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LIETUVOS DAlLES MUZIEJAUS PARODA 
,LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKSTIS IR 
LENKIJOS KARALIUS ALEKSANDRAS" 

REMIGIJUS CERNIUS 

Lietuvos dailes muziejaus filialo 
, Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes Valdovq_ rumai" vyr. muziejininkas 

1. Parodos apie Lietuvos didiJi kunigaikSti ir Lenkijos karali!{Aleksandrq ekspozicija. 

Lietuvos dailes muziejuje jau tapo tradicija kiekvienais 
metais Valstybes dienos proga -liepos 6 dien~- pristatyti 
Lietuvos visuomenei ir uzsienio sveciams kelias t~stines 
parodas apie Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes valdoVll 
riimus. Tai kasmet atnaujinama paroda - atkuriamiems 
Valdovq_ Iilmams isigYttt ir dovanottt vertybiq ekspozicija 
ir kita t~stine paroda , Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 
Valdovq_ Iilmq radiniai" . Tad 2006 m. liepos 6 dien~
Valstybes dien~ - Lietuvos dailes muziejaus padalinyje 
Taikomosios dailes muziejuje buvo atidarytos atnaujintos 
minetos parodos, o greta jq dar dvi, susijusios su Valdovq_ 
rumais ir Lietuvos valstybe . Pirmoji - ,Lietuvos 
Didziosios Kunigaikstystes veliavos ir zemelapiai", sios 
parodos eksponatai buvo atvezti is Svedijos Armijos 
muziejaus ir Svedijos karo archyvo (paroda buvo atidaryta 
liepos 7 d. ir skirta Pasaulinei UNESCO sesijai, kuri buvo 
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atidaryta Vilniuje liepos 8 d.). Antroji paroda - ,Lietuvos 
didysis kunigaikstis ir Lenkijos karalius Aleksandras". 
Apie pastarlij~ parod~ siame straipsnyje ir bus kalbama. 
Ji buvo surengta neatsitiktinai - 2006 m. rugpjucio 20 d. 
sukako 500 mettt nuo sio didziojo kunigaikscio mirties. 
Didysis kunigaikstis mire Vilniuje 1506 rugpjuCio menesi, 
nakti is 19 i 20 d. Todel atsirado tinkama proga 
supazindinti Lietuvos visuomen~ ne tik su Aleksandro 
JogailaiCio veikla ir valdymu, bet ir su XV a. pabaigos -
XVI a. pradzios Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 
svarbiausiais kultUros irpolitiniais ivykiais,jos visuomene, 
menu, religiniu gyvenimu. Taip pat su to laikotarpio 
Valdovq_ Iilmll istorija bei archeologiniais radiniais, kuriq 
pastaruoju metu is mineto laikotarpio susikaupe 
pakankamai daug. 
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Si paroda - tai bandymas modeliuoti biisim<U&. Lietuvos 
Did.Ziosios Kunigaikstystes ValdoVll riimtt architektiirines 
ir istmines raidos nuolatin(( didaktin(( ekspozicijq, kuri bus 
jrengta atkurttt riiml! pietinio korpuso riisiuose ir pirmame 
aukSte. Ekspozicija supa.Zindins lankytojus su svarbiausiais 
ValdoVll riimtt istorijos etapais nuo pat jtt pastatymo iki 
atkiirimo, valdovais, rezidavusiais juose, kultiiriniu ir 
politiniu bei kasdieniu riimtt gyvenimu. Tad paroda apie 
Aleksandr&. Jogailaitj- pirmasis bandymas modeliuoti tokio 
pobiid.Zio ekspozicijq, ma.Zas zingsnelis didelio darbo link. 

Parodos turini ir jo raiskos formas Ierne parodos tikslai 
ir Lietuvoje tmimos sios epochos medziagos (eksponat4) 
pobiidis bei kiekis. Su Aleksandru siejamtt ar XV a. 
pabaigos- XVI a. pradzios autentiskl! eksponattt Lietuvoje 
yra nedaug, todel buvo pasirinkta didaktine parodos 
fonna, - greta originalitt autentiskq eksponattt pateiktos 
faksimiles ir kopijos, ivairi ikonografine medziaga 
(architektiiros ir dailes paminkltt ikonografija, portretai 
ir kt.). Eksponuojami archeologiniai minetos epochos 
radiniai is Vilniaus pilitt teritorijos ir originaliis aktai is 
Lietuvos valstybinio istorijos archyvo (LVIA), Liehlvos 
nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos (LNMMB), 
Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) ir Lietuvos 
moksltt akademijos bibliotekos (MAB). Organizuojant 
parod&. buvo surinkta v6rtinga mineto laikotarpio 
lituanistine ikonografine medziaga is uzsienio salitt 
muziejl.!, bibliotekl! ir archYVll ir padarytos jl! faksimiles. 
Parodos eksponatus stengtasi pateikti kaip darni&. vismn&.. 
Tokia parodos forma, kuri pastaraisiais metais yra 
populiari VakaTil Europoje - tai daugelio muziejtt ir kittt 
kultiiros institucij~ patirtis. Ji palankiai vertinama 
lankytojtt. Tai leidzia pateikti platesni kultiirinitt reiskini11 
procestt ar istorini asmens veiklos kontekst&.. 

