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Pilitl tyrimo centro ,Lietuvos pilys" archeologe 
B. Radvilates 7/2, LT-01124 Vilnius 
El. pastas rasa foto@yahoo.com 

Rasa ValatkeviCiene (g. 1980 m.) 1998 - 2005 m. studijavo Vzlniaus universitete, igijo archeologes kvalifikacijq. Apgyne magistro darbq 
tema , Ziedai Vilniaus iemutineje pilyje (XIV - XVII a.)". 2005 m. ji baige dar ir Vilniaus statybos ir dizaino kolegijq, kur studijavo 
fotografijq. Siuo metu dirba Pili14. tyrimo centre , Lietuvos pilys" archeologe. Domisi miest1{ archeologija,fotograjijos istorija. Pastarajai 
temai skirtas ir sis straipsnis. 

Lietuviai pradejo pilti pylis tarpgiriuose, ant kalnl{ ir 
up it[ vingiuose (..) Dar ir dabar kart a is atsitinka matyti 
senoves pilil{griuvesius ... 
Saltinis. 1910 m. Nr. 1, p. 4. 

Straipsnyje trumpai aptariamos fotografijos su pililt 
atvaizdais, taip pat supazindinama su nuotraulat autoriais. 
Nemazai fotografijll prafuvo laiko tekmeje, o ir islikusios 
tebera issibarsCiusios po muziejq, archyYll ir bibliotektt 
saugyklas. Jas visas surinkti ir paruosti apibendrinam~i 
darb<t - ateities darbas. Siame straipsnyje apsiribota 
publikuota medziaga, Lietuvos mokslll akademijos 
bibliotekos (toliau - MAB) Retlt spaudinilt ir RankrasCilt 
skyriuose, Vilniaus universiteto bibliotekos (toliau -

1. Gedimino pilis . Vakarinio boksto rytine dalis. Fotografas 
J. Bulhakas. 1912 m. (M. Sakalausko reprodukcija. 1972 m.). 

LCVA. 10895-123 (PRJ) . 

14 

VUB) RankrasCilt skyriuje, taip pat Lietuvos centriniame 
valstybes archyve (toliau- LCVA) saugomais nuotraulat 
originalais ir reprodukcijomis. 

Daugiau demesio skirta maziau zinomoms iymiausio 
XX a. I puses Vilniaus fotografo Jano Bulhako 
fotografijoms ir nuotraukoms is periodines spaudos (1904 -
1914 m.) pristatyti. Straipsnio chronologij<t apibrezia 
laikotarpis nuo pirmll.ill peizazinilt fotografijll pasirodymo 
Vilniuje iki Pirmojo pasaulinio karo. 

Iki siol daugiausia tyrineta ir lSSamiauslal 
pristatyta parodose, publikuota spaudoje ir tirazuota 
albumais - Vilniaus fotografija, ypac ankstyvoji. Tad 
nemazai fotografijlt su miesto vaizdais ir Gedimino 
pilimi (retsykiais ir su Traklt, Kauno pilimis) 
publikuota leidiniuose: ,Lietuvos fotografll darbai 
XIX a. -1915 m."1 , ,Vilniaus pilis senose fotografijose"2

, 

,Vilniaus fotografija. 1858- 1915"3 , ,Lietuvos fotografija 
(iki XXI a.)"4

, ,Vilniaus fotografai" 5
, G. Jucys ir V. 

Niunka ,Vilniaus vaizdlt kaita. Atradimai ir 
praradimai"6 , M. Plater-Zyberk ,Spojrzenia na 
Wilno: fotografia wilenska 1839 - 1939"7 ; (!.utoriniuose 
albumuose: J. Czechowicz ,XIX amziaus Vilniaus 
vaizdai"8 , Jan Bulhak ,Vilniaus barokas"9 , ,Wilno Jana 
Bulhaka" 10 ir kt. Vaizdai su pilimis senuosiuose 
atvirukuose pristatyti kataloge ,Vilniaus vaizdlt 
atvirukai" 11

. Trakll miestas ir pilis senose fotografijose 
bei atvirukuose publikuota leidinyje , Trakai. Praeities ir 
sill dienll vaizdai" 12

• 

Fotografij4. originalai saugomi VUB, MAB, Lietuvos 
literaturos ir tautosakos instituto Rankrascill skyriuje, 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir kt. (nemazai jlt yra 
Lenkijos, Rusijos archyvuose), o originalai bei 
reprodukcijos - LCVA. 

