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apie tūkstantuosius mūsų eros metus Lietuvos klimatas buvo kiek šiltesnis ir drėg
 nes nis nei šiandien, kraštovaizdžio dominantė, kaip ir daugelį šimtmečių prieš tai 
ir po to, – miškai. nors skirtinguose regionuose nevienodai intensyvus, miškin
gumas tuo metu du tris kartus viršijo dabartinį. Rytų Lietuvoje dominavo pušy
nai, Žemaitijoje ir užnemunėje juos gožė eglynai. Vakarų kryptimi daugėjo beržų 
ir alksnių. kitų lapuočių dalis visur buvo santykinai nedidelė. Miškuose, be šian
dien įprastų žvėrių, taip pat gyveno dabar reti taurieji elniai, briedžiai ir vilkai, jau 
išnykusios meškos, taurai ir stumbrai. kita krašto teritorijos dalis buvo vande
nys – pelkės, ežerai ir upės, o atvira gyvenviečių ir pilių erdvė plytėjo tik ten, kur 
gyvenusios kartų kartos iškirto mišką ir nuolat šiuos plotus prižiūrėjo – neleido 
miškui ataugti. susisiekti leido vandens ir sausumos keliai. Į didesnes keliones 
buvo išsiruošiama laivais, ant žirgų, jų traukiamais vežimais ar rogėmis. 

spėjama, jog apie tūkstantuosius metus Lietuvos gyventojų skaičius galėjo 
siekti apie 150–200 tūkstančių (panašiai Latvijoje ir Prūsijoje), palyginti su anks
tesniu Vii–Viii a. laikotarpiu, buvo gerokai išaugęs. tačiau gyventojų tankis dar 
priklausė nuo vietovės miškingumo. 

Baltų genčių kultūros paminklų randama dideliuose Lietuvos, Latvijos, Bal
tarusijos, Lenkijos ir kaliningrado srities plotuose tarp Baltijos jūros vakaruose, 
Vyslos pietvakariuose, nemuno aukštupio pietuose, neries aukštupio rytuose, 
Lat vijos pakraščių šiaurėje. Vis mažėjančių baltų salų dar galėjo būti Rusijos te
ritorijoje. 

nėra abejonės, jog baltų genčių žemėlapis buvo spalvingas: giminingas savo 
kilme gentis ir žemes, matyt, skyrė kalba ir tarmės, tam tikru mastu – kultūros 
reiškiniai, socialinių santykių modeliai ir pasaulėžiūra. Remiantis archeologijos 
paminklais Lietuvos teritorijoje paprastai išskiriami to laiko ir vėlesniuose istori
jos šaltiniuose minimų kuršių, žiemgalių, žemaičių, skalvių, nadruvių, jotvingių, 
lietuvių, sėlių ir aukštaičių gyvenami arealai. tačiau diskusijas tebekelia aukštai
čių etnonimo taikymas kalbant apie Vidurio Lietuvos laidojimo archeologinius 
paminklus, iš istorinių šaltinių žinomos Lamatos žemės etninė ir kultūrinė inter
pretacija nemuno žemupyje, bendro – jotvingių – etnonimo taikymas didelei te
ritorijai, kur taip pat žinomi dainavių, sūduvių ir poleksėnų etnonimai. 

Baltų genčių, kurių arealuose apie X–Xi a., matyt, ryškėjo teritorinių struktū
rų kontūrai, raida dėl įvairių istorinių, socialinių ir ekonominių priežasčių buvo 
nevienoda. antai alsuodama bendru Baltijos jūros kraštų ritmu, tuo metu savo 

Baltų kultūros kontūrai

1. Varnupių piliakalnis 
(Marijampolės r.). 

 kPD   ←

2. Žalvarinė segė dengta 
ornamentuota sidabro 
plokštele iš Pryšmančių 
(kretingos r.). X–Xi a. 
VDkM
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viršūnę pasiekė Lietuvos pajūrio kultūra, tačiau dėl regiono politinių pokyčių ir 
keičiantis prekybinių kelių tinklui, apie Xii a. ji jau išgyveno nuosmukį. Rytų area
le palengva kito ūkio sritys: imta taikyti trilaukė žemdirbystė, apžiestos keramikos 
gamybos technika, našūs įrankiai ir kt. svarbų vaidmenį, matyt, ir toliau vaidino 
gyvulininkystė. Peršasi mintis, jog iš lėto visuomenės tapo mobilesnės: Xi a. antro
joje pusėje–Xii a. Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje apleidžiami dideli, šimtme
čiais naudoti pilkapynai, nežinomos ir didesnės to meto gyvenvietės. 

artūro Dubonio žodžiais tariant, vasaliteto ir feodalinės žemėvaldos normos 
Xiii a. prigijo valdančioje karaliaus giminėje ir tai rodo šią lietuvių visuomenės 
dalį dar ikivalstybinėje epochoje subrandinus feodalinės visuomenės normoms 
imlius socialinius įrankius. su šiais procesais, siekiančiais galbūt iX–Xi a. laiko
tarpį, daugiau ar mažiau gali būti siejamas išaugęs piliakalnių skaičius, įspūdingos 
jų įtvirtinimų rekonstrukcijos: paaukštinti pylimai, padidintos aikštelės ir kita. 
tuo metu ant piliakalnių pastatytoms medinėms lietuvių pilims neilgai trukus 
kariaujant buvo lemta tapti svarbiausiais gynybiniais taškais.

Menkas istorinių šaltinių žinias apie Xi–Xii a. laikotarpio konfliktus Lietuvos 
teritorijoje (su švedais ir danais pajūrio regione, su Polocko kunigaikštyste ir kije vo 
Rusia rytuose arba kylančius nesutarimus tarp kaimynų) papildo archeologinių 4
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tyrimų metu rasti gaisrų pėdsakai, iššautų strėlių antgaliai ir toks iki šiol netyri
nėtas reiškinys kaip nesudegintų mirusiųjų kapų plėšimas Vakarų ir Šiaurės Lie
tuvoje. Plėšikai kapus tuo metu atkasdavo krūtinės srityje, ieškodami papuošalų 
iš spalvotų metalų.

yra pagrindas manyti, jog dominuojantis gyvenvietės tipas Lietuvoje apie 
tūkstantuosius metus buvo kelių vienkiemių, kuriuos jungė keliai, grupės. Vėlesni 
šaltiniai šias gyvenvietes vadina laukais, o gyventojus – laukininkais. Jų dirbamų 
laukų iškirsto miško vietoje skaičius ir dydis nuolat kito. kiekvienos iš lauko sody
bos plotas kartu su dirbamais laukais ir kitom naudmenom galėjo siekti 15–20 ha. 
ten pat dar būta bendrai valdomų ir naudojamų, ganomų arba šienaujamų pievų 
ir miško plotų. 

tačiau kalbant apie žmones, kurie dirbo ne savo žemę, arba amatininkus (puo
džius, kalvius, juvelyrus ir kitus), matyt, reikėtų ieškoti kitų gyvenviečių formų. 
tai galėjo būti besiformuojančios kompaktiškos bajoro ir jo šeimynos sodybų 
grupės ar net gyvenvietės tiesioginėje piliakalnių (įtvirtintų sodybų arba medinių 
pilių) aplinkoje. Pareikšta nuomonių, esą didelėse Lietuvos pajūrio gyvenvietė
se – Palangoje ir Žardėje klaipėdos prieigose – jau galėjo būti miestų užuomazgų. 
čia vedė prekybos keliai, telkėsi amatininkai. neabejojama, jog svarbūs iX–X a. 
Baltijos regiono prekybos centrai egzistavo Viskiautuose, sembos pusiasalyje ir 
Gruobinioje netoli Liepojos. Dėl prekybinio kelio nemunu reikšmės tyrinėtojai 
bendros nuomonės neturi. Pastaraisiais metais paskelbta duomenų, jog toks, koks 
matomas šiandien, nemuno žemupys nuo santakos su Jūros upe iki kuršių ma
rių susiformavo tik apie 900uosius metus.

tyrinėjimai senojoje Įpiltyje (kretingos r.) ir Juodonyse (Rokiškio r.) rodo, 
jog X–Xi a. prie piliakalnių buvo intensyviai dirbama žemė, o dideli atviri pievų 
plotai naudojami kaip ganyklos. archeologų rastus grūdus sunku tiksliai datuoti, 
tačiau paminėtina, jog Mažulionių piliakalnyje (ignalinos r.), kurio mediniai įtvir
ti nimai paskutinį kartą buvo sudeginti apie Xii ar Xiii a., pastato viduje kartu su 
su anglėjusio maišo liekanomis rasta rugių ir sorų, kiek mažiau kviečių (paprastasis 

3. Baltų gentys Xi a. 

4. Pilkapio piešinys. 
 iš kn.: Kartony 
 archeologiczne…, 
 1862. VnM

5. kretuonių pilkapyno 
(Švenčionių r.) pilkapis

6. Šaukštelio (sprūdės) 
piliakalnis su dviem 
pylimais (telšių r.). 

 Xi–Xiii a. kPD
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ir dvieilis) ir miežių. ten pat gulėjo ir akytos duonos kepalėlis. Palyginkime, Ruda
minos piliakalnyje (Lazdijų r.), kurio įtvirtinimai sunaikinti ne vėliau kaip Xiii a., 
vyravo ankštinės kultūros – pupos ir žirniai (baltieji, pilkieji, greitukai ir senybi
niai). ten taip pat aptikta sorų, avižų, trieilių miežių, trijų rūšių kviečių. Piktžo
lių – dirsių ir dirvoninio vijoklio – sėklos rodo, jog auginti ir žieminiai rugiai. Ži
noma, gyvenviečių erdvėje taip pat būta daržų, buvo auginami linai, apyniai ir 
kita. Giriose medžioti žvėrys ir kopinėtas medus, upėse žvejota tinklais, bučiais 
ir žeberklais. 

Gyvulių kaimenes sudarė galvijai, tačiau daug auginta ir kitų gyvulių. antai 
kaukų piliakalnio (alytaus r.) ištirtuose plotuose rasta galvijų, kiaulių, avių, ar
klių ir šuns kaulų. tačiau archeologinėje medžiagoje apie tūkstantuosius metus 
labiausiai pastebimas žirgas. Žirgai, jų ekipuotės elementai arba paaukotos kūno 
dalys (galva, kojos ir oda) dažnai randamos laidojimo paminkluose Vidurio ir 
Rytų Lietuvoje, taip pat Žemaitijoje. sprendžiant iš radinių Marvelėje ir Veršvuo
se (abi vietovės dabar kauno mieste), žirgai buvo visai nedideli (ūgis vos apie 
115–138 cm ties gogu – taigi žemesni už žemaitukus), tačiau ištvermingi, prisi
taikę prie sunkių gyvenimo sąlygų, turintys stambias kanopas ir galintys nešti ar
ba tempti nemažą svorį. 

sodybose pastatų skaičius buvo nedidelis. svarbiausia jos vieta – medinis kvad
rato arba stačiakampio plano stulpinis arba rentinis vienos dviejų patalpų gyve
namasis namas su atviru židiniu arba krosnimi. Palangos Birutės kalno papėdės 
gyvenvietėje apie Xi a. stovėjusių pastatų dydis svyravo nuo 3 x 3 m iki 4 x 6,5 m, 
visų jų sienos buvo tiksliai orientuotos pagal pasaulio šalis, pastatams apšildyti 
naudoti židiniai arba kupolo formos molinės krosnys, arba ir viena, ir kita. nedi
deli ūkiniai pastatai stovėjo šalia namo arba ūkinės paskirties patalpos buvo pri
tvertos prie gyvenamojo namo. keltina versija, jog tokia sodyba yra ir seniausio 
žemaičių pastatų tipo – numo, kur iki XVi a. skirtingose patalpose po vienu stogu 
žmonės gyveno kartu su gyvuliais, prototipas. numai retai turėjo grindis, buvo 
be lubų, dūmai išeidavo pro duris ir specialias angas stoge. 

8 9
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archajiniais statybos būdais, planu ir naudojimosi pobūdžiu taip pat pasižy
mi Lietuvos kaime išlikęs grūdams laikyti skirtas vienos patalpos svirnas, šieno ir 
javų daržinė – pėdinės konstrukcijos klojimas ir dūminė pirtis su akmenų kros
nimi. Šių statinių tipų ištakų irgi reikia ieškoti geležies amžiuje (i–Xiii a.).

sodybas supo dirbami laukai, šienaujamos ir ganomos pievos. keliai vedė į 
ka pines, čia virš mirusiųjų kapų iš žemių (kartais ir iš akmenų) buvo pilami monu
mentalūs pilkapiai (Rytų ir Pietų Lietuvoje, Vakarų Baltarusijoje, Rytų ir Vidurio 
Latvijoje) arba nedideli kapo vietą žymintys kauburiai (kituose baltų kraštuose). 
Gyvenviečių teritorijoje ir už jų ribų, miškuose, kalvose, prie akmenų, šaltinių ir se
nų medžių veikė senosios šventvietės – dievų ir mirusiųjų kulto vietos. Dar labiau 
išblaškytos po gyvenviečių apylinkes buvo ūkinės veiklos vietos: geležies, molio, 
ak mens gavybos ir pirminio apdirbimo vietos, medžiuose įrengtos drevės bitėms. 

senųjų indoeuropiečių tautų tyrinėjimai rodo, jog visoms joms būdinga tri
dalė visuomenės, suprantama, kartu kultūros ir religijos struktūra, pagrįsta skirs
tymu į suverenų (valdančiųjų), jėgos (karių) ir išteklių kūrėjų (žemdirbių, amatinin
kų) sluoksnius. nėra pagrindo abejoti tuo, jog baltų visuomenės sandara galėjusi 
būti panaši. Šiandien ypatingo dėmesio nusipelno keli socialiniai institutai, pa
veldėti iš ikivalstybinio laikotarpio. tai visų pirma sueigos krivės (kitaip – krivu-
lės, kuopos, vaidės), bičiulystė – pasidalintomis bitėmis pagrįsta ne kraujo gimi
nystės forma ir talka – savitarpio pagalba pagrįsto kolektyvinio darbo forma.

Krivėje, kurios vardas atitinka lazdos riestu galu, siunčiamos per žmones ir 
kviečiančios juos rinktis į sueigos ratą, pavadinimą, buvo priimami sprendimai 
dėl valdymo, vidaus ir išorinių santykių, nagrinėjami teisiniai ginčai, atliekami 
ritualai. Xiii–XV a. istorijos šaltiniai tokias sueigas dar ne kartą liudija buvus tarp 
prūsų, kuršių ir žemaičių. tačiau vis auganti diduomenės įtaka kitados didžiausią 
reikšmę turėjusio laisvų vyrų instituto vaidmenį sparčiai mažino.

10

7. Žemaičių numas – 
 seniausias Lietuvoje 

gyvenamojo namo tipas, 
kurio ištakos glūdi 

 priešistorinėje epochoje. 
 iš kn.: klemensas čerbu

lėnas, Iš lietuvių…, 1958

8. apatinė sukamųjų girnų 
dalis, surasta virš katkuškių 
pilkapio degintinio kapo 
(Šalčininkų r.). X–Xi a. LiiR

9. senosios Įpilties 
 (kretingos r.) archeologijos 

paminklų kompleksas 
Šventosios ir Juodupio 
pakrantėje: du piliakalniai, 
papėdės gyvenvietė, kulto 
vieta prie akmens, tvenki
nys. kPD

10. kaukų (Obelytės) piliakalnis 
apleistas Xi a. (alytaus r.). 
kPD

11. krivulės iš klaipėdos krašto. 
Pagal anton Mierzynski…, 
1895
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Bičiulystė yra išskirtinis Lietuvoje išsaugotas reiškinys, tarytum pagalbinė gi
mi nystės struktūra. Jaunesnysis sūnus (antras šeimoje) prižiūrėjo bites ir turėjo 
susirasti šeimą, turinčią daug dukterų – be vyriškosios lyties įpėdinio. Ryšiai bu
vo nustatomi bičių spiečiumi, kai šis susispiesdavo kitoje vietoje – žmonės imda
vo kartu naudotis aviliais, buvo sukuriama terpė megztis vedybiniams santykiams. 
apie senas šio reiškinio šaknis byloja sustabarėjęs jo socialinis planas, nes dar visai 
neseniai nei bitės, nei medus nebuvo parduodami ar perkami, o valstietis galėjo 
būti bičiulis su ponu, kaip ir su bet kuriuo kitu asmeniu. algirdo Juliaus Greimo 
nuomone, bičiulystės ryšiais galėjo būti pagrįsti net valstybės kūrimosi išvakarėse 
susidariusių kariaunų narių santykiai. tiesa ar ne, šios kariaunos suvaidino lemia
mą vaidmenį stiprinant kunigaikščių valdžią, kuriant teritorines ir administraci
nes struktūras, renkant duokles ir rengiant karo žygius.

senovinė talkos institucija taip pat neturi nieko bendra su vėliau įsivyravusiais 
socialinio pavaldumo santykiais. kanceliarijoje bendras arba priverčiamas darbas 
ilgai buvo vadinamas lietuvišku terminu talka. XVi–XVii a. į talką pas bajorą ne
retai dar ėjo ne giminaičiai, kitas bajoras ar kitų ponų valstiečiai. tačiau ilgainiui 
ši talka tapo priverčiamąja – papildoma baudžiavos prievole.

istorijos tyrinėtojai neabejoja, jog diduomenės alodo (individualaus šeimos 
ūkio) samprata formavosi ikivalstybiniu laikotarpiu. kad ir kaip būtų, tyrinėjant 
iX–Xi a. archeologijos paminklus akivaizdu, jog Lietuvoje jau formavosi aukš
tuomenė, o jos dominavimas paremtas turto – sidabro, importinių prekių ir kt. – 
kontrole. Šią aukštuomenę taip pat nesunku atpažinti iš puikiausios kokybės 
ginkluo tės: kalavijų ir jų makštų apkalų, kovos peilių ir kirvių, ietigalių, taip pat 
brangių papuošalų, geriamųjų ragų, svarstyklių, žirgo ekipuotės elementų. iškal
bingas minėtos rūšies daiktų radimviečių paplitimas Xii–Xiii a. pranašauja žemių 
ir genčių sąjungas. Radimvietės apima teritorijas nuo Baltijos jūros vakaruo se iki 

12. Balno kilpa su sidabro 
apkalu iš Veršvų kapinyno

 (kaunas). Xi–Xii a. VDkM 

13. ietigalių su skliautiniu 
 raštu ornamentuota 
 įmova paplitimas 
 iX–Xi a. i pusėje. Pagal 

Vytautą kazakevičių 
 ir Vykintą Vaitkevičių

14. Žalvarinė segė 
 iš Palaukės (skuodo r.). 
 Xi–Xii a. VDkM

15. Paragaudžio juostos raštas. 
X–Xi a. iš kn: Vitas 
Valatka, Žemaičių…, 2004

16. Lietuvės merginos 
 iki krikščionybės. 
 XiX a. vidurio rekons

trukcinis piešinys. 
 iš kn.: Kartony archeolo-

giczne…, 1862. VnM 

17. Lietuvė moteris 
 iki krikščionybės. 
 XiX a. vidurio rekons

trukcinis piešinys. 
 iš kn.: Kartony archeolo-

giczne…, 1862. VnM
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rytinių Lietuvos pakraščių ir toliau už jų esančius kraštus, įskaitant net tokius nuo
šalius kampelius kaip katros kaimelis čepkelių pelkėse (Varėnos r.), kur apie X a. 
kario kape buvo rastas ietigalis su skliautiniu raštu ornamentuota įmova. 

Moterų kostiumo elementų, kai kurių darbo įrankių ir buities reikmenų for
mos ir stilistika apie tūkstantuosius metus dažniausiai buvo būdinga tik tam re
gionui, todėl buvo akivaizdus regionus skiriantis bruožas. Vis dėlto apie X–Xi a. 
pradėjo formuotis tam tikri vyrams ir moterims būdingi materialinės kultūros 
elementai (įvairūs pasaginių segių tipai, meškos nagų kabučiai, skiltuvai atriestais 
galais, cilindrinės spynos su raktais ir kt.). Jie buvo išsaugoti iki valstybės susikū
rimo, o kai kuriais atvejais ir dar ilgiau. unikalūs vilnonių vytinių juostų radiniai 
iš Lietuvos ir ypač iš Latvijos teritorijos rodo iki XiX–XX a. išsaugotų liaudies 
meno tradicijų ryšį su iX–Xii a. laikotarpiu.

kalbant apie mažiausiai pastebimą priešistorinės visuomenės grupę – vaikus – 
tikslių duomenų rasti sunku. Visuotinai sutariama dėl aukšto jų mirtingumo ly
gio, tačiau kūdikių kapų randama išskirtinai retai. Vaikų iki 12 m. amžiaus kapų 
skaičius yra kur kas didesnis ir yra artimas realiam. Visą Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūros laikotarpį (iii–Xii a.) yra plačiai žinoma praktika vaikus laidoti kartu su 
suaugusiais asmenimis, aprūpinant juos tokiomis pačiomis – vyriškomis ar mo
teriškomis įkapėmis arba miniatiūrinėmis jų kopijomis. 

tarp radinių, kurie tarnavo kaip vaikų žaislai, paminėtini ūkai arba ūžynės, 
pagaminti iš kiaulių kojų sąnarinių kauliukų. tyrinėtojai yra linkę juos laikyti ar
chajiniais muzikiniais instrumentais. naujausi etnografiniai tyrimai rodo, jog tai 
gali būti per kalėdas paliktų nevirtų, o užgavėnių apeiginėms vaišėms patiektų ir 
suvalgytų kiaulių kojų kaulai. Pragręžus juose skylę ir įvėrus siūlą buvo ūkaujama 
taip buriant gyvulininkystės sėkmę. tik panaudoti pagal minėtą paskirtį, šie sa
viti instrumentai pereidavo šeimos vaikams.14
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Baltų religijos centras – ugnis

Į pirmą vietą iškeldami rašytinius šaltinius, baltų religijos tyrinėtojai nedova no
tinai mažai remiasi faktiniais archeologinių tyrimų metu surinktais duomenimis. 
Šiandien jau ištirta tūkstančiai kvadratinių metrų archeologinių paminklų ploto, 
parašyti tomai ataskaitų, muziejų lentynos yra kupinos radinių. nuodug nūs šių 
duomenų tyrinėjimai, jų susiejimas su kalbos, tautosakos, etnografijos ir istorijos 
faktais verčia iš esmės keisti požiūrį į baltų religijos pažinimo procesą ir praside
dant XXi a. koreguoti pačios religijos sampratą.

Šiandienos akimis žvelgiant į praeitį, religiją įprasta laikyti atskira, nuo kasdie
nybės atsieta gyvenimo sritimi, kurią pažinti labiausiai padeda laidojimo pamin
klų ir šventviečių tyrinėjimai. tačiau tai tik iš dalies tiesa. Baltai išsaugojo nemaža 
ikikrikščioniškų sakralinių terminų, tokių kaip lietuvių alka „šventa giraitė, au
kojimo vieta“ ir latvių elks „stabas, dievaitis“, lietuvių auka „pakeliant aukštyn 
dievams duodamas daiktas“, stabas „garbinimo objektas“ ir daugelį kitų, tačiau 
priklauso toms senosioms kultūroms, kurios neturi bendrinio žodžio, reiškiančio 
pačią religiją. tik iš dalies šią spragą užpildo prūsų drūvis „tikėjimas“, kildinamas 
iš „buvimas tvirtam = tvirtumas“. taigi darytina išvada, jog įvairaus pobūdžio ir 
masto religijos raiškų buvo pripildytas visas baltų gyvenimas, juos supanti aplin
ka, ūkinė veikla ir daiktų pasaulis.

ugnis viena arba poroje su vandeniu yra ryškiausia ir svarbiausia realija, kurios 
religinės reikšmės ir simbolika persmelkė baltų gyvenimą ikivalstybinės epochos 
pabaigoje. ne visada archeologija yra pajėgi atsakyti į visus religinių vaizdinių kil
mės ir chronologijos klausimus, todėl šiems tyrimams reikšmingi tautosakos ir 
etnografijos duomenys. ugnies ir vandens (arba ugnies vandenyje, arba vandens 
ugnyje) vaizdiniu reiškiamos visos svarbiausios baltų mitologinės vertės: gyvybė 
ir mirtis, šiluma ir šaltis, saulė ir Mėnulis, giedra ir lietus, auksas ir sidabras, ir 
daugelis kitų. ugnis ir vanduo nuolat kartu, papildo vienas kitą ir keičiasi savo 
savybėmis, tarsi demonstruodami, kad šios savybės neįmanomos be abipusio da
lyvavimo. tą patvirtina dievų ir deivių kompetencija, nes ji paprastai apima ir 
ugnies, ir vandens sritis. antai Perkūnas žaibus svaido lyjant lietui; lietuvių pasa
kų kalvis, turintis ir Velino, ir kalvelio bruožų, užsiima žmonių atjauninimu – iš 
pradžių juos numarina degindamas ugnyje, o po to atgaivina įmesdamas į vande
nį; Vaižganto globojami linai prieš tapdami drobe turi būti skandinami vandeny
je ir deginami ugnyje. to reikia, kad linas galėtų atgimti nauju, kokybiškai kitokiu 
pavidalu ir įgytų kultūrinę galią.
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19. Ugnies garbintojai Lietuvoje. 
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archeologinėje perspektyvoje šis dieviškas atributas – ugnis ir vieta, kur ji 
kūrenama, iškyla kaip daugumą kultūrinių transformacijų lemiantis veiksnys, 
laidotuvių ritualo ir mirusiųjų kulto dalis, vienas šventviečių elementų, centrinė 
gyvenamosios patalpos vieta ir vienas iš dominuojančių ornamentikos moty
vų – kryžius.

ugnis geba keisti daiktų kokybę, formą ir/arba pavidalą. Ji lemia, jog moliniai 
puodžiaus ir geležiniai kalvio ruošiniai virsta gaminiais. ugnis dalyvauja ruošiant 
lydymą – naują dirbamos žemės lauką ir formuojant vietą pilkapiui, linus verčiant 
siūlais, o tešlą – duona ir t.t. kulinarinėje kultūroje šiluma sukelia rūgimą – svar
biausią veiksnį gaminant gėrimus – alų, midų, girą, taip pat visų duonos ir pieno 
produktus. tad nekelia nuostabos faktas, jog ūkinė veikla yra persmelkta simbo
linių reikšmių. antai, klodamos ant žemės nurautus linus, moterys dėliojo iš jų 
saulę ir mėnulį; puodų dugnas praeityje dažnai buvo žymimas ugnies – kryžiaus 
arba svastikos – ženklu. Pastarasis, būdamas greičiausiai amatininko žymeniu, 
puikiai dera su senosios mitologijos vaizdiniais. 

ugnis, iš mirusio kūno išlaisvinanti vėlę, šviečianti jai kelyje į kitą pasaulį, su
šildanti ir apvalanti, yra svarbiausia apie Xi a. Lietuvoje vyravusio laidotuvių ri
tualo ir mirusiųjų kulto realija. Šiuo laikotarpiu, kai mirusiųjų deginimo paprotys 
jau gyvavo daugelyje baltų kraštų, kremacija plito ir Žemaitijoje. Žiemgaloje šis 
paprotys pasirodė apie Xiii a.

Mirusiųjų deginimo paprotys ir degintinių kapų įranga įvairuoja priklausomai 
nuo regiono ir tyrinėjamos vietovės. antai, plintant kremacijai tarp žemaičių ir 
kuršių, kurį laiką sudegintų mirusiųjų palaikai buvo laidojami lygiai tokiose pat duo
bėse ir ąžuoliniuose išskobtuose karstuose, kaip tai buvo daryta iki tol. Rytų Lietu
voje degintiniai kapai įrengiami pilkapiuose, neretai kartu su griautiniais žirgų 
kapais. Vidurio Lietuvos kapinynuose gausu kolektyvinių degintinių kapų. Jie 
įrengti didelėse duobėse arba užima keliasdešimt kvadratinių metrų plotą kapi ny
no paviršiuje. Be palaikų, čia randama gausių įkapių, puodų šukių, degėsių ir ang
lių. Šiai tradicijai būdinga aukoti gyvūnus, visų pirma žirgus ir šunis. Laidotuvių 
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20. Mirusiųjų deginimo 
paprotys baltų kraštuose 
iX–Xi a. Pagal 

 Mindaugą Bertašių 

21. Žirgų kapai baltų kraštuose 
Vii–Xi a. Pagal 

 Mindaugą Bertašių

22.  Žalvarinis žirgelis 
 iš kukių (Mažeikių r.) 
 Xi–Xii a. MM
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ritualo metu paaukotų žirgų kapai dažniausiai randami atskiroje kapinyno dalyje. 
kartais yra pagrindo kalbėti apie paaukotus ožius, plėšriuosius paukščius (sakalus 
ar vanagus), kai kuriuos kitus gyvūnus. Vidurio Žemaitijos vietovėse iki X–Xii a. 
buvo paprotys į kapą greta žmogaus arba virš jo dėti žirgo galvą ir kojas. 

Visi archeologų rasti paaukoti žirgai yra apie 4,5–10 metų eržilai, t. y. tinka
miausi darbui ir karo tarnybai. Žirgai į duobes dažnai buvo įstumiami gyvi ir čia 
paaukojami. iš Vulfstano pasakojimo apie prūsus iX a. pabaigoje žinoma, jog tuo 
metu žirgų lenktynės buvo neatsiejama laidotuvių ritualo dalis. Lenktyniaudami 
tarpusavyje, prūsai pasidalindavo mirusiojo turtą. neatmestina, jog aukojami ga
lėjo būti tie patys žirgai, kuriais į laidojimo vietą buvo atvežamas mirusysis. Pa
protys karstą lydėti raitiems palydovams kai kuriose Dzūkijos vietovėse išliko iki 
XX a. antrosios pusės. 

archeologiniai tyrinėjimai suteikia duomenų apie ugnies svarbą ne vien at
liekant laidojimo ritualą. kapinynų teritorijoje randamos ugniavietės, gyvulių 
kaulai ir puodų šukės byloja apie mirusiųjų minėjimo apeigas to meto kapinėse. 
nepaprastai raiškus Rytų Lietuvos pilkapių pavyzdys: pilkapius juosiančios duo
bės ir grioviai pripildyti pelenų, degėsių ir anglių prisotintos žemės. tokioje že
mėje susidarę smėlio tarpsluoksniai rodo, jog laužai su nemažomis pertraukomis 
čia buvo kūrenami ne kartą. 

kalbant apie senąsias šventvietes, skirtas dievams ir deivėms garbinti, ugnis 
taip pat yra vienas iš svarbiausių jų elementų. Xiii–XVi a. istorijos šaltiniai kalba 
apie šventvietėse kurstomą šventąją ugnį ir deginamas aukas. XiX–XX a. užrašyti 
tautosakos tekstai apie būdingas gentinio laikotarpio šventvietes: alkos kalnus 
Žemaitijoje, alkos salas ir laukus Rytų Lietuvoje, alkos balas ir pelkes Vidurio 
Lietuvoje. Padavimuose pasakojama, jog čia buvo kūrenama šventoji ugnis ir degi
namos aukos. nedidelės apimties archeologiniai šventviečių tyrinėjimai neleidžia 
daryti platesnių išvadų, tačiau peršasi mintis, jog deginimas aukas padaro tinka
mas tiems, kam jos yra skiriamos. akivaizdu, jog nei dievams, nei mirusiesiems 
nereikia gyvulio mėsos, tačiau dūmų pavidalu ši auka lengvai juos pasiekia. 
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23. „kunigaikščio“ kapas 
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  iš kn.: Grazyna iwanowska, 
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25. Žalvarinis raitelio 
 pavidalo kabutis 
 iš Didvyčių (Plungės r.). 
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ugnyje yra deginami ir karių aukojami ginklai, papuošalai ar buities reikmenys, 
įskaitant tuos, kurie skandinami ar užkasami žemėje. Didesnių ir mažesnių to kios 
rūšies lobių baltų kraštuose yra žinomas ne vienas. Jų rasta Rupunionyse, kauno r. 
(49 ietigaliai, du kalavijai, kalavijo skersinis, peilis ir žiedas, datuojami X a.), 
ukmergėje (du ietigaliai, kirvis, peilis, žąslai ir pasaginė segė, datuojami apie X a.), 
Dauglaukyje, tauragės r. (dvi balno kilpos, ietigalis, kalavijas, datuojami X–Xi a.; 
neaišku, ar perdegę), Paalksniuose, kelmės r. (du ietigaliai, kirvis, kalavijas, da
tuojami apie Xii a.) ir kitur. 

Štai čia iškylantis klausimas apie ritualams vadovaujančius asmenis yra sudėtin
g as ir vis dar laukiantis specialių tyrinėjimų. Modelis, kai politinė ir religinė val
džia dera viename asmenyje baigiantis ikikrikščioniškajai epochai (apie iX–X a.), 
yra gerai žinomas iš senovės skandinavų kraštų. Gali būti, jog aukštuomenei pri
klausantys vyrai ir moterys, lietuvių archeologams pažįstami iš gausių ir praban
gių įkapių, įskaitant apeiginę ir simbolinę reikšmę turinčius daiktus, tokius kaip 
geriamieji ragai ar ypatingos pjaustytos medinės lazdelės, pasižymėjo ir religine 
kompetencija. antra vertus, šie asmenys, kuriems pavadinti lietuvių kalboje anks
ti, jau baigiantis pirmajam tūkstantmečiui, atsirado žodis kunigas ir atitinkamai 
kunigė, nėra vieninteliai kandidatai užimti senosios religijos dvasininkų vietą. tuo 
neleidžia abejoti nemaža senos kilmės žodžių, tokių kaip lietuvių žynys, maldinin-
kas, burtininkas, latvių burvis, zintenieks, prūsų vaidila ir kiti. antai vaidila yra 
vedinys iš bendro baltams ir slavams vaid- „žinau“. Jis, be abejonės, susijęs su prū
sų waitiāt „kalbėti, sakyti“. Pavyzdžiui, Pamedės žemėje, Prūsijoje, sueigos, per 
kurias buvo atliekami ritualai ir sprendžiami visi svarbiausi gyvenimo klausimai, 
buvo vadinamos vaitjan „pasikalbėjimas; pasitarimas; sueiga“, todėl reikia many
ti, jog vaidila ėjo tokios sueigos pirmininko pareigas. Prie vaidilos, be abejonės, 
dera ir jo tarnai: vaidilutis ir vaidilutė – jam asistuojantis vyras (arba jaunuolis) 
ir moteris (arba mergina).

26. Žalvarinė apyrankė 
 iš sargėnų kapinyno 

(kaunas). X–Xi a. VDkM

27. alkos kalnas 
 Rietavo apylinkėse
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Lietuvių žynį – išmanantį, žinantį žmogų kazimieras Būga laikė lietuvišku 
vaidilos atitikmeniu, kurio sinoniminė forma žiniuonis taip pat gerai žinoma gy
vojoje kalboje. Būrimas yra vienas iš svarbiausių žynių užsiėmimų (plg. Gedimi
no žynį Lizdeiką XVi a. Lietuvos metraščiai taip pat vadina ворожбит). Burti – 
senas lietuvių kalbos žodis, kurio reikšmę bent iš dalies paaiškina giminingas bùrta 
„atpjautas, paprastai keturkampis medžio gabalas; kubiukas su tam tikromis aki
mis šonuose burtams mesti“. sustingęs ir vis dar vartojamas posakis mesti burtus 
seniai reiškia ne vien minėtų medžio gabalėlių – burtų – mėtymą, bet ir dalybas 
burtų keliu apskritai, įskaitant dirbamų laukų dalybas pirmosios žemės reformos 
metu, pievos dalybas tarp kaimo vyrų, atėjusių pjauti šieno. 

kalbant apie tūkstantuosius metus Lietuvoje ir baltų religijos horizontus, ats
kiro dėmesio nusipelno trys šventviečių rūšys: akmenys su plokščiadugniais du
benimis vakaruose, Gojais vadinami miškai ir Šventais vadinami ežerai rytuose.

Prie senųjų žemdirbystės laukų – akmenų krūsnių ir pylimų struktūrų, esan
čių kretingos ir skuodo r., rasti ritinio formos akmenys su plokščiadugniais dube
nimis. Jų naudojimas religiniais tikslais priešistoriniais ir ankstyvaisiais istoriniais 
laikais didesnių abejonių nekelia – apytikslę apatinę chronologinę ribą leidžia 
brėžti X a. data, nustatyta tyrinėjant Padvarių laukus (kretingos r.). apie šios rū
šies šventvietes XVi–XiX a. laikotarpiu byloja žiestų puodų ir dubenėlių šukės, 
rastos prie akmenų atliekant archeologinius tyrinėjimus. 

Lygiai horizontaliai stovinčio akmens dubenyje rinkosi vanduo (rasa, lietus), 
o šalia įgilintose ugniavietėse buvo kūrenama ugnis. Modelis labai primena Per
kūnui pašvęstas šventvietes, kuriose iškyla nepaprastomis savybėmis pasižymin
čio vandens ir šventa laikomos ugnies pora, su žemdirbyste susiję mitologijos 
vaizdiniai, Perkūno ir Žemynos santykių tema. 

Gojais vadinami miškai Lietuvoje dažni, tačiau didžiausią susidomėjimą kelia 
atvejai, kai jų teritorijoje randamos Rytų Lietuvos pilkapių grupės su degintiniais 
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V–Xii a. kapais. Peršasi mintis, jog egzistuoja priežastinis ryšys tarp priešistori
nių laidojimo vietų ir šventų giraičių, kuriose nevalia kirsti medžių ar medžioti. 
tai galėjo lemti vaizdiniai apie kapines kaip ypatingą nuo gyvųjų pasaulio atribo
tą erdvę arba tikėjimai, jog po mirties vėlės kurį laiką dar būna medžiuose, skrai
do paukščių arba bėgioja žvėrių pavidalu.

Šventais vadinami ežerai Rytų Lietuvoje istorijos šaltiniuose minimi nuo 1375 m., 
tai neleidžia abejoti sena šių vietovardžių kilme. archeologams įdomiausia yra 
tiesioginė Šventų ežerų kaimynystė su Rytų Lietuvos pilkapiais ir V–Xii a. deginti
niais kapais: prie salako miškų Švento ežero (Zarasų r.) yra Gailiutiškės pilkapy nas, 
prie Pašaminės Švento ežero (Švenčionių r.) – kretuonių, prie krivasalio Švento 
ežero (ignalinos r.) – siūbiškio, prie Janionių Šventyšiaus ežero (anykščių r.) – to 
paties pavadinimo pilkapiai ir t. t. Šių ežerų sakralumo paslaptis iki šiol neišaiš
kinta. Ją gali lemti ypatinga geografinė padėtis arba ežero gamtinės savybės, vaiz
diniai apie mirusiųjų pasaulį ir ten vedantį kelią.

tai, kas pasakyta apie ugnį aptariant laidotuvių ritualą ir dievų kultą, dauge
liu atvejų galioja ir kalbant apie gyvenamąją erdvę, kur ugniai atvirame židinyje 
ir krosnyje teko ypatingas vaidmuo. nuolat kurstoma židinyje, su namų šeimi
ninkių maldomis vakarais apgobiama pelenais, o rytais žadinama ir prausiama, 
ugnis ne vien dalyvavo gaminant maistą, bet taip pat skleidė šilumą, švietė ir tei
kė namiškiams saugumo jausmą. ugnies deivės Gabijos vardą vyresnės kartos 
moterys kai kuriose Lietuvos vietovėse su pagarba tarė ir baigiantis XX amžiui.