Parod&. parenge Lietuvos dailes muziejus ir Pilitt 
tyrimo centras ,Lietuvos pilys" drauge su Lietuvos moksltt 
akademijos biblioteka, Vilniaus universiteto biblioteka, 
Lietuvos valstybes istorijos archyvu, Liehlvos nacionaline 
Martyno Mazvydo biblioteka, Valdovq ri.imtt paramos 
fondu. Parodai ikonografin(( medziag&. pateike Brittt 
biblioteka (The British Library), Krokuvos Vavelio 
metropolines kapitulos archyvas (Archiwum Kapituly 
Metropolitalnej na Wawelu), Kunigaikscitt Cartoriskitt 
fondo biblioteka (Biblioteka Czartoryskich w Krakowie 
Fundacija XX Czartoryskich przy MN Krakow w 
Krakowie) , Krokuvos nacionalinis muziejus (Muzeum 
N arodowe w Krakowie ), Vyriausiasis semlitt akttt archyvas 
(Varsuva) (Archiwum Gl6wne Akt Dawnych w 
Warszawie), Krokuvos Jogailaicitt universiteto muziejus 
(Muzeum Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie), 
Krokuvos Stardomo misionieritt namtt muziejus (Dom 
Ksi((zy Misjonarzy na Stardomiu w Krakowie), Austrijos 
nacionaline biblioteka · (Viena) (Osterreichische 
Nationalbibliotek, Wien), Pri.isijos valstybes kultiirinio 
palikimo slaptasis archyvas (Berlynas) (Geheimes 
Staatsarchiv PreuBischer Kulturbesitz, Berlin) , 
Pranciizijos nacionaline biblioteka (Paryzius) (La 
Bibliotheque nationale de France) ir kt. 

Parodos kuratoriai: Vydas Dolinskas, Remigijus 
Cernius, Eduardas Kauklys , Erika Striskiene, Rima 
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2. Sv. Onos baznycia Vilniuje, baigta statyti 1500 m. 
(nuotrauka D. Avizinio) . 

Ciceniene, Daiva Narbutiene, Jolita Steponaitiene , 
Virginija Galvanauskaite, Nijole Sulgiene, Virginija 
Cijunskiene, Indre Jovaisaite. Parodos konsultantai: prof. 
Mecislovas Jucas, dr. Edmundas Rimsa. 

Paroda suskirstyta temomis . Pirmoji tema -
GediminaiCil{-JogailaiCil{ dinastijos atstovas. Trmnpame 
tekste aprasyta Aleksandro teVll istorija, kur gime, augo ir 
lavinosi bi.isimasis Lietuvos valdovas. Stende pateikta XVl a. 
pr. genealoginio J ogailaicitt medzio faksimiW. 
Eksponuojamas ir paveikslas, kuriame vaizduojamas sv. 
Jono Kapestrano susitikimas su Lietuvos didziuoju 
kunigaiksciu ir Lenkijos karaliumi Kazimieru Jogailaiciu2 

ir XV a. pab. Krokuvos Vavelio karaliskosios pities vaizdas 
is H. Schedelio veikalo Liber Chronicarum3

• Bi.isimieji 
sosto paveldetojai buvo rengiami valdyti valstyb(( (tema
Humanistinis auklejimas ir pasirengimas valdyti). 
Aleksandr&. auklejo iskilios to meto asmenybes gimstancio 

3. XV a. II puses saga su valdovo (Aleksandro ?) atvaizdu, rasta 
Lietuvos didziujl{ kunigaiksCil{ riiml{ teritorijoje. 
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4. Lietuvos didiiojo kunigaikScio ir Lenkijos karaliaus 
Aleksandro tkapi!{ karunos kopija. 

huillanizillo dvasia. Tai garsus lenkll kronikininkas , 
Krokuvos katedros kapitulos kanauninkas Janas Dlugosas 
(Jan Dlugosz) ir, kaip spejailla, italq humanistas Pilypas 
Buonakorsis Kaliillachas (Philippo Buonaccorsi 
Calliillacus). Lankytojai gali isvysti XIX a. litografijq, 
vaizduojanciq Janet Dlugosct\ ir Kaliillacho paillokslo 
publikacijos titulinio lapo faksiillil((5

. Religinguillas , 
paillalduillas ir dievogarba buvo neatsiejailla to illeto 
gyveniillo dalis. Parodoje eksponuojailla illiniatiliros ,,Vir 
Dolorum" faksiillile is Aleksandro illaldyno (1491)6. 

Pateikiailla dokuillento, bylojancio apie pirilluosius 
Aleksandro Jogailaicio zingsnius politikoje, faksiillile . Tai 
1479 ill. spalio 12 d. Kaziilliero JogailaiCio privilegija 
Vokiecill ordino didziajaill illagistrui Martynui 
Truchsesui7

• Tarp privilegijos liudirtinkl! minimi ir valdovo 
sunus Kaziillieras bei Aleksandras, dalyvav(( Ordino 
illagistro vasalines priesaikos cereillonijoje. 