Albumai su fotografijomis (originalais ir 
reprodukcijomis) aptarti S. Valiulio ir S. Zvirgzdo 13

, 

pirmieji fotografijos leidiniai apie Vilnilt - S. Valiulio 14
• 

Zymiausi fotografai , uZfiksav~ pilis: XIX a. -
A. Korzonas (Korzun), A. Sveikovskis (Swieykowski), 
J. Cechavicius (J. Czechowicz), V. Zacharcikas, 
K. Brandelis; XIX a. pab. - XX a. pr. - S. F. Fieri 
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(Fleury), XX a. pr.- M. ir L. Butkovskiai (Butkowscy, 
Boutkovsky Freres), A. Cinovecas (Cynowiec, 
Cinovec), N. Ostankovicius (Ostankovic), T. Chodzko, 
J. Hermanovicius (Hermanowicz, Hermanovitch) , 
J. Strazdas, A. Jurasaitis ir J. Bulhakas (Bulhak). 

Anuomet fotografq veikla buvo labiau susaistyta 
reikalaviml!. ir kontroliuojama. 1862 m. geguzes 14 d. 
patvirtintornis Laikinosiomis cenzliros taisyklemis buvo 
reglamentuota litografijq, fotoatelje ir kt. istaigq veikla. 
Vietoviq fotografavirnas taip pat buvo grieZtai limituotas, 
galimas tik generalgubematoriui leidus15

• Tokie leidirnai 
buvo isduodami tik lojaliems asmenims. Tik siuo 
SUVarZymU galima paaiskinti maz~ skaiciq XIX a. Kauno 
gubernijos vietovil!. vaizdq16 

. TaCiau ne visi fotografai buvo 
isigij({ tokius leidimus, nors ir be jq fiksavo miestq pano
ramas bei platino nuotraukas. Kai kurie griebdavosi ir 
gudrybil!.. Pvz., 1899 m. Z. Gliogeris, nenoredamas prasyti 
gubernatoriaus leidimo, fotografavo Kaun~ pro 
nusamdyto viesbuCio lang~17 . 

IS pradziq pilys buvo fiksuojamos ne kaip atskiras 
paminklas, o kaip miesto panoramas elementas. Pilis 
daznai menkai matoma, fotografuojama placiu ir daznai 
tuo paciu rakursu. J. CechaviCius pirmasis atkreipe demesi 
i pili kaip i atskir~ paminkl~ ir u:lfiksavo Vilniaus, Kauno 
bei Trakq pilis stambesniu planu. V eliau, XX a. pradzioje 
susidomejus pilirnis kaip paveldo objektais, jos pradetos 
fotografuoti detaliau. 

Pirmosios Vilniaus miesto peizazines fotografijos 
siejamos su 1863 m. sukilimo dalyviu A. Korzonu. Be jo 
darytq suki1imo da1yviq portretq, zinomos ir Vi1niaus 
vaizdq nuotraukos. 1860-1861 m. A. Korzonas 
fotografavo Gedimino pi1ies kaln~ nuo Snipiskiq18 • 

Nuotraukose matyti beveik plikas kalnas su bokstu bei 
riimq griuvesiais. Tuo metu bokstas buvo perduotas Karo 
ministerijos lnZinerijos departamentui ir suremontuotas19 . 

A. Korzonas nufotografavo ir Trakq pilies griuvesius - tai 
pirmoji Trakq salos pilies fotografija20

• Pagal A. Korzono 
nuotraukas atlikti raiziniai 1861-1864 m. buvo 
isspausdinti laikrastyje ,Tygodnik Illustrowany". 