30. Žynio auka. XiX a. vidurio 
rekonstrukcinis piešinys. 

 iš kn.: Kartony archeologicz-
ne…, 1862. VnM

31. Gargždelės akmuo 
 su dubeniu (kretingos r.)

32. kryžinis smeigtukas
 iš čibirikų (Šiaulių r.) 

kapinyno. iX–Xi a. ŽaM
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krosnis nuo seno buvo namų vieta, kur dienas leido karšinami senoliai ir au
ginami vaikai. čia susitiko nerūpestinga vaikystė ir išmintinga senatvė, būsimas 
gyvenimas ir artėjanti mirtis. Prie krosnies pasirodantys žalčiai teikė laimę ir svei
katą, o pakrosnyje rūpestingai saugomi arklio kaukolės kaulai buvo nepaprasta 
apsauga nuo ligų ir nelaimių. apleidžiant namus židinyje ar krosnyje kaip auka 
paliktas puodas su maistu reiškė, jog čia visam laikui išliks ryšys su namus globo
jusiais dievais, šią žemę dirbusių ir šiuose namuose mirusių žmonių vėlėmis. 

ugnies motyvas, saulės ir Perkūno mitologijos temos yra nepaprastai svar
bios kal bant apie baltų ornamentiką, ryšį tarp daikto paskirties ir jo dekoro. apie 
iX–Xii a. apyrankių, plokštinių ir pasaginių segių puošyboje labai ryškus žalčio 
motyvas. iš pirmo žvilgsnio čia mažiau pastebimas geometrinis baltų ornamentas, 
įskaitant ir ugnies ženklą – statų arba 45 laipsnių kampu pasuktą lygiakraštį kry
žių. Šis kryžius išsaugo pamatinę reikšmę ir kartu, be papuošalų dekoro, įgyja 
daugelį kitų raiškos būdų. Būtent kryžiumi arba, tiksliau, kryžkryžiais žaibuoja 
Perkūnas, įspaustas, įrėžtas, ore nupieštas ar išdėliotas kryžiaus ženklas apsaugo 
nuo jo, kryžiumi auga eglių ir pušų šakos, gerojoje namų kertėje yra kryžiuojami 
suolai, tai yra namo rąstų jungimo, siūlų audimo į stuomenį principas ir t. t. 

kryžius, sukryžiavimas arba susikryžiavimas saugo visa, kas šiuo ženklu pa
ženklinta – tai gali būti ir du ietigaliai, sudėti kryžiumi virš X a. sudegintų palaikų 
Rytų Lietuvoje, ir sukryžiuotos mirusiojo rankos žemaičių, žiemgalių ar latgalių 
kapinynuose, kur apie X a. mirusieji dar buvo laidojami nesudeginti. 

teikdamas apsaugą, kryžius gali turėti ir reikšmę krikštyti, kaip sako senosios 
šio žodžio reikšmės – „pradėti ką naujo; pagerinti; pagardinti“. tampa aišku, 
kodėl kepėjos kryžiumi iki šiol ženklina pirmąjį duonos kepalą, kodėl ypatingu 
būdu melsdamos lietaus, moterys kryžiumi žymėdavo upelio vagą, o artojai pir
mąsias vagas lauke ardavo kryžiumi. Šis šiandien nebepraktikuojamas arimo bū
das gerai ži nomas iš archeologinių tyrinėjimų, nes arimo žymės senuosiuose 
laukuose daž nai kryžiuojasi.

santykių tarp X–Xiii a. senosios religijos ir krikščionybės, kurią baltų kraštuo
se skleidė misionieriai ir kurią priėmė krašto valdovai, tyrinėjimai tebėra pradinės 
stadijos. Šis svarbus klausimas ne kartą buvo keliamas minint Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejų, tačiau dažnai paviršutiniškai arba šališkai. siekis parodyti bal
tų religiją tik kaip rekonstruotą skirtingų genčių religinių sistemų jungtį arba re
ligijos bruožų neturintį tikėjimą, yra nekorektiškas bandymas lyginti baltų religi
ją su krikščionybe. Baltų religija yra senosios indoeuropiečių religijos dalis, kuri 
praktikuojama per šimtmečius kito, o kaimyniniai jos arealai savaime tolo vieni 
nuo kitų. nėra abejonių, jog bendri šios religijos pamatai kuriantis Lietuvos vals
tybei didesniu ar mažesniu mastu tapo valstybinės religijos pagrindu. 
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Pirmą kartą Lietuvos vardas paminėtas kvedlinburgo analuose. už tvirtų moterų 
vienuolyno sienų skriptoriume dirbęs kunigas, o gal vienuolė įrašė į juos šiurpą 
keliančias žinias apie 1009 m. pasaulyje siautusius įvykius. Reikia nepatingėti ir 
perskaityti nors ištrauką iš to meto įrašo: „1009 m. staigus ir mūsų laikais neį
prastas potvynis kilo sausio 11 d., antradienį, […] siautėjęs 7 dienas daug kam pa
darė nuostolių. Mirė Paderborno vyskupas Retarijus, jo įpėdiniu tapo Meinverkas. 
Šventasis Brunonas, kuris vadinamas ir Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, 
11aisiais savo vienuolinio gyvenimo metais pagonių buvo nužudytas Rusios ir 
Lietuvos pasienio srityje ir drauge su 18 saviškių kovo 9 d. [jo siela] pasiekė dan
gų. Mirė Merseburgo vyskupas Vibertas, jo įpėdiniu tapo titmaras. Per patį Ver
bų sekmadienį kai kuriose vietovėse ant žmonių rūbų pasirodė kraujo rasa. saulė 
baisios miglos gaubiama stebėtinai pakeitė savo spalvą ir visiems besistebint at
rodė kaip kruvinas ir sumažėjęs rutulys, tuo įvarydama [žmonėms] baimės balan
džio 29 d., penktadienį […]. taip dvi dienas siųsdama grasinimus, tik trečią dieną 
atgavo savo, tiesa, labai silpną šviesą. Pasklido stiprus maras ir daug žmonių mirė. 
[…] karalius [Henrikas ii] didelio skausmo ir pykčio apimtas pakartotinai įžengė 
į Frankoniją ir daugelyje vietovių [jo kariai] padarė nuostolių […]. Daugelyje vie
tovių kilo gaisrai, o viename kaime žmonės net gyvi sudegė. […] Pirmadienį, rug
pjūčio 29 dieną, […] Maince gaisras smarkiai nuniokojo naująją baziliką ir gretu
tinius pastatus, tik senoji bažnyčia išliko [ugnies] nepaliesta. Žiemos metu dažnai 
griaudėjo ir žaibavo.“ karai, nelaimės ir neįprasti gamtos reiškiniai: saulės užte
mimas, žaibai žiemą ir kraujo rasa. Jau ir taip gana baisu, bet kvedlinburgo ana
luose nebuvo pažymėtas to meto krikščionims dar baisesnis įvykis: 1009 m. kali
fas al Hakimas įsakė griauti Viešpaties kapo bažnyčią Jeruzalėje… 

Šiuos įvykius – pranašiškus ženklus – amžininkai stebėjo, registravo ir bandė 
paaiškinti. ką tik aprašyti ženklai ypač didelį nerimą kėlė apie tūkstantuosius me
tus. tūkstantųjų metų pasaulio pabaigos baimė tvyrojo ne vienus metus, ji truko 
laikotarpiu, apimančiu maždaug 975–1033/34 m. XiX a. išpopuliarinta, XX a. su
kritikuota ir tik prieš keletą dešimtmečių iš naujo peržiūrėta ir rimčiau reabili
tuota pasaulio pabaigos baimė tapo nauju domėjimosi objektu. Pastebėta tai, ko 
XiX a. istorikai nematė. 

užuot vaizdavę krikščioniškos europos visuomenę, ištiktą baimės ir paraly
žiaus, istorikai įžvelgė, kad tuo metu ne baimė, bet geresnio pasaulio viltis tapo 
visuomeninio aktyvumo inspiracijos šaltiniu. tokia viltis skatino įsitikinimą, kad 
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pasaulis ne vien sensta ir nesulaikomai prastėja. tokia viltis budino atsakomybės 
jausmą, nes nenumaldomai artėjo Paskutinio teismo diena, kai visiems teks duo
ti ataskaitą už savo gerus ir blogus darbus. 

apie 974 m. gimęs būsimasis šventasis ir kankinys Brunonas augo ir brendo 
kaip tik tokioje padidėjusio eschatologinio jautrumo epochoje. Jis buvo kilęs iš 
kilmingos saksų giminės, todėl kaip daugelis to meto kilmingų jaunuolių buvo 
atiduotas mokytis į Magdeburgo katedros mokyklą. nuo pat Magdeburgo arki
vyskupijos įsteigimo 968 m. joje puoselėta misijų tradicija. Bene gražiausia šios 
tradicijos rožė išsiskleidė Prūsuose kankinio mirtimi žuvusio Prahos vyskupo 
šv. adalbertoVaitiekaus asmenyje († 9970423). Jo kankinystė sukrėtė to meto eu
ropos krikščionis, o jos pasekmės buvo nepaprastai reikšmingos. tik praėjus dve
jiems metams nuo žūties, 999 m. šv. adalbertas buvo kanonizuotas. tais pačiais 
metais Bažnyčios sinodas Romoje nutarė įkurti Gniezno arkivyskupiją. 1000 m. 
įvyko Gniezno suvažiavimas, kuriame, be Lenkijos valdovo Boleslovo, dalyvavo 
ir imperatorius Otonas iii (996–1002), specialiai atvykęs pasimelsti prie šv. adal
berto kapo. ta pačia proga buvo įsteigta Lenkijos bažnytinė provincija, Lenkijos 
valdovo statusas prilygintas kitų krikščioniškų šalių karalių rangui. Boleslovas 
narsusis tapo imperijos bendradarbiu platinant krikščionių tikėjimą ir jam Oto
nas iii suteikė karališkąją teisę nominuoti vyskupus tiek savo valdomose žemėse, 
tiek tose, kurias pavyks paveržti iš pagonių. keliama versija, kad ir Lenkijos var
das (Polonia) yra susijęs su šv. adalberto kankinyste ir ją lydėjusiais įvykiais. Vi
sa tai skatino Lenkijos valdovą rimtai angažuotis vykdyti misijų politiką. savo 
ruožtu žinia apie šv. adalberto kankinystę sustiprino ir paties Brunono ryžtą drą
siai atsiliepti į pašaukimą skelbti evangeliją. 997 m. Brunonas įsijungė į impera
toriaus Otono iii kapelionų gretas, o po metų atsisakė pasaulietiniam dvasininkui 
atsivėrusių karjeros galimybių ir įstojo į Romos Šv. Bonifacijaus ir aleksijaus vie
nuolyną, kuriame kadaise vienuolinį gyvenimo būdą puoselėjo ir šv. adalbertas. 
Manoma, kad kaip tik tuo metu Brunonas bus priėmęs kitą – Bonifacijaus vardą, 
įkvėptas didžiojo Vokietijos apaštalo ir kankinio šv. Bonifacijaus († 754) pavyz
džio. 1000 m. rudenį Brunonas prisijungė prie kamaldulių įkvėpėjo šv. Romualdo 
asketų būrio ir kaip atsiskyrėlis gyveno šalia Romos, vėliau – Ravenos apylinkėse. 
atsiskyrėliškos bendruomenės gyvenimas netrukus subrandino konkrečius arti
mo meilės vaisius: jau 1001–1002 m. sandūroje du šv. Romualdo mokiniai Bene
diktas ir Jonas išvyko į Lenkiją. čia jiems Boleslovas įkūrė eremą, iš kur turėjo 
pradėti evangelizuoti pagonis Pabaltijo slavus liutičius. tokiai veiklai reikėjo gau
ti popiežiaus leidimą, o jį atnešti turėjo Brunonas. Po imperatoriaus Otono iii 
mirties (1002) karaliumi tapo Henrikas ii, jo ir Boleslovo santykiai susikompli
kavo, todėl planuota misija delsė, kol 1003 m. lapkričio 11 d. ištiko nelaimė: tikė
damiesi atsiskyrėlių buveinėje rasti aukso ir sidabro plėšikai šiurpiai nužudė Be
nediktą, Joną, du novicijus lenkus ir virėją. Jie tapo penkiais broliais kankiniais, 
taip ir negavę progos gyvu žodžiu skelbti evangeliją. Šį smūgį šv. Brunonas skau
džiai išgyveno, bet rankų nenuleido. Priešingai, kaip tik tuo metu jis parašė dvi 
šv. adalberto gyvenimo versijas (1004 ir 1008 m.), dar spėjo aprašyti ir penkių 
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brolių kankinystę. Šiuose aprašymuose juntamas Brunono asmeninis nusiteiki
mas ryžtis sekti kristumi, imti pavyzdį iš savo pirmtakų. Gavus popiežiaus leidi
mą skelbti evangeliją pagonims, Magdeburgo arkivyskupas taginonas Brunoną 
1004 m. įšventino misijų arkivyskupu. Dabar jis jau turėjo viską, ko reikėjo pa
grindiniam troškimui įgyvendinti. 

Pirmiausia Brunonas išvyko evangelizuoti tuo metu Rytų Vengrijoje dar gy
venusių pagonių. 1008 m. jis atvyko į Rusios valdovo Vladimiro dvarą. Vladimi
ras bandė jį atkalbėti nuo kelionės pas „žiauriausius pagonis“ pečenegus, bet Bru
nono jis nesustabdė. Pasiekęs pečenegų žemę, patyręs rimtų pavojų savo gyvybei, 
jis vis dėlto pakrikštijo apie tris dešimtis pagonių ir pažadėjo pasirūpinti taika tarp 
pečenegų ir kijeve įsikūrusių skandinavų variagų. atlikęs šią misiją, jis išvyko į 
Lenkijos valdovo Boleslovo dvarą. atėjo metas paskutinei šv. Brunono misijai. 

X a. vadinamas didžiųjų misijų amžiumi. krikščionybės plėtrai jis buvo nepa
pras tai sėkmingas. krikščionybė galutinai įsitvirtino čekų žemėse, jai ėmė atsiverti 
skandinavijos kraštai, krikščioniškos tapo Lenkija ir Vengrija. Šios dvi šalys davė 
pagrindą naujam Vidurio europos arba tiesiog naujosios europos regionui. Be
veik tuo pat metu ir Rusios valdovas priėmė krikščionybę (988–989). tik kitaip 
nei Lenkijos valdovas Boleslovas narsusis ar Vengrijos šv. steponas, jis pasirinko 
ne Romą, bet konstantinopolį. Rusiai tapus stačiatikiška ėmė kristalizuotis Rytų 
europos regionas. krikščionybės priėmimas buvo vienas svarbiausių veiksnių, 
skatinusių formuotis stabilias valstybines struktūras. tais laikais naujų valstybių 
valdovų noras plėsti savo valdas anapus tiesiogiai jų valdžioje buvusio domeno 
buvo savaime suprantamas dalykas. tokie valdovai kaip šv. steponas ar Boleslo
vas narsusis buvo aktyvūs krikščioniškosios civilizacijos šalininkai. todėl, plės
dami savo valdas, jie plėtė ir krikščioniškąjį pasaulį pagoniškojo pasaulio sąskaita. 
toks darbas ne visada ir ne visur buvo lengvas, bet turimas civilizacinis pranašu
mas jiems suteikė aiškiai geresnes pozicijas, palyginti su tikrais ar įsivaizduojamais 
pagonybės išpažinėjais, nes šie nesukūrė valstybiškai organizuotų visuomenių, 
neiškėlė stiprių valdovų ir buvo savotiškai pasmerkti pralaimėti. kalbant apie pa
skutinę šv. Brunono misiją kaip tik ir reikia turėti omenyje, kad krikščionybės 
skelbimas grėsė pasaulėžiūriniais ir geopolitiniais pokyčiais žemėse, kurias savo 
žodžiu pasiekdavo misionieriai. Boleslovas narsusis buvo pasišovęs remti šv. Bru
nono misijas, Vladimiras taip pat joms nebuvo abejingas. apie juos abu Brunonas 
atsiliepė labai palankiai. 

Lietuvos tūkstantmečio proga vis populiaresnė tampa šv. Brunono tematika. 
Šv. Brunonas imtas laikyti pirmuoju Lietuvos misionieriumi, savotišku Lietuvos 
kolumbu. Pasakojama, kad jis pakrikštijo Lietuvos „karalių“ netimerą. Girdint 
ar skaitant tokius teiginius visada reikia turėti omenyje jų metaforiškumą. Įsigi
linus į to meto šaltinius, jų atsiradimo ir funkcionavimo kontekstą susidėlioja ne 
toks vienpusis vaizdas. Vargu ar įmanoma pateikti pačią teisingiausią įvykių ver
siją. susipažinus su įvairių šalių istorikų darbais reikia susitaikyti ir sutikti, kad 
esama skirtingų interpretacijų ar interpretatorių stovyklų. čia pateikiama rekons
trukcija, kuri, mūsų požiūriu, yra labiausiai tikėtina. 

7. Geležies amžiaus lietuvis. 
XiX a. vidurio rekonstruk
cinis piešinys. 

 iš kn.: Kartony archeologicz-
ne…, 1862. VnM

7



41

skurdžiame Lietuvos viduramžių rašytinių šaltinių kontekste žinios apie 
šv. Brunono pas kutinę misiją neįprastai gausios. apie šv. Brunono mirtį pranešė 
sak0s (Viper to pasakojimas), akvitanijos (ademaro Šabaniečio kronika) ir itali
jos (šv. Petro Damianio rašytas „Šv. Romualdo gyvenimas“) šaltiniai. neabejoti
nai patikimi saksų šaltiniai pateikia vertingas (vien ko vertas Lietuvos vardas kved
linburgo analuose!), bet labai sausas žinias, iš kurių tik labai trafaretiškai galima 
rekonstruoti kanki nystės dramą. Visi kiti šaltiniai pasakoja išsamiau, bet painiau 
ir pateikia ne visai tikslias žinias. antra vertus, jų liudijimų negalima ignoruoti, 
nes jų autorius pasiekė žinios iš gana patikimų informacijos šaltinių. Mūsų įsiti
kinimu, norint adek vačiai interpretuoti ir šiuos, ir kitus praeities šaltinius būtina 
stengtis suprasti jų parašymo tikslą. Žiūrint šiuo aspektu išryškėja tam tikros de
talės, rodančios, kad saksų grupės šaltiniams didžiausią įtaką padarė Lenkijos val
dovo dvaro pateikta informacija, o štai ademaro Šabaniečio ir Petro Damianio 
tekstuose esama tokių detalių, kurių kilmę reikėtų aiškinti kijevo dvaro įtaka. Šių 
šaltinių sugretinimas tokiu aspektu atskleidžia tiek Lenkijos, tiek Rusios valdan
čiųjų sluoksnių suinteresuotumą turėti naudos iš paskutinės šv. Brunono misijos. 
Šv. Brunono pasirodymas jautrioje zonoje, potencialios ir Lenkijos, ir Rusios įtakos 
srityje, buvo ne kasdienis įvykis, jo pasekmes buvo sunku iš anksto numatyti. Mi
sija galėjo pasisukti arba nepasisukti Lenkijos ar Rusios valdovų pageidaujama 
kryptimi. nepageidaujama kryptis galėjo tapti išganymu tam kunigaikščiui, kurį 
šv. Brunonas pakrikštijo. 

Petras Damianis vaizdingai aprašo kankinystės dramą. Pradėjęs kelionę nuo 
pasienio su prūsais Brunonas galiausiai pasiekė tam tikros srities valdovą, kurio 
akivaizdon stojo apsirengęs prastais drabužiais ir basas. toks vaizdas (ir dar žiemą!) 
vertė valdovą manyti, kad pas jį bus atvykęs paprastas išmaldos kaulytojas. Bru
nonas greit susiorientavo, kad tokiems pagonims plika akimi matomas spindesys 
padarys didesnį įspūdį, netrukus apsirengė prašmatniais arkivyskupo rūbais ir 
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valdovui tapo akivaizdu, kad pas jį atvyko ypatingas svečias. norėdamas įsitikin
ti Brunono skelbiamo mokymo tikrumu, valdovas pasiūlė išbandyti Brunoną 
ugnimi: „ir jei [tu] nors kiek apdegsi, [mes] tave visiškai toms ugnims suryti ati
duosime, o jei, kas neįtikėtina, sveikas išliksi, [tada] visi mes tavo Dievu be jokių 
sunkumų įtikėsime.“ Brunonui įžengus į šnypščiančią ugnį įvyko stebuklas – lieps
nos jo nepalietė ir jis išliko sveikas. „tada karalius ir kiti, kurie šitame reginyje 
dalyvavo, būriais prie švento vyro kojų puola, ašarodami prašo atleidimo [ir] pri
mygtiniausiai maldauja būti pakrikštyti.“ Pasak Petro Damianio, daugybė žmonių 
buvo pakrikštyta, o pats valdovas pasidarė toks uolus naujojo tikėjimo šalininkas, 
kad myriop nuteisė krikštytis nepanorusį brolį. tačiau misija, kuri neišvengiamai 
sukėlė įtampą tenykštėje bendruomenėje, brutaliu būdu buvo nutraukta: Bruno
nas buvo nukirsdintas, kai apsilankė pas kitą pakrikštyto valdovo brolį. titmaro 
kronikoje, kvedlinburgo analuose ir Viperto pasakojime matyti dar didesnių žu
dynių vaizdai – anot jų, buvo nužudyti ir šv. Brunono palydovai. kad ir kiek su
literatūrintas Petro Damianio pasakojimas apie pakrikštyto valdovo skausmą ir 
jo pastangas bausti nusikaltimo kaltininkus, padariniai buvo nebeatšaukiami – 
misijos galva žuvo. tai įvyko 1009 m. kovo 9 d. Dramos aprašymą Petras Damia
nis baigia žinia apie bažnyčią, pastatytą kankinio kūno palaidojimo vietoje. Viper
tas kalba apie toje vietoje pastatytą vienuolyną. tai paskutinės konkrečios žinios, 
po kurių stojo mirtina tyla. 

Žinoma, šių vaizdingų pasakojimų nederėtų laikyti reportažu iš įvykio vietos. 
Vis dėlto pro pasakojimo bendrąsias vietas matyti ką tik pakrikštyto valdovo pa
stangos iš naujo organizuoti savo valdžią, burti naują krikščionių bendruomenę. 
einant tokiu keliu buvo įmanoma savo valdžią legalizuoti ir kitų, jau krikščioni
mis tapusių valdovų akyse. Vis dėlto kaip Brunono žemiškasis gyvenimas baigėsi 
kankinio mirtimi, taip ir naujai pakrikštyto valdovo pastangoms užimti vietą po 
saule nebuvo lemta realizuotis. Jam nusišypsojo trumpa laimė sutikti tokį misio
nierių, kuris nors ir buvo remiamas Boleslovo ar Vladimiro, bet nebuvo nei jų agen
tas, nei jų politinės valios vykdytojas. Šv. Brunonas save laikė pirmiausia šv. Pet ro 
tarnu ir krikšto malonę suteikė neužmesdamas politinės priklausomybės pančių. 
su Brunono mirtimi nutrūkęs žinių apie šį kraštą ir valdovą srautas kaip tik ir ro
do, kad istorijos arenoje buvo tik pasirodyta, bet neišsilaikyta. Bet kas gi buvo tas 
valdovas, kaip būtų galima jį apibūdinti? 

Viperto pasakojime Brunono pakrikštytas valdovas vadinamas netimeru. Pet
ras Damianis tą valdovą vadina „rusų karaliumi“. tad turime „rusų karalių“ neti
merą, bet jis nelabai dera su pastaraisiais dešimtmečiais mūsų istorinėje raštijoje 
įtvirtintu baltišku ar net lietuvišku netimero įvaizdžiu. situacija delikati, bet ne 
beviltiška. atsižvelgiant į tai, kad tuo metu rusais vadinti Rytų europos lygumų 
platybėse įsikūrę skandinavai, galima manyti, kad mūsų netimeras buvo vienas 
iš nepriklausomų vikingų valdovų, įsikūrusių netoli nuo Baltijos jūros, bet gana 
atokiai nuo pagrindinių besikuriančios Rusios centrų. Jo atitikmenimis galėtų bū
ti dar X a. pabaigoje turovą ar Polocką valdę konungai turijus ar Rogvolodas. 
Jiems nepasisekė ta prasme, kad jie buvo įsikūrę pernelyg strategiškai svarbiuose 10
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centruose, ir juos pakankamai greitai galėjo likviduoti aplink Riuriko dinastiją 
susibūręs valdžios elitas. netimeras buvo įsikūręs periferijoje, pasienyje tarp Ru
sios ir Lietuvos, čia nebuvo nei „tikroji“ Lietuva, nei Rusios valda. taigi netimeras 
valdė „niekieno žemę“. Jis buvo valdovas, netelpantis į šiuo metu žinomų valstybių 
praeities veikėjų nomenklatūrą. tad šiuo atveju kyla natūralus klausimas, o kaip 
Lietuva susijusi su ką tik aprašytais įvykiais. neabejotinas ryšys – pats Lietuvos 
vardo paminėjimas. Faktas, kad, pradėjęs nuo Prūsų, šv. Brunonas perėjo dalį Lie
tuvos ir sėkmingai pasiekė pasienio sritį, nuo kurios prasidėjo Rusios valdos, mū
sų nuomone, visai pagrįstai leidžia šį misionierių laikyti Lietuvos apaštalu. Reikia 
pabrėžti, kad šv. Brunonas kverfurtietis pasiekė toliausiai lotyniškosios europos 
rytuose buvusį potencialiai katalikišką kraštą, o Lietuva ir šiomis dienomis bent 
nominaliai yra toliausias į europos rytus katalikiškas kraštas. Metaforiškai kal
bant, galima teigti, kad šv. Brunono kverfurtiečio pasėta evangelijos sėkla nenu
ėjo perniek. 

tiek Petro Damianio, tiek Viperto pateikiamos žinios apie kankinio kapo vie
toje pastatytą bažnyčią ar vienuolyną liudija, kad šv. Brunono kverfurtiečio pa
skutinės misijos įžiebta krikščionių bendruomenė dar kurį laiką gyvavo ir po jo 
mirties. Vis dėlto ji išnyko ir jos pėdsakai vis dar nerasti… tradicijos nutrūkimas 
akivaizdus ir Brunonas turėjo būti iš naujo atrastas. Įdomi detalė. Pirmasis žmo
gus, apsilankęs Lietuvoje ir neabejotinai žinojęs apie šv. Brunoną kverfurtietį, 
buvo Jogailos ir Vytauto laikų čekų misionierius Jeronimas Prahiškis. kadaise jis 
perrašė ir suredagavo Petro Damianio rašytą „Šv. Romualdo gyvenimą“, kuriame 
esti žinių ir apie mūsų herojų. kitas puikus paminklas šv. Brunonui yra XVii a. 
Pažaislio kamaldulių vienuolyno freskos, vaizduojančios šventojo išbandymo 
ugnimi stebuklą. Pastaraisiais dešimtmečiais mūsų kultūrinėje atmintyje įvykęs 
šv. Brunono asmenybės aktualizavimas yra menka, bet nuoširdi padėka vienam 
žaviausių viduramžių europos misionierių.

10. smeigtukų rozetinės 
 ir kryžinės galvutės 
 iš Pavirvytės kapinyno
 (akmenės r.) rodo baltų 

pasaulį supančios krikščio
niškos kultūros įtaką. Xi a.

11. Netimero krikštas. 
 Petro Repšio medalio 

aversas ir reversas, 2001 m.
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Valstybingumo pradai

1219 m. lietuvių žemių kunigaikščių taikos sutartis su Voluinės kunigaikštiene, 
globojusia du mažamečius sūnus Danilą ir Vasilką, atskleidžia kolektyvinę gana 
hierarchizuotos diduomenės valdžią Lietuvoje. Penki vyriausieji Lietuvos žemės 
kunigaikščiai iš dviejų ar trijų giminių (Živinbudas, broliai Daujotas su Viligaila 
ir broliai Dausprungas su Mindaugu) atstovavo aukščiausiajai lietuvių valdžiai ir 
buvo palaikomi vadinamųjų žemesniųjų kunigaikščių, sutartyje išvardytų, galima 
manyti, pagal turimą hierarchinę įtaką: žemaičių, Ruškaičių iš upytės žemės, Bule
vičių (Bulionių) iš Šiaulių žemės ir Deltuvos žemės kunigaikščių. Ši lietuvių kuni
gaikščių grupė jau mokėjo susitarti ir dėl vidaus, ir dėl išorės rūpesčių. Didžiausią 
autoritetą (buvo tarsi pirmas tarp lygiųjų) turėjo Živinbudas, nes 1219 m. sutar
ties dalyviai pagarbiai jam pirmajam leido patvirtinti taiką ir prisiekti. kolektyvinė 
kunigaikščių valdžia, turinti autoritetingą vadą, dar nebuvo numačiusi monarcho 
pozicijos, bet jau buvo matyti, kad lietuvių žemės, kaip ir jų diduomenė, jau pa
siekė vienybę ir integralumą, tad didžiojo kunigaikščio valdžia jau buvo aiškius 
kontūrus įgyjantis šansas vienam iš jų. Juo pasinaudojo Mindaugas, vienas iš su
tarties dalyvių, vyriausiųjų kunigaikščių.

Pirmieji diduomenės atstovai iki tol jau buvo įveikę turtėjimo, socialinės di
ferenciacijos etapus, visokeriopai atsiskyrę nuo prastesnės kilmės, bet jiems pa
klūstančių gentainių, patys valdė atskiras lietuvių etnines žemes. 1219 m. sutarties 
kunigaikščiai aukščiausią padėtį visuomenėje paveldėjo, o ne užtarnavo ar patys 
pasiekė. Jų vieta hierarchijoje ir visuomenėje buvo garantuota kilmės, karinės 
jėgos (kariaunos), turimos žemės ir sukaupto turto kiekio. Be to, nemažai kuni
gaikščių tarpusavyje giminiavosi. Lietuvių diduomenę vis lengviau vienijo bendri 
interesai: plėšikiški grobiamieji žygiai ne lietuvių kaimynų žemėse, svarbių pre
kybinių kelių ir prekių judėjimo kontrolė (Dauguvos upė ir Rusios žemės), didė
janti krikščioniškų vokiškų kolonijų grėsmė. 

kolektyvinis Lietuvos žemių valdymas ėmė griūti nuo tada, kai Mindaugas ta
po giminės senjoru ir saulės (Šiaulių) mūšyje 1236 m. rugsėjo 22 d. buvo sutriuš
kin  ta kalavijuočių ordino ir krikščionių piligrimų kariuomenė. Po vyresniojo bro
lio Dausprungo mirties maždaug Xiii a. ketvirtojo dešimtmečio viduryje Lie tu  vos 
žemės dalis atiteko jo nepilnamečiams sūnums tautvilui ir Gedvydui ir duk teriai. 
kol Dausprungaičiai augo (apie 1235–1248 m.), Mindaugas Lietuvos žemė je val
dė vienas ir išvystė energingą karinę ir politinę veiklą už krašto ribų. išnaudo da
mos gerus santykius su HaličoVoluinės kunigaikščiu Danilu Romanovičiumi, 
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iš plėšikiškų žygių lenkų ar Danilui priešiškose rusų žemėse turtėjo lietuvių ka
riaunos, taip pat ir Mindaugas. Vyriausiasis Lietuvos žemės kunigaikštis ėmė už
valdyti jotvingius, pirmiausia Šiaurinę sūduvą, kartu ir skalvą su nadruva, o žymų 
amatų ir tarptautinės prekybos centrą naugarduką su kitais nemuno aukštupio 
kairiakrančių intakų rusiškais miestais – Gardinu, Valkavisku, slanimu, Zditovu – 
karine jėga savo valdžiai pajungė 1241–1244 m. nusistovėjo glaudūs asmeniniai 
jo ryšiai su žemaičių kunigaikščiais Gerdvilu (?) ir Vykintu. Mindaugo kariuome
nės žygio maršrutas į kuršių pilį embūtę 1244 m. pabaigoje–1245 m. pradžioje 
ėjo per Žemaitiją. Šiuos politinius siekius kurše Lietuvos kunigaikštis gal net de
rino slaptais susitarimais su Pamario kunigaikščiu sventopelku, rėmusiu prūsų su
kilimą prieš Vokiečių ordiną. Galimi trumpalaikiai kontaktai su Pamario kuni
gaikščiu apibūdina stiprėjančio Lietuvos kunigaikščio interesų ir veiklos mastą už 
krašto sienų. augantis Mindaugo autoritetas, įtaka ir jėga jo valdžią įtvirtino ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose lietuvių etninėse žemėse. sena tradicija, kuri pastebima 
Xiii a. pirmųjų dešimtmečių istorijos šaltiniuose, ir iš dalies jau asmeniškai Min
daugo diktuojamos sąlygos iš kitų kunigaikščių reikalavo paklusnumo vyriausia
jam Lietuvos žemės kunigaikščiui.

Dievai ne visada buvo palankūs savo išrinktajam Mindaugui. Jis neišvarė iš 
kuršo po saulės katastrofos popiežiaus pastangomis atgaivinto Livonijos ordino, 
prūsus paliko kovoti vienus. Lietuvos kunigaikščio galimybes įsitvirtinti Jotuvoje 
1246–1248 m. rimtai suvaržė HaličoVoluinės, Mazovijos ir kujavų kunigaikščių 
ekspansija tame krašte. naugarduko užvaldymas tiesiogiai palietė HaličoVolui
nės kunigaikščių interesus. Į monarchiją pereinančiai Mindaugo vienvaldystei 
pavojingų varžovų atsirado ir visai šalia – tarp giminaičių. Juos palaikė galin ga
sis HaličoVoluinės valdovas Danilas. Pilnametystės sulaukusių Dausprungai čių 
netenkino turima padėtis jiems priklausančiose valdose. Jie nebeklausė dėdės ir 
siekė atgauti jų kilmei tinkamą padėtį Lietuvoje: tarp Lietuvos žemės kunigaikš
čių subrendo barnis. nėra paprasta atskleisti barnio dalyvių elgesio motyvus, bet 
tolimesnių įvykių eiga liudija, kad Mindaugas ryžosi karine jėga įtvirtinti savo 
valdžią visoje Lietuvoje ir kad jam trukdė brolėnai tautvilas ir Gedvydas su kitu 
jų dėde – žemaičių kunigaikščiu Vykintu. ne mažiau grėsminga tapo brolėnų 
svainystė su Danilu. siekdamas tam tikros naudos sau, vienu metu Mindaugas 
gal ir pritarė Dausprungaitės ištekinimui į Haličą, bet negalėjo nenumatyti, kad 
jo varžovų svainis, kilus konfliktui dėl valdžios, pirmiausia padėtų savo naujie
siems giminaičiams.

Mindaugui kėlė pavojų daugiau ar mažiau savarankiški aukštos kilmės kuni
gaikščiai ir didikai. Jis ir jo vasalai dėl naudojamo spaudimo ar net prievartos 
įtvirtinant savo valdžią visoje Lietuvoje sulaukdavo pasipriešinimo. konfliktai pa
suko ypač pavojingu keliu, kai valdžios priešai į pagalbą pradėjo kviestis Livonijos 
ordino brolius. Rygoje Mindaugas buvo laikomas nuožmiu krikščionių priešu. 
Maždaug 1246 m. kilo diduomenės kova Šiaurės Lietuvoje (tarp upytės ir nalšios 
žemių). ten su Mindaugo seserėnu Lengveniu susivaidijo broliai Dučius, Gineika 
ir Milgerynas, vėliau jie nesunkiai gavo Livonijos brolių paramą. 

14

14. nežinomas XVii a. 
 dailininkas. Lietuvos 

vyskupas palaimintasis 
Vitas. Misijoms Lietuvoje 
1253 m. įšventintas lenkų 
dominikonas iš krokuvos 
konvento. LDM



47

Lietuvos kunigaikštis Mindaugas pirmas pradėjo atvirą karą dėl aukščiausios 
valdžios lietuvių žemėse. 1248 m. jis pasiuntė tautvilą, Gedvydą ir jų dėdę Vykin tą 
kariauti į Rusią prie smolensko. Pats Lietuvoje užvaldė jų žemes, kiemus, pilis – 
visą kilnojamąją ir nekilnojamąją nuosavybę, išsiuntė savo karius, kad nužudytų 
brolėnus ir jų dėdę. tie išsigelbėjo pas svainį HaličoVoluinės kunigaikštį Danilą. 
Danilas atmetė Mindaugo prašymą negloboti Dausprungaičių ir kartu su Vykin
tu subūrė stiprias jungtines pajėgas karui su Lietuva. su Vykinto ir tautvilo ka
riaunomis prieš Mindaugą pakilo Šiaurės vakarų Žemaitija, jotvingiai. Dalies šių 
pajėgų kovingumą skatino Vykinto atgabentos gausios Danilo dovanos. Pats ru
sėnas savo kariuomenei įsakė pulti Mindaugo valdomą naugarduką su slanimu, 
Valkavisku, Zditovu. netrukus tautvilo vadovaujami, kumanų kariais sustiprin
ti rusėnai jau puolė Lietuvoje. sąjungininkai įkalbėjo Livonijos ordino brolius pa
dėti tautvilui. Šis, kaip koalicinių jėgų palaikomas kandidatas į Lietuvos sostą, iš 
vyskupo Mikalojaus 1250 m. Rygoje priėmė krikštą ir tapo vyskupo lenininku. 
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Livonijos ordino magistras andrius Štirietis širdyje neturėjo būti patenkintas 
vysku po ir tautvilo sandėriu, nes visa karo su Mindaugu našta užgulė ordiną, be 
viso to, broliai nenoriai priėmė Danilo tarpininką Vykintą, kaip sako HaličoVolui
nės metraštis, „tik dėl tavęs (Danilo – A. D.) sudarysime taiką su Vykintu“, nes 
spėjama, kad Vykintas buvo saulės mūšio nugalėtojų žemaičių karių vadas.

Mindaugo valdžiai iškilo pavojus. Reikia manyti, kad jis paklaũsė krikščiony
bei palankių lietuvių didikų grupuotės patarimų taikytis su Ryga ir krikštytis. 
Meistriškai pasinaudodamas Livonijos vyresnybėje tvyrojusia įtampa, dėl visų jam 
svarbių reikalų 1250 m. antrojoje pusėje Mindaugas pasikvietė į svečius ordino 
magistrą andrių Štirietį ir su juo susitarė. Buvo susiderėta dėl abiem pusėms svar
biausių dalykų. Mindaugas sutiko krikštytis ir magistrui tarpininkaujant iš Šven
tojo tėvo gauti karaliaus vainiką, kaip garbingą aukščiausios valdžios Lietuvoje 
ženklą. Lietuvos kunigaikštis ordinui pažadėjo atsilyginti karališku palankumu 
bei dėmesiu ir padovanoti žemių.

1251 m. pirmojoje pusėje Mindaugas pasikrikštijo su jam pavaldžiais pagoni
mis lietuviais, išsiuntė savo pasiuntinį Parbų iš neries kartu su ordino pasiunti
niais pas popiežių inocentą iV. serija bulių 1251 m. liepos 15–17 d. Šventasis tėvas 
pritarė visiems Mindaugo prašymams. naujakrikšto valdomas kraštas ir turtai 
buvo paversti Šv. Petro sosto lenu, t. y. popiežių nuosavybe, ir jį valdyti teisę gavo 
Mindaugas su šeima (žmona ir vaikais). kita liepos 17 d. bule inocentas iV Lie
tuvos lenui suteikė karalystės statusą ir kulmo vyskupą Heidenreichą įpareigojo 
jos karaliumi vainikuoti Mindaugą. tam pačiam vyskupui inocentas iV nurodė 
paskirti Lietuvos vyskupą ir įpareigoti Mindaugą skirti žemės vyskupo katedros 
bažnyčios statybai. Bulėse kulmo ir visiems Livonijos vyskupams buvo primena
ma, kad jie netrukdytų Mindaugui su Dievo šlovės parama „išplėšti“ žemes iš ap
linkinių pagonių rankų ir prijungti prie Lietuvos, apaštalų sosto leno. taip Lie
tuvos būsimasis karalius Mindaugas įstojo į kristaus tikėjimo platintojų gretas ir 
galėjo tapti konkurentu vokiečių krikščioniškajai misijai Baltijos pagonių kraš
tuose. Lietuva oficialiai virto krikščioniška europos valstybe.

tačiau karūnavimas, vyskupo skyrimas ir katedros statyba buvo atidėti ke
leriems metams. Mindaugo priešų stovykla dar tęsė kovą. turėdamas tik Rygos 
vysku po paramą, krikščionis tautvilas spruko pas dėdę Vykintą į Žemaitiją, kur 
telkėsi Mindaugo priešai: Vykinto žemaičiai, jotvingiai ir Danilo kariai su kuma
nais. abi stovyklos 1252 m. dar kariavo, bet Mindaugas, remiamas Livonijos or
dino brolių pajėgų, laimėjo. tautvilas su Gedvydu pasitraukė pas svainį Danilą 
į Haličą, Vykintas žuvo, priešišką Šiaurės vakarų Žemaitijos diduomenę Min 
dau gas papirko gausiomis dovanomis. Jotvingiai pasitraukė su tautvilu ir Mindau
gui nepasidavė.

HaličoVoluinės kunigaikščiui Danilui teko atsisakyti plano pašalinti Mindau
gą iš Lietuvos sosto. Vargu ar šiuo atveju galima kelti versiją apie Šventojo tėvo 
įsikišimą, su kuriuo jis derėjosi dėl bažnytinės unijos. Danilas sulaukė popiežiaus 
palaikymo, kai 1246 m., gelbėdamasis nuo totorių grėsmės, pažadėjo savo krašto 
stačiatikių bažnyčią padaryti pavaldžią Šv. Petro sostui. Danilas 1252 m. atmetė 

16

16. Mindaugo žemės valda 
(domenas) Xiii a. viduryje

17. adomas Varnas. 
 Mindaugo karūnavimas.  

1952–1953 m. nekaltojo 
Prasidėjimo Švč. Mergelės 
Marijos vargdienių seserų 
kongregacijos vienuolynas 
Putname, JaV



49

Mindaugo pasiūlymą susitaikyti ir susigiminiuoti. nuo Lietuvos reikalų jis tolo 
dėl kitų priežasčių. 1253 m. vasarą kartu su Vengrijos karaliumi ir lenkų kuni
gaikščiais įsivėlė į kovą dėl austrijos hercogystės įpėdinystės, artėjo į pabaigą de
rybos su popiežiumi dėl unijos tarp HaličoVoluinės ir Romos bažnyčių, o ją įtvir
tinti turėjo Danilui siūloma karaliaus karūna. Danilas neskubėjo vainikuotis, nes 
iš popiežiaus pageidavo, kad padėtų gintis nuo totorių, kurie jo valdžiai neabejo
tinai kėlė didesnę grėsmę nei Mindaugo Lietuva.

tuo tarpu Mindaugas įtvirtino savo valdžią visoje Lietuvoje ir surengė karū
navimo iškilmes 1253 m. liepos 6 d. Jį su žmona Morta kulmo vyskupas Heiden
reichas vainikavo Rygos amatininkų pagamintais karalių vainikais, juos atgabeno 
Livonijos ordino magistras andrius Štirietis. Veiksmas vyko šiandien dar neži
nomoje Lietuvos vietovėje, manoma, kurioje nors Mindaugo pilyje. nėra jokių 
patikimų duomenų, kad tai vyko Vilniuje ir čia pastatytoje mūrinėje katedroje ar 
labai vėlyvų istorijos šaltinių nurodomame naugarduke. karūnavimo proga ka
ralius dosniai atsilygino savo draugams Livonijoje. Ordinui buvo užrašyta dalis 
Pietų Žemaitijos ir Dainavos (jotvingių) žemių, nadruva, Rygos miestiečiams ir 
pirkliams ketinta suteikti laisvos prekybos Lietuvoje privilegija. tuo metu ka ralius 
Mindaugas dėjo pastangas įkurti krikščionišką Lietuvos vyskupiją, turinčią sava
rankišką vyskupą. kandidatu pasirinko Livonijos ordino kunigą kristijo ną, kuris 
karalių ruošė krikštui ir, reikia manyti, pakrikštijo. Po metų kristijonas buvo kon
sekruotas Lietuvos vyskupijos ganytoju ir davė ištikimybės priesaiką popiežiui, 
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nors Rygos arkivyskupas albertas sverberis ketino naująją vyskupiją pajungti 
Rygos bažnyčiai – net pats buvo priėmęs vyskupo kristijono ištikimybės priesai
ką. Žemių vyskupui karalius padovanojo Žemaitijoje.

europos Rytuose 1253 m. atsirado krikščioniška Lietuvos karalystė. Vėlų ru
denį popiežiaus atsiųsta karūna rusėnų karaliumi Drohičine vainikavosi Haličo
Voluinės kunigaikštis Danilas. Lenkų kunigaikščiai jam pažadėjo pagalbą prieš 
totorius, todėl rusėnas ryžosi paklusti popiežiaus valdžiai su visa savo bažnyčia. 
inocentas iV gyvenimo pabaigoje turėjo džiaugtis: Rytų ir Vidurio europoje vie
toj nuožmių pagonių žemių atsirado krikščioniškos karalystės arba vienuolių ka
rių ordino valdomi kraštai, atskalūnai stačiatikiai jau buvo radę kelią pas motiną 
Romos Bažnyčią, Romos karaliaus ir imperatoriaus įtaka apribota, pagaliau krikš
čionys bendromis pastangomis jau galėjo atlaikyti grėsmingus totorius. taip klos
tantis europos politinei konjunktūrai, Mindaugas ir Danilas 1254 m. susitaikė. 
Daugiau nuolaidų padarė Lietuva. Mindaugas perdavė Danilo sūnui Romanui 
svarbiausią nemuno aukštupio intakų rusėniškų žemių miestą naugarduką, bet 
pats liko visos teritorijos suverenu. Jis išsiuntė sūnų Vaišelgą pas Danilą į Chol
mą. Pagrįsta yra nuomonė, kad Mindaugaitis tapo įkaitu. Be to, ištekino dukterį 
už kito Danilo sūnaus – Švarno. karaliui Mindaugui teko sutikti su dar viena tai
kos sąlyga – pripažinti tautvilą Polocko, Lietuvos įtakon patenkančio miesto prie 
Dauguvos prekybos kelio, kunigaikščiu. Šiuo atveju galima nurodyti, kad keliant 
sąlygas kuluaruose veikė Rygos arkivyskupas albertas sverberis ir net paisyta pla
tesnių nei galėjo diktuoti Livonijos ordinas interesų – viso Vokiečių ordino. Min
daugo draugas andrius Štirietis, kai kilo nepasitenkinimas tarp ordino brolių, jau 
buvo netekęs pareigų, todėl karalius prarado savo politikos įrankį Livonijoje ir 
neatlaikė spaudimo.

18. sidabrinė apyrankė 
 iš skaudvilės lobio 

(tauragės r.). 
 Xii–Xiii a. čDM

19. naugarduko vaizdas. 
 XX a. pradžios nuotrauka. 

LVia

20. sidabrinė apyrankė 
 iš Šančių lobio (kaunas). 

Xii–Xiii a. čDM
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Įsispraudusios tarp dviejų karalių valdų ir neįtikėtinai sustiprėjusio Vokiečių 
ordino šiame Rytų europos krašte liko dvi paskutinės pagoniškos salos – Jotuva 
(arba Dainava) ir Žemaitija. Vokiečių ordinas siekė įsitvirtinti didžiumoje Jotu
vos žemių. 1254 m. rudenį ordino magistras, pirmasis rusėnų karalius Danilas ir 
Mazovijos kunigaikštis siemovitas sudarė sutartį Racionže. Pastarieji du gavo 
trečda lį jotvingių žemės (arba po šeštadalį Danilas ir siemovitas), visa kita, reikia 
manyti, turėjo atitekti ordinui. atėjus žiemai, rusėnai, mazoviečiai ir krokuvos 
kunigaikščio Boleslovo Pamaldžiojo kariai surengė didelį žygį į pietines jotvingių 
žemes. Jotvingiai pasidavė ir sutiko duoti Danilui duokles, savo žemėse statyti ru
sėnams pilis. Šiame pergalingame žygyje dalyvavo karaliui Mindaugui priklau
sančio naugarduko vietininkas Romanas su naugardukiečiais. Jie – iš Lietuvos 
karalystės atsiųsti kariai. Vokiečių ordinas negalėjo iš karto imtis jotvingių, nes 
puolė sembą, vėliau – žemaičius, tačiau savo teises atidžiai saugojo. Ordino vy
resnybė įveikė kujavų kunigaikščio kazimiero pretenzijas ir perėmė visas forma
lias karaliaus Mindaugo teises Jotvingiuose – 1259 m. rugpjūčio 7 d. jis dar kartą 
visą Dainavą kartu su kitomis žemėmis patvirtino Vokiečių ordinui Livonijoje, sau 
pasilikdamas keletą teritorijų, turbūt šalia Lietuvos, kairiajame nemuno krante.

Žemaitijos krikšto teises Lietuvos karalius užleido Livonijos ordinui, per kelis 
etapus visą kraštą padovanojo Vokiečių ordinui Livonijoje (1253, 1257 ir 1259 m.) 
ir Lietuvos vyskupui (1254). Livonijos magistrui neužteko jėgų žemaičius pajungti 
sau ir nuo 1258 m. jam talkinti ėmė Vokiečių ordinas. iš Lietuvos ordinas pagal
bos nesulaukdavo. Mindaugui net buvo paranku sukelti žemaičius prieš Livoniją, 
nes pats vengė sunkios savo karališkojo suvereniteto įtvirtinimo kovos krašte: že
maičiai nepritarė Mindaugo krikštui ir draugystei su Livonija. Pasinaudodamas 
žemaičių pasipriešinimu, jis sėkmingai čia įklampino ordiną. karaliaus baronai, 
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pirmiausia seserėnas treniota, palaikė ryšius su žemaičiais, pavyzdžiui, prekiavo, 
ir, galima manyti, slapta žemaičius rėmė ir įkvėpė kovai.