Aleksandrct savo vietininku Lietuvoje Kaziillieras 
Jogailaitis paskyre 1488 ar 1490 ill. Istorikai nesutaria 
del tikslios datos. Kaziillieras Jogailaitis pries rnirti (mire 
1492 ill. bidelio 7 d. Gardine) paskyre Lietuvos Didziqjct 
Kunigaikstyst(( valdyti Aleksandrui , o Lenkijct - jo 

vyresniajaill broliui Jonui Albetiui. 1492 ill. liepos 20 d. 
Vilniuje susirink((s Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 
seiillas faktini Lietuvos valdytojq Aleksandrq isrinko, o 
tiksliau patvirtino, Lietuvos didziuoju kunigaiksciu. Tai 
treCioji ekspozicijos teilla - Pake!imas Lietuvos didiiuoju 
kunigaik§Giu. Pakeliillo cereillonija ivyko liepos 26 d. 
Vilniaus katedroje. Aleksandras buvo vainikuotas didziojo 
kunigaikscio karuna, ji palaiillino Vilniaus vyskupas 
Albertas Taboras. Pagal istorin(( tradicijq Lietuvos didysis 
illarsalas iteike kalavijq ir paragirto valdyti ,pagallietuvill 
paprocius ir Vytauto pavyzdf'. Taip buvo nutraukta 
Lietuvos ir Lenkijos personaline unija. Originalill 
Aleksandro pakeliillo didziuoju kunigaiksciu gravilirl! ar 
piesinill neisliko. Todel kaip analogas panaudota Erazillo 
Vitelijaus (Cioleko) Pontifikalo iliustracija8. Joje 
vaizduojailla Aleksandro Jogailaicio pakeliillo Lenkijos 
karaliuilli cereillonija. Valdovo laiminiillo cereillonijos 
vaizdas paiilltas is Aleksandro brolio kardinolo Frederiko 
Jogailaicio Pontifikalo9

• Kad parodos lankytojai galei\l 
isivaizduoti, kaip atrode XV a. pab. Lietuvos didziojo 
kunigaikscio karuna, eksponuojaillas sv. Kaziilliero 
paveikslo (apie 1520 ill.) fragillentas- karalaiCio karlina. 
Taip pat ir Aleksandro ikapill kalavijas, kuris saugoillas 
Lietuvos dailes illuziejuje. Tai vienintelis Lietuvoje islik((s 
didziojo kunigaikscio ikapill kalavijas. Greta 
eksponuojaillas pirillasis Aleksandro, tapusio Lietuvos 
valdovu, aktas- privilegija Vilniaus rniestieCiaills10

• 1492 ill. 
rugpjuCio 6 d. Aleksandras suteike krasto privilegijq. Joje 
deklaruoj aillas Lietuvos valstybes suverenuillas ir 
teritorijos integraluillas, apribojamos didziojo 
kunigaiksCio teises ir galios Ponq tarybos naudai vidaus 
ir uzsienio politikos bei teiSillll srityje. Privilegija faktiskai 
paverte Ponll tarybq auksciausiqja Lietuvos vykdomosios 
ir teisillines valdzios institucija. Tai ketvirtoji teilla -1492 
m. privilegija ir Lietuvos santvarkos permainos. Parodos 
lankytojai gali isvysti sios privilegijos faksirnil((, jos irasq 
Lietuvos Metrikoje11 ir XVI a. pab. Aleksandro atvaizdo 
faksimil((12• Mineta teilla neatsiejailla nuo kitos- Lietuvos 
parlamentarizmo raida. Istorikai nesutaria del Lietuvos 
parlaillentarizillo pradzios. Taciau 1492 ill. Lietuvos 
diduoillenes atstoVll susirinkiillas i didziojo kunigaikscio 
Aleksandro elekcijq bei tll illetll privilegija paveike 
Lietuvos parlaillentarizillo sisteillOS, galutinai 
susiforillavusios XVI a. II puseje, raidq. Aleksandro 
valdyillo illetais ivyko 11 Seiilltt. Kad parodos lankytojai 
isivaizduotq, kaip galejo atrodyti to laikotarpio Lietuvos 
Seiillas, buvo pasitelktas analogas - Jono Laskio (Jan 
Laski) Lenkijos Karalystes teises rinkinyje Commune 
incliti Poloniae Regni privilegium 13 vaizduojaillas 

5. Lietuvos didi iojo lamigaikSCio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro ikapil{ kalavijas (saugomas Lietuvos dailes muziejuje). 
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Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikStis Aleksandras. 
XVI a. medi i a raii inys. (IS kn.: Lietuvos Didiiosios 

KunigaikStystes kasdienis gyvenimas. Lietuvos istorijos skaitinil{ 
chrestomatija I Sud. A. Baliulis ir E. Meilus. Vilnius, 2001) 