Kitas fotografas, fiksav~s Vilniq, buvo Priisijos pilietis 
A. Sveikovskis. 1861- 1866 m. jo penkiq daliq panorama, 
apimanti Gedirnino pilies kaln~ ir vis~ Zygimantq gatves 
pakrant({ - ankstyviausias zinomas tokio dydzio darbas 
Lietuvoje. Jis uzfiksavo ir Gedimino kaln~21 • 

Apie 1866 m. Vilniq ir Gedimino kaln~ fotografavo 
Vi1niaus universiteto Astronomijos observatorijos 
fotografas V. Zacharcikas. Jo nuotraukose Gedimino 
kalnas uzfiksuotas nuo Snipiskiq, nuo Uzupio, Tauro 
kalno, is Botanikos sodo puses ir Katedros aikStes. Tai 
bendros miesto panoramos22 

• 

1869 - 1888 m. Vilniq fotografavo vienas zymiausiq 
XIX a. II puses Lietuvos fotografq - J. CechaviCius. Jis 
fotografijos mokesi Paryziuje, ne ka~ buvo apdovanotas 
uz vietoviq ir architektiiros nuotraukas. Butent peizazinis 
zanras leido atsiskleisti jo talentui, 0 pats fotografas buvo 
gerai zinomas ir pripazintas rnieste23

. ISliko nemazai jo 
nuotraukq su Vilniaus rniesto ir Gedirnino pilies vaizdais 
bei Kauno ir Trakq piliq fotografijq, kurios publikuotos 
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2. Gedimino pi/is. Vakarinis bokstas restauravimo metu. 
Fotograjas J Bulhakas. (M. Sakalausko reprodukcija. 1972 m.). 

LCVA. 11788-74 (PRJ) . 

albume ,XIX a. Vilniaus vaizdai"24
, ,Vilniaus fotografija. 

1858- 1915"25 ir kt. leidiniuose. Daugiausia Gedimino 
ka1no bendrq vaizdq, nors pirm~syk detaliau uzfiksuotos 
ir pilies riimq liekanos. Trakq ir Kauno piliq griuvesiai 
nufotografuoti kaip atskiri objektai. 

3. Gedimino pilis. Vakarinio boks to interjeras. Fotografas 
J Bulhakas. 1912 m. (M Sakalausko reprodukcija. 1972 m.). 

LCVA. 11 788-19 (PRJ). 
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4. Gedimino pilis. Vakarinio boksto inter} eras. Fotografas 
J. Bulhakas. 1912 m. (M. Sakalausko reprodukcija. 1972 m.). 

LCVA. 10895-129 (PRJ). 

1872 m. Gedimino pili ir Sluskq riimus uzfiksavo 
L. Pavlovska26

• Fotografijos ji mokesi pas J. Cechaviciq 
ir buvo gavusi pazymejimq_, kad gali savarankiskai 
fotografuoti 27 • 

1875 m. Vilniuje lankesi vienas zymiausiq Varsuvos 
fotografq- K. Brandelis. IS 10 jo nuotraukq vienoje 
uzfiksuotas ir Gedimino kalnas su pilimi is dab. Kalnq 
parko ir Vilneles puses28 • 

XIX a. pabaigoje - XX a. pradZioje Vilniq fotografavo 
vienas zymiausiq Vilniaus fotografq - S. F. Fieri. Jis 
daZniausiai objektyvq_kreipe i Vilniaus gatves, architektiiros 
paminklus, fiksavo miesto turgus, muges, Vilniaus 
Kalvarijas29 • S. F. Fieri fotografijos buvo panaudotos ir XX a. 
pradZioje leistiems atvirukams. Keliose jo fotografijose 
uzfiksuotas ir Gedimino kalnas su pilirni: panorama nuo 
Boksto gatves (1890-1900 m.), Pilies kalnas nuo desiniojo 
Neries kranto (1890- 1900 m.), nuo Snipiskiq (1890-
1900 m.), Bernardinq sodas ziemq_ (1890-1900), Pilies 
gatves pradZia (1900-1910 m.) ir kt.30

• Fotografas taip pat 
domejosi senienomis, fotografavo archeologinius rinkinius, 
pateike medziagos Vilniuje vykusiam IX archeologijos 
suvaiiavimui bei Krokuvos mokslq akadernijai31

. 