Visą krikščionio misionieriaus energiją karalius Mindaugas sutelkė į pastan
gas grąžinti Rusios žemes katalikybei. 1255 m. surengė didelį žygį per Vozviaglį į 
kijevą. tais metais Mindaugas iš popiežiaus aleksandro iV išsirūpino kovo 6 d. 
datuojamą bulę, kuria gavo teisę pajungti savo valdžiai užkariautas rusų žemes, 
kad būdamas jų valdovu kristaus tikėjimui lengviau laimėtų gretimus pagonių ir 
netikėlių kraštus. Mindaugas užsimojo net prieš totorius. kartu dalyvavo rusėnų 
karalius Danilas. Žygis lietuviams baigėsi katastrofa. Į kijevą net nežygiuota. Lie
tuviai vėlavo, todėl rusėnai anksčiai užėmė Vozviaglį ir apiplėšė. Grobio neradę, 
lietuviai plėšikavo Voluinėje ir buvo sutriuškinti. Žuvo Mindaugo karvedys kva
lis ir rinktiniai kariai lietuviai. Pralaimėjimas atėmė iš karaliaus Mindaugo misio
nieriavimo galimybes. atšalo jo draugystė su Danilu. kita vertus, totoriams teko 
rimčiau vertinti jėgas, kurias du Rytų europos karaliai, remiami popiežiaus, ga
lėjo sutelkti prieš juos.

nebuvo ramu Mindaugui ir savo karalystėje. Dėl pagonių pasipriešinimo 
christianizacija vyko vangiai, kristaus tikėjimui ištikimų karaliaus baronų daugė
jo lėtai. Popiežius aleksandras iV 1255 m. kovo 7 d. bulėje prašė Mindaugą ginti 
savo vyskupą nuo pagonių puldinėjimo, o tarp jų būta net karaliaus pavaldinių. 
tais pačiais metais Lietuvos vyskupas kristijonas gavo leidimą laikyti mišias ir 
klausyti išpažinčių Livonijos, Prūsijos ir Vokietijos kraštuose, kurie ribojosi su jo 
vyskupija, t. y. kristijonas traukėsi iš Lietuvos. karaliaus pašonėje atsirado ir stip
rėjo jaunų didikų, karaliaus giminaičių grupuotė. kaip žemaičiai, jie nepritarė 
taikai su Livonija ir karaliaus Mindaugo nuolaidumui, Lietuvos valdovą jie įsivaiz
davo kaip negailestingą ordino priešą ir kaimyninių baltų genčių valdovą, pirmiau
sia – Livonijos ir Dainavos. ypač iš jų išsiskyrė karaliaus seserėnas treniota, kuris 
palaikė ryšius su žemaičiais, be to, buvo gabus karvedys. Jam prijautė nalšios kuni
gaikštis Daumantas, karaliaus svainis, ir senas karaliaus varžovas tautvilas, Poloc
ko kunigaikštis. karalius Mindaugas nebuvo aklas, stengėsi stiprinti savo valdžią 
ir ieškojo jai paramos. Paskelbė savo įpėdinį: 1255 m. kovą popiežius jam leido 
vie ną iš savo sūnų – ne Vaišelgą – karūnuoti antruoju Lietuvos karaliumi. Po pralai
mėjimo prie Vozviaglio, siekdamas įveikti krašte kilusį nepasitenkinimą, Mindau
gas vis labiau rėmėsi Livonijos ordino broliais: kai kurie iš jų kūrėsi pilyse (kiemuo
se) Lietuvoje. už pagalbą kovojant su karalystės užpuolėjais ir tikėjimo priešais 
1255 m. spalį ordinui padovanojo Lietuvos valdomos sėlos dalį. Vidinių ir išorinių 
rūpesčių kamuojamo karaliaus Mindaugo apkarpytų pakraščių karalystei liko 
šiaurėje įsikibti Šventosios, pietuose – nemuno. Dainava ir Žemaitija buvo praras
tos, naugarduke valdė rusėnas Romanas, Polocke – tautvilas. Didikus ir liaudį 
erzino vokiška Mindaugo aplinka, nuo kurios karalius darėsi vis labiau priklauso
mas. 1257 m. jis vėl padovanojo dalį Žemaitijos Livonijos ordinui, nes, kaip rašoma 
donacijoje, karaliui šis teikė pagalbą kalaviju, sutelktais kariais prieš asmeninius, 
jo įpėdinių ir tikėjimo priešus. karaliaus Mindaugo padėtis darėsi vis sunkesnė, 
jis pasyviai stebėjo aplink vykstančius įvykius – išseko kaip strategas ir politikas.

21. sidabrinė auksuota 
apyrankė iš Šančių lobio 
(kaunas). Xii–Xiii a. 

 čDM
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22. Mindaugo karūnavimas. 
Petro Repšio medalio 
aversas ir reversas, 1997 m.
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todėl vis dažniau jam priklausančius darbus, susižerdami šlovę, sėkmingai 
atlikdavo kiti. 1258–1259 m. Lietuvą užgriuvo Burundajaus vadovaujami totoriai. 
Jie jau šeimininkavo HaličoVoluinės kunigaikštystėje, todėl iš ten vedėsi ir rusė
nų kariuomenę. kariauta buvo Lietuvos ir nalšios žemėse. Lietuvos karalystė atsi
laikė. karalius net nesikišo į karo veiksmus, sugebėjo išsislapstyti pilyse (gal dėl to 
Burundajus vėliau įsakė sugriauti visų Haličo ir Voluinės pilių įtvirtinimus). Gy
nybai vadovavo brolėnas tautvilas ir iš Danilo globos klasta (į nelaisvę pačiupo 
naugarduko kunigaikštį Romaną) pasprukęs Vaišelga. totoriai pasiekė savo tikslą: 
galutinai sukiršino abu regiono karalius. ypač nukentėjo Danilas, jo kraštas paty
rė didelių materialinių ir karinių nuostolių, o pats karalius slapstėsi Vengrijo je. 
karaliaus Mindaugo valdžia išliko, tačiau jo varžovai, atlaikę totorius, stiprėjo. Jie 
dabar tik laukė progos ir patogių aplinkybių, kad mestų jam iššūkį. Vaišelga ne
sirengė stoti į tėvo šalininkų gretas, jis, dar pas Danilą tapęs stačiatikiu, įsikūrė vie
nuolyne tarp naugarduko ir Lietuvos ir užsivėrė nuo šio nuodėmingo pasaulio.

Po karo su Burundajumi Mindaugas nekeitė savo politikos, tvirtai laikėsi tai
kos su Livonijos ordinu. kita vertus, greta jo valstybės vyko dramatiški pasikei
timai. atkariauti totorių užimtas HaličoVoluines žemes (kartu su Racionžo su
tar ti mi numatytu jotvingių šeštadaliu) 1260 m. siekė Vokiečių ordinas, dėl to 
išsirū pi no popiežiaus leidimą. Drauge su Livonija jis rengėsi dideliam žygiui į Že
maitiją. Žygis baigėsi žemaičių pergale Vakarų kurše prie Durbės ežero 1260 m. 
liepos 13 d. Rugsėjį prieš Vokiečių ordiną sukilo beveik visos prūsų gentys. Šio
mis aplinkybėmis Mindaugo baronų, matyt, ir visos diduomenės nepasitenkini
mas Lietuvos pasyvumu išaugo. kartu stiprėjo treniotos įtaka, nes, atrodo, jis 
vienas iš nedaugelio turėjo teisę ir privilegiją tiesiogiai bendrauti su karaliumi ir 
palaikė ryšius su žemaičiais. Livonijos ordino brolių informatoriai karaliaus dva
re siuntė magistrui nerimą keliančias žinias apie Mindaugo seserėno veiklą, gali
mybes ir ketinimus. eiliuotoje Livonijos kronikoje vėliau buvo apibendrinta: „Bu
vo kitas lietuvis, kuris slapta jam pavydėjo ir tiek pat draugų turėjo, taip pat ir 
turtais jis Mindaugui prilygo.“

23. Mindaugo kapo kalnas 
naugarduke. 

 XX a. pradžios nuotrauka. 
LVia

24. Livonijos ordino magistro 
antspaudas, 1260 m.
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1261 m. vasarą treniota atvedė pas Mindaugą Durbės mūšio nugalėtojų že
maičių pasiuntinius. Per treniotą jie ragino karalių nutraukti taiką su krikščioni
mis, paskelbti jiems karą ir savo valdžion susigrąžinti žemaičius. tikino, kad lat
viai ir lyviai irgi pasirengę jam pasiduoti ir grįžti į pagonybę. Galima manyti, kad 
treniotai ir žemaičiams pritarė įtakingi Mindaugo baronai. kita vertus, jis patyrė 
nemažą prokrikščioniškos grupuotės spaudimą. čia pagrindinė atstovė buvo ka
ralienė Morta, ji niekinamai lygino treniotą su beždžione. tačiau Mindaugas vis 
dėlto atsimetė nuo krikščionybės ir pradėjo karą su Livonija. Lietuvoje buvo įka
linti visi krikščionys, vietiniai ar iš Livonijos atvykę kunigai ir vienuoliai, dalis jų 
žuvo. treniota įgijo dar daugiau realios valdžios – vadovavo Mindaugo karinei ir 
su ja glaudžiai susijusiai užsienio politikai. kartu su karaliumi jis sudarė taiką su 
naugardo kunigaikščiu aleksandru neviškiu, sutarė jungtinį žygį į Livoniją: 
1261 m. Mindaugas su treniota puolė Cėsį, o 1262 m. tautvilas su naugardiečiais 
dalyvavo žygyje į tartu (Jurjevą), 1263 m. vasarį tautvilas sumušė Livonijos pa
jėgas prie Daugavgryvos. atkuto ir pats Mindaugas – pradėjo pulti po totorių ant
plūdžio atsitiesiantį HaličoVoluinės kunigaikštį. Didžiulė treniotos vadovauja
ma kariuomenė 1262 m. birželį įsiveržė į Pavyslį (Mazoviją, kulmą ir Pamedę) ir 
labai nuniokojo Vokiečių ordino sąjungininkę Mazoviją. Lietuva susigrąžino įta
ką daliai Dainavos.

Šita sėkmė karaliaus Mindaugo nedžiugino. Jį erzino, kad stinga Livonijos 
genčių palaikymo, kurį žadėjo treniota su žemaičiais, sąjungininko naugardo že
mės kunigaikščio aleksandro neviškio nenuoseklumas. kita vertus, jis laikėsi pa
syviai – anot jo paties, „lai būna tai, kas lemta, treniotos ir žemaičių aš patarimais 
seksiu“. treniota siekė būti pirmuoju kunigaikščiu, bet tapti Lietuvos valdovu 
niekaip negalėjo, nes karalius turėjo net kelis sūnus: Ruklį, Repeikį, Girstuką ir 
Vaišelgą. nepasitikėjimas tarp Mindaugo ir treniotos buvo realus. kaimynų isto
rijos šaltiniai nurodo, kad treniota apsisprendė įvykdyti sąmokslą – jėga atimti 
valdžią iš Mindaugo ir jo sūnų. Greitai atsirado bendrininkas – Daumantas, nalšios 
kunigaikštis. Jį, savo svainį, karalius mirtinai įžeidė 1262 m., kai pakvietė Dauman
to žmoną apraudoti savo sesers velionės karalienės Mortos. Mindaugas pranešė 
Mortos valią, esą ji turinti likti auginti jų vaikus, o vėliau paėmė ją sau kaip žmo
ną. neabejotinai žinodamas, kokie įtempti buvo karaliaus ir treniotos santykiai, 
Daumantas sudarė su pastaruoju sąmokslą. Progos laukė metus. 1263 m. rudenį 
karalius išsiuntė savo karius ir Daumantą į Brianską kariauti. treniota buvo Že
maitijoje. Matyt, Mindaugas nebeturėjo patikimų karių sargybai. Daumantas pa
sitraukė iš kariuomenės, pasivijo grįžtantį Mindaugą ir nužudė kartu su sūnumis. 
Vengdamas to paties likimo, Vaišelga iš savo vienuolyno paspruko į Pinską. iš 
Žemaitijos grįžęs treniota, siūlydamas pasidalyti Mindaugo turtus, atviliojo taut
vilą į Lietuvą ir nužudė. Padarė tai pirmas, nes Polocko kunigaikštis ketino į dau
sas išsiųsti patį treniotą. treniota tapo Lietuvos valdovu. 
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nuo Mindaugo iki traidenio

Politinę Lietuvos padėtį po karaliaus Mindaugo nužudymo galima apibūdinti kaip 
kruviną kovą dėl valdžios. Mindaugo didysis palikimas – tai monarcho valdžia ir 
lietuviškų žemių pajungimas jai. Mindaugo žudikai nesistengė sugrąžinti ikimin
dauginio valdymo, net atvirkščiai – siekė įgyti tokią valdžią, kokią turėjo buvęs 
karalius.

istorijos šaltiniai paliko žinių apie tris realius Lietuvos sosto įpėdinius – nužu
dyto karaliaus giminaičius: tai nuo sąmokslininkų pas rusėnus Pinske pasislėpusį 
stačiatikių vienuolį sūnų Vaišelgą, seserėną treniotą ir sūnėną tautvilą. Pastarų
jų dviejų intrigos dėl Mindaugo turtų dalybų baigėsi kruvina seserėno pergale. 
treniota 1263 m. pabaigoje įsiviešpatavo Lietuvos valstybėje. tačiau pomindaugi
nio monarcho valdžia dar sunkiai tvarkėsi su atskirose žemėse susidarančiomis 
karinėmis ir politinėmis grupuotėmis, kurioms įveikti reikėjo nemažos jėgos. 
trenio tai nepavyko išlaikyti valdžios svarbiausioje – Lietuvos žemėje. Mindaugo 
tarnai, valdovo dvaro žirgininkai, jį, susiruošusį į pirtį, 1264 m. nužudė. sąmokslas 
buvo susijęs su Lietuvoje kuriamu planu į tėvo sostą pasodinti Vaišelgą. taip jam 
atsivėrė vartai sugrįžti, o rusiškųjų Lietuvos žemių kariai iš naugarduko, globėjai 
pinskiečiai ir HaličoVoluinės kunigaikščiai jėga išvalė Vaišelgai kelią namo 1264 m. 
vasarą, kai jis trejiems metams atsisakė vienuolio drapanų. Lietuvoje veikė stiprios 
jo šalininkų ir priešininkų grupuotės. Vaišelgai dėl valdžios teko kariauti net tėvo 
domene – Lietuvos žemėje: čia buvo teritorijų, kuriose reikėjo išžudyti daug prie
šų. Į nalšią ir Deltuvą Vaišelga išsirengė tik sulaukęs rusėnų kunigaikščių – svai
nio Švarno ir jo dėdės Vasilko – pajėgų.

tarp Lietuvos kunigaikščių Mindaugaitis sulaukė neabejotinos Girdenio iš nal
šios paramos, taip pat jo šalininkai galėjo būti suksė Suxe (Šiukšta) su broliu – abu 
nalšiškiai. Mindaugaičiui ir jo sąjungininkams pradėjus veikti Lietuvoje, iš nalšios 
į Pskovą pabėgo Mindaugo žudikas Daumantas. Jo kerštas nuo Vaišelgos nukry po į 
Girdenį ir jo draugus: nuo 1266 m. birželio iki 1267 m. birželio jis tris kartus puolė 
savo priešus šiaurės rytų Lietuvoje (nalšioje). Per trečiąjį žygį Daumantas nukovė 
Girdenį ir liovėsi puolęs. nors Vaišelgai valdyti Lietuvoje kliūčių neliko, bet be sta
čiatikių rusėnų paramos jis jautėsi nesaugiai. siekiant neprarasti valdžios, Vaišel
ga buvo įsūnytas Voluinės kunigaikščio Vasilko ir taip tapo aukščiausiuoju Lie
tuvos valdytoju (suverenu). stačiatikis Vaišelga Lietuvą ketino valdyti tik trejus 
metus. apie 1267 m., jei tikėsime HaličoVoluinės metraščiu, jis atsisakė valdžios 
ir kone prievarta Lietuvą valdyti įpiršo kunigaikščio Vasilko sūnėnui Švarnui.
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vėrinio su kryželiu 
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26. Mykolas elvyras andriolis. 
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europos krikščionys irgi susirūpino pagonių ir schizmatikų užgrobtos krikščio
niškos Lietuvos karalystės reikalais. Popiežiaus kurijoje ir kai kuriuose europos 
karalysčių dvaruose buvo pastebėta, kad valdžią Lietuvoje gavo krikščionis stačia ti
kis Vaišelga, bet tai buvo laikoma neteisėta. Į katalikiškos Mindaugo Lietuvos kara
lystės palikimą ėmė pretenduoti kelios europos politinės jėgos: Vokiečių ordinas, 
popiežius ir jų skatinamas čekijos karalius Pšemislas Otakaras ii. nesėkmingai 
vaduoti krikščioniškąją, popiežiaus žodžiais tariant, „šviesaus atminimo“ karaliaus 
Mindaugo Lietuvos karalystę iš pagonių imtasi nuo 1264 m. čekijos karalius 1268 m. 
sausį patraukė į kryžiaus žygį prieš Galindos, Jotuvos ir Lietuvos pagonis, tačiau 
dėl nesutarimų su Vokiečių ordinu ir popiežiumi žygį nutraukė Prūsijoje.

tuo tarpu 1267 m. po mirtinų tarpusavio rietenų byrėjo Vaišelgos, Švarno ir 
Vasilko stačiatikiškasis Lietuvos valdžios triumviratas. Jį nuo politinio regiono 
paviršiaus nušlavė HaličoVoluinės kunigaikštis Levas. Dėl nesutarimų su tėvu 
Danilu iki 1264 m. jis buvo nustumtas į politinį užribį. todėl Lietuvos reikalus su 
Vaišelga trejus metus tvarkė kiti Danilo įpėdiniai: brolis Vasilkas ir sūnus Švar
nas. 1267 m. Levas grįžo iš viešnagės pas savo uošvį Vengrijos karalių Belą iV ir 
tuojau pat pareikalavo sau Lietuvos dalies valdyti. tų metų pabaigoje Voluinės 
kunigaikščio Vasilko, kunigaikščio Levo ir Vaišelgos susitikime Vladimire (Volui
nė) buvo svarstomas valdžios Lietuvoje klausimas. Pasigėręs su Vaišelga, savo sū
naus Jurijaus krikšto tėvu, ir įsikarščiavęs Levas jį nužudė už tai, kad tas ne jam, 
Levui, bet Švarnui davė valdyti Lietuvą.

kita vertus, įvykių priežastys buvo gerokai painesnės. kitaip nei tvirtina ru
sėnų šaltiniai, iš tikrųjų Švarnas Lietuvos nevaldė ir 1267 m. net į ją neatvyko. 
Jis netikėjo savo jėgomis savarankiškai tvarkytis Lietuvoje, todėl Vaišelgos mal
davo, kad valdytų drauge. Be to, Lietuvoje abu jautėsi nesaugiai, nes šaltiniuose 
galima aptikti, jog Lietuvos valdžia galėjo būti perduota Cholme arba Vladimire. 
Pagaliau Vaišelgos baimė susidurti su savo krikštasūnio Jurijaus tėvu kunigaikš
čiu Levu rodė, kad egzistuoja rimta grėsmė jo sukurtai politinei kombinacijai. Į p o
litinį užribį nustumtas Levas iš sūnaus krikštatėvio, matyt, tikėjosi kokios nors 
dalies Lietuvoje, tačiau Vaišelga viską „atidavė“ jo broliui Švarnui. HaličoVolui
nės metraštis pabrėžtinai tikino, kad Švarnas dar „šiek tiek metų“ ramiai valdė po 
Vaišelgos nužudymo. tačiau iki 1268 m. pradžios jis jau nebuvo aktyvus politinis 
veikėjas. 

traidenis (1268–1282) su šalininkais neabejotinai įvertino Lietuvai iškilusią 
grėsmę. Didžiausią ją išvydo HaličeVoluinėje, kur 1267 m. viduryje apsigyveno 
Lietuvos suverenas Vasilkas ir jo įsūnis Vaišelga. ten traidenis rado draugą – iš 
politinio užribio sugrįžtantį kunigaikštį Levą. traidenis sudarė taikos sutartį ir 
taip įtvirtino politinę sąjungą su Levu. ar tarėsi pašalinti Vaišelgą, ar ne – sunku 
pasakyti. Bet po Mindaugaičio žūties, 1268 m. pradžioje traidenis jau buvo val
džioje ir vijo iš Lietuvos Vaišelgos šalininkus. ankstyvą pavasarį iš nalšios žemės 
į Livoniją su broliu pabėgo ir krikštijosi didikas suksė. iš kovos dėl Lietuvos sos
to pašalinus Švarną ir Vaišelgą, liko Vasilkas. Jis ištisus 1268 m. vienas kariavo 
su traideniu dėl Lietuvos, kurią laikė savo valda ir kurią buvo gavęs iš Vaišelgos. 
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Levas dėdės nepalaikė. karas buvo sunkus, jame žuvo trys traidenio broliai. Va
silkas pralaimėjo, netrukus 1269 m. pradžioje mirė.

traidenis sudarė taiką su Levu ir panaikino grėsmę savo valdžiai Lietuvoje iš 
pietų. Dabar jis galėjo ją stiprinti ir atnaujinti karą su Livonija. Valdant Vaišelgai, 
tarp Livonijos ir Lietuvos buvo nusistovėjusi taika. Dėl jos 1264 m. pats Vaišelga 
buvo sutaręs, nes iš ordino magistro tikėjosi sulaukti karinės pagalbos įsitvirtinti 
Lietuvoje. traideniui ir jo diduomenei tai nepatiko. Jis nuėjo treniotos politikos 
keliu, juo treniota buvo privertęs žengti Mindaugą po Durbės pergalės 1260 m. 
liepą, t. y. skelbti negailestingą karą vokiečių katalikų misijai Livonijoje.

traidenis perėmė valdžią tuo metu, kai jau nedaug trūko, kad ir Lietuva būtų 
atsidūrusi HaličoVoluinės ir Vokiečių ordino valdžioje. Jis atkūrė ir sustiprino 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio galią: valdė Lietuvą kaip tvirtas monarchas, ne kaip 
kariaunos iškeltas vadas. Vykdoma užsienio politika buvo gerai apmąstyta, dina
miška. neslepiamą priešiškumą Livonijai derino su atsargiu elgesiu santykiuose 
su galingais pietų ir pietvakarių kaimynais: HaličuVoluine, totoriais, krokuvos 
kunigaikštyste, Mazovija ir Vokiečių ordinu. traidenis buvo ne nuožmus pagonis 
karys, bet lygiavertis Rytų ir Vidurio europos politikos veikėjų partneris, pasiry
žęs derėtis ir dėl Lietuvos katalikiško krikšto. Jis rėmė žiemgalių, jotvingių ir prū
sų kovą, bet paramos mastai priklausė nuo konkrečių jo vykdomos užsienio po
litikos tikslų ir uždavinių. Per keturiolika valdymo metų traidenis sukūrė stiprią 
monarcho valdžią, sulydė krašto žemes ir žmones į tvirtą visumą. tokia Lietuva 
netrukus pateko į Gediminaičių rankas ir įspūdingai stiprėjo.

kernavė neabejotinai tapo traidenio politinės ir karinės valdžios, prekybos cen
tru. XX a. pabaigos kernavės archeologiniai tyrimai pamažu atskleidžia, koks galė
jo būti Xiii a. antrojoje pusėje atsirandantis ikimagdeburginis Lietuvos miestas.

akivaizdus kernavės vystymosi lūžis įvyko Xiii a. viduryje. Buvo sustiprinti vi
sų keturių piliakalnių įtvirtinimai, aukuro kalne įkurta kunigaikščio rezidencija. 
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Mindaugo sosto tvirtovėje archeologai atrado sudegusių grūdų, naminių gyvulių 
kaulų, galingus įtvirtinimus ir spėja, kad ten būta gynybinės slėptuvės nuo priešo, 
gyvenamos kunigaikščio karių. Galima dar pridurti, jog aptikti grūdai galėtų nu
rodyti čia buvusį monarcho ūkio (dvaro) centrą: klėtyse buvo saugomi grūdai ir 
garduose laikomi gyvuliai. Greta Pilies kalne amatininkų gyvenamos papi lio gy
venvietės atsirado kita – tai per trumpą laiką įkurtas ir apgyvendintas vadi namasis 
Žemutinis miestas Pajautos slėnyje. kruopštus archeologų darbas pateikė kerna
vės apgyvendinimo, gyventojų socialinės įvairovės ir jų gyvenimo faktus. Pagal 
archeologinius požymius išsiskiria dvi aiškios gyventojų socialinės grupės: viena 
gyveno piliakalniuose, kita – slėnio mieste. Piliakalniuose gyveno aukščiausių ir 
aukštesnių visuomenės sluoksnių atstovai; Mindaugo sosto tvirtovėje galėjo būti 
jo ūkio sandėliai, stovėti karių įgula, žmonės joje turėjo slėptis nuo priešų; maty
ti, kad buvo rūpinamasi Pilies kalno gyvenvietės amatininkų gyvenimo kokybe – 
čia sausa ir saugu (gerai įtvirtintas papilys).

Žemutinis miestas stovėjo šlapiame durpingame neries senvagės raiste, jo gy
ventojai kasmet kentėdavo nuo neries potvynių. iš miesto gyventojų kapų me
džiagos matyti vienas svarbus socialinis aspektas – jų ir šiaip menkose įkapėse 
nebuvo ginklų. Laisvieji tų laikų gyventojai vyrai turėjo būti laidojami su ginklais, 
net pirkliai ir miestiečiai. Pagal šią charakteristiką kernavės ir kriveikiškių kapi
nynai greičiau yra nelaisvųjų žmonių, šeimynykščių, vergų kapai. Jie buvo valdo
vą ar kunigaikštį aptarnaujantys profesionalūs amatininkai ir pirkliai. kai kurie 
iš jų, pavyzdžiui, juvelyrai, galėjo būti perkelti iš nemuno aukštupio intakų ru
siškųjų žemių – naugarduko. kernavėje ryški ir etninė, ir konfesinė įvairovė: sun
ku paneigti kriveikiškėse esant krikščionių (rusų stačiatikių?) kapus, bet sunku ir 
įrodyti, kad kapai yra jotvingių, galima pastebėti Žemutinio miesto gyventojų 
konfesinius ryšius su Livonija (per prekybą?) ir ištikimybę krikščionybei, lengva 
konstatuoti lietuvių etninį dominavimą kernavėje. neaišku, ar Žemutinio miesto 
gyventojai krikščionys stačiatikiai(?) lietuvėjo. iš kapuose išlikusių krikščionybės 
ženklų labiau matyti, kad nelietuvėjo. Jie negalėjo maišytis su aukštesnio sociali
nio sluoksnio laisvaisiais žmonėmis. senosios lietuvių teisės normos buvo griež
tos dėl nelaisvųjų ir laisvųjų gyventojų ryšių: santuoka su nelaisvuoju laisvąjį ir jo 
šeimos palikuonis paversdavo nelaisvaisiais žmonėmis.

kernavės prabangos centras buvo aukuro kalne, nes čia spėjama buvus kuni
gaikščio (valdovo) rezidenciją. čia aptikta arabų kraštuose pagamintų spalvotų 
stiklinių indų šukių, audinių rietimų iš Vakarų europos plombų, glazūruotos ke
ramikos lėkščių ir vyno talpyklų šukių. 

tokios įvairios socialinės, kultūrinės, etninės ir konfesinės kernavės apgyvendi
nimo struktūros pagrindai pakloti Xiii a. pabaigoje, t. y. gali siekti traidenio valdy
mo laikus. ateityje tyrėjai privalės patikrinti ne vieną savo išvadą apie kernavę.

kunigaikščio rezidencijos kernavėje prabanga neprilygo kitam svarbiam Lie
tu vos centrui – rusiškajam naugardukui. Xii–Xiii a. naugardukas skendo pra
bangių dirbinių ir importinių prekių jūroje. čia buvo Bizantijoje, sirijoje, egipte 
pagamin to spalvoto stiklo, paauksuotų indų, prabangios fajansinės keramikos, 
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puoštos liustro technika, iš irano šilko audinių ir raižyto kaulo plokštelėmis puoš
tų skrynelių iš Bizantijos, papuošalų, šiferinių verpstukų, langų stiklų iš kijevo, 
stikli nių indų iš silezijos, Reino pakrančių dirbtuvių, spalvotųjų ir tauriųjų meta
lų žalia vos ir dirbinių iš Vidurio ir Šiaurės europos, gintaro žaliavos ir ginklų iš 
baltų genčių teritorijų. Juodosios jūros šiaurinių pakrančių dirbtuvėse nužiestose 
amforose buvo gabenamas vynas ir alyvuogių aliejus. Mieste gyveno turtingi ama
tininkai ir pirkliai, kai kurių iš jų namų langai buvo įstiklinti, o sienos papuoštos 
freskomis. tyrėjai papilyje nustatė buvus aukšto meistriškumo auksakalių ir ju
velyrų kvartalą.

ideali geografinė ir strateginė padėtis lėmė neįtikėtiną naugarduko klestėjimą. 
Lietuvių ir jotvingių žemių paribiuose įsikūręs miestas, kaip rodo miesto preky
biniai, gamybiniai ir konfesiniai ryšiai su kijevo žeme, buvo senas kijevo valdžios 
įtakos forpostas. Jis tapo svarbios prekybinės magistralės reikšmingu periferiniu 
punktu, kurį pirkliams paskutiniame kelionės etape reikėdavo pasiekti sausuma. 
Šiaurine Voluinės Vladimiro žeme ir turovoPinsko kunigaikštystės Pripetės ir 
Bugo upėmis ir jų intakais raizgėsi svarbūs prekybos keliai. Jie jungė tarp Dnepro 
ir Vislos upių gyvenančius pirklius. Periferinė prekybos atšaka, jungianti Baltiją 
(Gdanskas) su Juodąja jūra ėjo nemunu – kairiuoju Pripetės intaku sluče – Pripe
te – dešiniuoju jos intaku sluče – Pietiniu Bugu. turovas, Pinskas, Brestas, Drohi
činas buvo svarbūs tarpiniai prekių srautų į Lietuvą per naugarduką, Valkaviską, 
Gardiną punktai. Didelės tarptautinės prekybos kryžkelė atviliojo politinę Lietuvos 
valdžią. Mindaugas 1241–1245 m. užvaldė jau ekonomiškai silpstantį naugarduką: 
totorių antplūdis į Rusią Xiii a. viduryje suardė senus darnius prekybinius regio
no ryšius. traidenio Lietuvai pavaldaus naugarduko amatininkų ir pirklių papil ys 
(miestas) buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus 1275–1276 m. žiemą per jungtinį 
totorių, HaličoVoluinės ir kitų rusų žemių kunigaikščių puolimą. Pilies įgula atsi
laikė ir jos teritorijoje gyvenimas virė toliau, vėliau atsigavo ir papilys.
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1317 m. popiežius Jonas XXii parašė laišką Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Gediminui, siūlydamas apsispręsti dėl krikšto. atsakymo jam teko laukti penke
rius metus. tai lėmė ne vien didelis geografinis atstumas tarp avinjono ir Vilniaus 
ir išvystytos komunikacijos tarp Vakarų ir Rytų stoka. Į sostą įžengęs (1316) Ge
diminas paveldėjo Xiii a. antrosios pusės kovų nualintą kraštą, kone per stebuklą 
išsaugojusį politinį tęstinumą. traidenio ir Vytenio laikais įvyko tam tikrų poslin
kių valstybingumo raidoje, tačiau funkcionalią valdžios organizaciją dar reikėjo 
sukurti. Gedimino politinė ir ekonominė programa, trumpai, bet tiksliai sufor
muluota jo laiškuose, leidžia pajusti didžiojo kunigaikščio ir jo aplinkos politinę 
brandą, tačiau po to sekęs dar vienas ilgas ryšių su Vakarais pertrūkis geriau ne
gu laiškai byloja apie sudėtingą to meto Lietuvos padėtį.

istorikai nesuklydo svarbiausią Lietuvos dinastiją pavadinę Gedimino vardu. 
Lietuvą jau kurį laiką valdė jo pirmtakai, bet vėlesnė valdančios giminės tradicija 
būtent Gediminą vadino tiek dinastijos pradininku, tiek šalies sostinės Vilniaus 
įkūrėju. Gedimino valdymas buvo nauja era vidaus ir užsienio politikoje. tuo metu 
radosi „kunigaikštiškos giminės“ idėja. Pagal ją teisė valdyti šalį turėjo priklausy ti 
asmenims, kilusiems iš valdančios šeimos. nuo to laiko didžiaisiais kunigaikščiais 
galėjo tapti tik tiesioginiai Gedimino palikuonys, kurie patys save laikė ir kitų bu
vo pripažįstami prigimtiniais valdovais, o valstybė buvo vadinama valdovo tėvoni
ja. Gedimino laiškuose matyti suverenios valdžios principus deklaruojantis asmuo, 
valdantis vietos diduomenės ir svetimšalių patarėjų padedamas. krikščio niš kos 
europos požiūriu šiuose laiškuose vartotas karaliaus titulas buvo neteisėtas, tačiau 
nuo to laiko prasidėjusios derybos dėl šalies krikšto ir pirmosios tarpvalstybinės 
sutartys liudija tarptautinį Lietuvos didžiųjų kunigaikščių valdžios pripažinimą.

naujai dinastijai įsitvirtinti padėjo ir tarptautinė Gedimino vedybų politika: 
jis sūnus apvesdindavo, dukteris sutuokdavo su kaimy ni  nių kraštų karališkų ir 
kunigaikštiškų giminių atstovais. svarbu buvo ir tai, kad per tokią politiką buvo 
užmegzti taikūs kontaktai su krikščioniškąja Lenkija. ypač arti mi santykiai susi
klostė su kaimynine Mazovija. Į čia atitekėjusios lietuvių ku ni    gaikš  ty tės tarpinin
kaudavo politinę izoliaciją patiriantiems pagonims gimi nai čiams ir padėdavo 
jiems rasti diplomatinius kelius į Vakarus. Rytuose, subyrėjusios kijevo Rusios 
žemėse, Gediminas ieškojo savo sūnums kunigaikštyčių – žemių paveldėto jų. Jis ir 
čia sėkmingai taikė tuo metu europoje paplitusią strategiją – per santuo ką prisi
jungti teritorijas. taip buvo sukurtas sėkmingai veikiantis valdžios mechanizmas. 

Valstybės stiprėjimas ir plėtra
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Per XiV a. įvairiuose Rusios kraštuose (Vitebske, Voluinėje, Podolėje, vėliau 
kijeve, smolenske ir kt.) įsigalėję giminės nariai užtikrino politinio siuzereni
teto išsaugojimą, o jiems išvykus sumažėdavo valstybės, dar nesukūrusios tvirtos 
paveldėjimo sistemos, dezintegracijos pavojus. tik taip galėjo funkcionuoti valsty
bė, kurios vidaus gyvenime neegzistavo rašytiniai potvarkiai, administracinės 
struktūros dar tik formavosi, o politinis lietuvių kilmės elitas sudarė ryškią etni
nę mažumą.

išplėtusi savo valdžią Rusios kraštuose, Lietuva galutinai peraugo į daugiatau
tę ir daugiakonfesinę Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. Lietuvių kunigaikščiai, 
išvykę valdyti į rusiškus kraštus, ne tik patys priimdavo stačiatikybę, bet ir tapda
vo uoliais tikėjimo globėjais. kartu didieji kunigaikščiai mėgino panaudoti stačia
tikių dvasininkijos hierarchiją savo valdžiai rusiškose žemėse sustiprinti. Jie siekė, 
kad konstantinopolio patriarchas visos Rusios stačiatikių metropolitu paskirtų jų 
kandidatą, nes rytuose autoritetą išsikovojusiam algirdui netgi buvo pavykę įti
ki n  ti konstantinopolį, kad tokio paskyrimo reikia. tiesa, nuolatinė atskira Lietuvos 
(ki jevo) metropolija buvo įkurta tik 1458 m. tuomet, žlugus Bizantijos imperi jai, 
nuo kijevo Rusios laikų bendrą rusiškų žemių Bažnyčios organizaciją ištiko tokia 
pati kaip šių žemių lemtis: ji išsiskyrė į Maskvos ir Lietuvos dalis. tačiau svarbes
nė buvo per XiV ir XV a. vykusi laipsniška stačiatikiškos LDk visuomenės inte
gracija, kai į besiformuojančią politinę lietuvių bajorų tautą įsiliejo dar vienas ele
mentas – rusėnų žemių diduomenė.

tuo tarpu ties vakarų sienomis LDk susidūrė su ekspansija priešinga krypti
mi. Xiii a. pabaigoje iš dviejų pusių, Prūsijos ir Livonijos, Lietuvos sieną priėjo 
Vokiečių ordinas ir pradėjo naują politiką – reguliariais žygiais (reizais) niokoti 
lietuvių žemes. Rengti šiuos žygius ordinui padėjo ta aplinkybė, kad XiV a. kelio
nės į Lietuvą tapo svarbiu Vakarų europos kilmingųjų riterių kultūros požymiu. 
iš periferinio krašto, apie kurį iki pat XiV a. Vakaruose beveik nieko nežinota, 

3. Didžiojo kunigaikščio 
Vytauto majestotinis 
antspaudas. XV a. i pusė

4. koklio su Vyčio herbu 
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ginių tyrimų metu. 

 XV a. PtCLP

5. Žmonės prieš valdovą. 
trakų salos pilies rūmų 
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Lietuva staiga virto europos diduomenės susidomėjimo objektu. karaliai iš če
kijos ir Vengrijos, hercogai iš Vokietijos, anglijos ir Prancūzijos drauge su pa
prastais riteriais iš įvairių šalių nuo skandinavijos iki Vengrijos vyko į Prūsiją da
lyvauti kryžiaus žygiuose prieš pagonis lietuvius. europoje šie žygiai reikšmingai 
prisidėjo prie bendros europos riterių kultūros ir jų savimonės susiformavimo, o 
ordino vadovybė sugebėjo sukurti šiems žygiams rengti pritaikytą ir iš jų gyvuo
jančią ekonomiką. Lietuvos valdovai ir didikai algirdo ir kęstučio laikais taip pat 
gyveno panašios karo ekonomikos sąlygomis, todėl šio laikotarpio socialinis ir 
ekonominis krašto gyvenimas buvo įgijęs militarinį pobūdį. Gediminaičių dinasti
jos valdovams su savo kariais teko nuolat judėti visomis pasaulio kryptimis: tai 

6. Lietuvos didysis kuni-
 gaikštis Vytautas. 
 Juozapo Ozemblovskio 

litografija. 1841 m. LDM

7. Garbingieji Šv. Romos 
imperijos kunigaikščiai 

 Lietuvos didžiojo kunigai-
kščio Vytauto laidotuvėse. 

 iš kn.: eberhard Windecke, 
Geschichte Kaiser Sigis-
munds…, 1443. anB
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vyko žygiai į rytus prieš Maskvą, tai konfliktai pietuose su Vengrija ir Lenkija dėl 
Voluinės ir Podolės, tai karai su ordino atšakomis vakaruose ir šiaurėje. Dar rei
kia prisiminti vieną reiškinį: politinės ir ekonominės aplinkybės vertė iš vienos 
rezidencijos į kitą keliauti visą dvarą. taigi valdovų mobilumas buvo neįtikėtinas. 
kurti naujas valstybės struktūras ir nuolatines institucijas tiesiog nebuvo nei lai
ko, nei galimybių. nenuostabu, kad vienintelis mūsų dienas pasiekęs tų laikų pa
veldas yra mūrinės didžiojo kunigaikščio pilys (Vilnius, trakai, Medininkai, Lyda, 
krėva). Lietuvos valdantysis elitas iš Vakarų pirmiausia perėmė riteriško kariavimo 
taktiką, papročius ir heraldinius ženklus. atokiau nuo „karo laukų“ iškilusios mū
rinės pilys buvo ne tiek karinės ir gynybinės organizacijos dalis, kiek stiprėjančios 
didžiojo kunigaikščio valdžios ženklas. Miškų landšafte dominuojančios pilys ne 
blogiau už periodiškus valdovo ir jo dvaro apsilankymus demonstravo kunigaikš
tiškos valdžios išskirtinumą. 

Be karinės galios, lietuvių kunigaikščių valdžią stiprino tai, kad jie galėjo kon
troliuoti kraštą kertančius naujus prekybos kelius tarp Vakarų ir Rytų europos. 
ypač svarbi buvo Rygą ir Polocką jungianti Dauguvos upė. Ji lėmė ypatingą Lie
tuvos valdovų domėjimąsi šiuo Rusios miestu. Pamažu stiprėjo ir prie upių iškilę 
Lietuvos miestai (Vilnius ir kernavė), kurie nuo pat pradžių buvo daugiakultūri
niai prekybos bei amatų centrai ir didžiojo kunigaikščio rezidencijos. ilgalaikis 
karas tarp LDk ir ordino pamažu keitė abiejų šalių tarpusavio santykius. XiV a. 
antrojoje pusėje rytinėje Baltijos jūros pakrantėje nusistovėjo karinė pusiausvyra. 
Ji leido ieškoti galimybių užmegzti taikius santykius. abiejų pusių karius vis labiau 
siejo tas pats riterių kultūros pasaulis (pavyzdžiui, kęstučio apibūdinimas ordino 
kronikose), vis dažniau karo žygius keitė ilgesniam ar trumpesniam laikui suda
romos paliaubos, o svarbiausia Lietuvos didžiųjų kunigaikščių aktualija buvo 
krikštas palankiomis jiems ir kraštui politinėmis sąlygomis. algirdo ir kęstučio 
bandymai krikštytis dėl įvairių priežasčių buvo nesėkmingi, tačiau visame krašte 
jau tvyrojo pasikeitimų nuotaika.

1386 m. Jogailos krikštas ir karūnavimas, taip pat užsimezgę ilgalaikiai uni
jiniai santykiai su Lenkijos karalyste galutinai pasuko LDk raidą Vakarų civili
zacijos link. krašto christianizacija naikino politinę izoliaciją ir gyvino ryšius su 
katalikiškais Vakarais ir Vidurio europa. 1410 m. Žalgirio mūšis tik simboliškai 
įtvirtino pasikeitusią regiono padėtį. Lietuvai ji pirmiausia reiškė naujas sociali
nių ir politinių reformų galimybes. Vos kelis valstybingumo šimtmečius išgyvenu
sioje Lietuvoje tebeegzistavo ankstyvosioms monarchijoms būdinga asmeninio 
pavaldumo ir lojalumo santykiais grįsta valdžios organizacija. Didieji kunigaikš
čiai valdė padedami kilmingųjų, tačiau valdovo ir didikų santykiai rėmėsi ne rašy
tinėmis privilegijomis ir valdymo institucijomis, bet asmeniniais pavaldumo, 
draugystės ir giminystės ryšiais. Valdant Vytautui LDk, didelę teritoriją apiman
tis, bet menkai konsoliduotas politinis darinys, pradėjo virsti institucine ir terito
ri ne valstybe. Šiuo atveju istorinė tradicija, per kelis šimtmečius suformavusi 
Vytauto kultą, patikimai įprasmino XiV ir XV a. sandūroje įvykusių pokyčių 
reikšmę. „Vytauto laikų sienos“ kaip ideali valstybės teritorija, Bažnyčios globėjo 
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ir bajorijos kūrėjo šlovė, „šviesaus atminimo“ vardas pirklių gildijose, įkūrėjo 
titulas totorių ir karaimų, pavyzdinės privilegijos autoriaus – žydų bendruome
nėse – šie Vytauto įvaizdžiai įsišaknijo įvairių socialinių ir etnokonfesinių LDk 
visuomenės grupių savimonėje. 

Per keturis viešpatavimo Lietuvoje dešimtmečius Vytautas nubrėžė vidaus ir 
užsienio politikos kryptis daugeliui metų į priekį. išplėtotas didžiojo kunigaikščio 
dvaras tapo politiniu krašto gyvenimo centru, jame telkėsi naujos valstybės val
dymo institucijos – valdovo taryba, centrinės valdžios pareigybės, kanceliarija. 
Vytauto aplinkoje susibūrę vietos didikai ir išsilavinę svetimšaliai sekretoriai siekė 
LDk pritaikyti kitose vėlyvųjų viduramžių europos valstybėse išmėgintus teritori
nės politikos įgyvendinimo būdus. Vienas pirmųjų žingsnių – riboti Gediminaičių 
kilmės kunigaikščių valdžią. tai sudarė prielaidas krašto politinei konsolidacijai. 
Pasienio su Vokiečių ordinu ir Lenkija ruožuose nusistovėjo taika, todėl atsirado 
erdvė vidaus kolonizacijai. Plačios pasienio dykros, anksčiau tikusios tik rengti 
karinius žygius ir medžioti, dabar tapo vietos bajorų, valstiečių ir atvykėlių iš 
kaimyninių šalių gyvenimo vieta. Visa tai vertė bent jau vakaruose inicijuoti (ypač 
po 1422 m. „amžinosios“ Melno sutarties atgavus Žemaitiją) linijinės sienos nu
statymo, žymėjimo ir tikslinimo procedūrą, kurią vėlesnėms kartoms priminė pa
sienyje aptinkami „Vytauto ženklai“. 

siekdamas stiprinti raitelių kariuomenę, Vytautas bajorams už tarnybą dalijo 
valstiečius, suteikdamas savivaldos privilegijas ir globodamas atvykstančius pir
klius, skatino miestų augimą. Per laiškus ir pasiuntinius didžiojo kunigaikščio 
dvaras tapo žinomas ir pasiekiamas tuometinėje europoje. Jame lankėsi anglijos 
ir Prancūzijos pasiuntiniai, kastilijos karaliaus atstovas, Burgundijos ir Milano 

8. Medininkų pilis. XiV a.

9. kauno pilis. XiV–XVi a.