Aleksandro laiktt Lenkijos Karalystes Seimas. Panasiai 
posedziavo ir Lietuvos Seirnas: arciausiai valdovo sedejo 
vyskupai ir itakingiausi didikai, uz jq - ne tokie itakingi 
didikai. Stend'l: iliustruoja Lietuvos Didziosios 
KunigaikStystes vaizdas is 1493 m. H. Schedelio veikalo 
Liber Chronicarum 14

• Kaip jau anksciau mineta, rengiant 
parod'l: buvo stengtasi surinkti kuo gausesn(( Aleksandro 
ikonografij'l:, siame stende galima isvysti XIX a. vid. 
sukurt'l: valdovo atvaizd'J:15

• Aleksandro laikais buvo 
reorganizuota didziojo kunigaikscio rastine , tapusi 
va1stybes politines minties ir diplomatijos centru. Buvo 
pertvarkyta rastvedyba, tobu1inti dokumentq formuliarai, 
pradetas tvarkyti ir sisteminti valstybes archyvas, t. y. 
pradeta reguliariai rasyti Lietuvos Metrika. Parodos 
lankytojai gali pamatyti Zemutines pilies teritorijoje rast'l: 
XV a. pab. - XVI a. pr. rasymo priemon(( - kaulini stiliq -
ir rasalin((, taip pat knygq apkalq. Sukurta valdovo ir 
valstybes antspaudl! sistema: naudoti tradicines 
lietuviskos heraldikos signetinis ir mazasis antspaudai, 
ivestas didysis valstybes antspaudas. Visus juos galima 
pamatyti ekspozicijoje. Susiformavo Lietuvos valdovo 
dvaras ir dvaro pareigunq sistema, buvo reformuota 
Lietuvos pinigqkalykla. Tai sestoji tema- Valstybes rastine 
ir Lietuvos Metrika . Parodos lankytojai gali isvysti 
itakingiausiq Lietuvos didikq privilegijq faksimiles 16

• Si'l: 
tern'!: iliustruoja piesinys is M. Miechovitos kronikos, 
kuriame vaizduoj amas pries Aleksandr'l: suk1up((s Lenki j os 
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Karalystes kancleris 17 . Eksponuojami Aleksandro laiktt 
denarai ir pusgrasiai is LDM rinkiniq. Greta jq labai 
idomus radiniai is Zemutines pilies teritorijos - du 
falsifikuoti monetl! spaudai ir falsifikuotas monetq 
ruosiniq kirstukas 18

• Kitos trys temos skirtos uzsienio 
politikai (JogailaiCil{ Europa apie 1500 metus; Santykiai 
su Maskva ir totoriais; Santykiai su Lenkija. Melniko unija 
(1501)) . Parodos lankytojai gali isvysti kartoschem'l:, 
kurioje vaizduojamos JogailaiCiq valdomos Vidurio Rytq 
Europos va1stybes 19, greta - XV a. II p. Mikalojaus 
Kuziecio sukurtas Vidurio Europos zemelapis 
(faksimile), kuriame pirm'l: kart'!: pavaizduota Lietuva20

, 

bei Kazimiero Jogai1aicio seimos piesini, kuriame 
vaizduojami Vidurio Rytq Europos sostq paveldetojai21

. 

Aleksandro va1dym'l: lydejo nuolatiniai Lietuvos karai su 
Maskva ir Krymo totoriais. Cia galima isvysti Aleksandro 
ir jo zmonos Maskvos kunigaikstytes Elenos atvaizd'J:22

, 

Lietuvos ir Maskvos taikos sutarties faksimil((23 bei dar 
kelis svarbius dokumentus, atspindincius santykius su 
Maskva2\ ir 1506 m. Klecko musio (?) su totoriais vaizdo 
faksimil((25

• 1501 m. mirus vyresniajam broliui Jonui 
A1bertui, Aleksandras buvo isrinktas ir gruodzio 12 d. 
Krokuvos katedroje karunuotas Lenkijos karaliumi. Si 
ivyki parodo XVI a. pr. Aleksandro intronizacijos 
Lenkijos karaliumi vaizdas26

• 1501 m. spalio 30 d. buvo 
paskelbtas Melniko unijos aktas, turej((s sukurti bendr'l: 
Lenkijos ir Lietuvos valstyb((. Lietuva atmete si unijos 
projekt'J:. Jo faksirnile eksponuojama parodoje 27

