginus š
projektą bei atsižvelgiant

XX amžiuje vykdytus rekonstrukcijos darbus, aišku, kad

ligonin s vidaus patalp planai buvo ne kartą keičiami, ir pirmin s planin s strukt ros likę
gana nedaug. 1885 m. buvo parengtas ir patvirtintas fligelis psichikos ligomis sergančioms
47 moterims ir 20 viet prieglaudos projektas.
XIX a. pabaigoje išryšk jo nemažai ligonin s pastat statybos tr kum –
pinigai statyboms buvo iššvaistyti (tą padar Vilniaus architektas N. Čaginas) 22, sugriuvo
ligoninei labai reikalinga skalbykla.

21
22

Jog la V. ir kiti. Op cit
Ten pat
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15. Ligoninės naujojo fligelio I ir II aukštų planai, 1840 m.

Ligoninei priklausančios vienuolyno dalies remontas buvo atliekamas XIX a.
pabaigoje, kai buvo rengta kanalizacija.

16. 1897 m. Šv. Jokūbo ligoninės planas23
23

LVIA, F. 604, Ap. 1. B. 6386
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I pasaulinio karo metu vokiečiams okupavus Vilni , dalis ligonin s patalp
buvo naudojama karo belaisvi stovyklai.
1917 m. iš ligonin s išvežami visi ligoniai. Čia numatoma rengti infekcini
lig „barakąį, tačiau ar tai buvo padaryta, n ra aišku.
Tarpukaryje ligonin je buvo Vilniaus St. Batoro Universiteto klinikos
neurologijos skyrius.

Ligonin s pastat
vaizdas nuo
dešiniojo Neries
kranto,
XX a. 6-ojo deš.
fotografija.
Kult ros paveldo
centro archyvas

1928 m. Vilniaus magistratas, kreip si kuriją, prašydamas leisti iškirsti
du „venecijietiškusį langus 2 aukšte, pietin je sienoje, kad operacin
apšvietimą. Tačiau operacin s langai tur jo išeiti

tur t

geresn

šventori , ir vyskupijos kurija tokio

leidimo nedav .
1928 m. ligonin tur jo 250-300 lov ir buvo stambiausia Vilniaus mieste.
Joje buvo chirurgijos, vidaus lig , pediatrijos, gimdymo, ginekologijos, otolaringologijos
skyriai. Iki 1940 m. čia veik Vilniaus universiteto klinika.
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17. Ligoninės personalas 1935 m.

18. 1938 m. Vilniaus miesto plano fragmentas
1939 m., kai Vilniaus kraštas buvo grąžintas Lietuvai, Vilniaus Šv.Jok bo
ligonin tur jo 300 lov ir buvo didžiausia mieste. Joje veik 70 lov chirurgijos, 90 lov
vidaus ir nerv lig , 35 lov vaik chirurgijos, 30 lov vaik vidaus, 45 ir 30 lov
akušerijos ir ginekologijos skyriai. Veik rentgeno ir fizioterapijos kabinetai, vaistin ,
17

klinikin laboratorija, patologin s anatomijos skyrius. Čia dirbo 15 gydytoj . Tie patys
gydytojai nemokamai priimdavo ambulatorinius ligonius ir bud davo kas trečią parą. Per
metus ligonin je gyd si 8-9 t kst. ligoni .
II pasaulinio karo (1941-1944) metais Šv.Jok bo ligonin je gyventojams
buvo teikiama visokeriopa medicinos pagalba. Medicinos fakulteto klinikin s katedros čia
veik ir po to, kai 1943 m. buvo uždarytas Vilniaus universitetas.
Išlikusios J. Bulhako fotografijos liudija, kad pastatai buvo apgriauti 1944
metais. Po II pasaulinio karo ligonin buvo kapitaliai remontuojama, nes 1953-1954 m. ir
bažnyčios, ir ligonin s pastatai vertinti kaip labai blogos b kl s.

Ligonin s korpusus jungianti galerija,
XX a. šeštasis dešimtmetis,
Kult ros paveldo centro archyvas

I-osios tarybin s ligonin s
korpusas prieš rekonstrukciją,
Kult ros paveldo centro archyvas

Iškart po karo čia buvo Vilniaus miesto Greitosios pagalbos stotis, 6-jo
dešimtmečio pradžioje iškelta, o pastatai perduoti I-ajai tarybinei ligoninei.
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Didžiausia rekonstrukcija atlikta XX a. aštuntajame dešimtmetyje pagal
Komunalinio

kio projektavimo instituto projektą. B tent tos rekonstrukcijos metu

ligonin s pastat išplanavimas buvo pakeistas iš esm s. Prieš rekonstrukciją Paminkl
restauravimo institutas atliko architekt rinius, konstrukcinius ligonin s pastat tyrimus.

19. Personalas prie chirurgijos skyriaus, 1956 m.
1960 m. ligonin je atlikta pirmoji Lietuvoje inkst persodinimo operacija,
laikoma nefrologijos pradžia šalyje.

vairiais laikotarpiais čia dirbo iškiliausi to meto

gydytojai, chirurgai.
Atk rus Nepriklausomybę Lietuvoje, ligonin pavadinta Šv. Jok bo vardu,
veik čia iki 2003 m.
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IŠVADOS
Buv. Šv. Jok bo ligonin s teritorija formavosi XVIII a. pabaigoje – XX a.
Ligoninei priklausiusios teritorijos užstatymas susiformavo XIX a. antrojoje
pus je, pastat

stilistika nevienalyt , dominuoja XIX a. vidurio ir antrosios pus s

elementai.
Buv. ligonin s pastat kompleksas išsid stęs tarp Neries up s ir Lukiški
aikšt s, kartu su Šv. Jok bo ir Pilypo bažnyčia yra potenciali viešojo lankymo vieta,
galinti tapti visuomen s traukos centru. Atsižvelgiant šio objekto raidą XIX a. pabaigoje
– XX a. pradžioje, rekonstrukcijas, atliktas po antrojo pasaulinio karo, akivaizdu, kad
autentiškas išplanavimas po keli rekonstrukcij bei pritaikymo darb išlikęs tik dalinai.
Objektas reikšmingas kaip vienas iš seniausi

ligonini

kompleks

Ryt

Europoje, kuriame dirbo iškiliausi to metu gydytojai, chirurgai.
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Fotografijos

20. Bažnyčia ir Neries pakrantė XIX a. 7 deš.

21. vaizdas bažnyčią ir ligoninės teritoriją nuo Tauro kalno, J. Čechavičiaus fotografija XX a. II
pusė
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22. Ligoninės vartų projektas, 1840 m.

23. XX a. pradžios atvirukas. Teritorija šalia šv. Jokūbo ligoninės\
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24. 1924 m. J. Hopeno graviūra
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25. 1932 m. J. Bulhako fortografija

26. Ligoninės teritorija 1939 m.
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27. Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia 1944 m.
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28. Ligoninės pastatai 1944 m.

29. Bažnyčia ir ligoninės pastatai 1944 m.
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30. Vienas iš ligoninės korpusų 1944 m.

31. Ligoninės teritorijos fragmentas ir Lukiškių a. 1973 m.
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