10. Podolės kameneco 
 pilis (dab. ukraina). 

 XiV–XViii a.
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heroldai. tokius Lietuvos ryšius garantavo Vytauto dvaro kanceliarija, sparčiai 
parengdavusi atsakymus įvairias rašto kalbas vartojantiems adresatams. Vytauto 
dvare gyvenantys užsienio riteriai nenutraukdavo ryšių su savo senjoru, bet tap
davo lyg ir jo patikėtiniais kituose kraštuose. Šį esminį tuometinio socialinio gy
venimo tarpusavio ryšių tinklą Vytautas perkėlė į tarptautinį lygmenį, tokiu būdu 
įgydamas naujas galimybes veikti regiono politiką. 1421 m. Vytautą pasiekė pa
siūlymas vainikuotis čekijos karūna (netrukus išrinkimas buvo patvirtintas če
kijos seime) ir tai liudijo jo aukštą statusą tarp Vidurio Rytų europos suverenų, 
kartu ir aktyvų dalyvavimą europos politikos įvykiuose. toks įsitraukimas į pla
čiąją politiką padėdavo išspręsti ir svarbias vietos problemas, kaip tai nutiko su 
vis dar ginčytinos Žemaičių (Medininkų) vyskupijos įsteigimu pagal konstanco 
bažnytinio susirinkimo nutarimą. kaip joks kitas Lietuvos valdovas, Vytautas pa
laikė nuolatinius ryšius su universalųjį autoritetą puoselėjančiomis valdžiomis. 
Popiežius jam patikėjo Livonijos ir Rusios bažnyčių globą, sankcionavo rengia
mus kryžiaus žygius prieš totorius. Šventosios Romos imperatorius rėmė pasku
tinį Vytauto gyvenimo projektą – karūnaciją. 

santykiuose su Lenkija buvo sukurta tradicija, galiojusi iki pat 1569 m. Liu
blino realios unijos. Jos kertinis principas – išsaugoti LDk savarankiškumą uni
joje su Lenkijos karalyste. Vėlyvaisiais viduramžiais stiprėjo teritorinės („tauti
nės“) monarchijos, tačiau nestigo bandymų sudaryti platesnes valstybių sąjungas. 
netgi galima kalbėti apie tam tikrą „dinastinių unijų epochą“ XiV ir XV a. Vidu
rio Rytų ir Šiaurės europoje: nuo 1370 iki 1382 m. gyvavo Vengrijos ir Lenkijos 
personalinė unija karaliaus Liudviko laikais, 1397 m. kalmare pavyko sudaryti 
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skandinavijos karalysčių sąjungą. O ir vėliau vis iš naujo kildavo minčių dėl Len
kijos ir Lietuvos dinastinės sąjungos su čekais (1422) ar vengrais (1440). taigi 
Lenkijos ir Lietuvos unija buvo gana įprastas tiems laikams politinis sprendimas, 
ji padėjo abiejų kraštų valdovams ir valdančiajai diduomenei įgyvendinti savo 
tikslus. Vytauto laikais įtvirtinta atskira didžiojo kunigaikščio institucija leido 
Lietu voje toliau plėtoti savarankiškumą stiprinančias struktūras. kita vertus, Len
ki jos ir Lietuvos unija padėjo sutelkti jėgas tarptautinėje arenoje. iš pradžių 
aktualiau sias buvo konfliktas su Vokiečių ordinu, o vėliau, nuo XV a. pabaigos, 
jį pakeitė karų su Maskvos valstybe laikotarpis. 

kintančią valdžios savimonę reprezentavo kuriama titulų ir valdžios ženklų 
sistema. Pirmaisiais metais po astravo sutarties pretenzijas į suverenumą Vytautas 
išreiškė prisiimtu didžiojo kunigaikščio titulu. kaip tik jo laikais šis titulas galu
tinai tapo Lietuvos valdovų apibūdinimu, tuo pat metu valstybei įgaunant pasto
vų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vardą. Maždaug tuo pat metu Vytautas 
pradėjo kaldinti savo monetas – „denarus“. Jie buvo ne tiek ekonominė monetų 
politikos būtinybė, kiek suverenios valdžios ženklas. Vytauto kaip valdovo savi
monė atsiskleidžia ir jo antspauduose. iš tėvo paveldėtą antspaudą su pėstininko 
figūra jis pakeitė antspaudu su „garbingesniu“ motyvu – raiteliu. XiV a. pabaigo
je buvo sukurtas naujas antspaudo tipas – didysis antspaudas, kuriame dinastinį 
raitelį („Vytį“) supo krašto suvereno padėtį pabrėžiantys žemių (Voluinės, trakų, 
kijevo) herbai. Pagaliau apie 1407 m. buvo sukurtas majestotinis karališko tipo 
Vytauto antspaudas: monarcho soste sėdintis asmuo simbolizavo suverenaus valdo
vo valdžios visovę. Pokyčiai Vytauto politinėje ikonografijoje lygia greta ėjo su 
kitais XV a. pradžios įvykiais. apie 1408 m. buvo baigta statyti rezidencinė trakų 
salos pilis, kurios menę puošė sienų tapyba, vaizduojanti su pavaldiniais bendraujan
tį monarchą, iš naujo perstatytos kitos mūrinės didžiojo kunigaikščio rezidencijos 
(Vilniaus, trakų, Gardino, kauno, Lucko). iš esmės buvo užbaigtas dvaro pareigy
bių sistemos kūrimas – šaltiniuose pasirodė Vytauto maršalo, iždininko, heroldo, 
taurininko, virtuvininko ir kitos suvereniam valdovo dvarui privalomos pareigy
bės. Visa tai rodė tiek įsigalintį rezidencinį valdymą, tiek siekį lygiuotis į europos 
valdovus, tiek kraštą apėmusius socialinius ir kultūrinius pokyčius. Ši trečiosios 
kartos Gediminaičio sukurta valdžios sistema, nepaisant pakitusių politinių aplin
kybių, įgavo valstybiniam gyvenimui labai svarbų tęstinumą Jogailaičių laikais.

11. trakų salos pilis. 
 XV–XVi a.

12. Vytauto Didžiojo paminklas 
Birštone prie nemuno. 

 skulptorius Gediminas 
Jokūbonis. 1997 m.
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Regimieji valdžios ir tikėjimo ženklai

Xiii–XiV a. LDk keistai koegzistavo skirtingi civilizaciniai klodai – etninėje 
Lietuvoje tebevyraujant pagonybei, prisijungtose rusėnų žemėse plėtojosi krikš
čioniška stačiatikių kultūra. Ji vėliau reikšmingai paveikė sakralinio meno sam
pratą ir raidą visoje valstybėje. Lietuvos Didžiajai kunigaikštystei plečiantis ir 
prisijungiant sritines rusėnų kunigaikštystes, valstybėje atsirado svarbūs Rytų 
krikščionybės kultūros centrai – kijevas, Polockas, Gardinas, naugardukas, Luc
kas ir kt. Prijung tose teritorijose įsikūrus lietuviams didikams, dalis šių žemių 
kultūros reiškinių tapo integralia Lietuvos dvasinio gyvenimo dalimi, nes stačiatikių 
tikėjimą priėmę naujieji valdytojai lietuviai įsiliejo į čia gyvavusią turtingą istorinę 
tradiciją kaip jos perėmėjai ir tęsėjai. tai buvo svarbu ir žvelgiant iš tolimos 
istorinės perspektyvos, nes atsiradęs kultūrinis bendrumas buvo puoselėjamas ir 
vėliau, jis juntamas netgi tose Voluinės ir Podolės žemėse, kurios po Liublino uni
jos perėjo Lenkijos karalystei. 

abipusiai meniniai kontaktai su stačiatikiška šių sričių kultūra turėjo užsi
megzti dar prieš bendrą istoriją, jau Xiii a., nors tikrų istorinių duomenų apie tai 
nėra. Žinoma, kad algirdo valdymo metais cerkvių pastatyta ir Vilniuje (aktyvia 
stačiatikių rėmėja buvo šio kunigaikščio žmona, tverės kunigaikštytė Julijona), 
tačiau iki mūsų dienų jos neišliko. tam tikru algirdo laikų stačiatikiškos Vilniaus 
dvasinės kultūros paminklu galima laikyti trijų kankinių legendą ir iki dabar Vil
niuje Švč. trejybės cerkvėje gerbiamas jų relikvijas.

Mažai žinoma to meto cerkvių architektūra, nes dauguma jų buvo medinės ir 
iki mūsų dienų neišliko. Medinė statyba buvo tokia populiari, kad kijevo metro
politų Pontifikalo tekstas numatė tik medinės cerkvės pamatų pašventinimo ce
remoniją. tik kur ne kur buvo pavienės mūrinės cerkvės. 

kunigaikštis Liubartas Lucko pilies kieme atnaujino mūrinį Xii a. antrojoje 
pusėje pastatytą Šv. Jono soborą. iki tol neištapytas cerkvės vidus buvo išpuoštas 
freskomis, jų fragmentus atrado archeologai. tai daugiausia dekoratyvinė tapyba 
ant žemos altoriaus pertvaros. Be to, išliko kristaus galva iš „Prisikėlimo ir nužen
gimo į pragarus“ kompozicijos kaip liudijimas, kad ikonografinėje programoje 
buvo ir kristaus kančios ciklas. Xiii a. mūrinių koplyčių būta Gardino, naugar
duko pilyse, Gardino priemiestyje stovėjo garsi Xii a. statyta Šv. Boriso ir Glebo 
(koložos) cerkvė.

naujos mūrinės cerkvės rusėnų žemėse pasirodė tik XV a. antrojoje pusėje. 
tai lėmė susiklosčiusi nauja religinė padėtis, atkūrus kijevo metropoliją 1458 m. 
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13. Nukryžiuotasis su 
 Švč. Mergele Marija 
 ir šv. Jonu. Freska Vilniaus 

katedros kriptoje, fragmentas. 
XiV a. pabaiga   ← 

14. Lietuvos krikštas. 
 XiX a. piešinys. MaB 

15. Petras Repšys. Žemaičių 
 krikštas. Varnių katedros 

antepediumo detalė. 2008 m. 
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Dar iki oficialaus valstybės krikšto svarbiuose miestuose buvo statomos ir 
katalikų bažnyčios, skirtos pirmiausia miestuose įsikūrusių kitataučių pirklių ar 
ama tininkų reikmėms (iki mūsų dienų išlikusi XiV a. sumūryta ir vėliau rekons
truota vokiečių pirklių Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje). Minima, kad Liubartui 
sutikus 1375 m. buvo įkurta Lucko Romos katalikų vyskupija – pirmoji LDk. tiesa, 
greičiausiai ji liko tik nominali. steigėsi ir pirmieji tuo metu europoje itin akty
viai veikusių naujųjų elgetaujančių ordinų – pranciškonų ir dominikonų konven
tai. Jie tapo šių uolių misionierių evangelizacinės veiklos centrais. Žinoma, kad 
dar Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas Vilniuje pastatydino bažnyčias do
minikonams ir pranciškonams, pasta riesiems leido įsikurti ir naugarduke. Vla
dimiro algirdaičio laikais dominikonai įsikūrė kijeve, jų misijų židiniai veikė ir 
kituose didesniuose Rusios miestuose. 

Po 1387 m. krikšto Romos katalikų bažnyčių ir vienuolynų steigimas tapo ne
atsiejama valstybės politikos dalimi, o iškilusios šventovės – tam tikrais didžiojo 
kunigaikščio valdžios ženklais ir jo priimto naujojo tikėjimo liudininkais. Šiuo 
laikotarpiu ryšiai su bizantine pietrytinių LDk žemių menine kultūra įgavo nau
jas formas – stačiatikių aplinkoje išsilavinę tapytojai buvo kviečiami puošti kata li  kų 
šventovių ir valdovų rezidencijų. ilgai bene vieninteliu tokius ryšius įam žinusiu 
paminklu Lietuvoje buvo laikoma trakų pilies sienų tapyba, kurios fragmentai 
dar buvo matomi XX a. pirmojoje pusėje. Pastaraisiais dešimtmečiais archeologų 
rasti sienų tapybos likučiai didžiųjų kunigaikščių rezidencijos teritorijoje Vilniuje, 
nukryžiavimo kompozicija Vilniaus katedros kriptoje, taip pat restauratorių ati
dengti trakų bažnyčios sienų tapybos fragmentai rodo itin didelę Rytų tradicijos 
tapybos reikšmę tuometinei Lietuvos didžiųjų kunigaikščių meninei aplinkai. Vla
dislovo Jogailos prisirišimas prie šios tradicijos pasireiškė gausiomis monumenta
liosios tapybos fundacijomis jo valdymo metu Lenkijoje. Verta atkreipti dėmesį, 
kad naujausi tyrimai leido identifikuoti Jogailos užsakymu Liubline ar sandomie
re dirbusių dailininkų sukurtas ikonas, išlikusias dabartinės ukrainos cerkvėse. 

akivaizdi ir rusėnų žemėse savitų bruožų įgijusios bizantiškosios knygų kul
tūros įtaka Lietuvos raštijos istorijai. XiV a. sukurtas Laurušavo ir Mstyžiaus evan
gelijas galima laikyti stačiatikių lietuvių elito aplinkoje sukurtais rašto ir meno 
paminklais. savaip šią tradiciją praturtino bulgarų, serbų knygų perrašinėtojai, 
kurie XiV a. antrojoje pusėje ir XV a. pabėgo iš turkų puldinėjamų Balkanų ir ra
do prieglobstį LDk. unikaliu to meto raštijos ir knygų iliuminacijų paminklu yra 
protodiakono spiridono 1397 m. kijevo Pečioros vienuolyne, kijevo ir visos LDk 
stačiatikių metropolito kiprijono aplinkoje, perrašytas ir dekoruotas Psalmynas, 
skirtas smolensko vyskupui Michailui. Gausios jo iliustracijos buvo nukopijuotos 
iš kijeve saugoto rankraščio, sukurto konstantinopolyje Xi a. (1518 m. LDk paiž
dininkis abraomas Glembickis rankraštį padovanojo Vilniaus Šv. Mikalojaus cerk
vei; dabar Psalmynas saugomas nacionalinėje saltykovoŠčedrino bibliotekoje 
Peterburge). neatmestina pastaraisiais metais tyrinėtojų iškelta mintis, kad seną
ja slavų kalba sukurtos rankraštinės knygos galėjo būti naudojamos ir skelbiant 
katalikų tikėjimą tarp rusėnų.
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16. nežinomas XViii a. dai
lininkas. Vladislovo Jogailos 
portretas. LDM

17. nežinomas XVii a. 
dailininkas. Pirmojo 
Vilniaus vyskupo, 

 pranciškonų vienuolio 
Andriaus portretas. 

 LDM 

18. nežinomas XViii a. 
dailininkas. Keturiolikos 
pranciškonų nukankinimas 
Vilniuje. Paveikslas bu

 vo saugomas Vilniaus 
 pranciškonų konvente 
 kaip pirmųjų šio ordino 

kankinių, pasak legendos, 
nužudytų Lietuvos sostinėje 
algirdo laikais, atminimas. 
LDM
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Vis dėlto Jogailos ir Vytauto laikais stačiatikių kultūra patyrė nemažų suvar
žymų. Lietuvos krikšto metu Jogailos išleistos privilegijos teisiškai reglamentavo 
naują krikščionišką visuomenę. katalikų bažnyčia tapo Lietuvos valdovų konfe
sine atrama prieš stačiatikiškąją gyventojų daugumą – 1387 m. Jogailos privilegi
ja bajorams ir 1413 m. Horodlės privilegija luomines ir turtines teises užtikrino 
tik bajorams katalikams. Drausta statyti cerkves be didžiojo kunigaikščio leidimo. 
siekdamas konsoliduoti visuomenę, Vytautas rūpinosi įkurti atskirą Lietuvos sta
čiatikių metropoliją ir įgyvendinti katalikų ir stačiatikių bažnyčių uniją LDk 
teritorijoje. Jo iniciatyva 1415 m. naugarduke rezidavęs metropolitas Grigalius 
Camblakas paskelbė LDk stačiatikių bažnyčios nepriklausomybę nuo kijevo metro
polijos Maskvoje ir konstantinopolio patriarcho. 1418 m. jis buvo išsiųstas į kons
tanco susirinkimą, kur popiežiaus Martyno V akivaizdoje išreiškė pritarimą uni
jos idėjai. Deja, dėl įvairių aplinkybių tuo metu šių planų įgyvendinti nepavyko.

svarbiausia naujos valstybinės religijos įtvirtinimo priemone tapo katalikų 
vyskupijų ir kitų bažnytinių struktūrų sukūrimas. etnines lietuvių žemes apėmė 
dvi vyskupijos – Vilniaus ir Žemaičių (Medininkų). Vladislovas Jogaila 1387 m. 
įkurtos Vilniaus vyskupijos katedrą aprūpino žeme, kitais fundaciniais turtais ir 
liturginiais reikmenimis (daug jų dovanojo karalienė Jadvyga). Vėliau dideliais 
turtais Vilniaus vyskupą ir kapitulą apdovanojo aleksandras Vytautas, jis rūpinosi 
ir katedros atstatymu po 1419 m. gaisro. Įkurtoje vyskupijoje tuoj pat buvo fun
duotos septynios parapinės bažnyčios ir taip padėti pagrindai tolesnei krikščionybės 
plėtrai krašte. Pažymėtina, kad pirmoji Jogailos įsteigta parapija buvo Obolcuose, 
netoli Vitebsko. XV a. pirmaisiais metais Vytautas įsteigė Vladimiro vyskupiją 
(1425 m. perkelta į Lucką), o Jogaila – kijevo vyskupiją (po Liublino unijos visa 
kijevo vyskupijos teritorija ir didelė dalis Lucko vyskupijos atiteko Lenkijai). 
Vytautas ypač daug dėmesio skyrė žemaičių apkrikštijimui. Šių žemių krikštas 
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buvo suvokiamas kaip svarbus politinis žingsnis, demonstruojantis naujosios 
krikščionių valstybės rūpinimąsi savo žmonių sielomis ir paneigiantis Vokiečių 
ordino skleidžiamus gandus, esą Lietuvos krikštas yra fiktyvus. Dėl algirdaičių ir 
kęstutaičių dinastinių kovų Žemaitija imta krikštyti tik 1413 m., po trejų metų 
čia pradėtos statyti pirmosios parapinės bažnyčios. konstancos susirinkimo nutari
mu 1417 m. Varniuose (Medininkuose) įsteigta katedra. 

Vyskupijos viena nuo kitos smarkiai skyrėsi tiek plotu, tiek gyventojų kon fe
si ne sudėtimi. Daugiausia bažnyčių statyta Vilniaus ir Žemaitijos vyskupijose, iki 
tol daugiausia apgyventose pagonių. Žemaičių vyskupija buvo palyginti nedidelė, 
apėmė tik apie 23 000 kv. km, o Vilniaus – pati didžiausia ne tik LDk, bet, ko ge
ro, ir visoje europoje – jos plotas siekė 226 000 kv. km. Parapijų tinklas vyskupi
jose buvo gana retas, daugiau jų imta steigti po laimėto Žalgirio mūšio ir 1422 m. 
Melno taikos, kai buvo baigtas karas tarp LDk ir kryžiuočių valstybės. Daugiau
sia pir mųjų parapijų fundavo valdovai, Vilniaus ir Žemaičių vyskupijose – pir
miau sia Vytautas. steigė jų ir bajorai, ir patys vyskupai. 1389 m. Jogaila Vilniaus 
vyskupui su teikė teisę statyti bažnyčias, kur tik jis panorės – visoje valstybinėje 
Lietuvos žemėje. 

19. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Vytauto raštas, 
kuriuo valdomis apdovano
jamas Medininkų vyskupas 
Motiejus ir kapitula. trakai. 
1421 m. čDM 

20. Laukžemės Švč. Mergelė 
Marija. XV a. pradžia

21. kilnojamasis altorėlis, 
pagamintas iš dramblio 
kaulo Prancūzijoje. XiV a. 
pabaiga. Manoma, kad šį 
brangų kūrinį Jogaila gavo 
iš popiežiaus urbono Vi, 

 o vėliau padovanojo 
Vilniaus katedrai. LDM
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nors Vytautas dėjo daug pastangų, kad visas LDk katalikų vyskupijas sujung
tų į savarankišką Lietuvos bažnytinę provinciją, jos liko pavaldžios Gniezno arki
vyskupijai. Vis dėlto Lietuvos vyskupai užėmė pirmąsias valstybės dignitorių vietas, 
jų reikšmė politiniam, religiniam ir kultūriniam šalies gyvenimui liko labai svar
bi ir tolesniais istorijos šimtmečiais.

Be parapinių bažnyčių, svarbiu krašto evangelizacijos veiksniu buvo ir vienuolynų 
steigimas. Pranciškonų konventai įkurti kaune, ašmenoje, Pinske, Drohičine, 
augustinų – Brastoje, atgailos kanauninkų – Medininkuose. senuosiuose trakuo
se, tėvoninėje pilyje, Vytautas įkurdino seniausią vakarietiškos tradicijos vienuo
liją – benediktinus. Buvo remiami ir jau veikiantys dominikonų vienuolynai Luc
ke, kijeve, Gardine, naugarduke.

Po valstybės krikšto 1387 metais ir ypač Vytauto valdymo laikotarpiu prasi
dėjo naujas Lietuvos pilių statybos tarpsnis. ne tik pakitusi karybos praktika (pra
dėta naudoti artilerija), bet ir krikščioniškojo valdovo įvaizdis ir reprezentaciniai 
valstybės poreikiai skatino pilyse įrengti ištaigingas rezidencijas. senųjų aptvari
nių pilių teritorijose buvo statomi puošnūs gyvenamieji rūmai, kuriuose buvo 
įrengiamos ir privačios koplyčios. Bene žymiausias Vytauto laikų rezidencinės 20
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architektūros paminklas Lietuvoje – XX a. iš griuvėsių prikelta naujųjų trakų sa
los pilis. ukrai noje išliko Gedimino sūnaus kunigaikščio Liubarto (Dimitrijaus) 
valdymo metais Lucke pradėta statyti didinga mūrinė pilis, išplėsta Švitrigailos ir 
Vytauto laikais. su ja siejama mūrinės gynybinės statybos Voluinėje ir visoje „Lie
tuvos ukrainoje“ pradžia. užburianti ir žavi karijotaičių statyta, Vytauto išplėsta, 
vėliau jau Lenkijos valdovų atnaujinta Podolės kameneco tvirtovė. Šiuose architek
tūros paminkluose nesunkiai atpažįstami tuo metu modernaus gotikinio stiliaus 
bruožai – gotikinis plytų rišimo būdas, smailėjančios angų sąramos, aprėmintos 
profiliuotų plytų apvadais, briaunoti kryžminiai ar sudėtingi žvaigždiniai skliau
tai. Bet daugumos kitų Vytauto statytų ar rekonstruotų pilių vietoje stūkso tik di
dingi jų mūrų likučiai.

Pirmosios katalikų bažnyčios dažnai buvo statomos medinės, apie jų architek
tūrą nėra beveik jokių žinių. išliko keletas mūrinių bažnyčių, kurių statybos isto
rija siejama su Jogailos ir, dažniau, Vytauto vardais. tai Vilniaus katedra, kauno, 
Merkinės, Veliuonos, trakų parapijų bažnyčios, pranciškonų konvento bažnyčia 
kaune. Šių šventovių ankstyvoji architektūra dabar paslėpta po vėlesnių rekons
trukcijų sluoksniais. Pirminius gana paprastų formų jų siluetus pakeitė aukšti vė
lyvosios gotikos bokštai, baroko frontonai. Vis dėlto jose išliko ir kai kurie pirmykš
čiai bruožai – kiautinis ir gotikinis sienų mūras, neretai puoštas lakonišku, bet 
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dekoratyviu juodų perdegtų plytų ornamentu, dažniausiai nesudėtingas stačiakam
pis planas, profiliuotų plytų portalai ir langų apvadai. netgi gerokai vėlesniais lai
kais rekonstruotuose pastatuose kaip Vilniaus katedra tebėra išlakių piliorių skai
doma halinė erdvė, menanti pirmuosius LDk katalikų bažnyčios dešimtmečius. 
Deja, dėl daugelio rekonstrukcijų ir kitokių negandų šių bažnyčių interjeruose 
beveik neliko ankstyvuosius LDk krikščionybės laikus menančių dailės kūrinių. 

Vienu iš svarbiausių „vytautinės“ epochos palikimo bruožų galima laikyti stip
riai LDk įsišaknijusį Dievo Motinos kultą. Vytauto diegtas Švč. Mergelės Marijos 
garbinimas akivaizdžiai atsispindi jo funduotų bažnyčių patronicijose. Pavyzdžiui, 
senųjų trakų benediktinų vienuolyno šventovė buvo konsekruota apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto titulu, trakų parapinė bažnyčia – Švč. Mer
gelės Marijos apsilankymo, kražių – Švč. Mergelės Marijos nekaltojo Prasidėji
mo, Perlojos – Švč. Mergelės Marijos ir šv. Pranciškaus asyžiečio, Raseinių, Ve
liuonos, kelmės bažnyčios – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų titulais ir t. t. 
kauno pranciškonų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, pasak tradi
cijos, Vytauto buvo funduota kaip votas Marijai už patirtą išsigelbėjimą skaudžiai 
pralaimėtame mūšyje su totoriais prie Vorkslos. 

ypatingą Dievo Motinos kulto populiarumą ankstyvuoju LDk krikščionėjimo 
laikotarpiu tyrinėtojai sieja su keletu aplinkybių. Manoma, kad Švč. Mergelės Ma
rijos gerbimui didelę įtaką turėjo vienuolių, pirmiausia pranciškonų, skleidžiamas 
pamaldumas. atkreiptinas dėmesys ir į artimą Prūsijos, Livonijos, Lenkijos, Ven
grijos ir Bohemijos kaimynystę – visose šiose šalyse Dievo Motinos kultas buvo 
plačiai išvystytas. taip pat svarbi buvo ir LDk gyvavusi itin gilias Dievo Motinos 
kulto šaknis turinti Rytų krikščionybės tradicija. Visai tikėtina, kad senųjų ir nau
jųjų trakų Dievo Motinos paveikslų legendose užfiksuota žinia, kad Bizantijos 
valdovai Paleologai Vytautui dovanojo Dievo Motinos ikonas, turi realų istorinį 
pagrindą. Gali būti, kad pirmieji katalikų bažnyčiose atsiradę Dievo Motinos 
atvaizdai buvo arba atgabenti iš konstantinopolio, arba sukurti remiantis bizan
tiniais prototipais. tai rodo ir išlikę senieji Dievo Motinos atvaizdai, tradicijos 
siejami su Vytauto vardu. Vienas iš autentiškiausių tokių meno paminklų – va
dinamoji Voluinės Dievo Motinos ikona iš Lucko Pokrovo cerkvės. katalikų šven
tovėse būta ir skulptūrinių Dievo Motinos atvaizdų, tačiau jie, kaip rodo išlikę 
negausūs pavyzdžiai, buvo įvežtiniai ir jų meninė raiška atspindėjo vakarietiškąją 
gotikos meninę tradiciją. 

22. kauno panorama 
 su Švč. Mergelės Marijos 

ėmimo į dangų (Vytauto) 
bažnyčia 

23. Šv. Mikalojaus bažnyčia 
Vilniuje 

24. Voluinės Dievo Motinos 
ikona iš Vytauto funduotos 
Dievo Motinos cerkvės 
Lucke. XiV a. vidurys. 
unDM
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„Viduramžių
ruduo“ Lietu
voje, arba 
Laikas,
subrandinęs 
šventuosius 
ir riterius
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krikščioniškieji viduramžiai buvo bene trumpiausia Lietuvos istorijos epocha. 
europos civilizacija čia pradėjo skleistis tuo metu, kai Vakarų europoje senoji 
vidu  ramžių kultūra jau gyveno paskutiniuosius dešimtmečius. Vis dėlto per trumpą 
laiką Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje spėjo susiformuoti reiškiniai, leidžiantys 
ją statyti į vieną gretą su kitomis vėlyvųjų viduramžių europos valstybėmis. Per
imtos europos kultūros tradicijos lėmė esminį kultūrinį lūžį ir sudarė prielaidas 
kitoms epochoms – Renesansui, Barokui, apšvietai į Lietuvą ateiti nevėluojant.

Šį „lietuviškų viduramžių“ laikotarpį galima vadinti įvairiais vardais ir nagri
nėti įvairiais aspektais. Viduramžių krikščioniško valdovo idealą formavo pirmie
ji Jogailaičiai LDk soste, feodalinę senjoro ir vasalo abipusiu ryšiu grįstą sąjungą 
atspindėjo diduomenės pareigybinės karjeros, epochos pamaldumą išreiškė šven
tųjų kultai, o krikščionių etikos pažabotą karingumą – riterystė. Visi šie reiškiniai 
LDk teritorijoje nespėjo įgauti užbaigtų ir kultūriškai išgrynintų pavidalų, tačiau 
jie reikšmingi kaip pirmieji vakarietiškos civilizacijos sklaidos požymiai.

Politine prasme ši epocha buvo Jogailaičių viešpatavimo LDk ir Lenkijoje 
įtvirtinimo laikai. nepaisydama vidinių konfliktų Lietuvoje ir karaliaus rinkimo 
tvarkos Lenkijoje, ši dinastija sugebėjo išsikovoti neginčijamą valdančios giminės 
autoritetą. nuo Jogailos laikų nusistovėjo personalinė dviejų valstybių unija, ku
ri būdavo vis atnaujinama, o kartais pereidavo į dinastinę, kai Lietuvą valdydavo 
atskiras, nors ir tos pačios giminės, didysis kunigaikštis. Vytauto laikų politikos 
kryptį tęsiantys Lietuvos didikai 1440 m. savo valdovu pasirinko jaunesnįjį Jogai
los sūnų ir Lenkijos karaliaus Vladislovo brolį kazimierą: taip, nenutraukiant uni
jinių ryšių su Lenkija, buvo toliau stiprinami valstybingumo pagrindai. 1447 m. 
kazimierui tapus Lenkijos karaliumi, kone pusei šimtmečio nutrūko nuo seno 
gyvavusi tradicija, kai didysis kunigaikštis valdo gyvendamas Lietuvoje, todėl didi
kai patys turėjo imtis iniciatyvos spręsti įvairius valstybinio gyvenimo klausimus. 
turbūt būtent tai paskatino LDk diduomenę konsoliduotis, įveikti grupinių in
teresų prieštaravimus ir formuoti savarankišką LDk politiką. Buvo toliau plėto
jama pareigybių sistema, kanceliarija pamažu virto pagrindine valstybės valdymo 
institucija. Didžio jo kunigaikščio taryba buvo pradėta vadinti Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės, arba Ponų taryba. Šis semantinis virsmas, ko gero, geriausiai 
atspindi naujos valsty bės sampratos atsiradimą – valstybės, kurią įkūnija ne tik 
valdovas, bet ir politinius sprendimus kartu su juo priimanti diduomenė. Ši di
duomenė kartu su valdančiąja Jogailaičių dinastija subrandino teritorinio LDk 
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1. aleksandro Jogailaičio 
 laikų seimas. Raižinys iš kn.: 
 Jan Łaski, Commune incliti 

Poloniae Regni privilegium…, 
(krokuva, 1506) 
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 apie 1520 m., atnaujintas 

1595 m. Vilniaus 
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integralumo idėją, kuri buvo apginta ginčuose su lenkais dėl Voluinės ir Podolės 
ar su Mazovija dėl Palenkės. Vytauto politinę mokyklą išėję LDk didikai ir jų pa
likuonys (Goštautai, Radvilos, alšėniškiai, kęsgailos, Manvydai, sudimantai, Man
tigirdai) net ir be vietoje reziduo jančio valdovo dvaro vykdė plačią tarptautinę 
politiką, toliau laikėsi balansavimo tarp Lenkijos ir Vokiečių ordino strategijos, 
vėliau užmezgė ryšius su Šventosios Romos imperatoriais. suteiktos imperatoriš
kos privilegijos leido jiems įgyti jų valdžios pobūdį gerai atitinkančius imperinius 
kunigaikščių ir grafų titulus. Po kazimiero mirties 1492 m. paaiškėjo, kad ilgo jo 
valdymo metu LDk diduomenė susitelkė, kad santykiai su Jogailaičių dinastija 
buvo gana gerai sureguliuoti: ateidamas į valdžią kazimiero sūnus aleksandras, 
ko gero, pirmą kartą Lietuvos isto rijoje sostą perėmė be konflikto.

aleksandro Jogailaičio laikais Didžiojoje kunigaikštystėje imtasi permainų, 
kurių pirmieji požymiai buvo pastebimi dar valdant kazimierui. Permainų gausa 
ir įvairovė dar kartą patvirtina, kokią reikšmę viduramžių visuomenėje ir politiko
je turėjo nuolatinis valdovo buvimas krašte. aleksandro laikais atnaujintas ir Vil
niuje įkurdintas didžiojo kunigaikščio dvaras pratęsė dar vieną Vytauto valdymo 
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metu užsimezgusią vėlyvųjų viduramžių tradiciją: valdovo dvaras vėl tapo politi
nio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo centru. Visi XV ir XVi a. sandūros pokyčiai 
vienaip ar kitaip buvo susiję su aleksandro dvaro gyventojais – pareigūnais, dva
rionimis, sekretoriais, ekonomais. Šiam dvarui vadovavo pareigūnai, kurių hie
rarchijos viršuje stovėjo dvaro maršalas Mykolas Glinskis. Šis užsienyje riterystės 
ir karo mokslus išėjęs didikas, be kita ko, buvo vienas pirmųjų pradėjusių net ir 
europoje naują kilmingųjų madą – keliauti po svetimų kraštų valdovų dvarus. 
kitai tuometinei tendencijai atstovavo išsilavinęs patarėjas humanistas aleksan
dro sekretorius erazmas Ciolekas. iš Lenkijos atvykęs aktyvus valdovo patarėjas 
savo pasiuntinybių kelionėmis ir joms parengtomis kalbomis nustatė naujas Lietu
vos diplomatijos gaires, inicijavo dvaro sąskaitų knygų vedimą, mėgino sutvarkyti 
išsklaidytus valdovo finansus. turbūt toje pačioje aplinkoje kilo mintis įkurti Vil
niuje nuolatinę monetų kalyklą. čia masiškai kaldinami denarai ir pusgrašiai ta
po dvare formuojamos naujos monetarinės ekonomikos įrankiu. Prasidėjusio karo 
su Maskva sąlygomis buvo pertvarkyta LDk kariuomenė, kurioje vis didesnį vaid
menį pradėjo vaidinti institucijos ir profesionalų grupės – etmonai, rotmistrai, 
samdiniai, patrankininkai. svarbiausi procesai vyko valdovo kanceliarijoje: alek
sandro laikais iš esmės suintensyvėjo „valdžios surašymas“, palikęs mums didžiu
lį, palyginti su ankstesniais laikais, dalykinės raštijos aruodą – Lietuvos Metrikos 
knygas, sąskaitų įrašus, valdovo privilegijas ir kt. tai buvo suprantama, nes aleksan
dras ir jo aplinkos didikai atstovavo pirmajai išsilavinusiai, t. y. raštingai, aukštuo
menės kartai. Šios kartos didikai nestudijavo universitetuose, jiems šios įstaigos 
dar reiškė ne tokių kilmingų žmonių mokymosi vietą. tačiau jie suvokė universi
tetinio išsilavinimo reikšmę, todėl pamokas gaudavo savo namuose.

Vienas pirmųjų čia buvo kazimieras Jogailaitis. Jis į sostą sėdo labai jaunas, 
taip ir neturėjęs progos išmokti rašyti, tačiau su žmona elžbieta, kilusia iš Habs
burgų dinastijos, pasirūpino savo sūnų ir dukterų išlavinimu. Jiems labai greitai 
prireikė mokytų vyrų Jono Dlugošo ar Pilypo kalimacho perteiktų žinių. kazi
miero sūnūs vienas po kito įsitvirtino visų daugiataučių Vidurio Rytų europos 
valstybių sostuose. Vladislovas tapo Vengrijos ir čekijos karaliumi, Jonas alber
tas – Lenkijos karaliumi, aleksandras – Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. ketvirtas 
sūnus Frydrichas buvo paskirtas Lenkijos Bažnyčios hierarchu – Gniezno arkivys
kupu. Ši apie pusę amžiaus egzistavusi plati jogailaitiška politinė erdvė toli gražu 
ne visuomet buvo vientisa, tačiau sudarė sąlygas rastis reikšmingoms meninio ir 
literatūrinio bendrumo formoms tarp Budos, Prahos, krokuvos ir Vilniaus. Šis 
laikotarpis buvo svarbus susiformuoti istoriniam Vidurio Rytų europos regionui, 
kurio egzistavimas įvairiais būdais buvo juntamas ir vėlesniais šimtmečiais.

Pirmųjų Jogailaičių valdymas Lietuvoje nemaža dalimi rėmėsi dar viena Lietu
vai taip pat nauja viduramžių tradicija. kazimieras ir aleksandras savo gyvenime 
ir politikoje vadovavosi krikščioniškojo monarcho idealu. Labiausiai prie šio idea
lo priartėjo anksti miręs kazimiero sūnus, LDk didikų kurį laiką įpėdiniu maty
tas kazimieras. Jo gyvenimas ir darbai sukūrė šventojo vardo vertą palikimą. Di
nastija šiuo palikimu pasinaudojo kiek vėliau, o tuomet, XV a., jos pamaldumas 
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visų pirma reiškėsi plačia fundacine politika. Buvo ne tik statomos bažnyčios ir 
steigiami vienuolynai, t. y. plečiama veikla, kuria Jogailaičiai ypač garsėjo, ne ma
žiau svarbūs buvo kasdieniai religingumo ženklai – karališkos koplyčios puose
lėjimas, išmaldos vargšams, neturtingųjų ir silpnųjų globa. kartu buvo skatinamas 
ir intelektualinis darbas: karalių motinos iš Lietuvos kilusios sofijos alšėniškės 
užsakymu pirmą kartą į lenkų kalbą buvo išversta Biblija.

spartų Lietuvos krikščionėjimą atskleidžia ir tai, kad pamažu, lygiuojantis į 
valdovus, ėmė daugėti fundatorių didikų. XV a. pabaigoje LDk jau kone pusė 
bažnyčių buvo funduotos bajorų. Šią dermę gerai iliustruoja pranciškonų atša
kos – bernardinų įkurdinimo pavyzdys. 1469 m. kazimieras jiems pastatė vienuo
lyną Vilniuje (jį vėliau atnaujino jo sūnus aleksandras) ir jau po kelerių metų didi
kas stankus sudivojaitis bernardinus apgyvendino kaune, o Martynas Goštau tas 
1479 m. juos atsikvietė į tikocino dvarą Palenkėje. Šis atvejis leidžia pastebėti 
naują diduomenės religinio ir socialinio gyvenimo tendenciją – dvare steigiamas 
vienuolynas ar funduojama bažnyčia (paprastai ji gauna didiko švento patrono 
titulą) tampa didiko giminės bažnytinio (kartu ir istorinio) atminimo vieta ir ku
riamo reprezentacinio komplekso dalimi. už didiko ir jo giminės sielų gerovę ne 
tik nuolat meldžiamasi, jie kartu gauna dar vieną būdą demonstruoti savo padėtį 
vietos visuomenėje. Šių pamaldumo ir valdžios centrų iškilimas drauge yra užuo
mina apie mums dabar jau beveik nepastebimą tokio akto metu sukuriamą nau
ją bendrystę tarp fundatoriaus ir jo giminaičių bei draugų, tarp fundatoriaus ir jo 
šventojo, tarp gyvųjų ir mirusiųjų. ir nors didikams tokios fundacijos iš pradžių 
buvo daugiau asmeninio pamaldumo požymis ir plintančios religinės kultūros 
dalis, ilgainiui jos suvaidino svarų vaidmenį tolesnėje krašto christianizacijoje. 
XVi a. pradžioje į šią veiklą įsitraukė ir smulkioji bajorija, viename ar kitame pa
viete imdama bendromis jėgomis išlaikyti vietos bažnyčią ir stiprinti tarpusavio 
socialinius saitus tikinčiųjų brolijoje. 

svarbus buvo dar vienas šio laikotarpio konfesinis reiškinys. Bernardinų įkur
dinimas Lietuvoje žymėjo valdovų pastangas aktyvinti katalikų ir stačiatikių su
artėjimą. turbūt neatsitiktinai tais pačiais bernardinų atvykimo į Vilnių metais 
kazimiero dvarionis, būsimas dvaro iždininkas ir jau vėlesniais laikais garsaus 
stačiatikių Žirovičių vienuolyno fundatorius aleksandras soltanas keliavo po eu
ropos monarchų dvarus. Vienas šios kelionės tikslų buvo galimybių įgyvendinti 
bažnytinę uniją tarp katalikų ir stačiatikių tyrimas. tokiu būdu bernardinų darbą 
bažnytinės unijos naudai lydėjo pačių stačiatikių didikų apsisprendimas ieškoti 
naujų būdų religiniam suartėjimui su bendraluomiais katalikais. soltanai, sapie
gos, Chodkevičiai – visų šių giminių atstovai politinę ir asmeninę (vedybiniai ry
šiai) integraciją Lietuvos diduomenėje patvirtino ir konfesinio solidarumo siekiu. 
naujų bendrų gyvenimo formų paieškas atspindi Chodkevičių XVi a. pradžioje 
įsteigtas supraslio stačiatikių vienuolynas. čia matyti tas pats religinių ir sociali
nių motyvų derinys, būdingas katalikų didikų fundacijoms.

aleksandro soltano kelionė buvo ir kito viduramžių reiškinio Didžiojoje ku
nigaikštystėje požymis. tai buvo riterių kultūra, kuri Lietuvoje stipriau pradėjo 
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skleistis Vytauto laikais. Baigiantis viduramžiams ši kultūra visoje europoje išgy
veno naują pakilimo laikotarpį, ją spėjo pajusti ir kai kurie LDk didikai. Vienas 
tokių buvo albertas Manvydas Jaunesnysis, su kuriuo į dvikovą ietimis 1475 m. 
per Landshuto vestuves stojo patyręs tokių turnyrų dalyvis Bavarijos hercogas 
kristupas. Manvydas veikiausiai išties gyveno vis labiau žaidimu virstančiame ri
terių turnyrų pasaulyje, bet kitiems didikams riterių insignijos tapo nauju jų val
džios ir galios ženklu. Riterystės įžadai, kurie XiV a. europos kilminguosius vedė 
į Prūsiją ir į Lietuvą, XV a. vertė rengti kryžiaus žygius prieš turkus ir kovoti su 
kitomis krikščioniškai europai kylančiomis ar įsivaizduojamomis grėsmėmis. Lie
tuvoje plito europos pakraščių valstybėse kilusi „krikščionybės priešpilio“ idėja. 
1484 m. Žemaičių seniūnas Jonas kęsgailaitis laiške ordino magistrui paskelbė, 
jog yra pasirengęs dalyvauti žygyje prieš „pagonis“, kad krikščionybės silpnėjimas 
būtų sustabdytas. LDk didikai, dokumentuose minimi riterišku miles strenuus ti
tulu, galbūt ne visuomet turėjo progų demonstruoti ar, kaip tuo metu sakydavo, 
„tobulinti“ savo riterystę, tačiau pagrindines politines šio reiškinio aplinkybes jie 
jau buvo gerai perpratę. Vėlyvųjų viduramžių Vakarų europos monarchai ir toną 
duodantys Burgundijos hercogai vienas po kito savo dvaruose kūrė naujus riterių 
ordinus ir senas krikščioniškas riterių dorybes papildydavo ištikimybės valdovui 
priesaika. Šios naujovės atbalsis po kiek laiko jau buvo girdėti ir Lietuvoje. 1500 m., 
vykstant eiliniam karui su Maskva, didysis kunigaikštis aleksandras paskelbė įku
riantis savo dvare riterių broliją kovai su netikėliais ir stačiatikiais. Šis Lenkijos ir 
Lietuvos istorijoje unikalus, nors iki galo ir neįgyvendintas, riterių kvietimo do
kumentas išryškino valdovo ir samdytų dvarionių asmeninius santykius, kurie vis 
dar rėmėsi ne vien finansiniais sutarimais, bet ir iš kintančio riterių pasaulio atei
nančiomis sampratomis.

XVi a. pradžioje, baigiantis „viduramžių rudeniui“, baigėsi ir LDk europei
zacijos šimtmetis. Lietuvoje tuo metu paplito romėniška lietuvių kilmės teorija, 
liudijanti europines ir universalias savo šaknų paieškas. aleksandro Jogailaičio 
dvare Vilniuje buvo galima sutikti dvarionių ir tarnų iš įvairių europos valstybių, 
garsų lenkų astronomą ir ne mažiau garsų vokiečių muziką, portugalų didžiūną 
ar iš kelionės į indiją parvykusį vienuolį misionierių. europoje, kur vis dažniau 
buvo mąstoma apie žemyno struktūrą ir ribas, Lietuva jau buvo suvokiama kaip 
žinomas kraštas, nors ir tolimas. Romos popiežiui aleksandrui Vi jis buvo prista
to mas kaip krikščionybės gynėjas nuo turkų, o vokiečių kronikininkai ėmė ieškoti 
bendros žemaičių ir saksų kilmės. nesvarbu, kad šios epochos Lietuvos šventieji 
Mykolas Giedraitis ir kazimieras didžiąją savo gyvenimo dalį praleido krokuvo
je, kad riteriai turnyrų ir žygių turėjo ieškotis dar toliau į vakarus, kiekvienas jų 
sugrįžimas (realus ar pasakojimuose) pamažu keitė įprastą vietos gyvenimą.