• 

Aleksandras gyveno velyvosios gotikos ir gimstanCio 
renesanso sandfuos Vidurio Europoje laikotarpiu (tema -
Gotikos ir renesanso sandiira). Jis inicijavo Krokuvos 
Vavelio pilies vakafl! korpuso rekonstrukcij'l: (1502 -
1507) italq renesanso stiliumi. Rekonstrukcij'l: atliko 
meistras Pranciskus Florentietis (Francesco Fiorentino). 
Lankytojai gali isvysti islikusio rekonstrukcijos fragmento -
reprezentacinio auksto lango-erkerio su Habsburgq, 
Lenkijos ir Lietuvos herbais - fotografij'J:. Siek tiek 
anksciau ( apie 1500) Vilniuj e buvo baigta velyvosios 
(liepsnojancios) gotikos sedevro Sv. Onos baznycios 
statyba. Renesanso bruozai ryskUs ir Aleksandro 1aikq 
antspauduose. Stende eksponuojama XVII a. pradzios 
Aleksandro portreto faksimi1e 28 • Nuo epochos stiliq 
ekspozicija veda lankytoj'l: prie temos apie Vi1niaus 
rezidencij 'J:. Aleksandras emesi savo rezidencijq 
rekonstrukcijq ir pletros . Manoma, kad jo laikais 
pagrindine Lietuvos didziqjq kunigaiksciq rezidencija 
Vilniuje is Aukstutines pilies buvo perkelta i Zemutin((, 
kurioje valdovas turejo pastatyti erdvius rumus. Tuomet 
Vilniaus zemutines pilies teritorijoje stovejusi aptvarine 
pilis virto rezidenciniais rumais Uuk Aleksandro dvar'J: 
sudare apie 1000 asmenq!). Rumai tapo valstybes politinio 
ir administracinio gyvenimo centru. Muzik'!: meg((s 
valdbvas islaike orkestr'J:, rumuose buvo kaupiamas 
lobynas, bib1ioteka, dirbo menininkai ir amatininkai . 
Parodoje eksponuojami dr. Napaleono Kitkausko sukurti 
Aleksandro valdymo laikotarpio Vilniaus aukstutines ir 
Vilniaus zemutines pilies rekonstrukcijq p iesiniai. 
Pateikiama Aleksandro dvaro islaidq faksimi1e29, XV a. 
saga su valdovo (Aleksandro?) atvaizdu, rasta Valdovq 
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rumq teritorijoje, ir Aleksandro atvaizdas, sukurtas jam 
gyvam esant30. 

Kaip ir kiekvienas valdovas, Aleksandras dosniai reme 
katalikq baznycias ir vienuolijas (tema - Bai nyCil{ 
fimdacijos, Bai nyCios unijos salininkas), ypac bemardinq31 

(Vilniuje, Gardine, Budslavlyje, Polocke ir kitur). 
Bemardinai skatino Katalikq ir Staciatikiq Bafuyciq unij~ 
pagal Visuotinio Florencijos Baznycios susirinkimo 
nutarirnus (1439), todel parodoje eksponuojamas svarbus 
Baznycios unijos bandymo saltinis - Krokuvos 
universiteto teologijos profesoriaus Jano Sakrano veikalas 
Elucidarius errorum ritus Ruthenici, kuris buvo parasytas 
Vilniuje, o isleistas Krokuvoje 1501 m.32 Sis veikalas 
parasytas pries Baznycios unijos igyvendinirno Lietuvoje 
planus. I Vilniq Aleksandras pasikviete dominikonq 
vienuolius, todel Sv. Dvasios (Dominikonll) baznyci~ 
puosia Lietuvos didziojo kunigaikscio Aleksandro 
paveikslas. Tai XVIII a. II puseje nezinomo dailininko 
sukurtas portretas pagal ankstyvesni pavyzdi. Jis reme 
benediktinus , fundavo 9 parapines baznycias 
(Anyksciuose, Polocke, Pasvalyje, Rokiskyje, Panevezyje 
ir kitur). 1503 m. Vilniaus katedrai padovanojo savo 
sekretoriaus, Vilniaus prelato, veliau Plocko vyskupo 
Erazmo Vitelijaus (Cioleko) is Romos atveztas sventqjq 
relikvijas, kelis brangius relikvijorius. Eksponuojamas 
lietuviq kalbos paminklas - galbut Aleksandro valdymo 
metais XVI a. pr. knygoje uzrasyti poteriai lietuviqkalba33 . 

Religin(( to laikotarpio gyvensen~ taip pat iliustruoja 
bizantisko stiliaus akmenine ikonele, rasta ValdoVll rumq 
teritorijoje. Joje vaizduojamas sv. Mikalojus. 

Tryliktoji ir keturioliktoji temos - Lietuvos miestt( 
remejas ir Vilniaus globejas - skirtos miestq raidai. 
Aleksandras aktyviai reme Lietuvos miestus, teike ir 
atnaujino ankstesnes privilegijas , patvirtinancias 
Magdeburgo savivaldos teises, kurios skatino amatq ir 
prekybos vystym~si, cechq gamybos pletr~. Zinoma 
daugiau nei desimt tokiq privilegijq. Parodoje 
eksponuojama privilegija, suteikianti Magdeburgo teises 
Lietuvos BrastaP4

• Trumpas Aleksandro valdymas buvo 
labai svarbus Vilniaus raidai. Valdovas cia daznai 
reziduodavo, o tai pagyvindavo vies~i miesto gyvenirn~. 
Jis patvirtino ankstesnes privilegijas, pirmllitt cechq (pvz. , 
auksakaliq 1495 m.) ikurimlt, taip pat inicijavo miesto 
gynybiniq itvirtinimq statyblt, kurie turejo apsaugoti nuo 
totoriq antpuoliq ir Maskvos gresmes. Eksponuojamas 
Aleksandro aktas, kuriuo leidziama statyti gynybin(( 
Vilniaus miesto sien~35 , ir Pranciskaus Smugleviciaus 
Vilniaus gynybines sienos piesiniq faksimiles36