Gedirnino pili 1903- 1904 m.32 (kitur nurodoma, kad 
1906 m.) ir riimq griuvesius33 uifiksavo broliai L. ir M. 
Butkovskiai. Jie fotografavo Vilniaus architektilrq_, 
ivykius, buvo apdovanoti keturiais aukso medaliais bei 
turejo Persijos sacho dvaro fotografq titulq_34

. L. ir M. 
Butkovskiq fotografijoje puikiai matoma Gedirnino pilis 
stambiu planu. Tuomet pilies pirmajame aukste veike 
kavine, o antrajame buvo isikilr(( kalno sargai, artileristai 
ir ugniagesiai. Fotografai parenge Pilies kalno fotografijq 
aplankq_ (1906 m.)35

. 

1903 m. imperatores Jekate1inos II paminklo statybos 
darbus Katedros aikSteje36 bei Gedirnino piij37 nufotografavo 
irA. Cinovecas. Jo taip pat uifiksuota Tralcq salos pilis38 • 

Apie 1904 m. Katedrq_ su Pilies kalnu ir pilies 
griuvesius uZfiksavo N . Ostankovicius. Rinkdamas 
medziagq_ Rusijos istorijos, geografijos ir etnografijos 
leidiniui mokykloms, 1903- 1904 m. vasarornis jis lankesi 
Lietuvoje ir, turedamas 1eidimq_ fotografuoti Lietuvos 
istorijos pamink1us bei tipus, padare keliasdesimt Vilniaus 

5. Kauno pities griuvesiai II Vilniaus kalendorius 1908-ms metams. V, 1907 m., p . XIV; Saltinis. 1910 m. Nr. 1. 
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6. K~stuCio pilies griuvesiai , Papiles " saloj. Fotografas J Strazdas II Vairas. 1914 m. Nl: 11; Ausra. 1914 m. Nr. 27. 

ir jo apylinkil!_ fotografijl!_39
. Savo ispildzius apie Vilnilb 

jo gamtll_, architektilr<t ir zmones publikavo Peterburge 
leistarne istorijos ir literatilros zurnale40

. 

Apie 1900 m. Trakl!_ salos pili stambiu p lanu yra 
nufotografav((s J. Hermanovicius41 . ISlik(( ir XIX a. 
pabaigos -XX a. pradzios atvirukl!_ su jos vaizdais, kurie 
daznai romantiski - ezere plaukianti valtele, tolumoje 
matyti pilies griuvesiai. 

Piliakalnil!_, pilil!_ ir kitl!_ istorinil!_ paminklq lankymas 
buvo vienas is laisvalaikio praleidimo bildl!_. Tad pasitaiko 
aptikti nuotraukt.t, kur pilil!_ fone nufotografuotos Zilloniq 
grupes. Pvz. , 1908 m. uZfiksuotas J. Basanavicius su 
visuomenes veikejl!_ grupe Trakuose prie pilies42

• 

Tik XIX a. pabaigoje Kauno gubemijoje pagausejo 
vietovil!_ fotografijl!_. Tikruoju jl.)_ pradininku laikytinas V. 
Zatorskis, jau apie 1895 m. padar((S nemazai Kauno 
nuotraukl!_43 . Zinomos ir XX a. pr. Kauno pilies 
fotografijos44

. 