Šiuo laikotarpiu baigė formuotis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės politi nė 
ir socialinė organizacija. Didžiojo kunigaikščio pakėlimo ceremonialas ir valdovo 
insignijos, diduomenės latifundijos ir atsirandantis bajorų seimas, savivaldą vie
nas po kito gaunantys miestai ir besikeičianti kaimo struktūra – tai tik keletas šios 
san tvarkos bruožų. Valstybės vidinę integraciją ir jos ryšius su Lenkija įtaigiai 
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pavaiz da vo naujai sukurtas didžiojo kunigaikščio aleksandro herbas. Šioje iko
nografinėje Jogailaičių valdžios manifestacijoje Vytį supa dinastinių ir LDk žemių 
herbai – lenkiškos ir lietuviškos simbolikos sintezė. tokia kompozicija pirmiausia 
atspindėjo dinastijos perspektyvą ir atitiko LDk didikų ir bajorų tautos vaizdinį 
apie savo valstybę. Didieji kunigaikščiai iš Jogailaičių giminės ir toliau valdė kaip 
pripažinti tėvoniniai valdovai, jų paveldėjimo teisė nekėlė jokių abejonių, kaip ir 
jų įsipareigojimai valdyti pagal senas šalies teises ir papročius. aleksandro palai
dojimo vieta Vilniaus katedroje netoli jo žymaus pirmtako ir bendravardžio alek
sandro Vytauto ir šventu gyvenimu pagarsėjusio brolio kazimiero, šalia didikų 
giminių koplyčių ir pagrindinės valdovų rezidencijos toliau formavo politinį ir 
dvasinį šios valstybės centrą. tačiau tai buvo centras didelės, įvairiakalbės ir dau
giakonfesinės valstybės, kurioje atskiri centrai buvo ir atskiros žemės (kijevas, 
Voluinė, Polockas, Vitebskas, smolenskas, Žemaitija), ir didikų dvarai, ir magde
burginiai miestai. toks tik iš pirmo žvilgsnio prieštaringas vidinės politinės inte
gracijos ir visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo įvairovės derinys buvo epochos 
paveldas ateinantiems amžiams. 
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savita, galbūt net unikali, LDk kultūrinė aplinka suformavo ir gana originalias 
menines architektūros, dailės ir jų sąveikos formas. atsigręžimas į vakarietiškąją 
civilizaciją ir intensyvus Romos Bažnyčios struktūrų ir tradicijų perėmimo pro
cesas lėmė, kad internacionalinis viduramžių europos meno stilius – gotika Lie
tuvoje raiškiausiai atsiskleidė XV–XVi a. sandūroje. Didelę įtaką gotikos sklaidai 
turėjo tuo metu intensyviau pradėję augti miestai. Jų raida, skatinama privilegi
jomis ir suteikiamomis savivaldos teisėmis, savo ruožtu spartino amatų plėtrą. 
Galbūt neatsitiktinai vienos iš gražiausių Lietuvos gotikinių Madonų kilmė sieja
ma su Veliuona, kuri kartu su daugeliu kitų miestų XVi a. pradžioje gavo Mag
deburgo teisę. Glaudesni ryšiai su Hanzos miestais, amatininkų ir pirklių kelionės 
leido greičiau pažinti technologines ir menines naujoves, todėl architektūroje pla
čiau pradėtas naudoti plytų mūras. kartu su šia technika buvo perimami ir tobu
linami gotikinės architektūros principai. Didžiojo kuni gaikš čio ar didikų funda
cijos padėjo atsirasti aukštos kokybės išskirtiniams pastatams ir kūriniams, kurie 
gyvavo šalia kuklių, paprastų formų statinių ar vietos meistrų dirbinių. XVi a. 
pradžioje daugelyje didžiųjų miestų vyko didelės statybos (pavyzdžiui, sostinė tuo 
metu buvo apjuosta gynybine siena), bet paprastų miestiečių namai iki XVi a. vi
durio buvo daugiausia mediniai. statyti iš plytų buvo brangu, be to, reikėjo daug 
laiko ir įgudusių meistrų, todėl miestuose tik svarbiausi visuomeniniai pastatai ir 
turtingiausių didikų ar miestiečių namai buvo mūriniai. svarbiausi mūriniai stati
niai daugiausia iškilo miestų centinėse dalyse arba užsieniečių pirklių gyvenamuo
se rajonuose. Prie tokių priskirtina, pavyzdžiui, Hanzos pirklių kontora kaune, 
žinoma vėliau prigijusiu Perkūno namų pavadinimu.

nuoseklus LDk įsiliejimas į bendrą viduramžių krikščioniškos europos kul
tūros erdvę, kartu ir gotikos įsigalėjimas glaudžiai siejosi su Bažnyčios institucijų 
raida ir pagausėjusiomis bažnyčių fundacijomis. aleksandras Jogailaitis per kele
rius savo valdymo metus aprūpino Lietuvoje 32 naujas statomas ar atnaujinamas 
bažnyčias – gerokai daugiau nei kuris nors iš jo pirmtakų. Valdovo pavyzdžiu se
kė didikai, savo valdose steigiantys bažnyčias arba funduojantys altarijas jau esa
mose šventovėse. sakraliniai statiniai – vienuolynai ir bažnyčios – buvo to meto 
visuomenės dvasinio gyvenimo centrai ir tam tikra vizuali tikėjimo propagandos 
priemonė: šventovės architektūra ir puošyba skelbė priklausomybę vienai ar kitai 
konfesijai, išreiškė pagrindines tikėjimo dogmas. tuo laikotarpiu religinė pasau
lėjauta persmelkė ir sakralinių, ir pasaulietinių kūrinių turinį. Šventųjų atvaizdais 
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mėgta puošti ne tik liturginius indus ir drabužius, bet ir įvairiausius kitus buityje 
naudojamus dirbinius, dekoratyvines keramines sienų plyteles, koklius.

svarbiausios Lietuvos didžiųjų kunigaikščių bažnytinės fundacijos XV a. antro
joje pusėje siejosi su bernardinų ordinu. Veiklius ir aktyvius europos misionierius 
itin rėmė kazimieras Jogailaitis. 1453 m. jis pasikvietė tuometinį jų vadovą šv. Joną 
kapestraną į krokuvą, o 1468 m. gavo popiežiaus leidimą įkurti keturis konven
tus LDk teritorijoje: Vilniuje, kaune, tikocine ir Podolės kamenece (dėl įvairių 
aplinkybių visų šių konventų fundaciniai dokumentai buvo surašyti skirtingu me
tu, o Podolės kameneco fundacija, negavus vietos vyskupo leidimo, nebuvo pa
tvirtinta). Vienuolijos tradicijoje kazimieras Jogailaitis laikomas ne tik ordino 
globėju, bet ir jo nariu, įstojusiu į trečiąjį, pasauliečių, arba, kaip anuomet vadin
ta, atgailautojų, ordiną. Dokumentiškai pagrįsti valdovo priklausymą tretinin
kams negalima, bet glaudūs jo ryšiai su bernardinais nekelia abejonių. Šio ordino 
vienuoliai buvo nuolatiniai valdovo palydovai, minima, kad jie budėjo ir prie 
mirštančio kunigaikščio Gardine.

 tėvo užmegztus ryšius su bernardinais puoselėjo aleksandras Jogailaitis. 
1494 m. jis paskyrė šiems vienuoliams sklypą iš savo valdų Gardine (dėl įvairių 
aplinkybių ši fundacija buvo įgyvendinta daug vėliau), 1498 m. fundavo jų baž
nyčią ir vienuolyną netoli savo pilies Polocke. Šiam valdovui remiant, XV–XVi a. 
sandūroje perstatyti svarbiausi bernardinų konventai (Vilniuje ir kaune) tapo 
įspūdingiausiais gotikos architektūros paminklais visoje kunigaikštystėje. alek
sandras rėmė ir kitus elgetaujančius ordinus. 1501 m. Vilniuje didžiojo kunigaikš
čio funduotame konvente įsikūrė dominikonai, iki tol misijas daugiau vykdę ki
jevo ir Lucko vyskupijose.

Dosni kazimiero ir aleksandro Jogailaičių bei žymiausių krašto didžiūnų pa
rama bernardinams buvo susijusi su šių valdovų vykdoma politika ir jų viltimis, 
kad liaudies mėgstami bernardinų misionieriai padės įgyvendinti bažnytinės uni
jos idėją ir grąžins schizmatikus rusėnus į vienybę su Romos Bažnyčia. Į bernardi
nų veiklos akiratį LDk pateko ir platesnės to meto katalikų bažnyčios problemos: 
kova su plintančiomis sektomis, krikščioniškųjų šalių konsolidacija priešintis 
turkų ir totorių agresijai.

nepaisant vėlesnių perstatymų ar niokojimo, iki mūsų dienų išlikę Vilniaus 
ir kauno bernardinų ansambliai išsaugojo daug autentiškų XV–XVi a. sandūros 
architektūros ir meninės įrangos elementų. konventai statyti laikantis panašių 
principų – jie įsikūrę priemiesčiuose, anuomet drėgnose, pelkėtose vietose (taip 
rei kalavo ordino nuostatai), tačiau palyginti netoli didžiojo kunigaikščio rūmų. 
kauno bernardinų konventas buvo antras pagal dydį mūrinių pastatų ansamblis 
mieste po pilies. Vilniuje šio ordino vienuolynas taip pat išskirtinis. 1576 m. Brau
no ir Hogenbergo Vilniaus planą komentuojančiame miesto aprašyme pažymėta, 
kad jis yra garsus savo nuostabia architektūra. abiejų konventų bažnyčios turi 
kom pozicijos panašumų, bet nėra identiškos. Vilniuje ansamblis išliko mažiau pa
keistas. kol kas nepavyko išsiaiškinti jį kūrusių autorių vardų. Žinoma, kad atsta
tant bažnyčią 1500–1520 m. vienu iš architektų buvo su Gdansku susijęs meist ras 
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Mykolas enkingeris. Gali būti, kad prie projektavimo ir statybos darbų prisidė
jo ir patys bernardinai. Manoma, kad tas pats architektas galėjo suprojektuoti ir 
Šv. Onos koplyčią, kuri visu grožiu atskleidė ansamblį kūrusių plytų gotikos meis
trų išmonę, virtuoziškumą ir konstrukcinę drąsą. Daugelio architek tūros istorikų 
pastebėtos Vilniaus bernardinų ansamblio sąsajos su Gdansko archi tektūros mokyk
la, perėmusia vokiškosios (daugiausia saksoniškos) architektūros patirtį, neat ro do 
atsitiktinės – aleksandro Jogailaičio laikais ryšiai su šiuo miestu itin suaktyvėjo. 
tam tikra prasme šiuos ryšius atspindi ir faktas, kad XV–XVi a. sandūroje alek
sandro Jogailaičio iniciatyva pastatyta Šv. Onos koplyčia prie pranciškonų baž
nyčios Gdanske buvo skirta mieste gyvenantiems lenkakalbiams ka   ta  likams, o 
XV a. pabaigoje to paties valdovo funduota Šv. Onos bažnyčia prie ber nardinų 
kon vento Vilniuje skirta to paties titulo brolijai, kuri vienijo čia gyve nan čius ki
tataučius, daugiausia vokiečius. abiejų šių pastatų architektūrai bū din gi pana
šūs sprendimai ir dekoratyviniai motyvai, tik Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, nors 
statyta anksčiau už savo „analogą“ Gdanske, yra daug sudėtingesnė, menine pras
 me vientisesnė ir originalesnė. ne veltui ji laikoma vienu nuostabiausių vėlyvosios 
gotikos statinių, sukurtų Šiaurės ir Vidurio europai būdinga plytų mūro technika. 
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Didžioji Šv. Pranciškaus asyžiečio ir šv. Bernardino bažnyčia yra tradiciškes
nių formų, bet pasižymi subtilia proporcijų harmonija, visumos ir detalių darna. 
Bažnyčia pastatyta tokia, kad joje galėtų tilpti didelis tikinčiųjų būrys, o pamoks
li ninko balsas lengvai pasiektų visus klausytojus: ją sudaro aukšta halinė trijų na
vų dalis ir siauresnė bei žemesnė presbiterija, kurioje įrengtas vienuolių choras. 
Rau do nų plytų mūras puoštas būdingais masverko ornamentais ir dekoratyviniais 
frizais. Pastate išsiskiria smailiaarkiai langai ir grakštūs, laiptuoto profilio kon
traforsai – tai ryškūs vėlyvosios gotikos architektūros bruožai. tačiau puošnioje 
jos varpinėje, mirgančioje persišviečiančių arkų ir nišų raštu, architektūros žino
vai įžvelgia jau renesanso epochos požymių. Bernardinų konvento statytojai pri
taikė nemažai architektūros elementų, kurie buvo laikomi to meto statybos tech
nikos naujovėmis, moderniais sprendimais. tai puošnūs ir sudėtingi frontonai, 
sudaryti iš ažūrinių nišų, „asilo nugaros“ formos arkos, krištoliniai skliautai ir kt. 
Panašių, tik paprastesnių elementų galima pamatyti ir kituose gotikiniuose LDk 
pastatuose, nes kunigaikštystės miestuose dirbę meistrai ištobulino Vidurio ir Ry
tų europoje plačiai naudotą plytų mūro techniką, o didžiojo kunigaikščio mece
natystė leido jiems sukurti itin didelės meninės vertės kūrinius. 

Bernardinų bažnyčioje išliko XVi a. pradžioje sukurta sienų tapyba. tai unika
lus ir bene reikšmingiausias vėlyvosios gotikos laikų tapybos kūrinys. kompozicij ų 
siužetuose perteikiama viduramžiais populiarių šventųjų (šv. kristoforo, šv. Jur
gio) legendos, bernardinams itin būdinga kristaus kančios tema, paties šv. Pran
ciškaus asyžiečio gyvenimo scenos ir pranciškonų legendų motyvai. tikėtina, kad 
ant bažnyčios sienos nutapyti vaizdai galėjo būti suprantami kaip tam tikra pa
mokslų iliustracija. konvento koridorių sienas XVi a. pradžioje taip pat puošė 
tapyba, jos pobūdį atspindi didelė, simbolių ir teologinių prasmių gausi kristaus 
nukryžiavimo kompozicija, nutapyta netoli zakristijos.
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LDk katalikų bažnyčios ir vienuolynai žymėjo rytinę gotikos paplitimo ribą – 
bernardinų bažnyčia Polocke XVi a. pirmojoje pusėje buvo labiausiai į rytus nu
tolusi europos katalikų šventovė. Rytinėje valstybės dalyje XV–XVi a. sandūroje 
statytos ir cerkvės, kurių architektūra buvo akivaizdžiai paveikta gotikos tradici
jos. Šis reiškinys yra atkreipęs tyrinėtojų dėmesį, nors dar nėra pakankamai iša
nalizuotas. statomų cerkvių gotikos ir bizantinės architektūros formų santykis 
buvo įvairus. Dalis cerkvių savo architektūra itin primena katalikų sakralinius 
pastatus (kodenio, ikaznės cerkvės). Daugiausia tokių pastatyta Vilniaus, nau
garduko, Gardino regionuose. kitam tipui priklauso gynybinės gotikos bruožų 
turinčios keturbokštės supraslio, Murovankos (Malo Možeikovo), synkovičių 
šventovės, kur organiškai sujungti abiejų konfesijų sakralinių pastatų elementai. 
kai kada cerkvių architektūroje naudoti tik pavieniai gotikos motyvai (šios kryp
ties pavyzdys konstantino Ostrogiškio funduotos stačiatikių cerkvės Vilniuje ir 
Ostrogiškių Miendzyžece, statytos po 1514 m. kaip votai, dėkojant už pergalę prieš 
maskvėnus prie Oršos). Daugumos šių cerkvių fundacijų aplinkybės liudija ne
ginčijamas tokios architektūros sąsajas su tuo metu aktualia Rytų ir Vakarų Baž
nyčių unijos idėja, juolab kad daugelis jų iškilo tuo metu, kai buvo ribojama sta
čiatikių cerkvių statyba (draudimas be Lietuvos didžiojo kunigaikščio leidimo 
statyti ar remontuoti stačiatikių cerkves Vilniaus ir trakų diecezijose galiojo nuo 
Vytauto laikų iki 1563 m.). Pavyzdžiui, pastarųjų metų tyrimai rodo, kad alek
sandro Chodkevičiaus funduotas supraslio vienuolynas XVi a. pradžioje buvo 
statytas Florencijos unijos nuostatoms pritariantiems stačiatikiams ir jų reikmėms. 
Dar glaudesnės bažnytinės unijos modelį kūrusio Jono sapiegos funduota šven
tovė ikaznėje buvo skirta abiejų konfesijų apeigoms (leidimą steigti tokią bažny
čią jis gavo 1492 m.). tuo metu dėl įvairių aplinkybių formali unija nebuvo su
daryta, bet jos idėją visuomenėje toliau platino bernardinai. 1515 m. popiežius 
Leonas X jiems net suteikė teisę aukoti Mišias senąja slavų kalba. tikėtina, kad 
Polocko bernardinų veikiamas brendo ir pirmųjų Vilniuje išleistų knygų autorius 
Pranciškus skorina. Jo tekstuose atsispindi bernardinų platintas pamaldumas Jė
zaus vardui, o iliustracijose ryški vėlyvosios gotikos ir renesanso europos grafikos 
įtaka. Pati idėja išleisti Šventojo Rašto knygas senąja slavų kalba artima bernardi
nų siekiui Dievo Žodį skelbti nacionalinėmis kalbomis. neatsitiktinai pranciško
nų ir bernardinų bibliotekoms priklausiusiose knygose yra aptikti ir seniausi lie
tuviško rašto pavyzdžiai. 

Gotikos stilius pasireiškė ne tik architektūroje, bet ir kitose meninės kūrybos 
srityse. ypač dideliu meistriškumu pasižymėjo Lietuvoje dirbę auksakaliai. 1495 m. 
Vilniuje įsikūrusiame auksakalių ceche daugiausia dirbo iš Vokietijos žemių at
vykę arba ten mokęsi meistrai. Jie perėmė tuo metu visoje Vidurio europoje vy
ravusią vokiškosios auksakalystės technologiją ir stilių. Vertingiausi auksakalių 
sukurti liturginiai indai ir reikmenys, relikvijoriai pasižymi subtiliu atlikimu ir 
formų precizika. Monstrancijoms būdingi architektūros motyvai, tarp kurių įkom
ponuotos miniatiūrinės Švč. Mergelės Marijos, Jėzaus, šventųjų, angelų ir fantas
tinių gyvūnų figūrėlės, puošnios gėlių pynės, fundatorių herbai. tuo laikotarpiu 
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21. Vilniaus katedros didžioji 
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unijos šalininkų donatorių cerkvėms paaukoti liturginiai indai taip pat pasižymi 
ryškiais gotikos bruožais. Vienas iš gražiausių tokių LDk auksakalystės meno pa
minklų – supraslio vienuolynui didikų dovanota Mišių taurė (XiX a. išgabenta į 
Rusiją ir iki dabar saugoma Maskvos Ginklų rūmuose). Liturginių reikmenų go
tikos stiliaus elementai liko populiarūs iki XVii a. pradžios. Puikiu gotikos ir re
nesanso elementų deriniu pasižymi monstrancija iš Bernardinų bažnyčios Vilniu
je, pasak tradicijos, dovanota konventui kazimiero Jogailaičio.

kita vertus, LDk sakralinėje tapyboje ilgai išliko stiprios ikonų tapybos tradi
cijos. savita ikonų tapybos mokykla gyvavo Voluinės ir Podolės regionuose, išlai
kiusiuose glaudžius dvasinius ryšius su Bizantijos kultūra. tų ryšių gyvybingumą 
iliustruoja išlikusios XV–XVi a. sandūroje sukurtos ikonos, kartojančios žymius 
bizantinės tapybos pavyzdžius. svarbiu LDk stačiatikių kultūros raidos veiksniu 
tapo istorinės kijevo metropolijos atkūrimas 1458 m. kunigaikščio simono Olel
kaičio 1470 m. inicijuotas kijevo Pečioros vienuolyno soboro atstatymas žymėjo 
tradicijų tąsą, kartu skatino naujus ikonografijos ir stiliaus ieškojimus. tikėtina, 
kad tuo metu ėmė formuotis nauja ikonų išdėstymo ant priešaltorinės pertvaros 
koncepcija, lėmusi aukšto ikonostaso su keliomis ikonų eilėmis struktūros papli
timą. ikonografijos srityje naujovės pasireiškė kristaus kančios ir eschatologinių 
temų atsiradimu monumentaliose nukryžiavimo kompozicijose, o stiliaus pras
me gotikos įtaka labiausiai pastebima fono ir detalių ornamentikoje. savo ruožtu 
ikonų tapybos populiarumas veikė ir Vakarų Bažnyčios sakralinę tapybą. katali
kiškose LDk šventovėse plito ant lentų tempera arba aliejumi tapyti paveikslai. 
Plačiai naudoti auksuoti ornamentuoti fonai, suteikiantys vaizduojamam siužetui 
viršlaikiškumo ir anapusybės prasmę. 

Vakarietiškosios gotikos ir bizantinės meno tradicijos samplaika tapo išskir
tiniu to meto LDk meninės kultūros bruožu, savaip atspindėjusiu ilgalaikes Lie
tuvos valdovų ir dalies didikų pastangas atriboti LDk stačiatikius nuo Maskvos 
įtakos. su didžiojo kunigaikščio dvaro aplinka susijusiuose meno dirbiniuose jau 
XVi a. pradžioje galima įžvelgti ir pirmuosius Renesanso bruožus, kurie rodo, 
kaip sparčiai Lietuva integravosi į europos kultūros erdvę. 
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Valstybė

Šiandien Lietuvos mokslininkai diskutuodami beveik vienbalsiai sutaria, kad 
XVi a. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė, praėjus vos daugiau nei šimtmečiui po 
įsijungimo į krikščionišką Vakarų civilizaciją, vis dar išgyveno „naujagimio“ fazę, 
kartu vis stipriau reikšdamasi kaip savita ir visavertė europos kultūros dalis. tei
giant, kad vos „gimus“ nebuvo kam „atgimti“ (Renesansas reiškia atgimimą), LDk 
tarsi pašalinama iš Renesanso epochą išgyvenusių europos valstybių tarpo, tačiau 
tuo pat metu visomis išgalėmis stengiamasi ją „grąžinti“ į europos bendriją, pa
brėžiant ryškius krašto politinius, socialinius, ekonominius ir kultūrinius poslin
kius, suartinusius kraštą su Vakarais ir Vidurio europa. tuo labiau kad jau kele
tą pastarųjų dešimtmečių europoje į Renesansą nebežiūrima kaip į aukso amžių 
ar izoliuotą kultūros stebuklą, netikėtą modernumo proveržį, bet matoma, kad tai 
buvo organiška viduramžių tąsa ir tam tikrų pokyčių sankaupa.

Renesansui priskiriamų istorinių įvykių chronologija Lietuvos Didžiojoje ku
nigaikštystėje nesutampa su dailės ir kultūros reiškinių chronologija. Politinėje 
srityje renesansinės valstybės raidą iš esmės lėmė karų su Rusija eiga, todėl Rene
san so valstybėje pradžią galima laikyti 1514 m. rugsėjo 8 d., kai Lietuvos ir Len
kijos kariuomenė laimėjo Oršos mūšį prieš Maskvos didįjį kunigaikštį Vasilijų iii. 
Perga lės svarba Lietuvos valstybei istorikų yra prilyginama garsiajam 1410 m. lai
mėtam Žalgirio mūšiui. Ji Jogailaičių dinastijos valdovams Žygimantui senajam, 
valdžiusiam Lietuvą ir Lenkiją, ir Vladislovui – čekijos ir Vengrijos valdovui pa
dė jo suar dy ti Maskvos sąjungą su Vokietijos imperatoriumi Maksimilijonu i 
Habsbur gu ir neleido suburti koalicijos prieš Jogailaičių valstybes. 1522 m. suda
rytos paliau bos su Maskva ir paskui net 40 taikos metų su šiuo kraštu leido Lie
tuvai atsigauti, pakel ti krašto ekonominį ir kultūrinį lygį ir sėkmingai įsilieti į 
renesan sinę europą. 

Politinio Renesanso tarpsnio LDk pabaigą lėmė ilgo ir sunkaus Livonijos ka
ro padariniai, jie vertė pasirinkti: ar neišvengiama unija su Lenkija, ar pasiduoti 
Rusijai. Buvo pasirinkta Lenkija ir 1569 m. Liubline sudaryta unija. Ji Lietuvai 
kainavo suvereniteto apkarpymą ir didelės teritorijos praradimą. iš LDk terito
rijos, 1566 m. suskirstytos į 12 vaivadijų ir Žemaitijos seniūniją, keturi stambūs 
te ri toriniai vienetai (Palenkės, kijevo, Voluinės, Braclavo vaivadijos) buvo pri
skirti Lenkijai. Jai turėjo prisiekti prijungtų sričių bajorai, o jų atstovai dalyvauti 
Len ki jos seime. nuo šiol Lietuvos didysis kunigaikštis nebebuvo atskirai vainikuo
jamas, Len kijos karalius tapdavo ir Lietuvos valdovu. teritoriškai po unijos LDk 
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ir Lenki ja tapo unitarine valstybe, tačiau išliko atskiras LDk titulas, teritorija ir vyk
domoji valdžia su iždu ir kariuomene. Liublino unijos pasirašymas Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės istorinėje ir politinėje chronologijoje užbaigė renesansi
nių ieškojimų tarpsnį ir pradėjo naują – baroku įvardijamą epochą. kultūriniame 
krašto gyvenime Renesanso apraiškos buvo matomos iki pat XVii a. pradžios.

Be karų su Maskva, kitas svarbus veiksnys, formavęs XVi a. LDk kryptį į Va
karus buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto senojo 1519 m. vedybos su 
Milano kunigaikštyte Bona sforza (1494–1557). Per šią santuoką į Lietuvą ir Len
kiją palyginti intensyviai plūstelėjo italijos Renesanso epochoje gimusios huma
nizmo idėjos ir skatinusios puoselėti krašto šviesuomenę, pažinti savo tautos is
toriją. Visą XVi a. LDk skleidėsi Renesanso kultūrai būdingos literatūros, dailės 
ir architektūros stiliaus apraiškos, be to, valdovė Bona iš gimtosios italijos į LDk 
pakvietė dirbti architektus, skulptorius, tapytojus, muzikus, kurie paliko čia tikrai 
aukšto meninio lygio renesanso stiliaus kūrinių. Mikalojus Husovianas 1523 m. 
karalienei paskyrė epinę poemą De statura feritate ac venatione bisontis carmen 
(„Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę“) ir dedikacijoje skatino 
ją imtis globoti gabius žmones, puoselėti jų talentus, atnešant didžios naudos vals
tybei. Valdinga ir nuolat aktyviai dalyvavusi krašto politiniuose ir ūkiniuose rei
kaluose, Bona sforza pagarsėjo ir kaip kultūros mecenatė, gabių žmonių globėja. 

Renesanso dvasia išauklėtas Žygimanto senojo ir Bonos sforzos sūnus Žy
gimantas augustas, 1548 m. paveldėjęs iš tėvo Lenkijos karalystę ir Lietuvos Di
džiąją kunigaikštystę, savo dvare taip pat puo se lė jo italų humanizmo idėjas ir la
biau išgarsėjo ne kaip stiprus ir sumanus valdovas, bet kaip apsišvietęs žmogus, 
mylintis Barboros Radvilaitės vyras, kovojantis už šių vedybų pripažinimą, be to, 
kaip aistringas naujojo stiliaus meno kūrinių kolekcionierius. ypatingą amži
ninkų nuostabą kėlė Žygimanto senojo ir Žygimanto augusto surinkta turtinga 

3

4



103

gobelenų kolekcija, kuri buvo laikoma viena didžiausių ir brandžiausių visoje 
XVi a. eu ro poje. apskritai reikia pripažinti, kad renesansinis judėjimas LDk 
buvo dau giau karaliaus dvaro vykdoma politika ir apėmė tik aukštuosius valstybės 
sluoks nius, nespėjo kaip vėliau barokas persmelkti visų gyvenimo sričių. Vis dėlto 
krašto politinis ir kultūrinis elitas kai kuriais atvejais sugebėjo pasiekti stulbina
mų rezultatų.

XVi a. Lietuvos šviesuomenė, siedama savo meto europos teorinę mintį su 
šalies politinio mąstymo tradicijomis, kūrė lietuvišką valstybingumo sampratą, 
grindė ją tautos prigimtimi, papročiais, kultūra. Pastangos idealizuoti savo tautos 
būdą, papročius, pabrėžti jos dorovinį pranašumą prieš kaimynus buvo būdingos 
visai Renesanso laikų europai. Lietuvoje atgimstanti etninė savimonė matoma 
LDk kanclerio alberto Goštauto († 1539) laiškuose, Venclovo agripos 1553 m. 
parašytoje Jono Radvilos laidotuvių kalboje (Oratio funebris de illustrissimi princi-
pis et domini Johannis Radzivili… vita et morti…), pirmojo Lietuvos istoriko, Vil
niaus vaito augustino Rotundo (1520–1582) publicistikoje ir ypač jo 1564 m. 
publikuota me veikale Rozmowa Polaka z Litwinem („Lenko pasikalbėjimas su lie
tuviu“). taigi jau ir Žygimanto senojo, o ypač Žygimanto augusto ir Mikalojaus 
Radvilos Juodojo laikais Lietuvos humanistai žvelgė į tėvynę kaip į nepriklauso
mą šalį, o LDk valstybinę sąmonę grindė tautinio savitumo idėja. LDk kanclerio 
a. Goštauto ir jo globotų inteligentų veikla stiprino LDk savarankiškumą, jos 
tvarkos savitumą tiek teisės, tiek istorijos srityje. Jų pastangomis šalyje 1529 m. 
buvo priimtas I Lie tuvos Statutas, kuris draudė svetimšaliams Lietuvoje įsigyti 
turtų ir užimti valstybi nius postus. Šis valstybinis teisės kodeksas tapo teisiniu 
Lietuvos valstybės santvar kos pagrindu. sparti valstybės ir visuomenės raida gana 
greitai privertė šį dokumentą peržiūrėti ir papildyti. 1566 m. buvo priimtas II Lie-
tuvos Statutas, įteisinantis luomines reformas, įforminantis bajorų atstovavimą 
seime ir nuoseklią teismų struktūrą su renkamu bajorų žemės teismu. II Statutas 
įstatymiškai patvirtino LDk visuomenės perėjimą nuo oligarchinės ponų santvar
kos prie luominės monarchijos ir LDk tapo labiausiai į Rytus nutolusi europinės 
luominės struktūros šalis. Priėmus II Statutą beveik tuoj pat buvo pradėtas reng
ti III Statutas. Šio teisės kodekso rengimo darbams vadovavo LDk vicekancleris 
Leonas sapiega (1557–1633). trečiasis valstybinis teisės dokumentas buvo priim
tas 1588 m., jau susiklosčius naujai politinei sanklodai. Po Liublino unijos pasi
rašymo statutas buvo laikomas tobuliausia teisės knyga europoje. Be to, visi trys 
parengti ir priimti statutai buvo ryškiausias Lietuvos savarankiškumo požymis. 
Galiausiai reikia pridurti, kad 1581 m. buvo įsteigta aukščiausioji LDk teismo 
institucija – Lietuvos vyriausiasis tribunolas.

Be teisės kodeksų patvirtinimo ir valakų reformos – europietiškos žemėtvar
kos principų įdiegimo, svarbiais politikos veiksniais XVi a. tapo istorija ir kultūra. 
kultūrinė veikla humanistų buvo suvokiama kaip politinis ir patriotinis siekis – 
kaip tėvynės kūrimas. istorijos išmanymas, greta iškalbos meno, renesansinėje 
Lietuvoje laikytas privaloma piliečio išsilavinimo sąlyga, netgi dar daugiau – is
torija imama suvokti kaip tarptautinės politikos įrankis, nes XVi a. pramanytais 
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 dailininkas. 
 Žygimanto Augusto 
 šeimos nariai. 
 XVi a. vidurio portretų 

rinkinys. čR

4. Giovanni Maria Mosca. 
Bonos sforzos medalis. 
aversas. 1532 m. LDM

5. Žygimanto augusto 
bibliotekos knygos viršelis. 
XVi a. VuB



104

ar savaip interpretuojamais praeities įvykiais savo imperinius siekius grindė LDk 
kaimynai – maskvėnai, lenkai, vokiečiai. Į istoriją imama žiūrėti kaip į mokslą, 
privalomą valstybės ramstį, nes jos žinojimas padeda ugdyti asmens pilietinę są
monę, moko visuomenę politinio gyvenimo. tokią nuomonę formavo pirmieji 
Lietuvos istorikai augustinas Rotundas ir Motiejus strijkovskis. a. Rotundui di
dysis kunigaikštis Žygimantas augustas 1551 m. užsakė parašyti „kroniką, arba 
Lietuvos istoriją“ (Chronica sive Historia Lithuana). Šio veikalo rašymą asmeniškai 
globojo ir LDk kancleris Mikalojus Radvila Juodasis. tačiau mirus užsakovams, 
o ir pačiam autoriui įsitraukus į aktyvią religinę veiklą, pirmoji renesansinė šalies 
istorija spaudai nebuvo parengta. Praėjus keliems dešimtmečiams, Lietuvos isto
riją išdėstė XVi a. antrosios pusės šviesuolis, titulavęs save istoriku ir poetu, Mo
tiejus stryjkovskis (1547–prieš 1593). Jis parašė tris iškilius veikalus: Sarmatiae 
Europae descriptio („europos sarmatijos aprašymas“, apie 1574), O początkach, 
wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litews-
kiego, żemojdśkiego i ruskiego… („apie garbingos lietuvių, žemaičių ir rusėnų tau
tos pradžią, kilmę ir narsą, karžygiškus darbus ir vidaus reikalus“ (1575–1577), 
Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi („Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių 
ir visos Rusios kronika“ (1582). Įdomu, kad kilęs iš Mozūrijos, apsisprendęs būti 
Lietuvos piliečiu, M. strijkovskis savo veikaluose nuoširdžiai dalijosi naujosios tė
vynės rūpesčiais, taip sulaukdamas nemažai aštrios kritikos ir priekaištų iš jo vei
kalų skaitytojų lenkų. Jie „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikos“ 
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autorių ne kartą yra pavadinę melagiu, istorijos klastotoju, pagonių sūnumi. Rei
kia pasakyti, kad M. strijkovskio istoriniai veikalai buvo parašyti kritiniu LDk 
valstybingumo metu, netrukus po Liublino unijos sudarymo, todėl juose kalbos, 
religijos, papročių tapatumu grindžiama „lietuvių tautos“ kultūrinės ir politinės 
vienovės samprata buvo svarbi stengiantis atsispirti kaimyninių valstybių impe
 ri niams kėslams. Be to, istoriko darbai padėjo spręsti svarbų Renesanso istorikų 
ke liamą klausimą: kada ir kaip tauta atsikratė barbarybės ir įžengė į kultūros bū
vį. Įdomu, kad M. strijkovskis barbarybės, arba pagonybės, nelaikė vien gėdin
gu ir smerktinu tautos tarpsniu. Jis teigė, kad tai buvęs vienas iš „aukso amžių“, 
ir taip nuvainikavo kultūrinę krikšto reikšmę. Kronikos autorius manė, kad lietu
viai savo pačių galiomis tapę kultūringa europos tauta, o tautos prusintojai buvę 
ne kas kitas, bet vietiniai jos valdovai. išoriniai kultūros nešėjai, pasak M. strij
kovs kio, buvę iš Romos atkeliavę lietuvių protėviai – Palemono svita. tokia istori
jos samprata tuometėje Lietuvos kultūroje nebuvo išskirtinė, ji atspindėjo bendrą 
šalies dvasinio gyvenimo nuostatą. to meto šviesuomenė suprato, kad tarp euro
pos tautų Lietuva galės išlikti laisva ir nepriklausoma tik pasitelkusi humanizmo 
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ideologijos siūlomą būdą – kultūros darbus. todėl nenuostabu, kad Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės XVi a. prisimenamas ne tik kaip valstybinių teisės ko
deksų rengimo ir patvirtinimo amžius, bet ir kaip knygų spausdinimo pradžia 
(1522 m. Pranciškus skorina įkūrė spaustuvę Vilniuje), pirmosios lietuviškos kny
gos laikas (1547 m. išleistas Martyno Mažvydo „katekizmas“), pirmųjų pasaulie
tinių mokymo įstaigų atidarymas (1541–1542 m. Vilniuje veikė privati evangeli
ko abrao mo kulviečio mokykla bajorų vaikams, Vilniaus vyskupo Valerijono 
Protasevičiaus rūpesčiu 1570 m. buvo įkurta Vilniaus jėzuitų kolegija, nuo 1579 m. 
gavusi akademijos titulą). tuomet europoje įvairiuose traktatuose ir disputuose 
buvo teigiama, kad naujojoje eroje, t. y. Renesanse, pirmiausia atgimė bonae lit-
terae, kitaip tariant, kalba, literatūra ir mokslas. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 
XVi a. taip pat jautriai atsiliepė į daugelį renesansinės europos kultūrinio atgimi
mo ir pažangos veiksnių.

11
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urbanizacijos lygis XVi a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje buvo menkesnis 
negu daugelyje europos šalių, tačiau ir šioje srityje galima įžvelgti pozityvių po
slinkių. Didelėje valstybės teritorijoje didžiausiu miestų augimu išsiskyrė vakari nė 
LDk dalis, į ją įėjo Vilniaus, trakų ir naugarduko pavietai, be to, gana ženk liai 
urbanizuota buvo Palenkė ir vakarinė Voluinė. Didžiausią postūmį atskirų mies
tų ir miestelių plėtrai davė patogi geografinė padėtis, svarbūs susisiekimo keliai. 
iš sostinės Vilniaus XVi a. jau vedė svarbūs prekybos keliai į Rygą, per kauną ir 
Jurbarką buvo galima pasiekti karaliaučių ir Dancigą, per Gardiną – Gniezną, 
Poznanę, o iš jų keliauti toliau į Vakarų europą; per Lietuvos Brastą buvo pasie
kiama krokuva ir Lvovas. Šalia tranzitinių prekybos kelių, Lietuvos ir Lenkijos 
valdovų kelionių maršrutų XV a. pabaigoje ir XVi a. ėmė sparčiai kurtis viduti
niai ir maži vietinės reikšmės miestai. spartus miestelių gausėjimas LDk kom
pensavo miestų trūkumą. Lietuviškose žemėse 1500 m. buvo apie 40 miestelių, o 
iki XVi a. vidurio jų prisidėjo dar apie 90. analogiški procesai vyko ir gudų že
mėse. kai kurie miesteliai sparčiai augo ir virto miestais, ilgainiui gaunančiais sa
vivaldos teises. suskaičiuota, kad apie 1570 m. LDk buvo 378 didesnės ir mažes
nės miestietiškos gyvenvietės.

kitas svarbus miestų plėtros veiksnys – valstybės administracijos sistema ir 
jos įvairių lygmenų rezidencijų tinklas. Dažniausiai pirklių ir amatininkų gyven
vietė ir administracijos rezidencija (pilis, dvaras) kūrėsi greta. Šių dviejų dėmenų 
sąveika buvo svarbi paskata miestams augti. Dauguma senųjų administracijos 
centrų, kurie ankstesniais laikais buvo ir gynybos centrai, kintant valstybės tarp
tautinei padėčiai, karybos technikai, pamažu ėmė prarasti gynybines funkcijas. 
tiesa, senieji Vilniaus, kauno, Gardino gynybiniai kompleksai buvo modernizuo
jami, tačiau jie buvo nenaudojami iki pat XVii a. vidurio karų. Realias gynybines 
funkcijas išlaikė tik LDk pietinių žemių, rytinio ir šiaurinio pasienio miestai ir 
vadinamosios pakraščių pilys.

Miestų augimą skatino ir trečia jėga – Bažnyčia, nes apie ją spietėsi didesni ar 
mažesni maldininkų būriai. Bažnyčios ir vienuolynai nuo pat Lietuvos krikšto 
XiV a. pabaigoje dažniausiai statytos tik didesnėse gyvenvietėse ir buvo miestų 
kultūrinio gyvenimo židiniai. Pastebėtina, kad naujų miestietiškų gyvenviečių, 
teikusių nemažas pajamas, atsiradimu buvo suinteresuoti ir jų kūrimąsi savo val
dose skatino valdovai, stambūs ir net vidutiniai žemvaldžiai. XVi a. pirmojoje 
pusėje vykdydamas ūkio reformas, didysis kunigaikštis reikalavo kurti miestelius 
jo žemėse, miestuose ir miesteliuose steigti privačius turgus.

Miestas
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Miestų ir miestelių tinklui tankėjant, pradėta reglamentuoti jų steigimą – 
buvo reikalaujama valdovo leidimo. 1557 m. Valakų įstatyme atsirado nuostata, 
numatanti privalomą 3 mylių atstumą tarp miestelių. Be to, nauji besikuriantys 
miestai ir miesteliai buvo pradėti formuoti pagal naują standartinį planą – jų cen
trą sudarė kvadratinė turgaus aikštė. iš kiekvieno aikštės kampo į šalis ėjo dvi tie
sios, tarpusavyje statmenos gatvės. Derinantis prie gamtinės ir urbanistinės aplin
kos, standartinė plano schema buvo keičiama, todėl miesteliai buvo skirtingi, o 
aikštės įgydavo įvairias proporcijas.

Lietuvos miestietiškų gyvenviečių tinklą sudarė savivaldūs ir nesavivaldūs 
miestai ir miesteliai, kūręsi valstybės, ponų ir Bažnyčios žemėse. savivaldūs mies
tai vadovavosi Magdeburgo teise arba jos atmaina – kulmo teise ir turėjo herbą, 
vėliavą, o savivaldos institucijos – antspaudus. Garsiausi savivaldūs LDk miestai 
buvo Vilnius, kaunas, Brasta, Polockas, Luckas, kijevas, Gardinas. Didesni nesavi
valdūs miestai buvo Vitebskas ir Mogiliavas, o mažesni – alytus, ašmena ir kt.

Didesniuose savivaldžiuose ir nesavivaldžiuose miestuose išsiskyrė trys ben
druomenės sluoksniai. Pirmasis – miesto piliečiai, priėmę miesto teisę, ūkiškai 
savarankiški namų su sklypais mieste savininkai. tarp tokių daugiausia buvo 
stambūs ir vidutiniai pirkliai. antrasis – miesto teisei paklūstantys ir miestams 
būdingais verslais besiverčiantys miestėnai, ne visada nekilnojamojo turto ar sa
varankišką ūkį turintys amatininkai, prekeiviai ir pan. trečiasis sluoksnis – mar
ginalinės miesto gyventojų grupės – padieniai samdiniai, elgetos ir pan. aiškesnės 
ribos tarp pirmųjų dviejų grupių – miesto piliečių ir miestėnų – buvo jaučiamos 
tik didžiuosiuose miestuose.

Miestų savivaldos institucijos buvo vaitas, miesto taryba, susidedanti iš bur
mistrų ir tarėjų, suolininkų teismas. Vaitas – aukščiausias miesto valdžios parei
gūnas, skiriamas valdovo (privačiuose miestuose – savininkų) specialia asmenine 
privilegija. Vaitai miestuose veikiau buvo reprezentacinės figūros, jų reikšmė ir 
įtaka miesto gyvenime daugiau priklausė nuo konkretaus vaito asmeninių savy
bių ar socialinio statuso. Reali valdžia miestuose buvo sutelkta miesto tarybos 
rankose. Ji skelbdavo miesto vidaus gyvenimo nuostatus ir taisykles, turėjo visas 
vykdomosios valdžios funkcijas ir buvo vienas iš miesto teismų, nagrinėjusių dau
giausia civilines bylas. Plačiausią teismo kompetenciją turėjo suolininkų kolegija, 
kurios posėdžiui pirmininkavo, bet pats balso teisės neturėjo vaitas.

Miestų savivaldos institucijos turėjo savo rezidencijas – rotušes. Jos buvo mies
tų savarankiškumo ir turtingumo simbolis, todėl pagal išgales jas stengtasi statyti 
mūrines. tiek mūrinių, tiek medinių rotušių iškilūs bokštai miestų panoramose 
konkuravo su vienuolynų ir parapinių bažnyčių bokštais. Rotušėse koncentravosi 
ir organizacinis, ekonominis, juridinis, ir kultūrinis miestų gyvenimas. Jose buvo 
atskiri miesto magistrato posėdžių kambariai, teismo posėdžių salės, pirklių ben
druomenės patalpos, iždinė, raštinė, archyvas, patalpa pavyzdinėms svarstyk lėms, 
grūdų atsargų ir ginklų sandėliai, kalėjimo rūsiai. Vilniaus miesto pirmoji rotušė 
buvo pastatyta dar gotikos laikais – 1432 m. ir beveik nepakitusi išstovėjo iki 
1603 m. rekonstrukcijos. architektūriškai Renesanso laikotarpiu Vilniaus miesto 
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savivaldos centrą žymėjo pailgas dviejų aukštų gotikos formų pastatas, iš šiaurės 
pusės apsuptas mūrinių parduotuvių. tuometės rotušės dominantė buvo daugia
briaunis bokštas su aukšta smaile. Renesansinių formų rotušę turėjo valdovei Bo
nai sforzai priklausęs kaunas, perplanuotas pagal naujuosius pricipus po 1537 m. 
gaisro. Rotušė miesto centre pradėta statyti 1542 m. ir iki XVi a. antrosios pusės 
ji buvo vienaaukštė su skliautuotais rūsiais, fasadai buvo netinkuoti, neturėjo 
bokšto, galinius fasadus puošė frontonai. antrojoje amžiaus pusėje rotu šė buvo 
padidinta pristatant antrąjį aukštą, o rytų pusėje įkomponuojant aštuonių aukštų 
bokštą. toks kauno rotušės vaizdas įamžintas 1600 m. tomo Makovskio išraižy
toje miesto panoramoje. Panašiai kaip ir Vilniuje, kauno rotušės pirmojo aukšto 
patalpos buvo pritaikytos prekybai ir kalėjimo sargybai, antrojo – magistra tui, 
teismui, kanceliarijai, iždui, archyvui, bokšto rūsiai – kalėjimui, kiti rūsiai – pre
kėms laikyti.