• Parodos 
lankytojai gali isvysti 1492 m. lapkricio 26 d. Vilniuje 
isleis~ Aleksandro privilegijlt, kuria Vilniaus miestieCiai 

96 

atleidziami nuo muito mokesCiq37
, bei kelet~ kitq svarbiq 

privilegijq, suteiktq Vilniaus miestui38
. Miestq raid~ 

iliustruoja ir archeologiniai radiniai - keturios prekeiviq 
plombos, rastos Zemutines pilies teritorijoje39 . 

Lietuvos didysis kunigaikstis ir Lenkijos karalius 
Aleksandras mire 1506 m. nakti is rugpjucio 19 d. i 20 d. 
Vi1niuje (tema- Valdovo mirtis Vilniuje ir laidotuves). Jo 
kUnas buvo pasarvotas didziojoje Vilniaus rlimq saleje. 
Nors ir pageidavo, kad butq palaidotas Krokuvos Vavelio 
katedroje, taciau Lietuvos didikai neleido Aleksandro 
palaikq isvezti is Lietuvos. Jis buvo palaidotas Vilniaus 
katedroje greta brolio Kazimiero . Parodoje galima 
pamatyti XVI a. pr. miniatilirlt, vaizduojanCi~ valdovo 
(Aleksandro?) laidotuves40

. Aleksandro palaikai buvo 
atrasti 1931 m. ir perkelti i mauzoliejq po Sv. Kazimiero 
koplycia, kur ilsisi ir siandien. Parodos lankytojai gali 
pamatyti 1931 m. K. K viatkovskio piesini, vaizduojanti 
Aleksandro palaikus, atrastus Vilniaus katedros kriptoje41

, 

bei Aleksandro ikapiq karunos ir kalavijo kopijas ant 
valdovo sarkofago. Tai vienintelis Lenkijos-Lietuvos 
valdovas, kuris buvo palaidotas Lietuvoje, ir vienintelis 
Lietuvos didysis kunigaikstis, kurio palaikai yra atrasti . 
Galima pamineti XVI a. pab. didziojo kunigaikscio 
atvaizd~ is M. Bielskio kronikos42

. Prisiminimai apie 
Aleksandr~ gyvavo ilgai, pavyzdZiui, 1718 m. Kaune apie 
ji buvo pastatytas spektaklis43

. 

Vertetq pamineti svarbesnius archeologines 
ekspozicijos dalies eksponatus. Tai XV a. pab. - XVI a. 
pr. kokliai, rasti ValdoVll rlimq teritorijoje. Jie yra keliq 
rusiq: dubeniniai, loviniai, plokstiniai ir pusiau 
ci1indriniai. Pastarieji yra 1abai idomus - juos puosia 
heraldines arba kitokios figuros. Pavyzdziui, pusiau 
cilindrini kokli puosia dvigubas kryzius ir vyskupo mitra; 
vien~ is plokstiniq koklitl puosia herbas su lelija ir 
kryziurni, ki~- barzdoto vyro galva, treci~i- stovincio 
liuto figura , o lovini kokli puosia jaunuolio figura. 
Eksponuojamas XV a. pab. dubeniniq kokliq krosnies 
maketas. Parodos lankytojai taip pat gali pamatyti labai 
idomius radinius is ValdoVll rumq teritorijos, - tai du 
sidabriniai paauksuoti plaukq smeigtukai su stilizuotu 
augaliniu omamentu, zalvarine apyranke su irasu arabq 
kalba. Taip pat XV a. pab. - XVI a. pr. stalo reikmenys: 
saukstas, peilis ir sakute; XVI a. pr. apavas - ivairios 
pusbaciq detales ir pusbaCio rekonstrukcija, padaryta pagal 
rastas detales . 