Tik XX a. pradzioje pilimis susirilpinta kaip kultilros 
ir istorijos paminklais. 1905 m. isteigta Lietuvit! mokslo 
draugija (toliau LMD) rilpinosi.ir archeologinil!_paminkll!_ 
apsauga. 1907 m. geguzes 14 d. jos posedyje buvo aptartas 
E. Volterio laiskas, kuriame jis teiravosi draugijos del 
Trakl!_, Lydos ir kitl!_ pilil!_ prieziilros, jeigu jomis rilpintis 
ipareigotl!_ Imperatoriskoj i archeologij os komisija 
Peterburge. LMD sutiko, bet veliau globa buvo pavesta 
lenkl!_ Mokslo biCiulil!_ draugijai45 • LMD rinko medziag<t 
ir apie pilis. GreiCiausiai jos l.lZsakymu 1912 m. Gedimino 
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pili nufotografavo jos narys, fotografas ir cinkografas 
A . Jurasaitis46

, labiausiai ispopuliarej((s stumbrl!_ 
(Belovezo girioje) fotografijomis. 

Taip pat TraktL Gedimino, Medininkl!_ pilis ftksavo 
T. Chodzko47

. MAB Retl!_ spaudinil!_ skyriuje saugomos jo 
darytos Krevos pilies fotografijos48 

• Jis buvo pareng((S sios 
pilies nuotraukl!_ rinkini, taip pat sudare Krasto vaizdl!_ 
albumll_, Druskininkl!_ vaizdl!_ rinkini ir kt.49

• 

1911 - 1914 m. veike ir Vilniaus miesto archeologijos 
komisija, kuri kartu su LMD aktyviai priesinosi vandens 
rezervuaro Pilies kalne irengimui50

• Komisijos uzsakymu 
jos narys J. Bulhakas fotografavo Vilniaus paminklus5

• 

J. Bulhakas- zyrniausias XX a. I puses Vilniaus fotografas. 
Jis girne 1876 m. Ostasine (Baltarusija), 1897 m. Vilniuje 
baige gimnazij<t, studijavo Krokuvos Jogailaicil!_ 
universitete Filosofijos fakultete. Gyveno dvarelyje prie 
Minsko. Susipazin((s su dailininku F. Ruscicu ir jo 
paskatintas 1912 m. persikele gyventi i Vilnil!_ ir cia isteige 
fotostudij<t52

• 

1911 m. F. Ruscicui susitarus su Vilniaus miesto 
valdyba del fotografijos archyvo sukilrimo, po metl!_ 
J. Bulhakas pradej o inventorinti miest(i: fiksuoti 
architektilros paminklus, jl.)_ detales, bendrus Vilniaus 
vaizdus53

. Pirmus dvejus metus (1912- 1914) fotografas 
gyveno is Vilniaus miesto valdybos subsidijos, uz kuri<t i 
miesto archyv(i pristate 15 toml!_ rinkini ,Fotografijos 
archyvas" su 462 Vilniaus architektilros fotografijomis . 
Archyvini darbo pobildi rodo inventorinis rinkinio 
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7. Trakt{ pi lis (Vilniaus gub.) II Saltinis. 1906 m. , p. 312. 

sudarymo principas, detalus objeknt fiksavimas, tikslios 
metrikos (nurodyta data, pastato pavadinimas, adresas)54

• 

Iki siol didesnio demesio nesusilauke 1912 ir 1914 m. 
fotografo uzfiksuoti Gedimino pilies isores ir interjero 
vaizdai. Penkiolika nuotraukl! original'!! suklijuota i 
albumo ,<l>oTorpaqm<IeCKIIH apxiiB'h" 3, 4, 8, 9 tomus 
(saugoma MAB Re11! spaudinil! skyriuje; reprodukcijos 
LCVA). Fotografijos suklijuotos ant ivairiq atspalviq 
pilko, balsvo kartono; ant kiekvieno jq yra ispaudai J. 
BULHAK.. WILNO. Fotografijose - pilies detales (Pav. 
1 )55

, muro pavyzdys, remonto darbai rekonstrukcijos metu 
(Pav. 2)56

, interjero detales (Pav. 3 - 4)57
• Boksto vidaus 

patalpq nuotraukos leidzia isivaizduoti , koks buvo 
interjeras, kai pilyje veike kavine. 