Viena iškiliausių LDk Renesanso epochos miestų ugdytoja laikytina karalienė 
Bona sforza. Ji daug nuveikė tvarkydama LDk ūkinį gyvenimą, pagal naujus prin
cipus formuodama miestus. Valdovė buvo aktyvi savo vyro valdovo Žygimanto 
senojo darbų talkininkė, rėmėja, o dažnai ir sumanytoja. XVi a. pirmojoje pusėje 
jos rankose buvo daug svarbių LDk pilių, seniūnijų, miestų ir miestelių, kurių in
tensyvia plėtra, prekyba ir verslais, nešančiais nemažą pelną, ji buvo suinteresuota. 
neatsitiktinai beveik visose svarbesnėse Žygimanto senojo miestams išduotose 
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privilegijose yra parašytas žmonos vardas arba ji pati buvo privilegijų teikėja. Pa
vyzdžiui, 1536 m. Vilniaus privilegijoje Žygimantas senasis pažymi, kad ji išduo
ta patariant karalienei Bonai. Valdovei įsikišus, 1540 m. kaunui ir Gardinui, o 
netrukus Bielskui ir kitiems miestams buvo suteiktos privilegijos ir jų visų turinys 
buvo labai panašus. suteikus privilegiją daugelyje miestų atsirado savarankiškos 
suolininkų institucijos, turėjusios savo atskirus antspaudus. 1541 m. Bona išleido 
įsaką, nurodantį miestus planuoti pagal pažangų, europoje dažniausiai taikomą 
reguliarų planą. Pagal jį buvo statomi miestai ir miesteliai arba, pavyzdžiui, kaip 
kaune, atstatomi per gaisrus išdegę dideli miestų plotai. tačiau šis įsakas nebuvo 
taikomas seniesiems didiesiems miestams, susiformavusiems pagal viduramžišką 
radialinį planą, tokiems kaip Vilnius ir Gardinas. 

Bona sforza, rūpindamasi miestais, didelį pavojų įžvelgė regione, kuris buvo 
Prūsijos kunigaikštystės pasienyje (Panemunė, Žemaitija) ir kuriam didelę įtaką 
darė vokiečių pirklių veikla. Ji įžvelgė pavojų tiek politiniam, tiek ūkiniam Lietu
vos gyvenimui, nes didesnė pelno dalis už prekes, išgabentas iš krašto, likdavo 
užsienyje. Šią problemą buvo stengiamasi spręsti kuriant naujus miestus ir mies
telius, iš žydų išperkant muitines, statant naujas katalikų bažnyčias kaip atsvarą 
plintančiam reformatų judėjimui. 1540 m. buvo uždaryta tuomet jau ne itin veiks
ni Hanzos kontora kaune, o norėdama apriboti vokiečių skverbimąsi į dešinįjį 
nemuno krantą, Bona uždraudė ne tik vokiečių pirkliams prekiauti Žemaitijoje, 
bet ir visiems čia įsikūrusiems liepė per trumpą laiką išsikelti. Įgyvendinus šiuos 
įsakus, per porą metų labai ryškiai pakito to regiono demografinė sudėtis. tie po
kyčiai labai gerai matyti kauno miesto magistrato knygose. XVi a. pirmojoje pu
sėje jose net 50% įrašų buvo vokiški, 1545 m. tokių liko tik kiek daugiau nei 1%.

XVi a. viduryje labiausiai Vidurio europos urbanizacijos lygį atitiko LDk sos
tinė Vilnius, čia buvo ir vyskupijos centras su vyskupo rezidencija. Vilniuje tuo
met gyveno apie 20 000 gyventojų. Jame buvo mažiau mūrinių pastatų nei kituose 
panašiuose europos miestuose, tokiuose kaip krokuva, Praha, Buda, tačiau Vil
nius savo plotu jiems beveik nenusileido. Plačiai išsidėsčiusius vilniečių namus 
ne retai vieną nuo kito skyrė įvairios aikštės ir daržai. Vilniaus miesto branduolį 
sudarė pilių kompleksas su katedra, pranciškonų, bernardinų ir dominikonų vie
nuolynų kompleksai, parapinės Šv. Jono ir Šv. Mikalojaus bažnyčios, rotušės pas
tatas ir miestiečių namai palei pagrindines Pilies Didžiąją, subačiaus, Vokiečių, 
Dominikonų, trakų gatves ir šalutinius skersgatvius. Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio aleksandro 1503 m. privilegija buvo patenkintas miestiečių prašymas aptverti 
miestą mūrine gynybine siena. Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila buvo įparei
gotas nužymėti sienos ribas. statybos truko iki 1522 m., o vartų įrengimas – net 
iki XVii a. pradžios. nuo tada į miesto centrinę dalį (miestas plėtėsi ir kitapus 
sienos) buvo galima patekti pro 12 monumentalių, lenktoje ir laužytoje sienoje 
iškylančių vartų. XVi a. gynybinė siena sudarė vientisą kompleksą su pilimis ir jų 
įtvirtinimais. Be to, į gynybos sistemą buvo įtrauktos ir gamtinės kliūtys: iš šiau
rės rytų miestą saugojo stačios kalvos ir Vilnios upė, pietvakarių pusėje buvo iš
kastas perkasas. sienos vartų architektūrinis sprendimas, kai kurie gynybiniai 
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įrenginiai, tokie kaip bastėja, turėjo Renesanso gynybinės architektūros bruožų, 
bet iš dalies visi šie gynybiniai statiniai priminė statytus viduramžiais. tačiau šis 
didingas statinys galutinai įtvirtino Vilniaus kaip miesto ir kaip krašto sostinės 
įvaizdį. Žvelgiant į išlikusias įamžintas XVi a. Vilniaus panoramas, galima teigti, 
kad LDk sostinė savo struktūra ir siluetu priminė daugelį Vidurio europos kraš
tų didžiųjų miestų. 

Be Vilniaus, vienas didžiausių ir gražiausių LDk miestų buvo Gardinas. Jis 
nuo XiV a. pabaigos buvo viena svarbiausių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių reziden
cijų. 1444 m. Gardinui buvo suteikta Magdeburgo teisė, jis tapo pavieto, vėliau ir 
ekonomijos centru, todėl iki XVi a. vidurio miestas stipriai išaugo ir tapo ekono
miškai ir politiškai vienas svarbiausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės mies
tų. XVi a. Gardino pilies gynybinė reikšmė sumažėjo, bet ji išliko svarbiausia 
miesto architektūros kompozicijos dalimi. XVi a. pabaigoje miesto panoramoje, be 
pilies statinių, ėmė ryškėti įvairių katalikiškų vienuolijų bažnyčių bokštai. XVi a. 
antrojoje pusėje mieste įvestas vandentiekis, įsakyta grįsti gatves, gyvenamuosiuo
se namuose išvesti dūmtraukius, buvo uždrausti šiaudiniai stogai. XVi a. vidury
je buvo išmatuota ir prie miesto prijungta nauja teritorija kairėje nemuno pusė
je, vadinamoji užnemunė. Ši dalis iki XVii a. vidurio augo labai vangiai, bet jos 

19. XVi a. i pusės kauno vaito 
J. Pečiūgos namas Rotušės 
aikštėje 

20. nežinomas dailininkas. 
Vilniaus vyskupo Povilo 
Alšėniškio portretas. 

 1536–1555 m. LDM

21. namas kaune, Vilniaus 
gatvėje, papuoštas rene
sansiniu frontonu
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planavimas tuo metu buvo reikšmingas bandymas išplėsti gana didelį miestą ki
toje upės pusėje ir sukurti ten naują funkcinį ir kompozicinį centrą, taikant pa
žangų taisyklingo planavimo būdą.

Miestietiškų gyvenviečių tinklas XVi a. tapo daug tankesnis, ėmė plėstis nau
jai įsikūrę Raseiniai, ukmergė, Panevėžys, Lyda, ašmena, Šiauliai, alytus, Merki
nė, kėdainiai, Valkininkai ir kiti miestai ir miesteliai. Vis dėlto reikia pripažinti, 
kad Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje Vilnius, kaunas ir Gardinas tebebuvo 
didžiausi ir labiausiai klestintys miestietiško gyvenimo centrai. 
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LDk kraštovaizdyje gerai matomos pilys kaip daugialypiai ir daugiafunkciniai 
kompleksai pirmiausia rodė, kad toje teritorijoje reziduoja didikas, antra, buvo to 
meto valstybės gynybinės sistemos dalis ir turėjo strategiškai apibrėžtą karinę už
duotį. Lietuvos istorikai teigia, kad nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos 
karaliaus Žygimanto senojo valdymo pradžios 1506 m. prasidėjo kokybiškai nau
jas pilių raidos etapas ir jis išsiskyrė renesansiniu stiliumi. XVi a. medžiaga at
skleidžia, kad nuo tada pilių reikšmė ėmė didėti, jos ėmė augti kaip architektūri
niai kompleksai, ėmė kisti pilies teritorijos pastatų išsidėstymas.

Pilis kaip gynybinis kompleksas. Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę XVi a. kama
vo karai. XiV a. pagrindinis LDk priešas buvo Vokiečių ordinas, o XVi a. – Ru
sija. Po Oršos mūšio pergalės 1514 m. ir 1522 m. pasirašytos paliaubų sutarties su 
Maskva iki Livonijos karo pradžios 1558 m. Lietuva turėjo atokvėpį nuo karų su 
Rusija, tačiau tuo metu pietiniai valstybės pakraščiai kentėjo nuo krymo totorių 
antpuolių. sėkmingi mūšiai prie klecko (1506) ir prie Olšanicos (1527) sustabdė 
totorių veržimąsi į Vakarus. Lietuvai nepalanki Livonijos karo (1558–1582) eiga 
privertė krašto valdovus 1569 m. suda ryti uniją su Lenkija. Ji paveikė krašto su
verenitetą, bet nenulėmė taikaus gyvenimo. nuo XVi a. antrosios pusės per karo 
veiksmus ir per paliaubas pilys vaidino svarbų vaidmenį, nes, esant padidintai ka
rinei parengčiai, jos buvo strateginiai atraminiai punktai. nuo tada LDk gynybos 
poreikiams buvo kuriama ištisa infrastruktūra. Centrinė valdžia rūpinosi, kad bū
tų stiprinamos ir aprūpinamos pasienio pilys, kad funkcionuotų 1548 m. pasta
tytas Vilniaus arsenalas ir nuo 1551 m. pradėjusi veikti patrankų liejykla. tam 
reikėjo užtikrinti ginklų ir žaliavų importą ir iš užsienio atsikviesti kvalifikuotų 
specialistų. Vis dėlto svarbiausios LDk tvirtovės XVi, taip pat ir XVii amžiais – 
Biržai, nesvyžius, Liachovičiai, senasis Bychovas, sluckas – buvo privačios. Didi
kai ir vietos valdovai paprastai turėjo daugiau galimybių daryti įtaką krašto gyny
bai negu centrinė valdžia.

tobulėjantys šaunamieji ginklai Vakarų europoje privertė pakeisti pilių kaip 
gynybos objektų statybą. italijoje Renesanso laikotarpiu statant pilis buvo atsisa
kyta storų mūro sienų, kaip atliekančių gynybos funkciją, ir vietoj jų pradėta pilti 
aukštus pylimus, vadinamąsias kurtinas, o vietoje kampinių mūrinių bokštų reng
ti trikampius žemės bastionus, išsikišusius iš kvadratinės arba penkiakampės pi
lies. tokios pilys buvo vadinamos bastioninėmis ir buvo statomos laikantis tikslių 

Pilis

22. Pranciškus smuglevičius. 
Vilniaus Žemutinės pilies 
rūmų griuvėsiai ir Trijų 
kryžių kalnas, fragmentas. 
LDM   ←

23. kampinis karnizinis koklis 
su sforzų herbiniu ženklu 

 iš Vilniaus Žemutinės pilies 
rūmų teritorijos
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trigonometrijos apskaičiavimų. Jų vidinėje erdvėje, už pylimo sienos, buvo stato
mi įvairios paskirties statinių kompleksai: kareivinės, kordegardai, amunicijos 
sandėliai, rūmai ir kiti gynybai ir buičiai reikalingi pastatai. 

LDk teritorijoje gynybinių pilių statybos naujovės perimtos tik XVi a. antro
joje pusėje. 1519–1529 m. Vilniaus vaivados alberto Goštauto iniciatyva statant 
Geranainių pilį dar buvo laikomasi tradicinės, mažai modifikuotos gynybinės sis
temos. Pilis buvo keturkampė, apsupta pylimo, supilto tarp dviejų vandens per
kasų. ant pylimo buvo sumūrytos sienos su kampuose išsikišusiais masyviais 
bokštais. kvadratiniame kieme prie gynybinės sienos buvo prišlieti dviaukščiai 
rezidenciniai rūmai.

XVi a. antrojoje pusėje perstatant klaipėdos pilį, jau buvo laikomasi bastio
ninės pilies statybos principų. senieji keturkampiai pilies bokštai buvo pakeisti 
apvaliais, perstatyti pilies rūmų korpusai ir, laikantis italų renesansinių pilių forti
fikacinės sistemos, padaryti trys dideli išoriniai kampiniai bastionai ir šalia pagrin
dinių vartų – vienas mažesnis. nėra tiksliai aišku, kiek truko pilies rekonstrukci
ja, tačiau 1598 m. klaipėdos miesto plane pilis jau pažymėta kaip bastioninė.

siekdamas apsaugoti šiaurines Lietuvos sienas ir savo valdas Vilniaus vaivada 
kristupas Radvila Perkūnas (1547–1603) Biržuose 1586–1589 m. taip pat pastaty di
no bastioninę pilį, kuri tapo svarbiausia LDk karine tvirtove ir šeimos rezidencija. 
aplink pilį besikuriančiam miestui 1589 m. buvo suteikta Magdeburgo teisė. 
aukštų 3–5 m pilies apsauginių pylimų šlaitai buvo sutvirtinti iš lauko pusės ap
mūrijant plytomis ir akmenimis. Mūro kiautu buvo sutvirtinti ir kai kurių basti
onų ir perkasų šlaitai. smailiakampiai bastionai buvo įrengti visuose keturiuose 
pilies kiemo kampuose. kiemo vakariniame pakraštyje buvo sumūrytas pailgas 
trijų aukštų rezidencinis korpusas, o šalia jo – evangelikų reformatų bažnyčia. 
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Bastionų susiaurėjimuose įrengti 2–3 aukštų kazematai su langais ir šaudymo an
gomis. iš jų buvo galima apšaudyti perkaso dugną ir šlaitus. kazematų viršuje 
buvo gynybinės aikštelės su dantytais brustverais. Bastionų kampuose po pylimais 
įrengti parako ir ginklų rūsiai, viršuje pastatyti nedideli stebėjimo bokšteliai, va
kariniame pilies šone – dviaukštės kareivinės. Pilies vartai buvo akcentuoti dviaukš
čiu mūriniu bokštu. Biržų pilis buvo itin modernus to laiko gynybinis statinys, 
tačiau 1625 m. ją vis dėlto smarkiai sugriovė švedų kariauna. XVii a. pilis buvo 
keletą kartų (1626 ir 1662–1669 m.) perstatoma ir plečiama.

Beveik tuo pat metu kaip ir Biržuose bastioninę pilį nesvyžiuje statė kitas Ra
dvilų giminės atstovas – Lietuvos maršalka Mikalojus kristupas Radvila naš
laitėlis. Pilies statybai vadovavo architektas iš italijos Giovanni Maria Bernardo
ni (1541–1605). Jis kartu dirbo ir prie barokinės nesvyžiaus jėzuitų Dievo kūno 
bažnyčios ir kolegijos statybos. nesvyžiaus pilies planas ir fortifikacinė sistema 
labai panaši į aprašytosios Biržų pilies, tačiau rezidencinių pilies rūmų tūrių, 
fasadų ir in terjerų kompozicija buvo kur kas laisvesnė ir jau išreiškė baroko sti
liaus idėjas. 

Pilis kaip didiko rezidencija. Jau XV a. pradžioje, LDk sustiprėjus didžiojo ku
nigaikščio valdžiai, pilys tapo ne vien priebėgomis ir slėptuvėmis per karą, bet ir 
įtvirtintais teritorijos valdymo centrais, kunigaikščių būstinėmis. Be gynybinės ir 
ūkinės, ne mažiau svarbi tapo reprezentacinė jų funkcija. XiV a.–XV a. pradžioje 
statytose Vilniaus aukštutinėje, Gardino, naugarduko, trakų salos pilyse, be gy
nybai skirtų aukštų sienų ir flanginei gynybai pritaikytų bokštų, svarbi vieta pri
klausė zonai su reprezentaciniais didikų rūmais ir maldos namais. XVi a. nema žai 
gotikinių XiV a. ir XV a. statytų pilių buvo rekonstruota. kai kuriose pilyse buvę 
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gotikiniai reprezenta ciniai rūmai modernizuoti pagal naują Renesanso madą. taip 
buvo padaryta Gardine ir Vilniuje. kitur senos labiau gynybinės pilys buvo pri
taikytos reprezentacinei ir miestų plėtros funkcijai. tarp tokių paminėtini My
riaus ir kremeneco gynybiniai statiniai. Myriaus pilį XVi a. iš didikų ilji ni čių per
ėmė Radvilos ir XVi a. antrojoje pusėje–XVii a. pradžioje tarp gynybinių sienų 
pastatė rezidencinius korpusus. Žinoma, kad 1418 m. Vytauto užimtame kreme
nece buvo pastatyta nauja mūrinė pilis, ilgus metus garsėjusi savo gynybiniais 
įtvirtinimais ir tiems laikams modernių šaunamųjų ginklų gausa. karalienė Bona 
sforza XVi a. pirmojoje pusėje pilį perstatė į renesanso stiliaus rūmus. 1533 m. 
Žygimantas senasis rūmus ir miestą padovanojo Vilniaus vyskupui Jonu šui. Mies
tui buvo suteikta nemažai privilegijų (1539, 1542, 1546), pastatyta daug modernių 
tuo metu pastatų (ligoninė, tiltas, vartai, varpinė ir kt.).

tačiau labiausiai pilių rezidencinė zona buvo išplėtota LDk sostinėje Vilniu
je. Lietuvos didieji kunigaikščiai savo rezidencijas turėjo tiek aukštutinėje, tiek 
Žemutinėje pilyje. Vytautas Didysis (1392–1430), Vilniuje planuodamas savo ka
rūnavimo iškilmes, perstatė ir išplėtė pilių ansamblius. Būtent šio valdovo įsaky
mu 1419 m. Žemutinėje pilyje iškilo pirmieji rezidencinių rūmų pastatai, nors iki 
XV–XVi a. sandūros pagrindinė Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija te
bebuvo aukštutinė pilis. Lietuvos Metrikoje yra žinių, kad Lenkijos karalius ir 
Lietuvos didysis kunigaikštis kazimieras (1440–1492) ypač dažnai lankydavosi 
Vilniaus pilyse, tarėsi jose su Lietuvos pareigūnais, dalyvavo seimuose. Beveik 
nuolatos Vilniaus pilyse rezidavo valdovas aleksandras (1492–1506). čia jis kėlė 
savo vestuves su Maskvos didžiojo kunigaikščio dukterimi elena, vykdė nemažus 
statybos darbus. Greičiausiai didysis kunigaikštis aleksandras pagrindinę savo 26
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rezidenciją iš aukštutinės pilies perkėlė į Žemutinę ir pradėjo 1419 m. pastatytų 
gotikinių rūmų rekonstrukciją pagal naujus renesansinius reikalavimus. 

tačiau tikrą „perversmą“ Žemutinės pilies rūmų architektūroje atliko Lietu
vos didysis kunigaikštis Žygimantas senasis, kai 1519 m. vedė Milano kunigaikš
tytę Boną sforzą ir 1520–1530 m. rūmus perstatė renesanso stiliumi. italės žmo
nos skatinamas, valdovas Vilniaus Žemutinės pilies ansamblį stengėsi paversti 
išskirtine reprezentacine Gediminaičių ir Jogailaičių dinastijos rezidencija. Ma
nytina, kad rūmų rekonstrukcijos projektus tuo metu kūrė italų architektas Bar
tolomeo Berrecci ir lenkas Benediktas iš sandomiro. Prie apdailos neabejotinai 
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dirbo italų skulptorius Bernardo Zanobi da Gianoti. kaip liudija įrašai archyvi
niuose šaltiniuose, rūmų statyba tuomet kainavusi šimtą tūkstančių dukatų. tik 
iškilus naujiesiems statiniams, 1530 m. liepos 2 d. Vilnių nusiaubė gaisras ir su
naikino trečdalį miesto, tačiau, laimei, jis aplenkė Žemutinės pilies karališkuosius 
rūmus. Žygimantas senasis Vilniuje gyveno su ilgomis pertraukomis ir paskutinį 
kartą iš LDk sostinės išvyko 1542 m. nuo tada pagrindinė jo rezidencija buvo 
krokuvos Vavelio pilis. 

Paskutinis lietuviškosios Jogailaičių dinastijos atstovas Žygimantas augustas 
(1548–1572), LDk faktiškai pradėjęs valdyti 1544 m. ir tų metų rudenį atvykęs su 
žmona elžbieta į Vilnių, vėl ėmė plėsti ir dar labiau moderninti Žemutinės pilies 
rūmus. svarbiausi plėtros darbai buvo baigti 1548 m. Per ketverius metus prie 
ankstesnės rezidencijos į šiaurės vakarus buvo pristatyta atskira privati naujojo 
valdovo rezidencija, vadinamieji naujieji rūmai, kurie tapo svarbiausiu tuo metu 
gyvenamuoju pastatu, apšildomu hipokaustinėmis krosnimis. Būtent po Žygi
manto augusto rekonstrukcijos, o ne po Žygimanto senojo ir Bonos sforzos, kaip 
ilgą laiką buvo teigiama, rezidenciniai rūmai suformavo ansamblį su uždaru vi
diniu kiemu. Valdant Žygimantui augustui, rezidencinis ansamblis susidėjo iš 
dviejų susisiekiančių dalių – senoji dalis (statyta Žygimanto senojo) ir naujųjų 
rūmų, iškilusių prie Vilnios upės, priešais kuriuos buvo įveistas naujas sodas su 
tvenkiniais. Be to, po 1545 m. buvo pastatytos keturios arklidės, vežiminė, patran
kų liejykla ir kiti ūkiniai ir dvaro tarnų gyvenamieji pastatai. 1547 m. vietoj senų 
gynybinių įtvirtinimų pradėta naujo arsenalo statyba. Buvo užbaigtas katedros 
atstatymas po 1530 m. gaisro ir pastatyta nauja Šv. Onos ir Barboros bažnyčia. 
XVi a. viduryje vykusiems darbams vadovavo iš sienos kilęs italų architektas ir 
skulptorius Giovanni Cini, jam talkino Giovanni Maria Mosca Padovano, Filipas 
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Bartolomėjus iš Fjezulės ir daugelis kitų Vidurio europos šalių meistrų. Valdovas 
Žygimantas augustas rūmams plėsti ir atnaujinti naudojo ypač daug atvežtinių 
medžiagų. išlikusiose sąskaitose matyti surašytos pinigų sumos už specialius gele
žies ruošinius iš Lenkijos, austrišką skardą, alavą, šviną, prancūzišką langų stiklą, 
iš Livonijos gabentą švedišką smiltainį menių grindims kloti. naujųjų rūmų fasadas 
buvo atsuktas į naują įveistą sodą su trimis tvenkiniais, už sodo prasidėjo arkli džių 
kompleksas, nusidriekęs pagal dabartinę tilto gatvę iki pat Šv. Jurgio bažnyčios. 
Vykdydamas Žemutinės pilies komplekso rekonstrukciją, Žygimantas augus tas 
sunaikino senuosius šiaurės vakarų pusės gynybinius įtvirtinimus. XVi a. vidury
je Žemutinė pilis iš viduramžių tvirtovės palengva virto atvira, sodų apsupta re
zidencija, išsiskiriančia plotu ir teritorijoje pastatytų statinių gausa ir dydžiu.

1610 m. Vilniaus mieste kilo didelis gaisras, ugnis įsimetė į šalia reprezenta
cinių rūmų stovinčią katedrą ir pasiekė koridorių, jungiantį šventovę su rūmų 
korpusais. ugnis nuniokojo iškilų reprezentacinės renesansinės architektūros an
samblį. tuometis valdovas Zigmantas Vaza pasirūpino, kad rūmai būtų greitu 
laiku atstatyti (rekonstrukcijos vyko 1619–1631 m.), bet jau pagal naują – baroko 
madą. Rūmai įgavo ankstyvajame baroke Vidurio europoje atsiradusio atviro ir 
į miestą integruoto palazzo tipo rezidencijos pavidalą. statyboms naudotos nau
jos medžiagos ir technologijos, pasikeitė rūmų tiek eksterjero, tiek interjero sti
lius. tam didelę įtaką darė italų architektai ir akmentašiai Constantino ir Jacobo 
tencallos. iki pat XVii a. vidurio Žemutinės pilies rūmai išliko pačiu prabangiau
siu ir didingiausiu reprezentaciniu statiniu visoje Lietuvos Didžiojoje kunigaikštys
tėje. Deja, per 1655 m. karą su Maskva rusų kareiviai užėmė Vilnių ir rūmus smar
kiai apgriovė. Vėliau jie taip ir nebuvo atstatyti, o 1800–1801 m. caro valdžios 
įsakymu rūmų griuvėsiai buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus. 

1991 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir susižavėjus „šlovingos praeities 
atkūrimo“ idėja, 2000–2001 m. buvo priimti Lietuvos Respublikos seimo įstaty
mas ir Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų 
rūmų atkūrimo“, o po metų, 2002aisiais, prasidėjo „atkūrimo“ darbai. Pakanka
mai duomenų (išskyrus archeologinius, pagal kuriuos galima nustatyti rūmų vie
tą), leidžiančių tiksliau nusakyti, kaip atrodė Vilniaus Žemutinės pilies reprezen
tacinių rūmų pastatai XVi ir XVii a. pirmojoje pusėje, neišliko, todėl dabar jų 
vietoje aistringai kuriamas natūralaus dydžio įsivaizduojamų renesansiniųma
nieristiniųbarokinių rūmų maketas. Į atkūrimo darbus buvo įtraukta didžiulė 
įvairių sričių mokslininkų ir paveldosaugininkų komanda, kurios pastangomis, 
bent jau teoriniu lygmeniu, žinios apie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių gyvenimą 
Vilniaus Žemutinėje pilyje tikrai prasiplėtė ir sutvirtėjo. 
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koks turėtų būti XVi a. sukurtas, Lietuvos praeitį ir jos herojus vaizduojantis pa
veikslas? Visoje Renesanso europoje – nuo apeninų ir Pirėnų iki skandinavijos 
ir Britanijos salyno XV–XVi a. iškilo ne tik būtinybė savo valstybių ir tautų kilmę 
susieti su klasikinės antikos istorija, žiūrėti į praeitį per nacionalinių didvyrių 
prizmę, bet ir ją vizualizuoti. Lietuviškame kontekste tai liudytų poetinis Motie
jaus strijkovskio „kronikos“ ekskursas. čia smulkiai aprašyti Lucko pilyje kaboję 
sieniniai kilimai, vaizduojantys Palemono ekspedicijos į Lietuvą scenas. Pirmąjį 
impulsą greičiausiai suteikė italų, konkrečiai – Florencijos dailininkai ir jų užsako
vai. čia galima prisiminti šio miesto rotušę ir jos audiencijų salę, XVi a. vidury
je Francesco salvinti’o ištapytą Furijaus kamilo gyvenimo ir karo žygių scenomis, 
italijos praeičiai ir dabarčiai dedikuotus Giovanni’o de ser Giovanni’o (Loscheg
gios), andrea del Castagno, Domenico Beccafumi’o, Giogio Vasari’o darbus.

tokį numanomą paveikslą būtų galėjęs užsakyti ir koks nors XVi a. pirmosios 
pusės dignitorius. akys pirmiausia kryptų į Lietuvos kanclerį, Vilniaus vaivadą 
albertą Goštautą. Jis buvo gana apsiskaitęs politikas, teisės kodifikavimo, valsty
bės kanceliarijos moderninimo, vėlyvųjų metraščių surašymo iniciatorius. Didikas 
globojo ne tik rašto kultūrą. Bažnyčių fundacijų pavyzdžiai sako, kad ne mažiau 
dėmesio jis skyrė vizualiai kūrybinei veiklai (be jos neįsivaizduojamas ne tik potri
dentinės, bet ir ikitridentinės Romos katalikų bažnyčios narių pamaldumas). kaip 
liudija išlikusios šventovės ar jų fragmentai (Goštautų koplyčia Vilniaus katedroje, 
Geranainių bažnyčia), donuoti liturginiai indai (prie meninių iniciatyvų taip pat 
galima priskirti kardinaliai perstatytą Geranainių pilį), a. Goštauto skonis ir inte re
sai svyravo tarp lietuviškoje terpėje klestinčios gotikos, kartais net bizantinės tra
dicijos ir per valdovo dvarą sparčiai šaknis leidžiančio italų vėlyvojo Renesanso.

Vienu pagrindinių politinio ir kultūrinio elito kūrybinės veiklos tikslų, šalia 
reprezentacijos, savo galios ir šlovės įtvirtinimo laikytas atminimo užtikrinimas. 
antikos klasikų pavyzdžiu (anoniminio autoriaus parašytu Ad Herennium ir Ci
cerono ir kvintiliano traktatais De Oratore) atgaivintas ars memo rativa pasiekė 
nematytas aukštumas, tariamas paveikslas galėjo būti kuriamas tam, kad išsau
gotų atminimą apie menamą lietuvių tautos pradžią. atminimas Renesanso epo
choje suvoktas kaip principas, kuris padeda nustatyti individualios asmenybės ir 
asmens visuomenėje esmę ir vertę. tai sufleruoja argumentą ir priežastį, kodėl 
potencialus užsakovas galimam autoriui nurodytų būtent tokią, o ne kitokią le
gendinės tautos, giminės ir asmens pradžios temą. Visi šie komponentai susiviję 
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į vieną neišraizgomą mazgą, Renesanso epochos asmuo (priešingai individualios 
sąmonės krizę patyrusiam barokui), net ir nebūdamas monarchu, galėjo tarti, kad 
„tauta ir giminė esu aš“ arba „…kiekvienas žmogus turi savyje viską, kas būdinga 
visai žmonių giminei“ (Michel de Montaigne).

Mitinės Lietuvos pradžios peizažą potencialus dailininkas būtų galėjęs įsivaiz
duoti perskaitęs ar išklausęs jam perskaitytas ir išverstas „Lietuvos metraščio“ ei
lutes: „Ir nuplaukė toliau tąja [Nemuno] atšaka aukštyn, ir priplaukė nebeišsišako-
jantį Nemuną, kur jis jau visas teka viena vaga. Plaukdami Nemunu aukštyn, pa-
siekė Dubysos upę ir, įplaukę į tą Dubysos upę, pamatė abipus aukštus kalnus, o už 
tų kalnų – plačias lygumas ir vešlius ąžuolynus, lūžtančius nuo gausybės visokių 
žvėrių, visų pirma taurų, stumbrų, briedžių, elnių, stirnų, lūšių, kiaunių, lapių, vo-
verių, šermuonėlių ir įvairių kitų, o čia pat upėse aibę nepaprastų žuvų – ne tik tų, 
kurios veisiasi tose upėse, bet daugybę įvairių ir nuostabių žuvų, atplaukiančių iš 
jūros, nes netoli Nemuno žiotys, kur Nemunas įteka į jūrą. Prie šitų upių – prie Du-
bysos, prie Nemuno ir prie Jūros – apsigyveno ir ėmė daugintis.“
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ir kitiems senąją ir „moderniąją“ Lietuvą vaizduojantiems XVi a. literatūri
niams tekstams būdinga piešti gamtos turtais apdovanoto krašto vaizdą. Manyti
na, kad analogišką principą savo peizaže būtų bandęs diegti ir tariamasis autorius. 
Jeigu tai būtų buvęs a. Wiedas, jis būtų (bent taip galima manyti formaliai ana
lizuojant jo maskvietiškąjį žemėlapį ir įžvelgiant tam tikrų sąlyčio taškų ne tik su 
augustinu Hirchvogeliu, bet ir su albrechto altdorferio, žinoma Luco Cranacho 
kūryba) nutapęs medžius išraiškingais išsiraizgiusiais kamienais ir auksu žibančia 
vešlia lapija, melsvose tolumose pranykstančias, miškais apaugusias kalvas su didin
gais lietuviškų upių, tų, kuriomis plaukė Palemono ekspedicijos dalyviai – nemu
no, Dubysos, slėniais, giriose gyvenančius gyvūnus, be jokios abejonės, stumbrus 
ir taurus (juolab kad iš tikrųjų juos buvo vaizdavęs viename Žygimanto augusto 
rezidencijai skirtame paveiksle), lokius ir elnius, stirnas ir lūšis. Visa ši pirmapradė 
flora ir fauna būtų apšviesta fantastiškos šviesos, danguje galbūt dėtųsi neapsakomi 
dalykai – visomis spalvomis mirguliuotų vaivorykštė, tumuluotųsi debesys, kibir
kščiuotų žaibai, vienu metu šviestų ir saulė, ir mėnulis. Visas šis apipavidalinimas 
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būtų kryptingai naudojamas tam, kad sujaudintų žiūrovus, verstų juos pajusti pir
mykštės gamtos didybę, galią ir grožį, skatintų mąstyti apie tai, kokiomis sunkio
mis sąlygomis į savo naująją tėvynę vyko romėniškieji lietuvių protėviai.

Pirmenybę vaizduoti romėniškuosius protėvius norėtųsi suteikti G. G. Carag
lio rankai. Šis menininkas vis dėlto labiau nei a. Wiedas garsėjo kaip portretų, 
visafigūrinių atvaizdų kūrėjas, charakteringus bruožus virtuoziškai gebėjęs perteik
ti įvairia technika ir skirtinga medžiaga. Vien pažvelgus į drąsiai ir kartu kruopš
čiai nupieštas raumeningas, galingas antikinių dievų figūras, matyti, kad jis buvo 
tobulai įvaldęs žmogaus proporcijų teoriją ir praktiką. tiesa, gyvendamas naujo
je tėvynėje G. G. Caraglio gal ir neturėjo puikių sąlygų šiems gebėjimams kaip 
reikiant atskleisti ir toliau tobulinti, tačiau čia išryškėjo jo kaip portretisto stiprybė. 
Brangiuosiuose akmenyse raižydamas, iš metalų liedamas žymių asmenų portre
tus, jis pagaudavo esminius, pačius būdingiausius jų bruožus. užtenka pažvelgti į 
taikliai pastebėtą Barboros Radvilaitės profilį – dideles akis, aukštai pakeltus anta
kius, apskritą smakrą ir smailią nosį, kad įsitikintume menininko gebėjimais.

Didžiausia problema, kad nėra nė vieno XVi a. (beje, ankstesnio ar vėlesnio) 
rašytinio šaltinio, kuriame būtų nuodugniau aprašyta Palemono, Barko, speros, 
kuno ar kurio kito iš ursino, Rožės, kentauro, kolonos giminių kilusių romėnų 
išorė. turbūt tai pasirodė pernelyg kietas riešutėlis net lakia vaizduote nesiskun
dusiems Renesanso istoriografams. aiškiausią, bet labiau dvasinį, o ne fizinį lie
tuvių protėvių portretą plunksna nupiešė Venclovas Mikalojaitis („…mūsų protė-
viai vengė svetimų kraštų gėrimų ir valgių. Blaivūs ir taupūs, jie garbės ieškodavo 
kare…“) ir Venclovas agripa („…myli teisingumą, dėl laisvės nevengia nei vargo, nei 
pavojų, ne silpnadvasiai, ne lengvabūdžiai, neapgalvotai nepradeda karų prieš kitus, 
bet prieš juos pradėtus drąsiai atlaiko ir atremia, taikos metu griežčiausiai drausmės 
ir kuklumo prisilaiko, gabūs mokslams ir jų trokštantys, taip pat iškalbingi…“).

Matyt, su ta pačia problema – rašytinių romėniškųjų protėvių atvaizdų nebu
vimo – kiek vėliau susidūrė Motiejus strijkovskis ir jo falsifikatorius alexandro 
Guagnini. norėdami sau patiems ir kitiems pateikti „palemonidų“ portretus, jie 
nekūrė nieko nauja, o tiesiog paėmė europietiškuose spaudiniuose naudojamas 
klišes ir pritaikę analogiją pateikė istorinių asmenybių paveikslus. atrodo, kad 
svarbiau buvo ne įsivaizduoti, kaip iš tikrųjų atrodė Palemonas ar kunas – dide
le, maža nosimi, tamsiais, šviesiais plaukais, bet pateikti pačią idėją apie juos. an
tikiniais ginklais ginkluoti, romėniškais šarvais šarvuoti, valdovų insignijas de
monstruojantys personažai įkūnijo pilietinio humanizmo, žmogaus garbingumo 
ir vidinio sielos kilmingumo, vadinamojo virtus, idealą.

Renesanse, toje platoniškiems ir aristoteliškiems (skirtingais Renesanso lai
kotarpiais) mimesis ir imitatio dėsniams ne tik mene, bet ir kasdienybėje paklūs
tančioje epochoje, galimas užsakovas numatomam autoriui turėjo nurodyti kokį 
nors įtikinamą provaizdį (be abejo, susijusį su antikine tradicija), kuriuo remda
masis šis būtų galėjęs sukonstruoti tariamo ar realaus (tai jau ne mūsų reikalas) 
lietuvių protėvio provaizdį. ir nors beveik kiekvienas XVi a., o ypač jo pabaigos, 
rašytojas šiais atvejais turėjo tvirtas ir nepajudinamas, labai dažnai iš esmės 
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sutampančias pažiūras (pavyzdžiui, vieno Vilniaus akademijos studento požiūriu, 
lietuvių diduomenės žiedas prilygo achilui, Hektorui, Ulysses invictus, o garbaus 
politologo nuomone – dar ir nestorui, ajantui ir ypač „drąsiausiam kovotojui, 
protingiausiam senatoriui enėjui“), vis dėlto šimtmečio pradžioje ypač populia
rūs buvo Heraklio ir aleksandro Didžiojo vardai.

Pirmasis ne tik dėl to, kad Gediminaičiai ir Jogailaičiai kildinti ne iš bet ko, o 
iš „tautos, senesnės už genus Heraclidarum Lakedemonijoje“. klasikinę mitologi
ją bent minimaliai žinojusių asmenų nuomonę būtų paveikusi ir analogija tarp 
graikų didvyrio (jo genealogijos šaknys savo ruožtu siekia finikiečių jūrų dievo 
Melikerto kultą) ir „pirmojo lietuvio“ Palemono. Bet net šių ypatybių ir smulkių 
detalių nežinojusiems amžininkams aktyvus, stiprus ir protingas, žygdarbiais 
žmoni jos labui nusipelnęs, Renesanso epochos individo kvintesenciją įkūnijantis 
herojus Heraklis, arba Herkulis, buvo vienas iš sektiniausių pavyzdžių. su šiuo 
pusdieviu, pasitelkiant visą retorikos mokslo siūlomą priemonių arsenalą, galėjo 
būti lyginamas bet kuris labiau nusipelnęs vietinis istorijos ir dabarties veikėjas.

Pasirenkant vizualų provaizdį ypatingą reikšmę būtų turėjusios net kelios pa
čioje Romoje rastos skulptūros. turbūt žinomiausia – vadinamasis Farnese He
raklis. Šia statula įamžintas didvyris apdovanotas chrestomatiniais jam skiriamais 
bruožais – raumeningas, garbanotas, su kuoka ir liūto kailiu. Panašus, kovojantis 
su baisiuoju nemėjos liūtu, pavaizduotas ir viename G. G. Caraglio (dar vienas 
argumentas, kodėl būtent šis raižytojas būtų galėjęs sukurti ką nors panašaus) 
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antspaude. Pusę pasaulio įveikę romėnai, būsimieji lietuviai (pasak Mykolo Lie
tuvio – ne kas kita, o visą planetą imperijos kolonija paversti pasiryžę legionie
riai), turėjo būti taip pat tokie fiziškai tobuli, dvasiškai atsparūs. tokius lietuvių 
protėvius, gyvenančius beveik kaip laukiniai, romėniškojo mito kūrėjų vaizduo
tėje turėjo matyti į naują tėvynę lyg į ameriką atvykę keliautojai. Renesanso epo
chos sąmonėje herojiškumas asocijavosi su šiomis herakliškomis, tiesiog archeti
pinėmis tapusiomis (tvirtas, gražus, protingas) savybėmis.

Žinoma, nepaneigiama tai, kad su antruoju – aleksandru, Renesanso pasau
lėžiūroje taip pat įkūnijusiu veržlios asmenybės ir tobulo valdovo ir energingo 
užkariautojo idėją, vietinėje terpėje susipažinta iš „aleksandrijos“, plitusios ran
kraščio pavidalu. Vieną egzempliorių turėjo ir galbūt skaitė pats a. Goštautas, tad 
jam ir jo amžininkams turėjo imponuoti ne tik Makedoniečio gabumai, bet ir tam 
tikras sutapimas tarp jo istorijos ir romėnų įsikūrimo Lietuvoje legendos (tiksliau 
būtų sakyti, kad pagal pirmąją antroji buvo parengta). aleksandrą ir „lietuvišką
jį“ Palemoną pirmiausia siejo žygio į nepažįstamus kraštus, jų užkariavimo, civi
lizacijos „nešimo“ motyvas. 

tad jeigu XVi a. nežinomas, tačiau gabus dailininkas būtų įamžinęs mitinę 
Lietuvos praeitį, romėniškas bajorų tautos šaknis, prieš akis iškiltų paveikslas, 
vaizduojantis klasikinio dievo poza stovintį, romėniškais šarvais apsišarvavusį, 
grėsmingais ginklais ginkluotą vyrą gamtos lobiais tiesiog trykštančiame peizaže. 
net ir žinant, kad tai yra gryniausia fikcija, jos teorinį įmanomumą tvirtina nors 
ir menkais, fragmentiškais pavidalais išlikę tos šlovingos epochos liudininkai ir jų 
įtakos paveikti vėlesni bažnyčiose, vienuolynuose, rūmuose buvę kūriniai.
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Lietuvos valstybė ir jos visuomenė lyg nuolatinės ugnies kaitinama amalgama 
alchemikų retortoje – nuo pat pradžios iki pabaigos (kalbant apie Didžiąją kuni
gaikštystę) formavosi veikiama amžinų karų.

nuo karų, kaip ir juos lydėjusių badų, marų, epidemijų, ekonominių nepritek
lių, kentėjo visi – ir tituluoti, ir nekilmingi Lietuvos gyventojai. Vis dėlto bent jau 
formaliai juridiškai į karo įvykių sūkurį ypač stipriai buvo įsukti bajorų luomo 
atstovai. Jie, pasak andriaus Volano, atliko karo tarnybą ir saugojo tėvynę nuo 
priešų puldinėjimų. anot objektyvesnio stebėtojo, žvelgiančio iš amžių perspekty
vos, edvardo Gudavičiaus, ,,karo tarnyba buvo bajorystės pagrindas, taigi bajoras 
pirmiausia turėjo būti karys“. nesiimant diskutuoti, ar iš tikrųjų bajoras turėjo 
kario statusą, ar tas statusas buvo labiau valstybės ideologų keliamas idealas, po
litinių ir teisinių institucijų priimtas protokolinis nutarimas, reikia pripažinti, kad 
bajorai buvo ne tik tikrieji privilegijomis, teisėmis ir pareigomis apdo vanoti LDk 
piliečiai didžiausio valstybės karinio pakilimo laikotarpiu XVi–XVii a. pirmojoje 
pusėje, tikrasis jos veidas, bet ir pabandyti įžvelgti tuos bajorų kultūros aspektus, 
kurie visuotiniu ir individualiu mastu buvo ypač susiję su karine patirtimi.

su karine patirtimi susijusios LDk kultūros laikotarpis sutapo su europiniu 
ar net pasauliniu (remiantis arnoldo toynbee’o kategorijomis) Renesanso judė
jimu. kolonijinės ekspansijos, Reformacijos ir jos sukeltų religinių karų, meno 
krizės (manierizmą šiek tiek anachronistiškai vertinant kaip tam tikrą nukrypimą 
nuo klasicistinių idealų) apimtai europai taip pat būdingas tam tikras militariza
cijos poveikis. tad šiuo atveju LDk nebuvo išimtis. nestebina, kad Jogailaičių 
aplinka perėmė daugybę savo nuolatinių konkurentų dėl hegemonijos Vidurio 
europoje, ,,paskutiniųjų tikrųjų riterių“ – Habsburgų elgesio normų. trumpa, ta
čiau iškalbinga nuoroda: vokiškosios memorialinės skulptūros inspiruotoje LDk 
kanclerio, Vilniaus vaivados alberto Goštauto antkapio plokštėje tiesiog riterio 
poza pavaizduotas personažas su vadinamaisiais Maksimilijono tipo šarvais. kita 
vertus, LDk formavosi ir unikalios ypatybės, jų specifiką liudijo karines vietos 
Renesanso tradicijas tarytum pratęsęs sarmatiškasis barokas ir net klasicizmas. 