Organizatoriai mano, kad paroda leis praskleisti 
uzdang~ ir pazvelgti i penkiq simtq metq senumo istorijlt, 
daugiau suzinoti apie ivairias to laikotarpio gyvenimo 
sritis, geriau pazinti valdovlt, kuris ilg~ laik~ buvo beveik 
uzmirstas. 
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1 L. J. Decius. De Jegellonum familia liber II. - Krokuva, 1521. -
Vilniaus universiteto bibliotekos Retl.! spaudinil.! skyrius (toliau -
VUB RSS) . 
2 Nezinomas XIX a. dailininkas. Sv. Jonas Kapestranas pries Lietuvos 
didi.ii kunigaiksti ir Lenkijos kara1il.! Kazimier~t Jogailaiti, pagal 
nezinomo XVII a. dai1ininko paveiksl!t, Lietuvos dailes muziejaus 
fondai (toliau LDM fondai) . 
3 H. Schedel. Liber Chronicarum. - Niurnbergas, 1493. - VUB RSS. 
4 XIX a. litografija pagal Stanislovo Augusto Poniatovskio rinkini4. 
XVIII a. portret~t, Lietuvos moksll.! akademijos bibliotekos 
Rankrasciq skyrius (toliau - MAB RS). 
5 Ph. Callimachi Florentini, In synodo episcoporum de contributione 
cleri oralio, Krokuva, 1584, MAB. 
6 Miniatiura is Aleksandro maldyno ,Vir Dolorum": apie 1491, The 
British Library, London. 
7 Kazimiero Jogailaicio privilegija Vokieci4. ordino didziajam 
magistrui Martynui Truchsesui , 1479 m. spalio 12 d., Naujasis 
Korcinas, Geheimes Staatsarchiv Preul3ischer Kulturbesitz, Berlin. 
8 Erazmo Vitelijaus (Cio1eko) Pontifikalas, Krokuva, apie 1506-
1518, Bib1ioteka Fundacji XX Czartoryskich przy Narodowym 
Muzeum w Krakowie (toliau - Czart.). 
9 Kardinolo Frederika Jogailaicio Pontifikatas, apie 1494, Archiwum 
Kapituly Metropolitalnej na Wawelu, Krakow (toliau - AKK). 
10 Aleksandro privilegija Vilniaus miestieciams, atleidzianti juos 
nuo pastocil.! davimo, suteikta Trakuose 1492 m. lapkricio 26 d. , 
MAB RS. 
11 Faksimile: Aleksandro krasto privilegija, Vilnius, 1492 m. rugpjucio 
6 d., Archiwum Glowne Akt Dawnych w Warszawie (toliau - AGAD); 
A1eksandro 1492 m. rugpjucio 6 d. krasto privilegijos irasas Lietuvos 
Metrikoje (mikrofilmas), Lietuvos valstybes istorijos archyvas (toliau -
LVIA). 
12 A. Mylius. Principum et regum Polonorum imagines ad vivum 
expressae. - Kelnas, 1594. - MAB RS. 
13 Jan Laski. Commune incliti Po1oniae Regni privilegium. -
Krokuva, 1506. - AGAD . 
14 H. Scbedel. Liber Chronicarum. - Niurnbergas, 1493. - Tomaszo 
Niewodniczanskio kolekcija (Vokietija). 
15 XIX a. vid. H. Aschenbrennerio litografija pagal dai1ininko A. 
Lesserio piesifii, MAB RS. 
16 Vieno artimiausil.! ir itakingiausil.! A1eksandro patarejl.! Vi1niaus 
vaivados ir Lietuvos kanclerio Mika1ojaus Radvilos 1495 m. rastas, 
VUB RSS ; Aleksandro ranka pasirasyta privilegija Vitebsko 
baznyciai, Vilnius, 1503 m. rugpjucio 17 d. , rastas antspauduotas 
didziuoju antspaudu, MAB RS ; Aleksandro rasto broliui Lenkijos 
karaliui Jonui Albertui del Lietuvos ir Lenkijos sutarties bei totoril.! 
antpuolil.! irasas Lietuvos Metrikoje (mikrofilmas), 1495 m. , LVIA. 
17 Maciej Miechovita. Chronica Polonorum. - Krokuva, 1521. -
MAB RS . 
18 Falsifikuoti monel4. spaudai: LNM, GRD 99988 ; LNM, GRD 
99989; falsifikuotas monell.! ruosinil.! kirstukas LNM, GRD 99990, 
PTC kolekcija. 
19 Kazirniero Jogailaicio ir E1zbietos Habsburgaites vaikai Europos 
valstybil.! valdoVl!. sostuose: Vladislovas- Cekijos (1471-1516) ir 
Vengrijos karalius (1490-1516), Jonas A1bertas - Lenkijos karalius 
(1492- 1501), Aleksandras- Lietuvos didysis kunigaikstis (1492-
1501) ir Lenkijos karalius (1501-1506), Zygimantas Senasis
Lietuvos didysis kunigaikstis ir Lenkijos karalius (1506-1548), 
Jadvyga - Bavarijos-Landshuto kunigaikscio Jurgio zmona (t 1502), 
Sofija - Brandenburgo markgrafo ir kurfiursto Frydricho 
Hohencolemo zmona (t 1512), Ona- Pamario, Stetino ir Riugeno 
kunigaikscio Boguslavo X zmona (t 1503), Barbara- Saksonijos 
kunigalkscio Jurgio zmona (t 1534), Elzbieta- Legnicos ir Bzego 
kunigaikscio Frydricho II zmona (t 1517). Vienas Aleksandro brolil.! 