1911 m. Sodq komisijos posedyje patvirtinus, kad 
saudant is prie Gedimino pilies pastatytos patrankos 
(saudyta 1870 - 1911 m. kasdien (isskyrus 1883- 1887 
m.)), jos suviq keliamas triuksmas naikina istorini 
paminklq, nuspr((sta daugiau nebesaudyti. Taip pat nutarta 
uzdaryti pirmajame pilies aukste veikusi11kavin(( ir isteigti 
miesto muziejq. Siekdama issaugoti pilies pasta11! liekanas 
kaip istorini paminklq, Sodq kornisija nutare jas perduoti 
Vilniaus miesto archeologijos komisijai, kuri buvo 
informuota, jog miesto duma pilies pastatq liekanoms 
remontuoti paskyre 500 rubliq. Tikriausiai siq institucijq 
iniciatyva tuo metu jau buvo pradeta rupintis pilies rumq 
konservavimu ir boksto rekonstravimu. 1914 m. L vovo 
universiteto profesorius A. Sisko parenge du projektus 
pilies bokstui restauruoti, bet jie neatitiko reikalavimq, 
tad nebuvo priimti. Tolesnius darbus nutrauke Pirmasis 
pasaulinis karas58 • Vis delto vykdytus remonto darbus 
liudija J. Bulhako fotograf~os. 

J. Bulhakas sudare 6 tomq album11 ,Litwa w 
fotografjach Jana Bulhaka" su 270 Naugarduko, Miro, 
Nesvyziaus, Krevos ir kitq LDK rniestq bei piliq vaizdais59 . 
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Sis albumas taip pat saugomas MAB Retq spaudiniq 
skyriuje. Fotografijos suklijuotos i atskirus SC1Siuvinius, 
kiekviename nurodant nuotraukose vaizduojamq objeknt 
pavadinirnus. Kai kurios fotografijos pasikartoja. VI tome 
suklijuota net 10 Krevos ir Trakq piliq fotografijq 
(originalq). Pilys nufotografuotos 1913 m. ivairiais 
rakursais. Velesniais metais sios fotografijos publikuotos 
periodineje spaudoje nenurodant autoriaus60 • 

Tuo paCiu metu J. Bulhakas parenge ir 14 tomq albumi1 
,Wilno w fotografjach Jana Bulliaka" su 630 originalais. 
Tai buvo komercinis projektas, vienas pirmqjq ir 
sekmingas61

• Fotografijos saugomos MAB Re11! spaudiniq 
skyriuje. Nemazai jq publikuota 2003 m. isleistame 
albume Jan Bulhak ,Vilniaus barokas". Ne kart11 
publikuota fotografija su vaizdu nuo Katedros varpines i 
Antakalni62

. Kita fotografija su Gedimino kalnu 
publikuota 2005 m63 • Siq fotografijq originalai suklijuoti 
i pirm11 ir antr11 albumo tomus64 

• 

XX a . pradzios periodineje spaudoje pasirode 
straipsniq apie griaunamas pilis ir pasiUlymqjas issaugoti. 
Pvz., 1908 m. ,Viltyje" A. Smetana rase: ,Metai po me11! 
nyksta Lietuvos senoves paminklai, baigia griuti Krevos, 
Lydos, Trakq pilys. Jas griauna ne tik pati gamta, bet ir 
sventvagiskoji zmogaus ranka. ( .. . ) Pilies plytas 
rniestelenai naudoja savo namams lopyti. Uzpemai popas 
buvo isirnan((_S net namus statydintis is K((stucio sostines 
griuvesiq. Tik laime, kad kazkas pranese tai Vilniaus 
gubematoriui ir tas uzdraude ardyti til senoves liekani1"65 

0 

Taip pat susirupinta, kad nera laikrascio, kuriame bUtq 
skelbiami paminklq aprasymai, nera zmoniq, kurie 
dome1l!si meno istorija. SiUlyta parninklq fotografijas su 
paaiskinimais spausdinti Seinuose leistame iliustruotame 
savaitrastyje ,Saltinis"66