Militarinis atspalvis būdingas tipiškam Vakarų Renesanso reiškiniui – genea
lo ginei bajoriškosios tautos legendai – Palemono, Publijaus Libono mitui. Many
ta, jog lietuvių kilmingieji kilo ne iš bet ko, ne iš antikinių barbarų – galų, germa
nų ar skitų, o iš pačių romėnų. Šiuo klausimu būta daug skirtingų nuomonių ir 
in ter pretacijų, tačiau bent XVi a. vietiniai legendos apologetai tikėjo ir teigė, 

Militarinis Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
Renesanso kultūros aspektas

41

40. nežinomas dailininkas.
 1514 m. rugsėjo 8 d. 
 Oršos mūšis, fragmentas. 
 VnM   ←

41. XVi–XVii a. LDk karių 
 šarvai. VDkM



136

kad lietuvių protėviai buvo kuo tikriausi romėnų kariai. Pasak vienos, labai po
puliarios versijos, – pralaimėję Pompėjaus Didžiojo šalininkai, pasak kitos teori
jos, propaguotos Mykolo Lietuvio, – Cezario legionieriai, atvykę šiaurėn ginti va
karinių Romos sienų. 

Romėniškąja laikyta Gediminaičių ir Jogailaičių dinastija. Gediminas, kęstu
tis ir Vytautas vertinti kaip tiesioginiai italikų palikuonys, anoje retoriniu imita
vimo principu pagrįstoje istoriografijoje ir literatūroje – netgi kaip antikinių he
rojų pranokėjai. Renesanso pasaulėžiūrai ypač aktuali atrodžiusi aukso amžiaus 
idėja, lietuvių kultūroje susieta su pagoniškuoju, gediminaitiškuoju LDk egzistavi
mo tarpsniu. netolimi protėviai regėjosi ir drąsesni, ir išmintingesni ne tik už 
pirmtakus, bet ir už palikuonis. Humanistų raštuose senolių dorybėms priešpriešin
tas amžininkų bailumas, ištižimas, paleistuvavimas ir kitos „neromėniškos“ ydos. 

Francesco Petrarcos ir niccolò Machiavelli’o iš romėniškųjų klasikų perimto
je ir savoje – Renesanso – epochoje įdiegtoje, retorinės imitavimo teorijos pagrindu 
parengtoje istoriografijos koncepcijoje akcentuotas praktinis praeities pažinimo 
vaidmuo. istorijos (žinoma, pirmiausia – antikinės) mokytasi ne tik tenkinant 
smalsumą, bet ir siekiant rasti tinkamus receptus – kaip reikia elgtis ir reaguoti 
vienoje ar kitoje situacijoje. 

atrodo, Machiavelli’o pateiktų nurodymų, ypač teiginio, kad monarchas pri
valo neturėti kitų minčių kaip karas, nes tai vienintelis menas, kurio reikalaujama 
iš valdovo, skrupulingiausiai laikėsi steponas Batoras. Žinant, kad skaitomiausia 
s. Batoro knyga buvo Cezario „Galų karo užrašai“, galima įtarti, jog sekdamas jos 
autoriumi Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis energingai surengė 
Livonijos karo baigtį nulėmusius tris žygius į Rusiją 1579–1581 metais.

ne ką prastesni buvo LDk magnatai. skaitant bravūrišką kristupo Radvilos 
Perkūno reidą į Maskvos valstybės gilumą apdainuojančią proginę literatūrą, ne
galima atsikratyti minties, kad tai jau kažkur buvo rašyta. Pranciškus Gradauskas, 
Jonas Radvanas ar andrius Rimša net ir patys nesigintų, kad norėdami įamžinti 
savo herojaus narsumą jie naudojosi Vergilijaus, ksenofonto, Cezario veikalais. 
Lietuviškuose kūriniuose teigta, kad Radvila Perkūnas mėgdžiojo graikų, romėnų 
iškiliuosius ir net juos pralenkė. Šiose poemose ir pasakojimuose akcentuojama, 
kad lietuvių karvedys mėgdžiojo ne tik antikos, bet ir Lietuvos didžiuosius. Pir
miausia Vytautą. atrodo, kad Radvilos Perkūno žygdarbis įgijo reikšmę tik tuo
met, kai jis pėda pėdon nuėjo Vytauto keliais (tiesiogine prasme), pamatė jo sta
tytus tiltus, palietė jo statytas šventoves. 

Lietuvos Renesansui ir LDk bajorų mentalitetui buvo būdinga tai, kad visa
pusis antikinių pirmavaizdžių mėgdžiojimas pirmiausia siejosi su dviem savirea
lizacijos viešajame gyvenime formomis – politine veikla ir karyba. kitaip tariant, 
Lietuvos Renesanso epochos naujovės pirmiausia ir visapusiškiausiai skleidėsi to
se meninės kūrybos srityse, kurios tiesiogiai siejosi su tam tikromis nobiliteto el
gesio normomis. 

Militarinis pobūdis būdingas XVi–XVii a. pirmosios pusės lietuvių karto
grafi jai. Žemėlapių kūrimas ir jų publikavimas yra specifinis Vakarų Renesanso 
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reiškinys, jį lėmė didieji geografiniai atradimai, tiksliųjų mokslų vystymąsis, tipo
grafijos ir tiražuojamos grafikos plitimas. LDk įvyko tikras ,,kartografinis sprogi
mas“. Vykdavę karai buvo gana svarbi priežastis. Beveik visi šiuo laikotarpiu su
kurti svarbesni kartografiniai objektai skirti karo reikmėms. 1542 m. pasirodęs 
Maskvos valstybės žemėlapis antono Wiedo rengtas per patį 1534–1537 m. karo 
įkarštį. strateginę iniciatyvą bandžiusiai perimti Lietuvos kariuomenei buvo svar
bu geografiškai pažinti, atgauti ir prijungti numatytas teritorijas. ypač daug že
mėlapių sukurta per Livonijos karą (Maciejaus strubicziaus, stanisławo Pacholo
wieckio žemėlapiai). Mikalojaus kristupo Radvilos našlaitėlio inicijuoto, tomo 
Makovskio apipavidalinto LDk žemėlapio sudarymo darbai prasidėjo trumpo 
atokvėpio tarp Livonijos karo ir bręstančio konflikto su Švedija metu. nebuvo iš
nykusi totorių grėsmė, o nejučia formavosi nauja jėga – kazokai. Galbūt neatsi
tiktinai piet rytinėms valstybės sienoms, ypatingą karinę reikšmę turinčiai Dniepro 
upei, žemėlapyje skirtas išskirtinis dėmesys.

Militaristines tendencijas XVi–XVii a. pirmosios pusės LDk kultūriniame 
peizaže atspindi ir kitos su karo reikalais tiesiogiai susijusios meninės kūrybos 
formos. Visų pirma – architektūra. Gynybinė architektūra – pilys, tvirtovės, įtvirti
nimai, gynybiniai įrenginiai – aptariamuoju laikotarpiu išgyveno tikrą renesansą: 
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ne viename istoriografiniame šaltinyje kalbama apie atnaujintus, atstatytus gyny
binius objektus. Žinoma, šį reiškinį lėmė objektyvios – utilitarios priežastys (kaip 
liudija inventoriai ir revizijos, ne viena pilis iš tikrųjų buvo siaubingai apleista ir 
neatliko savo funkcijos), tačiau simbolių ir alegorijų perpildytoje epochoje kie
kvienam, net kasdieniniam, poelgiui neretai suteikdavo ypatingų prasmių. 

nuolatiniai karai rytuose vertė kurti naujas gynybines sistemas. Šiuo atveju 
pasinaudota karų su kryžiuočiais strategija ir taktika. idėjinis ir strateginis cen
tras, kaip ir šimtmečiu anksčiau, buvo sostinė Vilnius. skirtumas tik tas, kad per 
du šešioliktojo šimtmečio dešimtmečius miestas buvo apjuostas gynybine siena. 
kariniu požiūriu ji buvo gana senstelėjusia, tiko gintis tik nuo totorių antpuolių, 
neturėjusių sunkiosios artilerijos. kelis gynybinius žiedus sudariusios pilys ir tvir
tovės dažniausiai buvo medinės (medis kaip pagrindinė statybinė medžiaga nau
dota net viename svarbiausių LDk rytinių forpostų – Vitebske), tačiau atskirų 
valdytojų iniciatyva kariniu požiūriu svarbiausiuose, pažeidžiamiausiuose taškuo
se statyti efektyvesni įrengimai.

XVi a. pirmojoje pusėje dar dominavo gotikinė stilistika. antai tokios buvo 
a. Goštauto statydinta Geranainių ir iljiničiams priklausiusi Myriaus pilys. nuo 
amžiaus vidurio naujojo stiliaus – renesanso bruožų suteikta seniesiems architek
tūros objektams. kažin ar paprastas atsitiktinumas, kad didieji kunigaikščiai arba 
jų aplinkos žmonės inicijavo mažesnius ar didesnius Vytauto pilių restauravimo 
darbus. Štai Lucko pilies bokštai tik vainikuoti renesansiniais atikais, bet kaip re
zidencija s. Batoro pasirinktoji Gardino pilis patyrė didesnių perstatymų (išsau
gota dalis ankstesnio gynybinio aptvaro, bokštų, panaudoti tie patys atikai, išsau
gotas gynybinis pobūdis). 

XVi a. antrojoje pusėje pradėta diegti bastionines sistemas. LDk teritorijoje 
bastioninių tvirtovių pastatyta palyginti nedaug. Įkurdintos prie gyvybiškai svar
bių arterijų, jos buvo nutolusios viena nuo kitos kelių šimtų kilometrų atstumu 
ir nesudarė bendro gynybinio tinklo, funkcionavo autonomiškai. Vėliau – tvano 
laikotarpiu pasitvirtinę, gynybinę misiją sėkmingai įvykdę bastionai buvo politi
niu ir ekonominiu požiūriu įtakingiausių giminių privilegija. Viena Radvilų šaka 
pastatė LDk šiaurinę sieną ir Vilnių iš šios pusės saugančią kelis kartus perstaty
tą (tarytum išbandydami pagrindinius bastionų tipus – itališkąjį ir olandiškąjį) 
Biržų pilį, kita Radvilų linija rūpinosi pietinėmis valstybės teritorijomis. Jas sau
gojo Mikalojaus Radvilos Juodojo statytoji Olykos tvirtovė (po Liublino unijos 
kaip ir daugelis kitų „lietuviškų“ pilių, tapo kitos valstybės nuosavybe), jo sūnaus 
Mi kalojaus kristupo našlaitėlio įspūdingai įrengta nesvyžiaus tvirtovė. Rytuo
se vienu svarbiausių atsparos punktu tapo Chodkevičių ir sapiegų bastionais įtvir
tintas Bychovas. 

Būdinga tai, kad net gausiai statomų magnatų ir labiau prakutusių bajorų 
rezidencijų taip pat labai išryškintas militarinis pobūdis (nors šios rezidencijos jo
kios gynybinės funkcijos beveik nebeatlikdavo, nebent atlaikydavo vietinius vai
dus ar atremdavo kokį plėšikiškų antpuolį). kad ir kaip rūsčiai ir baugiai atrodė al
šėnai, Baltadvaris, Gaidžiūniškės, siesikai, Panemunė, Raudondvaris ar Raudonė 
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(trys pastarosios rezidencijos netgi statytos senajame gynybiniame ruože), tačiau 
per didžiąsias invazijas šios pilys ir dvarai tapo ne kliūtimi, o lengvai pasiekiamu 
karo grobiu. 

atskirą militarinių objektų grupę sudaro fortifikuotos šventovės – bažnyčios, 
cerkvės, protestantų maldos namai, galbūt net sinagogos (nedideles tvirtoves prime
na Vilniaus Didžioji, slanimo, Bychovo sinagogos). Po valstybės krikšto visuome
nė su visu naujųjų konvertitų uolumu puolė propaguoti naująjį tikėjimą. turbūt 
todėl kryžiaus karai prieš kitų konfesijų rytinius, pietinius kaimynus skelbti dar 
ir XVi amžiuje. O daugelis šiuo laiku pastatytų šventovių įkūnijo kovojančios 
Bažnyčios, antemurale Christianitis, idėją. Dalis XV–XVi a. sankirtoje statytų orto
doksų cerkvių iš tikrųjų buvo gynybinio pobūdžio. suintensyvėjusių totorių puoli
mų metu jose slėpdavosi ir gindavosi apylinkių gyventojai. katalikiškos bažny čios 
savo kovingumą deklaruodavo pilims giminingais gynybiniais elementais – flan
kuojančiais bokštais, šaudymo angomis arba jas primenančiomis nedidelėmis lan
gų arkomis, masyviomis, monumentaliomis sienomis. Šie atributai realaus povei
kio gal ir nedarė, tačiau užteko, kad į juos pažvelgęs parapijietis pradė tų tikėti 
simboline (o tai ne mažiau efektyvu) apsauga. Beje, saugumo jausmą kelda vo net 
bažnyčių titulai: ne viena šventovė pavadinta karių ir LDk globėjo šv. Jurgio var
du, riterių globėjui šv. arkangelui Mykolui pašvęstos renesansinės, kareiviškai 
santūrios ir monumentalios Vilniaus, Gniezno, smurgainių bažnyčios. 
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XVi a. Lietuvos bažnyčiose pasirodę antkapiniai paminklai (čia visiška nau
jovė) su karyba tiesiogiai neturėjo nieko bendra. nebent tik tiek, kad įamžino 
nuolatiniuose karuose dalyvavusius ar ginkluotuose susirėmimuose net žuvusius 
asmenis. stiliaus ir ikonografijos požiūriu buvo juntama artimesnių ir tolimesnių 
skulptūros mokyklų įtaka: gotiką propagavo vokiečių, brandaus Renesanso plas
tiką – italų, manierizmą – nyderlandų mokyklos. Vizualiai kai kurios bažnyčios 
tarsi prisipildė akmeninių kalavijų, kardų, skydų, alebardų ir šarvų žvangėjimo. 

Dar ir mūsų dienomis reikia tik atsistoti centrinėje Vilniaus bernardinų bažny
čios navoje ir pažvelgti dešinėn ir kairėn. Vienoje pusėje „būdrauja“ stanislovas 
Radvila, kitoje – Petras Veselovskis. sapiegų giminės mauzoliejuje – Šv. Mykolo 
baž nyčioje prieš akis šmėžuoja nuo galvos iki kojų apsišarvavę Leonas, kristupas, 
Jonas stanislovas sapiegos. Romėniškųjų triumfo arkų forma apipavidalinti pa
minklai įprasmino paskutinę kiekvieno iš jų pergalę – pilietinėmis ir asmeninėmis 
dorybėmis iškovotą amžinąjį gyvenimą. 

Deja, iki mūsų laikų neišliko LDk renesansinės memorialinės skulptūros opus 
magnum – Bonos sforzos rūpesčiu Vilniuje įrengtas paminklas Vytautui. Galima 
tik spėlioti, kad kūrinyje dominavo šarvuoto valdovo atvaizdas. tačiau čia svarbu 
tendencija: pats sukūrimo faktas ir motyvai, noras aktualizuoti vytautinę praeitį 
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atskleidžia karinių idealų svarbą to meto visuomenėje. tą patį galima pasakyti ir 
apie a. Goštauto antkapinę plokštę. Pats LDk kancleris ir Vilniaus vaivada testa
mente pageidavo, kad virš jo palaidojimo vietos būtų pakabinta ikona su Marijos 
atvaizdu, tačiau jo valios vykdytojui (greičiausiai sūnui stanislovui) buvo visai 
natūralu, kad iškiliam politikui įamžinti labiau tiktų jo paties kaip valstybės gy
nybai visuomet pasiryžusio kario atvaizdas. 

tačiau Renesanso žmogaus sąmonėje susiklostęs idealaus kario vaizdinys ne
retai likdavo nepasiekiamas. nepaliaujamų karų išvarginta visuomenė ilgėjosi 
kitokių vertybių, jas galėjo pasiūlyti Renesansą iš lėto pakeitęs barokas. 
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abraomas kulvietis ir ankstyvasis evangelikų sąjūdis Lietuvoje. Daugelyje Re
nesanso europos valstybių ankstyvosios Bažnyčios ir tikėjimo reformos idėjas 
inspiravo ir jas skleidė patys dvasininkijos atstovai. net Romos katalikų bažny
čios širdyje italijoje XVi a. pradžioje didelę įtaką turėjo vadinamieji spiritualai, 
tarp kurių buvo daug aukštų Bažnyčios hierarchų, vyskupų ir kardinolų, mąsčiu
sių apie būtinybę atnaujinti viduramžių krikščionybės doktriną ir religinę sąmonę 
evangelinių idėjų pagrindu. konservatyviosios ir bet kokiam scholastinės dogma
tikos revidavimui oponuojančios Bažnyčios jėgos XVi a. pirmojoje pusėje beveik 
visus reformų šalininkus vadino „eretikais“ arba „liuteronais“. Pastarasis eponi
minis pavadinimas, sudarytas pagal pirmojo Vokietijoje sėkmingai Bažnyčios re
formą inicijavusio asmens Martino Lutherio pavardę, buvo įžeidžiantis. taip bu
vo bandoma reformos šalininkus atskirti nuo krikščionių, reformacijos judėjimą 
susieti su vieno žmogaus „erezija“. tačiau patys Bažnyčios reformos įvairiose ša
lyse, taip pat ir Lietuvoje, atstovai save laikė apaštalų laikų krikščionybės atnau
jintojais, tikrosios krikščionybės skleidėjais, todėl dažniausiai vadinosi tiesiog 
krikščionimis arba evangelikais. Vokietijoje XVi a. kilęs pavadinimas „protestan
tai“ ilgainiui europoje prigijo kaip istoriografinis visų Bažnyčios reformos atstovų 
įvardijimas. Reformacijos judėjimas nebuvo vienalytis: jo pagrindu susiformavo 
keletas bažnyčių ir konfesinių sistemų. iš jų dvi pagrindinės ilgainiui pačios pri
pažino eponiminius opozicijos suteiktus vardus „liuteronai“ ir „kalvinistai“. 

Lietuvoje pirmieji iškilūs Bažnyčios reformos iniciatoriai buvo ne dvasininki  jos 
luomo atstovai kaip kai kuriose kitose šalyse, bet išsilavinę pasauliečiai. Reforma
cijos šalininkai metė iššūkį viduramžiškam scholastiniam krikščionybės suvokimui, 
kritikavo klerikalizmą ir nuo pasauliečių atitolusios dvasininkijos gyvensenos ydas, – 
visa tai, kas krikščionybę formavo kaip elitinę ir žmogui natūraliai nepasiekiamą 
tiesą. Vilniaus vyskupijos sinodo nutarimuose jau nuo 1520 m. buvo tvirtinami 
sprendimai imtis priemonių „liuteronizmo“ plitimui stabdyti, tačiau vienuolynų 
ir dvasininkų Bažnyčios reformos šalininkų veikla nebuvo labai aktyvi. Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas senasis įsakais uždraudė 
skelbti reformų idėjas, studijuoti pirmajame europos protestantiškame Vitenber
go univer sitete ir vežtis iš ten knygų, tačiau mažai žinoma apie šio įsakymo pa
žeidimus ar tai kytas bausmes. 1536 m. Šilalės kunigas Jonas tartilavičius Batakie
tis skelbė pro tes tantiškas idėjas ir vengdamas bausmės pasitraukė į kaimyninę 
Prūsijos kunigaikštystę, nes čia nuo 1525 m. oficialiai buvo priimta evangelikų 
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liuteronų konfesija. susiformavusi protestantiška kaimyninė valstybė buvo labai 
svarbi paskata reformacijos judėjimui LDk plisti. 

Lietuvos reformacijos pradininkas ir karštas evangelizmo idėjų skleidėjas bu
vo nuo kulvos kilęs bajoras abraomas kulvietis Ginvilonis (apie 1510–1545) – 
pirmasis išsilavinęs Lietuvos intelektualas, pasiekęs renesansinį homo trilinguis 
(tris kalbas – lotynų, senovės graikų ir hebrajų – mokantis žmogus) idealą. Po huma
nistinių studijų krokuvos, Liuveno, Leipcigo ir Vitenbergo universitetuose, apie 
1538 m. a. kulvietis išvyko į italiją ir 1540 m. lapkritį sienos universitete apgynė 
civilinės ir kanonų teisės mokslų daktaro laipsnį. italijoje praleisti metai buvo 
lemtingi a. kulviečio religinei savimonei. siena buvo vienas iš aktyviausių itali jos 
filoprotestantizmo centrų, iš šio miesto kilo garsiausi italijos protestantai Bernar
dino Ochino ir Faustus ir Lelio sozzini. skirtingu metu visi lankėsi reformaci
jos apimtoje Lietuvoje. ankstyvosios italijos evangelizmo idėjos, o ypač iš ita
lijos 1542 m. priversto bėgti ekskapucino Ochino pamokslai ir tekstai suformavo 
a. kulvietį kaip evangeliką, skelbiantį išganymo vien Dievo malone idėjas ir trokš
tantį, jog Bažnyčia būtų ne privilegijuota institucija, bet atvira krikščionių bend ri ja. 
1541 m. pradžioje grįžęs į Lietuvą savo išsilavinimu jis padarė įspūdį karališka ja
me Vilniaus dvare ir įgijo italės karalienės Bonos sforzos globą. Daugelis pastebė jo 
jo pedagoginius gabumus, todėl a. kulvietis 1541 m. pavasarį Vilniuje atidarė 
privačią mokyklą bajorų vaikams. Ši mokykla buvo pirmoji aukštesnioji kolegijos 
tipo mokykla Lietuvoje. tikėtina, kad mokyklą a. kulvietis organizavo įkvėptas 
garsios erazmo Roterdamiečio ir jo bendraminčių įsteigtos Liuveno Trijų kalbų 
kolegijos, kurioje pats studijavo, pavyzdžio. Lietuvos Bažnyčia buvo nepatenkinta, 
kad mokykla įsteigta be vyskupo leidimo, ir jau 1541 m. ėmė sekti a. kulvietį, reng
damasi patraukti jį į bažnytinį teismą. 1542 m. gegužę Vilniaus vyskupas Povilas 
alšėniškis išreikalavo iš Žygimanto senojo paskelbti dekretą prieš a. kulvietį. 
Dekrete jis buvo apšauktas maištininku, skelbiančiu eretines idėjas prieš katalikų 
bažnyčią ir visą valstybę, todėl jį reikia patraukti į bažnytinį teismą, turintį galią 
bausti mirties bausme. Padedamas Bonos sforzos a. kulvietis nuo teismo pabėgo 
į kaimyninę Prūsiją ir buvo priglaustas kunigaikščio albrechto, pavedusio a. kul
viečiui steigti karaliaučiaus universitetą. Pabėgęs a. kulvietis Lietuvoje neteko 
pilietybės ir bet kokios teisės paveldėti turtą, o jo tėvai ir artimieji buvo įkalinti. 
karaliaučiuje reformacijos pradininkas turėjo gerą tarnybą, tačiau vis tiek troško 
grįžti į Lietuvą. ieškodamas pasaulietinės valdžios atstovų globos, 1543 m. pradžio
je jis parašė ankstyviausią Lietuvos reformacijos tekstą – „tikėjimo išpažinimą“ 
(Confessio fidei), pirmoji jo dalis buvo apologiška, autorius gynėsi ir kaltino Bažny
čią dėl neteisėto nenusikaltusio Lietuvos piliečio persekiojimo, antroji – konfesi
nė. Joje buvo suformuluotos svarbiausios, bet labai nuosaikios reformacijos idė
jos, iš jų svarbiausia buvo pamatinė ankstyvojo evangelizmo tiesa apie išganymą 
ne dėl darbų, o dėl tikėjimo. Bonai sforzai adresuotame viešame laiške a. kulvie
tis išdėstė daug Lietuvoje iki tol neskelbtų Renesanso žmogaus idealų: pasaulie
tiniame ir dvasiniame gyvenime reikia vadovautis viena sąžinės tiesa, ragino švies
ti pasauliečius ir leisti visuomenės mokytojais būti atsižvelgiant į jų išsilavinimą, 
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3. Prūsijos kunigaikštis 
albrechtas Branderburgie
tis, karaliaučiaus universi
teto įkūrėjas. aleksandro 
Regulskio medžio raižinys 
pagal Christophoro 
Hartknocho knygos 

 Alt- und Neues Preussen…, 
(Frankfurtas, Leipcigas, 
1684) vario raižinį. 

 iš: Tygodnik iliustrowany…, 
1863, nr. 206 
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o ne į atstovavimą dvasininkijai, Bažnyčios atstovai patys turi lavintis ir tarnauti 
valstybei. a. kulviečio „tikėjimo išpažinimas“ buvo pirmasis laisvas jokiai insti
tucijai netarnaujančio lietuvio tekstas, pradėjęs Lietuvoje nepriklausomos minties 
kelią. italizuotame Vilniaus karališkajame dvare, iš kurio a. kulvietis tikėjosi pa
ramos, buvo daug filoprotestantų, o noras imtis reformų brendo ir kai kurių LDk 
didikų galvose. todėl a. kulviečiui 1545 m. pradžioje buvo išrūpinta LDk didikų 
apsauga nuo Bažnyčios persekiojimo ir leista grįžti į Vilnių. čia jis ėmėsi aktyvios 
poleminės veiklos. Deja, 1545 m. pavasarį Vilniuje staiga susirgo ir birželį mirė 
savo tėviškėje kulvoje, kur šalia namų ir buvo palaidotas, nes Bažnyčia uždraudė 
laidoti kapinėse. artimieji įtarė, jog a. kulvietis buvo nunuodytas oponentų.

Lietuvoje, skirtingai nei kai kuriose kitose, ypač Pietų europos šalyse, Bažnyčia 
nepajėgė susitelkti kovai su reformacija ir neįstengė įkurti inkvizicinės tarnybos, 
tačiau persekiodama protestantizmo šalininkus dvasinė vadovybė bendradar
biavo su pasaulietiniais teismais, turėjusiais fizinės prievartos galią, todėl viešai 
skelbti protestantizmą pradžioje išdrįso nedaugelis. keletas kitų išsilavinusių a. kul
viečio bendraamžių ir jaunesnių jo sekėjų (stanislovas Rapolionis, Jurgis Zablockis, 
Martynas Mažvydas ir kiti) kaip ir jis pats XVi a. 5ajame dešimtmetyje dėl įsiti
kinimų buvo priversti trauktis į Prūsiją. taip šioje šalyje susibūrė Lietuvos disi
dentų grupė, kuri ėmė rengti pirmąsias lietuviškas knygas. netrukus po a. kul
viečio mirties 1547aisiais karaliaučiuje anonimiškai buvo išspausdinta pirmoji 
lietuviška knyga „katekizmo prasti žodžiai“. Jos pagrindinis rengėjas buvo iš Va
karų Žemaitijos kilęs ir 1546 m. į Prūsiją pasitraukęs Martynas Mažvydas (apie 
1510–1565), vėliau jis parengė nemažai kitų lietuviškų knygų. katekizmas pirmo
joje lietuviškoje knygoje buvo liuteroniškas, kitos knygos dalys (prakalbos, ele
mentorius, giesmynėlis) atspindėjo nuosaikias ankstyvojo Lietuvos evangelizmo 
tendencijas, ypač idėją apie išganymą dėl tikėjimo.

4

5

4. XVi a. karaliaučiaus 
 miesto panorama. 
 iš kn.: Christophor 
 Hartknoch, Alt- und Neues 
 Preussen…, (Frankfurtas, 

Leipcigas, 1684). MaB

5. smurgainių evangelikų 
reformatų bažnyčia, 
funduota XVi a. ii pusėje 
smolensko pilininko 

 Jurgio Zenavičiaus. 
 Joje jis pats buvo palaidotas 

pagal kalvinų tikėjimo 
apeigas. savo sūnus kristupą 
ir Joną, abu kalvinistus, 
įpareigojo plėsti kalvinų 
tikėjimą apylinkėse 
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Į valdžią LDk faktiškai 1544 m. atėjęs Bonos sforzos ir Žygimanto senojo sū
nus Žygimantas augustas labai greitai ėmė garsėti kaip filoprotestantas. tai su
kėlė dideles dalies LDk diduomenės ir Vakarų reformacijos lyderių Vokietijoje ir 
Šveicarijoje viltis, jog didysis Lietuvos kunigaikštis pasuks valstybę reformacijos 
keliu. Dėl įvairių politinių aplinkybių Žygimantui augustui nepavyko to padary
ti, nors į protestantizmą perėjęs jo artimiausiu patikėtiniu ir draugu laikytas Mi
kalojus Radvilas Juodasis dėl to iki mirties dėjo pastangas.

Mikalojus Radvila Juodasis – LDk evangelikų bažnyčios kūrėjas. Jau XVi a. 
5aja me dešimtmetyje galutinai paaiškėjo, kad Romos katalikų bažnyčia, nors jo
je veikė reformų šalininkai, nėra linkusi daryti kompromisus: atnaujinti religinę 
gy  ven seną ir reviduoti dogmatiką pagal humanistų iškeltus idealus. Reformų ša
lininkams liko vienintelis kelias – kurti savas nuo apaštalų sosto nepriklausomas 
Bažnyčios institucijas. italijos reformų šalininkus nuo 1542 m. intensyviai ėmė 
persekioti inkvizicija, todėl jie pasitraukė į kitas šalis, visų pirma į Šveicariją, 
kurioje oficialiai įsigalėjo reformuota Bažnyčia ir ėmė rastis nuo liuteronizmo 
nepriklausantys helvetai ortodoksai. Lietuvoje iškilę kai kurie didikai, nors ir 
galiojo valstybėje draudimas skelbti bet kokias reformacijos idėjas, išdrįso šio 
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6. Mikalojaus Paco veikalo 
Ortodoxa fidei confessio…, 
(karaliaučius, 1566) 
antraštinis lapas. Šioje 
knygoje buvo išspausdintas 
andriaus Volano traktatas 
apie Švč. trejybės dogmą, 
tapęs norminiu Lietuvos 
evangelikų Reformatų 
bažnyčios tekstu. MaB

7. karalienės Bonos sforzos 
maldaknygė su miniatiūro
mis, kurią atvykdama 

 į Lietuvą atsivežė iš italijos 
(Florencija, 1492). 

 XiX a. įrišimas
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draudimo nepaisyti ir pradėjo atvirą kovą su reformuotis nelinkusia Bažnyčia. 
išskirtinę reikšmę Lietuvos reformacijai turėjo tai, jog evangelizmo keliu nuspren
dė pasukti įtakingiausias XVi a. LDk didikas, buvęs a. kulviečio globėjas kuni
gaikštis Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565). Šio kunigaikščio noras pereiti į 
kitą konfesiją po truputį ėmė ryškėti apie 1550 m., kai jis tapo LDk kancleriu, o 
1553 m. jis ėmėsi išskirtinių viešai pažiūras demonstruojančių veiksmų: savo dva
re Brastoje įkūrė pirmąją LDk lotyniško šrifto spaustuvę ir joje jau tų pačių metų 
pabaigoje ėmė spausdinti protestantiškas knygas, dvaruose Vilniuje ir Brastoje 
pradėjo rengti evangeliškas pamaldas. Jis neklausė vyskupų ir Bažnyčios perspė ji
mų tramdyti „eretinius“ veiksmus. katalikiškajai europai sukėlė nerimą tai, kad 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio artimiausias bičiulis perėjo į evangelikus, imta 
baimin tis dėl valstybės ateities, todėl apaštalų sostas 1555 m. pasiuntė į Vilnių 
pirmąjį nuncijų aloisio Lippomano’ą. Jo misija buvo bandyti sugrąžinti Radvilą 
Juodąjį į Bažnyčią ir apsaugoti Žygimantą augustą, ketinantį sušaukti valstybės 
sinodą religijos klausimais, nuo bet kokių privačių ir apaštalų sosto draudimų ne
paisančių veiksmų. neištvėręs labai nepalankios jam aplinkos reformacijos nuo
taikų apimtame Vilniuje, Lippomanas greitai pasitraukė į Lenkiją, iš čia nusiun
tė Mikalojui Radvilai Juodajam oficialų laišką, kviečiantį atsisakyti paklydimo. 
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8. andriaus Volano knygos 
prieš Petrą skargą 

 antraštinis lapas. 
 Andreae Volani libri quinque 

contra Scargae Iesuitae 
Vilnensis septem…,

 (Vilnius, 1584). MaB 

9. Minsko kaštelionas, 
 LDk paiždininkis ir trakų 

vaivada Jonas Glebavičius 
 po Mykolo Radvilos Rudojo 

mirties globojo spaustuvi
ninką Danielių Lenčickį 

 ir savo lėšomis išleido 
andriaus Volano knygą. 
Jono Glebavičiaus herbas 

 iš knygos: Andreae Volani 
libri quinque: contra Scargae 
Iesuitae Vilnensis septem…, 
(Vilnius, 1584). MaB
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Po pusmečio M. Radvila Juodasis atsakė Lippomanui, ir šiame atsakyme pirmą 
kartą Lietuvoje taip negailestingai buvo atsiliepta apie katalikų bažnyčią, ji pava
dinta nebepataisomu blogiu. nuncijaus ir kunigaikščio laiškai italų protestanto 
Pietro Paolo Vergerio iniciatyva buvo išspausdinti karaliaučiuje ir pradė jo spal
vingą ir intensyvią Lietuvos religinės polemikos tradiciją. Viešai europoje plačiai 
išplatintame laiške Radvila Juodasis paskelbė, kad pagaliau Lietuvoje jis atkūrė 
teisingą krikščionišką Bažnyčią ir nebesirengia grįžti į antikristo prieglobstį. Rad
vilos Juodojo suburta nuo Romos atsiskyrusi Bažnyčia vadino save krikščionių 
bažnyčia ir nuo 1557 m. ėmė rengti savo sinodus. Bažnyčią literatūra lenkų kalba 
aprūpino Brastos spaustuvė, kurioje 1559 m. buvo išspausdintas ir oficialus jos 
tikėjimo išpažinimas, pavadintas „Vilniaus krikščionių bažnyčios tikėjimo išpaži
nimu“. Jame ryškėjo ir vėliau Radvilos laikų LDk evangelikams būdingos tenden
cijos tiesiogiai neperimti vienos kurios nors Vakaruose jau įsitvirtinusios refor
muotos Bažnyčios dogmatikos, bet nuolat ieškoti tiesos ir vietos religinę mintį 
derinti su įvairių reformacijos lyderių – M. Lutherio, H. Zwinglio, H. Bullinge
rio – ortodoksijos detalėmis. Radvilos Juodojo vadovaujama Bažnyčia nepriėmė 
liuteronų aktyviai siūlomos augsburgo konfesijos, o helvetiškoji ortodoksija dar 
nebuvo galutinai nusistojusi. naujos evangelikų propaguojamos krikščioniškojo 
gyvenimo formos – pamaldos liaudies kalba, pasauliečių vaidmens iškėlimas 
Bažnyčios gyvenime, reikalavimas kasdieniame gyvenime laikytis krikščioniš kos 
etikos, švietimo idealai – buvo patrauklios dideliai Lietuvos visuomenės daliai. 
Po Rad vilos Juodojo mirties Lietuvos evangelikai pasuko nuoseklesniu šveica
riškosios dogmatikos keliu, ortodoksijos gryninimo ir reformatų Bažnyčios lyde
rio vaidmens ėmėsi andrius Volanas (1530–1610). nuo jų atsiskyrusios Lietuvos 
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10. Papilio miestelio bažnyčia. 
 XVi a. ii pusėje siekdami paskatinti 

Papilio miestelio augimą, Radvilos 
bažnyčią iškėlė iš dvaro ir skyrė 
sklypą pastatams, mokyklai ir lėšų 
kunigui išlaikyti pačiame miestelyje, 

 kuris buvo kiek nutolęs nuo dvaro. 
tai viena iš daugelio kristupo Rad
vilos Perkūno (1547–1603) funduotų 
evangelikų reformatų bažnyčių Biržų 
kunigaikštystėje. nežinomas fotogra
fas, XX a. i pusė. LnB

11. kėdainių miesto vaizdas su evangelikų 
reformatų bažnyčia, pradėta statyti 
1631 m. kristupo Radvilos, baigta 
sūnaus Jonušo Radvilos. Joje įrengta 
Radvilų giminės kripta
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liuteronų bendruomenės buvo gerokai mažesnės, jų nariai daugiausia buvo vo
kiečių kilmės miestiečiai. XVi a. 6uoju–7uoju dešimtmečiu protestantizmas Lie
tuvoje taip išplito, kad ėmė dominuoti kaip LDk didikų ir bajorų išpažįstama 
konfesija. 1572 m. tarp Lietuvos senatorių bendrame Respublikos seime nekatali
kų (protestantų ir stačiatikių) buvo 73 procentai. evangelikai buvo ir to meto in
telektualinio gyvenimo lyderiai, jie dominavo literatūros ir knygų leidybos srity se. 
Vis dėlto labai greitai, jau XVi a. pabaigoje ėmė ryškėti evangelikų kultūros dina
mikos lėtėjimas: LDk evangelikai neskyrė pakankamai jėgų universitetui įkurti, 
pagrindiniai europos kalvinizmo centrai buvo gana toli. užtat katalikų baž nyčia, 
pa dedama jėzuitų ordino XVi a. 8uoju–9uoju dešimtmečiu ėmėsi koordinuotų 
veiksmų – pirmiausia stengėsi sukurti jėzuitų kolegijų tinklą, kad sustabdytų 
reformacijos plitimą.
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12. komunijos ąsotis. 1613 m. kristupas 
Radvila dovanojo kėdainių reformatų 
bendruomenei. Manoma, kad liturginį 
indą sukūrė Vilniaus auksakalys 

 izajus Prusas. sidabras, XVii a. i pusė 
13. komunijos taurė su Radvilų herbais, 

trakų kašteliono Jurgio Radvilos 
dovanota Biržų evangelikų reformatų 
bažnyčiai. XVii a. pradžia

14. Radvilų karstai kėdainių evangelikų 
reformatų bažnyčios kriptoje 
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katalikų bažnyčios reformos tyrinėjimas leidžia giliau ir subtiliau pažvelgti į pro
cesus, Lietuvos kultūroje vykusius XVi–XVii šimtmečių sandūroje. Bažnyčios is
torikai, kalbėdami apie katalikų bažnyčios reformą, pirmiausia kreipia dėmesį į 
religinio gyvenimo atnaujinimą ir disciplinavimą. taip pat tyrinėjama katalikų 
bažnyčios struktūrų valdymo pertvarka, kalbama apie administracinių sprendimų 
ir sielovados permainas. Šioje srityje esminis klausimas – tridento Bažnyčios su
sirinkimas ir po jo pradėta Visuotinės katalikų bažnyčios gyvenimo ir valdymo 
pertvarka. ta pertvarka apėmė Romos kuriją, vyskupų pareigų vykdymą, kunigų 
gyvenimą ir darbą, klierikų rengimą, vienuolinį gyvenimą. nors Lietuvos religi
nio gyvenimo įtaka kultūros ir valstybės raidai dar tik pradedama tirti, tačiau po
piežiaus nuncijų, reformos nuostatų, vyskupų ir 1568 m. Lietuvoje įsikūrusios 
Jėzaus draugijos vieta ir vaidmuo jau yra gana ryškus. 

katalikų bažnyčios reforma Lietuvoje aptariama pirmiausia iškeliant naujo
ves. Vilniuje įsteigtas universitetas ir kunigų seminarija buvo naujovė, taip pat 
jėzuitų kolegijų kūrimasis kitose Lietuvos vietovėse, reformuotų vienuolijų ir 
pasauliečių brolijų veikla. nauja buvo siekis stiprinti sielovadą liaudies kalba, 
pamaldumo ugdymo ir palaikymo iniciatyvos – procesijos, atlaidai, relikvijų ir 
malonėmis garsėjančių atvaizdų populiarinimas. 

Šias naujoves pagrindžiant idėjiškai ir kultūriškai, labai svarbų vaidmenį vai
dina požiūris į Lietuvos valstybės ir kultūros tradiciją. tyrinėtojai Lietuvoje iške
lia beveik išimtinai religinius reformos sąjūdžius ar aspektus, tačiau ji paveikė ir 
visos XVi a. antrosios pusės Lietuvos kultūros atnaujinimo ir atgaivinimo siekį. 
katalikiškosios reformos šalininkų veikloje, be kitų paskatų, akivaizdus yra siekis 
išlaikyti ir sustiprinti lotyniškąją Lietuvos kultūros tradiciją. Būtent todėl šie vei
kėjai taip karštai rėmė naujo tipo humanistinės mokyklos – jėzuitų kolegijos stei
gimą Vilniuje. Įdomiu komentaru šioms vilniečių pastangoms pagaliau Vilniuje 
sukurti mokyklą, kurioje jaunuomenė būtų auklėjama ne tik klasikos ir ištikimy
bės religinei tradicijai dvasia, bet ir gera lotynų kalba, skamba jėzuitų raginimai 
siųsti darbui į Vilnių asmenis tik gerai mokančius lotyniškai, nes šios kalbos mo
kėjimas Lietuvoje labai vertinamas. 

Ši nuostata itin akivaizdi Vilniaus vaito augustino Rotundo (1520–1582) ir jo 
aplinkos veikloje. a. Rotundas, išsilavinęs visuomenės veikėjas ir katalikybės apolo
getas, buvo bene pagrindinis iniciatorius pakviesti Jėzaus draugiją į Vilnių ir steig
ti šiame mieste jėzuitų kolegiją. Šiuo tikslu a. Rotundas pasinaudojo plačiomis 

katalikų bažnyčios reforma ir lotyniškoji kultūra 
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15. nežinomas dailininkas. 
Popiežius Grigalius XIII 

 steigia seminarijas ir kolegijas 
Europoje ir už jos ribų. 

 Popiežiškasis Grigaliaus 
universitetas, Roma   ← 

16. Mikalojaus Daukšos į lietuvių 
 kalbą išversto ir Vilniuje 

atspausdinto Jokūbo 
 Ledesmos Katekizmo 
 antraštinis lapas. VuB
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savo pažintimis – nuo kardinolo, Varmijos vyskupo stanislovo Hozijaus iki po
piežiaus nuncijų, Jėzaus draugijos vadovų ir Lietuvos didikų. a. Rotundo namus 
Vilniuje galima laikyti pirmuoju katalikiškos reformos Lietuvoje židiniu. Juose 
nuolat lankydavosi Vilniaus klebonas Petras Roizijus. Jį su a. Rotundu siejo karš
ta meilė lotynų kalbai, klasikinei kultūrai ir ištikimybė katalikybei. P. Roizijus yra 
pavadinęs savo bičiulį augustiną „Lacijaus (Romos) ramsčiu Lietuvoje“. abu jie 
siekė skleisti ir įtvirtinti Lietuvoje lotynų kalbą, katalikybę laikė Lietuvos vals tybės 
pagrindu ir visuomenės savastimi, o reformacinius krikščionybės sąjūdžius – „sve
timšalių religija“, neturinčia Lietuvoje šaknų. 

Šmaikščios ir kandžios yra lotyniškos P. Roizijaus epigramos, pašiepiančios 
Lietuvos katalikų klierikų ydas ir apsileidimus. Įkarščiu ir aistra jos nė kiek nenu
sileidžia reformos vizitatorių, kurių akis ir plunksna atidžiai fiksavo įvairiausius 
kunigų ir jų ganomųjų gyvenimo nukrypimus, tekstams. 1557 m. parašyta P. Roi
zijaus poema Chiliastichon (krokuva, 1557) iškelia Lietuvos ir jos didikų ištiki
mybę katalikybės tradicijai. 
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17. 1579 m. spalio 30 d. Romoje išduota 
popiežiaus Grigaliaus Xiii bulė, 

 kuria patvirtinamas Vilniaus 
 universiteto įsteigimas. LVia
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18. kražių jėzuitų kolegijos monstrancija. 
karaliaučiaus auksakalio Hanso 
Miulerio dirbinys, įsigytas 1669 m. 
kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
arkikatedros bazilikos lobynas

19. Mikalojaus kristupo Radvilos 
našlaitėlio 1582 m. kelionės į Jeruzalę 
aprašymas. Pirmasis lotyniškas knygos 
vertimas pasirodė Braneve 1601 m., 
patikslintą ir papildytą aprašymą 

 1614 m. išleido PlantenųMoretų 
spaustuvė. Šį knygos egzempliorių 
1616 m. įsigijo eustachijus Valavičius, 
tapęs Vilniaus vyskupu. MaB
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a. Rotundas palaikė romėniškąją lietuvių kilmės teoriją ir tos kilmės versiją 
išdėstė nebaigtoje „Lietuvos istorijoje“ (Chronica, sive Historia Lithuaniae), ją pa
kartojo patriotiniame veikale „Lenko pasikalbėjimas su lietuviu“ (1565). 