Frederikas - Krokuvos vyskupas, Gniezno arkivyskupas metropolitas 
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ir kardino1as (t 1503). Kazirnieras ("!" 1484) buvo paske1btas katalikl.! 
sventuoju ir tapo dangiskuoju Lietuvos globeju. Vaikysteje mire dvi 
Aleksandro seserys Elzbietos. 
20 Ptolemaeus. Auctus restitutus. - XVI a. pr. - VUB RSS. 
2 1 Vaizdo faksimile is: J. Laski . Commune incliti Poloniae regni 
privilegium. - Krokuva, 1506. - VUB RSS. 
22 Aleksandras ir Elena. Jogailaicil.! dinastijos genealoginio medzio 
fragmentas is J. L. Decius. De Jagellonum familia tiber II. - Krokuva 
1521. - VUB RSS. 
23 1494 m. Lietuvos ir Maskvos taikos sutarties irasas Lietuvos 
Metrikoje (mikrofilmas), LVIA. 
24 1500 m. Aleksandro rasto Livonijos ordino magistrui Valteriui 
fan Pletenburgui del Maskvos intervencijos ir karines pagalbos irasas 
Lietuvos Metrikoje (mikrofilmas), LVIA; 1500 m. Aleksandro rasto 
broliui Vladislovui, Vengrijos ir Cekijos karaliui, del karo su Maskva 
irasas Lietuvos Metrikoje (mikrofilmas), LVIA; 1503 m. Lietuvos 
didziojo kunigaikscio ir Maskvos didziojo kunigaikscio taikos 
sutarties irasas Lietuvos Metrikoje (mikrofilmas), LVIA; 1492 m. 
Aleksandro rasto Krymo totoril.! chanui Mengli Girejui su kaltinirnais 
del uzpuo1iml.! ir reikalavimais paleisti belaisvius bei kompensuoti 
nuostolius, irasas Lietuvos Metrikoje (mikrofilmas), LVIA. 
25 Musio vaizdo faksirnile paimta is Marcin Bielski. Kronika Polska. -
Krakow, 1597.- VUB RSS . 
26 Lenkijos karaliaus (Aleksandro?) intronizacija, apie 1510. Erazmo 
Vitelijaus (Cioleko) Pontifikalas, Krokuva, a pie 1506-1518, Czar!. 
27 Melniko unijos aktas, Melnikas, 1501 m. spalio 30 d. , AGAD. 
28 Ikones Ksi~tz~tt y Krolow Polskich X. lana Gluchowskiego. -
Krokuva, 1605 . - LNB RS. 
29 Aleksandro islaidl.! dvariskil.! audiniarns S!tfasas, apie 1500, AGAD. 
30 Valdovas (Aleksandras?), sedintis soste, apie 1501, Jono Alberto 
Gradualas. Krokuva, 1499-1506, AKK. 
31 Parodoje eksponuojama 1494 m. vasario 15 d. Aleksandro 
privi1egija Gardino bemardinams, MAB RS. 
32 Krokuvos universiteto teologas Jonas Sakranas , pakviestas 
Vilniaus vyskupo A. Taboro, Vi1niuje su bernardinais diskutavo 
Baznycios unijos klausimais, laike staciatikius paklydelil.! sekta. J. 
Sacranus . E1ucidarius errorum ritus Ruthenici. - Krokuva, apie 
1501. - MAB RS. 
33 Tractatus sacerdota1is. - Strasburas, 1503. - VUB RSS; Knyga 
priklause Vilniaus pranciskonams konventualams arba bernardinams. 
34 Aleksandro privilegija Lietuvos Brastai, suteikianti miestui 
Magdeburgo teises, Vilnius, 1495 m. liepos 28 d. MAB RSS. 
35 Aleksandro privilegija, atleidzianti Vilniaus miestiecius nuo karo 
prievolitt, kad bull! irengti miesto gynybiniai itvirtinimai, 1503 m. 
rugsejo 6 d. , Vilnius, MAB RS . 
36 Vilniaus miesto siena tarp Rudininkl.! boksto ir Ausros vartl.!. 
Smuglevicius P., Vilniaus vaizdl.! albumas, XVIII a. pab., Muzeum 
Narodowe w Krakowie. 
37 Aleksandro privilegija, atleidzianti Vilniaus miestiecius nuo muito 
mokescitt, Vilnius, 1492 m. lapkricio 26 d. , LNB RS. 
38 Aleksandro rastas , kuriuo valdovas transumuoja ir patvirtina savo 
tevo Kazimiero Jogailaicio suteikt~t privilegij~t Vilniaus miestui , 
Trakai, 1492 m. lapkricio 26 d. , MAB RSS; Aleksandro privilegija, 
kuria valdovas Vilniaus miestieciams leidzia prekiauti Lenkijoje be 
muito, Krokuva, 1502 m. sausio 20 d., MAB RSS. 
39 Plombos : LNM, GRD 96194; LNM, GRD 96211; LNM, GRD 
93870; LNM, GRD 96197 . 
40 Apie 1506 m. Jono Alberto Gradualas, Krokuva, 1499- 1506, AKK. 
41 Aleksandro palaikai Vilniaus katedros kriptoje, 1931 m. K. 
Kviatkovskio pie8inys, LDM fondai. 
42 M. Bielski. Kronika Polska. - Krokuva, 1597.- VUB RSS . 
43 Aleksandrui skirta programele: Irrequieta quies pro viae et vitae 
meta inter umbras ergastuli reggis Alexandri ... in Litvania Caunae 
reperta, Vilnius (?), 1718, VUB RSS. 
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