• 

Kaip jau mineta, pirmosios Lietuvoje darytos 
nuotraukos spaudoje pasirode 1860 m. (,Tygodnik 
Illustrowany"). Tai buvo medzio raiziniq atspaudai , 
padaryti savaitrascio raizykloje pagal atsiqstas 
nuotraukas 67

• Tik po 40 su trupuciu metq- 1903 m. 
elektrifikavus Vilniq, 1904 m. S. F. Fieri, 1906 m. A. 
Jurasaitis, 1908 m. N. Dancigas isteige cinkografijas, 
kurios a tv ere galimybes vietoj e iliustruoti spaud11 
fotografijomis. Spaudoje pasirodydavo pavienes piliq 
nuotraukos, kartais publikuotos su trumpais aprasymais 
ar straipsniais is Lietuvos istorijos (,Saltinis" (1906 m., 
1908 m., 1909 m., 1912 m.), , Lietuvos Ukininkas" (1913 m.), 
,Vairas" (1914 m.), ,Ausra" (1914 m.) ir kt. (Pav. 5, 6, 7). 
Tik ,Vilniaus kalendorius 1908-ms metams" isspausdino 
vis11 serij11 fotografijq su piliq vaizdais, iliustruojanciais 
kiekvien11 menesi (Pav. 5). Tas pacias fotografijas 1910 m. 
perspausdino ,Saltinis". Publikuoti Vilniaus, Trakq (Salos 
ir Pusiasalio ), Birzq, Kauno, Lydos, Krevos, Miro, 
Medininkq ir kt. piliq vaizdai . Fotografijl! autoriai 
nurodyti tik retsykiais. Pvz. , 1914 m. ,Vaire"68 ir 
,Ausroje"69 nuotraukas su Trakq salos pilimi publikavo 
fotografas J. Strazdas. Kaip rasoma jo atsiminimuose, 
publikuotos spaudoje fotografijos tebuvo ,tik nuotrupos 
to, k<1 buvau atlik((s"70

• Tad noretqsi tiketi, kad fotografijos 
ir istoriniqpaminklqpaveldo tyrimai ateityje leis issamiau 
susipazinti su Lietuvos praeities vaizdais bei autoriais. 
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PILYS 1860- 1914 ill. FOTOGRAFIJOSE. TRUMPA APZVALGA 

Castles in Photographs of 1860-1914: A Brief Overview 
Summary 

In 1860--1914, fifteen photographers took pictures of rich. Photographs of other castles are fewer. Detailed in-
Lithuanian castles (some authors of photographs are un- vestigations could provide more information about them. 
known). The famous authors who photographed these his- In the early photographs, castles completed the gen-
torical monuments were: A Korzun, A Swieykowski, J. eral view of the city. J. Czechowicz was the first who took 
Czechowicz, V. Zachartchik, and K. Brandel in the 19th cen- a close-up of the ruins of Gediminas castle. At the begin-
tury; S. F. Fleury at the end of the 19th- the beginning of the ning of the 20th century, when cultural heritage became 
20th centuries, and M. and L. Butkowscy (Boutkovsky an object of greater interest, castles were photographed as 
Freres), A. Cynowiec (Cinovec), N. Ostankovic, T. Chod.Zko, individual historical monuments. The Gediminas castle 
J. Hennanowicz (Hermanovitch), J. Strazdas, A. Jurasaitis (both its exterior and interior) was photographed in great-
and J. Bulhak at the beginning of the 20th century. est detail by J. Bulhak in 1912- 1914. 

The photographs ofVilnius castles (especially the early Odd photographs of castles sometimes would appear 
ones before 1915) have been described in detail and pub- in the periodicals of the then times. Only the "Vilnius 
lished in various editions. Thus, the data about the Vilnius Calendar for 1908" published a series of photographs with 
photographers and pictures of Gediminas castle are rather castles illustrating each month of the year. 
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