Romėniškųjų šaknų teorijos atgaivinimas ir ištikimybė lotyniškai klasikinei 
kultūrai, katalikiškoji tradicija, humanistinis universalizmas ir modernios, iš refor
mos kylančios italijos kultūros žavesys taip pat suvaidino toli gražu ne antra eilį 
vaidmenį XVi–XVii a. sandūroje Lietuvos didikams atsiverčiant į katalikybę.

Pirmasis toks ryškus ir didelį rezonansą sukėlęs įvykis – Mikalojaus kristupo 
Radvilos našlaitėlio atsivertimas Romoje 1567 m. Vėlesniais metais, sulaukę pil
nametystės ir išsivadavę iš globėjo kalvinisto dėdės valdžios, brolio pavyzdžiu pase
kė ir kiti iški laus reformacijos rėmėjo Radvilos Juodojo vaikai. Mikalojaus kristu
po brolis Jurgis tapo Vilniaus, o vėliau – krokuvos vyskupu ir Šventosios Romos 
bažnyčios kar dinolu. Jis globojo katalikiško ir klasikinio švietimo židinius Vilniu
je. Mikalojus kristupas prisirišimą prie klasikinės kultūros paliudijo 1601 m. iš
leistu kelionės į Jeruzalę (Hierosolimytana Peregrinatio) aprašymu lotynų kalba. 
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20. nesvyžiaus Dievo kūno 
bažnyčios fasadas. 

 Pirmoji LDk teritorijoje 
pastatyta baroko stiliaus 
bažnyčia

21. nesvyžiaus Dievo kūno 
bažnyčios fundatoriaus 
Mikalojaus kristupo 
Radvilos našlaitėlio 
antkapis
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22

23

22. Petro Roizijaus trečio teisės veikalo 
„karaliaus teisės patarėjo alkanjisiečio 
Petro Roizijaus de Moro sprendimai 
dėl apeliacinių bylų, spręstų šventame 
Lietuvos tribunole“ (krokuva, 1563) 
antraštinis lapas. apie 1550 m. karalius 
Žygimantas augustas paskyrė 

 Petrą Roizijų savo teisės patarėju, 
 jis buvo vienas produktyviausių 

rašytojų, išleido penkiolika poezijos 
rinkinių. MaB 

23. Petro skargos pamokslų knygos 
frontispisas (krokuva, 1602). MaB
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Gausios ir nuosek lios fundacijos nesvyžiuje, kurias statyti ir puošti kvietėsi meis
trus iš italijos. siekdamas nesvyžių paversti tikru kultūros centru, Mikalojus kris
tupas į jį atsi kvie tė jėzuitus ir fundavo jų kolegiją, įkurdino reformuotą benedik
tinių vienuoliją. 

Jaunos kalvinistinės giminės atžalos atsivertimas Lietuvos visuomenėje pada
rė bene mažesnį įspūdį nei 1571 m. įvykęs brandaus ir įtakingo politiko, Lietuvos 
patrioto Jono Jeronimo Chodkevičiaus perėjimas į katalikybę. tai įvyko po ilgų 
J. J. Chodkevičiaus pokalbių su a. Rotundu ir po diskusijų su pirmaisiais Vilniaus 
jėzuitais. Diskusijos vykusios lotynų kalba. iš jėzuitų J. J. Chodkevičius skolinosi 
ne tik katalikų bažnyčios reformos apologetų knygas, bet ir Bažnyčios tėvų – ire
nėjaus, tertulijono, augustino rašinius. atsivertęs J. J. Chodkevičius tapo uoliu 
Vilniaus universiteto rėmėju. 

Įsteigtas Vilniaus universitetas išpildė a. Rotundo ir jo aplinkos troškimą tu
rėti Lietuvoje stiprų klasikinės ir krikščioniškosios kultūros židinį. universitetas 
savo veiklą pradėjo studentų suvaidinta drama Heraklis ir tapo centru, kuriame 
buvo puoselėjama ir iš kurio sklido katalikiškojo humanizmo kultūra. universi
teto studentai per literatūros studijas buvo ugdomi savo valstybės patriotais ir at
sakingais piliečiais. universiteto profesorių – Motiejaus kazimiero sarbievijaus, 
alberto kojalavičiausVijūko, Žygimanto Liauksmino darbai esmingai papildė 
Lietuvos kultūrą ir jos lotyniškąją raštiją.

24
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24. Šv. kazimiero koplyčios 
fragmentas

25. sidabrinė šv. kazimiero 
skulptūrėlėrelikvijorius 

 iš Vilniaus katedros 
 Šv. kazimiero koplyčios, 

1637. Relikvijorių fundavo 
smolensko vaivadienė 

 ieva Pacaitė Gosevskienė 
 ir jos duktė Vitebsko vai

vadienė elena sanguškienė

26. Pacų giminės genealoginė 
lelija. Vilniaus graverio 
konrado Giotkės raižinys 

 iš Leono Pogirskio pane
girikos Imago uno 

 ex omnibus, et omnium…, 
 (Vilnius, 1640). MaB
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a. Rotundui jau nebeteko pamatyti dar vieno didiko – Leono sapiegos perė
jimo į katalikybę 1586 m. a. Rotundas buvo vienas iš ii Lietuvos statuto rengėjų, 
karštai pasisakiusių už šio teisyno skelbimą ne tik rusėnų, bet ir lotynų kalba. su 
L. sapiega jie tikriausiai susitiko iii Lietuvos statuto rengimo komisijoje. sunku 
pasakyti, koks a. Rotundo įnašas į trečiąjį ir ilgiausiai galiojusį Lietuvos teisės są
vadą, bet galima neabejoti, kad jį ir L. sapiegą siejo Romos teisės išmanymas ir 
pagarba teisingumo principams. Rengtas katalikybės stiprėjimo Lietuvos valsty
bėje laikais, iii statutas įtvirtino joje egzistuojančių religinių bendrijų teisę tvar
kytis pagal savo vidaus nuostatus.

Vykdant katalikų bažnyčios reformą, jėzuitai buvo pirmoji į Lietuvą pakvies
ta vienuolija. Jų rėmėjų pastangas dvasinį Lietuvos horizontą papildyti kitomis 
moderniomis vienuolijomis tęsė įvairios kilmingos giminės. tarp jų išsiskiria ste
pono Paco šeima. Pats s. Pacas, per studijas ir keliones gerai pažinęs katalikišką 
italijos ir nyderlandų kultūrą, ypatingą pagarbą jautė reformuotai karmelitų vie
nuolijai. Didikas ir jo vaikai, remdamiesi lietuvių romėniškosios kilmės teorija, 
savo giminę siejo su Florencijos Pazzi šeima ir palaikė ryšius su miestą valdžiusia 
Medici gimine. Šios šeimos globojami ir remiami Lietuvoje kūrėsi ir veikė basieji 
karmelitai ir karmelitės ar kamalduliai, iš italijos vyko meistrai. Jų kūryboje atpa
žįstami vaisiai to augalo, kurį sodino ir puoselėjo pirmieji katalikų bažnyčios re
formos Lietuvoje veikėjai – klasikinės ir krikščioniškos kultūros puoselėtojai. 
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1595 m. gruodžio 23 d. Romoje, dalyvaujant kijevo metropolijos vyskupams 
ki ri lui terleckui, ipatijui Pociejui ir Romos popiežiui klemensui XViii, buvo pas
kelb ta bažnytinė unija. krikščionių pasaulyje susiformavo nauja konfesija – graikų, 
arba Rytų apeigų, katalikai, dar vadinami unitais. su Brastos bažnytine unija Lietu
vos Didžiojoje kunigaikštystėje atsirado dar vienos religinės tapatybės galimybė.

Šio įvykio – unijos priešistorė LDk ilga, siekianti net Vytauto laikus. konfesiš
kai dualistinė visuomenė vertė spręsti stačiatikių bažnyčios problemą – bažnytinė 
unija buvo geriausia išeitis, tai suprato ir Vytautas, ir Jogaila. Vytautui sudaryti 
unijos nepavyko, tačiau buvo pasiekta tam tikrų rezultatų – pripažintas Lietuvos 
vaidmuo Graikų ir katalikų bažnyčių dialoge ir suformuota vietinės unijos perspek
tyva. 1439 m. pasirašyta Florencijos sutartis ir XV a. antrojoje pusėje įvykęs kije
vo metropolijos skilimas į dvi dalis – dar du labai svarbūs veiksniai bažnytinės uni
jos link. XV–XVi a. sandūroje LDk didikai įvairiais būdais puoselėjo bažnyti nės 
unijos idėją, pavyzdžiui, sapiegos ir Chodkevičiai buvo išrūpinę popie žiaus leidi
mą steigti bendrus stačiatikių ir katalikų maldos namus. 1500–1509 m. staty toj e ir 
gotikinių stiliaus bruožų turinčioje supraslio cerkvėje vyko abiejų konfesijų pa
maldos. Panašiai buvo naudojamos Jono sapiegos funduotos cerkvės kodenyje ir 
ikaznėje, synkovičių ar Malo Možeikovo (Murovankos) gotikinių stiliaus bruožų 
turin čios šventovės. Paskutinį kartą uniją XV a. Lietuvoje bandyta sudary ti 1499–
1502 m., tačiau ji nebuvo įgyvendinta dėl Maskvos agresijos ir neigiamo Lie tu  vos 
katalikų bažnyčios hierarchų požiūrio. Vyravo nuomonė, jog Bažnyčios vie ny bę 
gali laiduoti tik vienodos apeigos. Šie nesutarimai buvo sukonkretinti per po  le mi
ką dėl stačiatikių krikšto galiojimo. Ji pasiekė apogėjų XV a. pabaigoje, kai Vilniu je 
dėl perkrikš tijimo diskutavo bernardinai, stipriai skleidę unijos idėjas, ir Vilniaus 
vyskupas. Dispute dalyvavęs teologas, krokuvos kanauninkas Jonas sa kra nas išlei
do veikalą Elucidarius errorum ritus Ruthenici (krokuva, 1501) ir jame iš dėstė 
neigiamą požiūrį į uniją. Šie ir kiti veiksniai stabdė unijos įgyvendinimą Lietuvoje. 

XVi a., Lietuvoje nuvilnijus protestantizmo bangai, pribrendo permainos ir 
stačiatikių bažnyčioje. Įsigalėjusi patronato teisė pavertė stačiatikių bažnyčią be
teise podukra jos pačios valdose. Protestantais tapę didikai ir bajorai cerkves savo 
valdose versdavo protestantų bažnyčiomis. XVi a. pabaigoje kijevo metropolijos 
vyskupai atgaivino bažnytinės unijos idėją kaip būdą reformuoti stačiatikių bažny
čią: sutvarkyti jos administravimą, efektyviai kovoti su erezijomis, panaikinti tie
sioginę pasauliečių didikų įtaką Bažnyčiai. ipatijus Pociejus reikalavo stačiatikių 

Rytų bažnyčia ir unijos klausimas 

28

27. Mišių altoriaus iliustracija 
 iš unitų liturgijos knygos,
 (Vilnius, 1692). VuB   ← 

28. Petro skargos knygos 
 apie tikėjimo vienybę 

antraštinis lapas 
 (Vilnius, 1611). VuB 
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vyskupams tokių pat politinių teisių, kokias turėjo katalikų vyskupai. Jis priminė 
Vladislovo Jogailaičio privilegiją, kuria Lenkijos karalystėje buvo pripažinti Flo
rencijos Bažnyčios susirinkimo nutarimai ir apeliavo į tai, kad bažnytinė unija 
Lietuvoje ir Lenkijoje turi senas tradicijas. 

iš esmės bažnytinė unija buvo suvokiama kaip grįžimas prie tikrosios Baž
nyčios „šaknų“, ištakų, tradicijos. universalios unijos idėją skleidė jėzuitai: po
piežiaus legatas italas antonio Possevino dėjo pastangas suvienyti Bažnyčią, vie
nybės koncepcija buvo išdėstyta Petro skargos veikale „apie Dievo Bažnyčios 
vienybę“ (1577, perleista 1590, 1610).

Diskusijos dėl stačiatikių reformos prasidėjo 1590–1595 m. Brastos sinode. 
sinodas sukonkretino reformas, numatė ir apibrėžė konkrečius jų įgyvendinimo 
būdus, priėmė unijos deklaracijas. Bažnyčios reformai pritarė ir įtakingas stačia
tikių globėjas konstantinas Ostrogiškis, 1593 m. laiške išdėstęs savo vieningos 
Bažnyčios viziją. Per penkerius intensyvaus darbo metus kijevo metropolijos vys
kupai sukūrė 33 punktų unijos su katalikų bažnyčia projektą, kuriame buvo aptar
tos svarbiausios stačiatikių bažnyčios gyvenimo sritys. unijos projekte pripažin
ti Florencijos visuotinio susirinkimo nutarimai, Lietuvos ir Lenkijos stačiatikių 
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29. Brastos sinodas 
 (krokuva, 1597). 
 knygą parengė 
 vienybės idėjos 
 puoselėtojas jėzuitas 
 Petras skarga. VuB



165

30

30. Leono tarasevičiaus 
raižytas unitų liturgijos 
knygos frontispisas,

 (Vilnius, 1692). VuB
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bažnyčios vyriausiuoju ganytoju pasirinktas popiežius, įtvirtintas kijevo metro
polijos bažnytinis identitetas ir griežtai apibrėžta stačiatikybės svarba rusėnams, 
buvo garantuota liturgijos tradicija ir apeigų praktikos neliečiamumas, nustatyta 
vyskupų jurisdikcija, jų rinkimo ir įšventinimo tvarka, panaikinta patronato teisė 
bažnyčių ir vienuolynų valdoms, apibrėžta vienuolynų priklausomybė; pareika
lauta, kad vyskupai turėtų savo vietas senate ir Vyriausiajame tribunole, anuliuo
ta konstantinopolio patriarcho jurisdikcija kijevo metropolijai. 

Deja, 1596 m. Brastos sinode priimta bažnytinė unija suskaldė abiejų tautų 
Respublikos stačiatikių bendruomenę. Pirmieji unitų bažnyčios gyvavimo metai 
buvo patys sunkiausi. nepaisant oficialios karaliaus paramos, perduotų cerkvių 
ir vienuolynų, unijos skleidėjus nuolat lydėjo dizunitų neapykanta ir smurtiniai 
susirėmimai, Vilniuje 1609 m. kalaviju buvo sužeistas metropolitas ipatijus Po
ciejus. istoriniai šaltiniai mažai ką sako apie 1596–1617 m. padėtį parapijose, kai 
buvo įkurtas Švč. trejybės kongregacijos bazilijonų ordinas. Ši vienuolija subran
dino naują, intelektualią vyskupų ir kunigų kartą, kuri atsidavusi dirbo ganyto
jišką darbą. iškilo dvi ypač svarbios asmenybės, du unitų bažnyčios „stulpai“, jos 
lėmė unitų bažnyčios istoriją – tai griežtai struktūruoto loginio mąstymo Juoza
pas Benjaminas Rutskis (1574–1637) ir šv. Pranciškaus dvasingumą įkūnijantis 
Rytų apeigų katalikas Juozapatas kuncevičius (1580–1623), savo krauju tarsi už
antspaudavęs Brastos unijos aktą. Jo gyvenimas susijęs su svarbiausiais bažnytinės 
unijos įgyvendinimo ir raidos etapais. 

Į Vilnių iš Voluinės Vladimiro miesto Jonas kuncevičius atvyko būdamas 
16 me tų, tapo unitu, 1604 m. apsivilko vienuolio abitą, priėmė šventimus ir gavo 
Juozapato vardą. Jo dievotumas ir iškalba, taip pat asketiškas gyvenimo būdas ta
po gyvu pavyzdžiu būsimiems vienuoliams ir šventikams. 1614 m. Juozapatas 
buvo paskirtas Vilniaus Švč. trejybės bazilijonų vienuolyno archimandritu. Pa
žintis su J. B. Rutskiu, būsimuoju metropolitu ir unitų bažnyčios reformatoriumi, 
kai šis tapo vienuoliu, iš esmės pakeitė jo gyvenimą. Jiedu tapo draugais ir ben
dražygiais. Paskirtas kijevo metropolitu, J. B. Rutskis 1617 m. sujungė penkis sa
varankiškus savo arkivyskupijos vienuolynus (Vilniuje, Bytenėje, Žyrovicuose, 
naugarduke ir Minske) į centralizuotą bazilijonų Švč. trejybės kongregaciją ir 
reformavo vienuolinį gyvenimą, buvo įsteigti naujokynai. naujoje vienuolijoje 
tradiciškas Rytų bažnyčiai kontempliatyvus gyvenimas buvo dar sugriežtintas as
kezės praktika ir papildytas aktyvia veikla – ypač daug reikšmės teikta teologijos 
studijoms, parapinei sielovadai, mokyklų steigimui. 1617 m. Romoje buvo patvir
tinta naujojo – Švč. trejybės kongregacijos bazilijonų ordino – regula. Vienuoliai 
privalėjo itin rūpintis parapijiečių sielovada ir būti veiklūs pamokslininkai ir mo
kytojai – Rytų bažnyčioje tai buvo naujovė. naujos reformos buvo sėkmingos. 
tai netrukus patvirtino didėjantys vienuolynų ir vienuolių skaičiai, į vienuolijas 
stodavo ne vien graikų, bet ir lotynų apeigų katalikai. Bazilijonai tapo savotišku 
unitų bažnyčios elitu – iš jų buvo renkami vyskupai, jie buvo garsiausi teologai, 
pamokslininkai, dvasios vadovai. XVii a. 3iajame dešimtmetyje metropolitui 
J. B. Rutskiui į pagalbą atėjo visas būrys jaunų ir labiau nei stačiatikių vyskupai 
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31. aleksandras tarasevičius. 
Kankinio šv. Juozapato 
Kuncevičiaus portretas. 

 XVii a. ii pusė. VnB  
32. Vilniaus bazilijonų 
 Švč. trejybės cerkvės 
 Švč. Mergelės Marijos 

Globos ir nekaltojo 
Prasidėjimo jaunimo 
brolijos narių knygos 
antraštinis lapas, 

 1680 m. MaB
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išsilavinusių ganytojų. Prie vienuolijų imtos steigti parapinės bažnyčios ir moky
klos, pakilo sielovados lygis, gausėjo tikinčiųjų bendruomenė, unijos idėjos ėmė 
sklisti ir tarp eilinių parapijiečių. Galiausiai įvykdžius bazilijonų ordino reformą 
unitų bažnyčia įgavo savitumo, aiškiau atsiskyrė nuo stačiatikių bažnyčios tradi
cijų. tuo metu diduomenė pradėjo funduoti bazilijonų vienuolynus. J. kuncevi
čiaus pastangomis unitu tapo gana įtakingas stačiatikis didikas teodoras skumi
nas tiškevičius. Jis panoro būti palaidotas unitų Švč. trejybės bažnyčioje, prie 
kurios jo sūnus Jonušas 1642 m. pastatydino Švč. Mergelės Marijos apreiškimo 
koplyčią (dar vadinamą skuminų) ir joje palaidojo savo žmoną, jos atminimui 
įamžinti parūpino italų skulptoriaus ankstyvojo baroko prabangą įkūnijantį juo
do marmuro antkapį. nemaža turtų vienuolynui skyrė Vilniaus burmistras igno
tas Dubovičius, į vienuolyną išėjo jo sūnus aleksandras, Vilniaus vaivada Leonas 
sapiega ir kiti didikai. 

1618 m. lapkričio 12 d. metropolitas J. B. Rutskis įšventino Juozapatą kunce
vičių Polocko arkivyskupu. arkivyskupija apėmė Polocko, Vitebsko, Oršos ir 
Mstislavlio vaivadijas, iš esmės visą LDk rusėniškąją dalį. 1620 m. Jeruzalės pa
triarchas teofanas atkūrė kijevo metropolijos stačiatikių hierarchiją. stačiatikių 
Polocko arkivyskupu tapo intelektualus publicistas, stačiatikybės apologetas vie
nuolis Meletijus smotrickis (1577/8–1633). nuo to laiko stačiatikių ir unitų konf
rontacija peraugo į atvirą konfliktą. kazokai, iki tol nesikišę į konfesinius vaidus, 
dabar atvirai stojo į stačiatikybės pusę, šaltiniuose minimos pirmosios susidoro
jimų aukos. J. kuncevičius ganytojišką darbą dirbo atviro konflikto sąlygomis: 
Oršos miestiečiai jo neįsileido į miestą, o Vitebsko gyventojai – į cerkves. tai ne
slopino arkivyskupo įkarščio, jį malšinti teko Lietuvos kancleriui Leonui sapiegai. 
J. kuncevičius ryžtingai reformavo arkivyskupijos administravimą: įvedė kasme
tinius sinodus, kuriuose buvo aptariami svarbiausi aktualūs reikalai, nuolatos vi
zitavo parapijas, atnaujino apleistus maldos namus.

1623 m. lapkričio 12 d. sukurstyti Vitebsko miestiečiai (protestantai ir stačia
tikiai) užmušė arkivyskupą Juozapatą kuncevičių. Valdžios sprendimas buvo ne
gailestingas – miestas prarado Magdeburgo teisę, iš stačiatikių bendruomenių 
atim tos cerkvės, nugriauta rotušė. arkivyskupo auka, nekaltai pralietas kraujas 
atsigręžė prieš pačius stačiatikius. iš liudininkų parodymų beatifikacijos byloje 
buvo matyti, kad arkivyskupijoje pradėjo gausėti unitų bendruomenė, kad ėmė 
formuotis vietinio šventojo kultas. Jėzuitų profesorius andriejus Mlodzianovskis 
knygoje Icones symbolicae… (Vilnius, 1672) unitų kankinio Juozapato kuncevi
čiaus gyvenimą aprašė emblemų su elogijomis kompozicijos forma. Šiuo leidiniu, 
jungiant žodį ir vaizdą, yra pagerbiamas ir išaukštinamas kankinys, palaikoma 
unija. Juozapatas kuncevičius 1642 m. paskelbtas palaimintuoju, 1867 m. kano
nizuotas, palaidotas Vatikano Šv. Petro bazilikoje. Šventojo Juozapato kankinys
tė veikiai laimėjo unitų bažnyčiai įtakingų rėmėjų, svarbiausias įvykis – aktyviau
sio unijos ir Juozapato priešininko stačiatikių Polocko arkivyskupo Meletijaus 
smotrickio atsivertimas. taigi du pagrindiniai įvykiai – kankinystė ir atsivertimas 
liudijo unitų bažnyčios gyvybingumą ir ateitį.
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1632 m. Vladislovo Vazos aktu legalizuota ir įteisinta stačiatikių hierarchija 
pati pateikė bažnytinės unijos variantus: į unitus atsivertęs minėtas Meletijus smo
trickis 1626 m. pasiūlė bažnytinės unijos projektą. svarbiausias vaidmuo teko ki
jevo stačiatikių metropolitui Petrui Mohilai. Jis ėmėsi stačiatikių bažnyčios refor
mos, stengėsi perimti vakarietišką kultūros modelį, todėl ir svarbiausia misija 
kliuvo vadinamajai kijevo akademijai (1635). Joje buvo sustiprintas teologijos 
mokymas, papildomai įvestas lenkų ir lotynų kalbų kursas, kai kurie kiti mokymo 
dalykai buvo perimti iš jėzuitų kolegijų. P. Mohila parengė veikalą apie tikrojo 
tikėjimo išpažinimą Confessio fidei ortodoxae (kijevas, 1640), 1643 m. pataisytas 
jo variantas tapo oficialiu Rytų bažnyčios tikėjimo išpažinimu. Dar vienas labai 
svarbus P. Mohilos darbas – parengtas didelis apeigynas ir katekizmas Euchologi-
on… (kijevas, 1646), kuris XViii a. viduryje buvo pripažintas oficialiu Rusijos 
stačiatikių bažnyčios apeigynu. 1654 m. ukrainos daliai su kijevu atitekus Rusi
jai, Mask vos žinion perėjo ir visa Mohilos sukurta teologijos mokykla, per kurią 
Lietuvos ir Lenkijos stačiatikių intelektualinė įtaka Maskvos stačiatikių bažnyčiai 
buvo juntama dar daugiau nei šimtmetį. 

Juridiškai savarankiškos ir turtingos brolijos užėmė ypatingą vietą stačiatikių 
bažnyčioje. Jos tapo religinio gyvenimo centru ir skatino Bažnyčią atsinaujinti. 
Brolijos vykdė karitatyvinę funkciją – steigė ir išlaikė prieglaudas, špitoles ir kita, 
užsiėmė administracine ir ūkine veikla, prižiūrėjo pastatus, rengė pamaldas, stei
gė ir išlaikė mokyklas, spaustuves, knygynus ar bibliotekas, gerokai pakėlė pačių 
stačiatikių dvasininkų ir brolijos narių išsilavinimo lygį. Mokykloms ir cerkvėms 
Vilniuje ir Mogiliave patarnavusios spaustuvės leido daug mokomosios, teologi
nės, poleminės literatūros gudų ir lenkų kalbomis. 1619 m. pasirodė M. smotric
kio parengta pirmoji slavų kalbos gramatika (Vievis, 1619). 

nuo XVii a. pradžios brolijas steigė ir unitai. Prie Švč. trejybės vienuolyno 
veikė keletas brolijų, viena jų – 1622 m. įkurta Švč. Mergelės Marijos Globos ir 
nekaltojo Prasidėjimo jaunimo brolija, apie jos veiklą liudija išlikusi brolijos kny
ga, kurios antraštę puošia Marijos, globojančios mažutėlius, iliustracija. Perėmus 
Mamoničių spaustuvę, buvo pradėta leisti knygas, iki pat vienuolijos uždarymo 
jos grindė unitų religinę tapatybę: unitų leidyba glaudžiai siejosi su švietėjiška ir 
pedagogine jų veikla. 

Vilniuje buvo parengta unitų liturgijai ir Mišių tvarkai skirta knyga – „Litur
gikonas“ (Vilnius, supraslis, 1692–1695) – dar vienas ryškus pėdsakas įtvirtinant 
unitų bažnyčios kasdieninių pamaldų tvarką. knyga dedikuota Lietuvos pa
kancleriui karoliui stanislovui Radvilai, ją puošia Vilniaus graverio Leono tara
sevičiaus išraižytas jo portretas ir antraštinis lapas. Jame architektūrinės formos 
statinyje vaizduojamas šv. Jonas auksaburnis, šv. Bazilijus Didysis ir popiežius 
Grigalius i, pagal kurių tekstus buvo sukurta Rytų bažnyčios liturgija. 

Vietoj buvusios medinės trijų Vilniaus kankinių nužudymo vietą menančios 
cerkvės mūrinę Švč. trejybės cerkvę po pergalės prieš turkus 1514 m. pastatydino 
LDk etmonas ir įtakingas stačiatikis konstantinas Ostrogiškis. Po gaisro, 1761 m. 
vadovaujant architektui Jonui kristupui Glaubicui, buvo rekonstruotas Vilniaus 
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Švč. trejybės bažnyčios ir vienuolyno ansamblis: pailginta šventovė, iškelti du 
nauji barokiniai fasado bokštai. Buvo pradėtas statyti naujas didžiulis vienuolyno 
pastatas, o visas ansamblis užbaigtas puošniais vadinamaisiais Bazilijonų vartais  – 
įstabaus grožio minėto architekto sukurtu baroko perlu. Šis ansamblis pritaikytas 
bazilijonų vienuoliškai regulai – puošniuose, barokinių laužytų formų vartuose 
įrengtas balkonėlis, skirtas pamokslams sakyti, už vartų dunksantys bažnyčios ir 
vienuolyno statiniai, skirti asketiškai gyvenantiems vienuoliams medituoti, su
sikaupti ir mokytis. Vilniuje Švč. trejybės bažnyčios vienuolyne buvo sukaup
ta didžiulė Lietuvos bazilijonų provincijos biblioteka, čia buvo apie 6000 tomų; 
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ji laikoma didžiausia ir geriausiai knygomis aprūpinta XVii–XViii a. Vilniaus 
vienuolynų bibliotekų, garsėjo rankraštinėmis, auksu ir sidabru puoštomis litur
ginėmis knygomis, senaisiais spaudiniais. iki mūsų dienų neišliko bazilijonų šven
tovėje buvę septyni puošnūs mediniai ir du optiškai tapyti altoriai su paveikslais, 
stebuklais garsėjusi Dievo Motinos ikona, manoma, tapyta paties evangelisto Lu
ko. Ją į Vilnių 1494 m. atgabeno Maskvos kunigaikščio duktė elena, kai ištekėjo 
už aleksandro Jogailaičio. XVii a. pradžioje ikona buvo perkelta į Švč. trejybės 
bažnyčią ir įkelta į didįjį altorių. Bažnyčios altorius puošė Pranciškaus smuglevi
čiaus sukurtos šventųjų drobės. neišliko ir skliautus, sienas ir piliorius puošusios 
XVii a. iliuzinės tapybos freskos. Šiandien apie tai byloja tik jų likučiai. 

abiejų tautų Respublikos padalijimai buvo lemtingi ir unitų bažnyčiai: Ru
sijos užimtose teritorijose ji negailestingai buvo naikinama. 1821 m. Vilniaus 
bazi lijonai buvo išvaryti, jų šventovėje įkurta stačiatikių apreiškimo cerkvė, da
lyje vie nuolyno pastatų įsikūrė seminarija, viename sparne – buvo įrengtas kalė
jimas. 1795 m. unitų bažnyčios buvo likviduojamos Podolėje, Voluinėje ir kijeve, 
1839 m. – Lietuvoje ir Baltarusijoje. unitai buvo persekiojami okupuotose Vitebs
ko ir Mogiliavo vyskupijose, aktyvūs Bažnyčios veikėjai tremiami į sibirą. Po an
trojo ir trečiojo padalijimų bažnyčios iš unitų buvo atimamos jėga, panaudojant 
armiją. unitų bažnyčia Rusijos imperijoje galutinai buvo likviduota 1839 m.: nu
traukti unitų dvasininkijos ryšiai su katalikų bažnyčia, mokslas seminarijose ir 
mokyklose pakeistas „teisingu stačiatikišku“, visi bazilijonų vienuolynai perduo
ti stačiatikių metropolito žinion, sunaikintos didžiulės bibliotekos ir bažnyčias 
puošę dailės paminklai. LDk teritorijoje likviduota unitų bažnyčia jau buvo ta
pusi neatskiriama vakarų rusėnų (daugiausia ukrainiečių ir baltarusių) tautinės 
savimonės dalimi. tai padėjo jai atgimti ir toliau gyvuoti. 
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spaudos pradmenys Lietuvoje. Viduramžiais Lietuvoje įsikūrę pranciškonų ir do
minikonų ordinai (Vilniuje, naugarduke ir kitur) turėjo rankraštinių lotyniškų 
bažnytinių knygų: giesmynų, agendų, Biblijų (vulgatų). Religinių knygų Vilniaus 
vyskupijai perrašinėtojai dirbo ir karalienės Jadvygos dvare. sena rankraštinių 
knygų tradicija gyvavo ir LDk stačiatikių vienuolynuose. tačiau tikybinės min
ties istoriją ir sklaidą europoje iš esmės pakeitė spaudos išradimas ankstyvaisiais 
naujaisiais laikais. 

konservatyvi ikitridentinės katalikų bažnyčios politika nebuvo palanki pir
mosioms spaustuvėms Lietuvoje atsirasti. Laikydamasi tradicinio požiūrio, jog 
rašytinės religinės minties skleidimas tautinėmis kalbomis kelia erezijų pavojų, 
iki pat XVi a. 8ojo dešimtmečio savo reikmes Bažnyčia tenkino užsienyje spaus
dinamomis liturginėmis knygomis lotynų kalba, o pasauliečius švietė žodinės tra
dicijos priemonėmis. XV a. pabaigoje–XVi a. pradžioje Vilniaus vyskupijoje, pri
klausiusioje Gniezno arkivyskupijai, ėmė rastis iniciatyvų užsakyti, kad Lenkijoje 
būtų parengta ir išspausdinta būtent LDk reikmėms pritaikytų bažnytinių loty
niškų knygų. taip Vilniaus vyskupo alberto taboro (apie 1450–1507) įsakymu 
kanauninkas Martynas iš Radomo parengė Gdanske 1499 m. išspausdintą Agen-
dą (apeigyną) Vilniaus vyskupijai, o krokuvos kanauninkas Janas sakranas (1443–
1527) to paties vyskupo pageidavimu 1501 m. krokuvoje išspausdino knygą, kri
tikuojančią stačiatikių doktriną „klaidų, esančių rusėnų apeigose, nušvietimas“ 
(Elucidarius errorum ritus Ruthenici). 1528 m. krokuvoje buvo išleisti ir „Vilniaus 
vyskupijos nutarimai“ (Statuta Vilnen. Dioecesis).

spaudai atsirasti pačioje LDk nepadėjo vangi Bažnyčios švietimo politika – iki 
Vilniaus jėzuitų kolegijos įkūrimo 1570aisiais Lietuvoje nebuvo nė vienos vidu
riniojo tipo moklyklos, išskyrus be Vilniaus vyskupo leidimo vienus metus (1542–
1543 m.) sostinėje veikusią privačią humanistinę evangeliko abraomo kulviečio 
mokyklą, įkurtą su karalienės Bonos sforzos protekcija. tad natūralu, jog Lie tuvos 
Didžiojoje kunigaikštystėje pirmieji spaudos išradimu ėmė naudotis reformacijai, 
skelbusiai tiesioginį ryšį tarp išganymo ir biblinio žodžio pažinimo, palankūs kul
tūros veikėjai. evangelizmo sąjūdžio skatinamų tendencijų turėjo Vilniuje rusėnų 
kalba kirilika išspausdintos pirmosios Lietuvos knygos – Малая подорожная 
книжица („Mažoji kelionių knygelė“, 1522–1523 m.) ir Апостол („apaštalas“, 
1525 m.). Jas išspausdino į Lietuvą trumpam grįžęs Pranciškus skorina (apie 
1490–1541 m.), prieš tai Prahoje išleidęs kelias Šventojo Rašto knygas. Pirmosios 

Bažnyčia ir knyga
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knygos buvo bažnytinių psalmių, giesmių ir maldų rinkiniai, papildyti evange
lijų ištraukomis, bažnytiniais kalendoriais ir įvairiais kitais priedais, parengtos 
orientuojantis į skaitytojus pasauliečius.

Pirmoji lietuviška knyga. Pirmoji lietuvių evangelikų karta, kurios atstovai buvo 
europos universitetuose išsilavinę bajorai, XVi a. 5ajame dešimtmetyje, nors ir 
labai nepalankiomis reformacijos draudimo aplinkybėmis sugebėjo parengti dir
vą lietuviškai knygai. Dviejų žymiausių šios kartos atstovų – abraomo kulviečio 
ir stanislovo Rapolionio psalmių ir giesmių vertimais pradėtas formuoti lietu
viškas religinės minties diskursas buvo išplėtotas ir reprezentuotas pirmojoje lie
tuviškoje knygoje – Martyno Mažvydo „katekizme“ (1547). Reformacinė veik la 
Lietuvoje buvo draudžiama, persekiojami ankstyvosios lietuviškos raštijos kūrė jai 
iš jos turėjo bėgti, todėl pirmoji lietuviška knyga buvo išleista Prūsijoje, karaliau
čiuje, J. Weinreicho spaustuvėje kunigaikščio albrechto, finansavusio ir vėlesnes 
lietuviškas Mažvydo knygas, lėšomis. 

Pirmoji knyga – gana stambus 79 puslapių leidinys, išleistas 200–300 egzem
pliorių tiražu. Ji sudaryta iš keleto „knygelių“, kaip jas pats pavadino Mažvydas: 
originalių (lotyniškos ir lietuviškos) prakal bų ir iš įvairių lenkiškų ir lotyniškų 
šaltinių verstų elementoriaus, katekizmo ir giesmynėlio su gaidomis. Visos jos 
dalys skelbė naująsias reformacijos idėjas – tiesos pažinimą per Dievo žodį ir vi
siems krikščionims suteiktą Dievo iš ganymo pažadą. nors knyga buvo skirta ne 
tik Prūsijos lietuviams, bet ir LDk gyventojams, iš tikrųjų beveik nėra duomenų, 
kad knyga buvo naudojamasi LDk, kurioje protestantų spauda tebebuvo drau
džiama. Mažvydo – lietuviškos liuteronų bažnyčios Prūsijoje kunigo – knyga pra
dėjo ne tik lietuviškos knygos, bet ir lietuviškos liuteronų raštijos ir spaudos, iki 
pat XX a. toliau vystytos ne LDk, bet Rytų Prūsijoje, istoriją. 

Mikalojus Radvila Juodasis ir LDk protestantų knygos. Maždaug 1550 m. pasu
kęs į protestantizmą žymiausias Lietuvos XVi a. didikas, Lenkijos karaliaus ir Lie
tuvos didžiojo kunigaikščio artimiausias draugas ir patikėtinis kunigaikštis Mi
kalojus Radvila Juodasis yra pirmosios LDk lotyniškojo šrifto spaustuvės įkūrėjas 
ir nebenutrūkstamos LDk spaudos istorijos pradininkas. 1553 m. kunigaikščio 
dvare Brastoje pradėjusi veikti spaustuvė ir jos produkcija yra vienas reikšmin
giausių Lietuvos Renesanso kultūros laimėjimų. Brastoje parengtos knygos pasi
žymi dviem išskirtinėm ypatybėm: visos jos buvo protestantiškos ir rengtos ne 
lotynų, priešingai katalikų bažnyčios tradicijai, bet liaudies (šiuo atveju lenkų, 
kurią kaip pagrindinę kasdienę rašto kalbą vartojo pats Radvila) kalba. Raštijos 
lietuvių kalba pagrindus Prūsijoje XVi a. viduryje buvo tik pradėję kurti protes
tantų pabėgėliai iš Lietuvos. nors ir religinio turinio, Brastos knygos buvo skirtos 
ne protestantų dvasininkijai, bet skaitytojams pasauliečiams. Radvilos Juodojo 
pasamdytas spaustuvininkas Bernardas Wojewόdka 1553 m. pabaigoje–1554 m. 
pradžioje Brastoje išspausdino pirmąsias tris knygas: Christopho imlerio Ha da
mario veikalo Summarium decem praeceptorum („Dešimties Dievo įsakymų 
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santrauka“) vertimą, liuterono urbano Rhegio veikalo apie krikščioniškąją dok
triną vertimą, dedikuotą Radvilos Juodojo žmonai elžbietai Radvilienei, ir anks
tyviausius Lietuvos (mažąjį ir didįjį) katekizmus, vadinamus Brastos katekizmais. 
Pastarieji buvo originalūs religiniai Radvilos Juodojo dvare suburtų evangelikų 
(andrzejaus trzecieskio, simono Zacijaus, eustachijaus trepkos ir kitų) darbai, 
paremti liuteroniškomis ir įvairių šveicariškųjų doktrinų detalėmis. 1554 m. liepą 
upe gabendamas savo knygų tiražą nuskendo Wojewόdka ir po kurio laiko spaustu
vei ėmė vadovauti stanisławas Murmelijus (mirė po 1570 m.). Jo spaustuvėje bu
vo išspausdinta daug unikalių leidinių, tarp jų ir pirmasis Lietuvos giesmynas – 
1559 m. Jano Zarembos parengtas eiliuotų tekstų ir gaidų rinkinys Pieśni Chwał 
Boskich („Giesmės Dievo garbei“).

Brastos spaustuvės ir Lietuvos Renesanso knygos istorijos ir Lietuvos reforma
tų pasididžiavimas – 1563 m. rudenį su Radvilos Juodojo dedikacija Žygimantui 
augustui išleista Biblija, žinoma Brastos, arba Radvilų Biblijos, pavadinimu. tai 
pirmasis viso Šventojo Rašto leidimas Lietuvoje, o sykiu apskritai pirmas visas 
protestantiškas Biblijos lenkų kalba leidimas. 1555 m. pradėtam darbui Rad vila 
Juodasis buvo subūręs didelį tarptautinį kolektyvą (protestantiškoji istoriografija 
mini net 18 asmenų, tačiau pagrindinių vertėjų buvo mažiau), prie vertimo pri
sidėjo ne tik lietuviai ir lenkai, bet ir Lietuvoje, ir Lenkijoje gyvenę prancūzų ir 
italų evangelikai). Gali būti, kad verčiant buvo panaudotas ir 1545 m. mirusio 
stanislovo Rapolionio Biblijos vertimas į lenkų kalbą, tą darbą jis vykdė kunigaikš
čio albrechto užsakymu. 

Brastos Biblija atstovavo šveicariškajai reformatų doktrinai, į ją tuo metu 
orientavosi ir Radvilos Juodojo vadovaujama LDk evangelikų bažnyčia. Vis dėlto, 
kadangi prie Biblijos rengimo buvo prisidėję žymiausi LDk trinitorininkai (pa
vyzdžiui, italas Giorgio Biandrata), dėl kurių jau Biblijos išleidimo metais LDk 
evangelikų bažnyčia suskilo, Brastos Biblija vėliau neišvengė menkai pagrįstų kalti
nimų dėl užslėptų antitrinitorizmo apraiškų. Pagrindinis Biblijos šaltinis buvo Ro
berto estienne (stephanus) Ženevoje leisti reformatų Biblijos leidimai lotynų ir 
prancūzų kalba, ypač 1557 m. lotyniškasis leidimas, kurio naująjį testamentą ren
gė teodoras Beza. tačiau verčiant Radvilų Bibliją buvo naudojamasi ir „Vulgata“ 
ir kitais lotyniškais šaltiniais, taip pat ir hebrajiškais, ir graikiškais Biblijos teks
tais. Brastos Biblija buvo pirma tokia puošni ir gausiai iliustruota Lietuvos knyga: 
dalis senojo testamento grafikos iliustracijų buvo perimta iš estienne Biblijos lei
dimų, tačiau kitos gali būti originalūs darbai. tekstologine prasme Biblijos leidi
mas buvo modernizuotas pagal reformatų leidimų pavyzdžius: teksto eilutės su
numeruotos, atskiros knygos turėjo įvadus, paaiškinimus, leidinio pabaigoje buvo 
pateiktas registras. esminis Brastos Biblijos vertimo strategijos bruožas – orien
tuotis į kuo daugiau skaitytojų, panaudoti to meto gyvą kalbą. Brastos Biblija ne 
tik Lietuvos, bet ir Lenkijos reformatų bažnyčioms tarnavo iki 1632 m. tada 
Gdanske buvo išleistas naujas Biblijos vertimas, bet jo LDk Reformatų bažnyčia 
dar ilgai nepriėmė kaip per daug nutolusio nuo Brastos teksto. Brastos spaustu
vės knygos ypač retos (kai kurie vienetiniai išlikę egzemplioriai dingo per antrąjį 
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pasaulinį karą), tačiau yra išlikęs ne vienas Brastos Biblijos, nors ir naikintos kontr
reformacijos metais (taip pat ir paties Radvilos Juodojo sūnaus Radvilos našlai
tėlio), egzempliorius Lietuvoje ir užsienyje. Paskutinę knygą Brastos spaustuvėje 
Radvilos Juodojo dvaro muzikantas ir kompozitorius kiprijonas Bazilikas išspaus
dino 1570aisiais. 

Dešimt metų intensyviai LDk protestantų leidinių buvo spausdinama 1562 m. 
pradėjusioje veikti nesvyžiaus spaustuvėje, įkurtoje Radvilos Juodojo vietininko 
Maciejaus kawieczyńskio. 1562 m. joje buvo išspausdintas pirmasis LDk protes
tantiškas leidinys rusėnų kalba – simono Budno (apie 1530–1593) parengtas „ka
tekizmas“. nuo 1563 m. nesvyžiaus spaustuvės leidiniuose ima ryškėti antitrini
torizmo požymiai: netiesioginių nutylėjimų, vengimo vartoti trejybės terminą ir 
ją garbinti buvo jau 1563 m. LDk reformatų parengtame nesvyžiaus „katekizme“ 
(į jį įėjo katekizmas ir giesmynas), jis atspindėjo LDk evangelikų schizmos pasek
mes. nesvyžiuje savo darbus lenkų kalba leido žymiausias Lietuvos antitrinitorių 
autorius s. Budnas. 1572 m. jis išspausdino antrąją Lietuvos Bibliją – unitarizmo 
idėjomis paremtą savo paties atliktą visą Šventojo Rašto vertimą į lenkų kalbą. Šis 
leidinys yra likęs vienintelis unitorių Biblijos pavyzdys Lietuvoje ir Lenkijoje.

nuo LDk evangelikų atskilę heterodoksai, populiariai apibendrinami kaip 
antitrinitoriai, remiami LDk didiko Jono kiškos († 1592) įkūrė savo nepriklauso
mą spaustuvę Loske. Ji veikė 1570–1589 m., joje buvo išspausdinta apie 20 knygų 
len kų ir lotynų kalbomis. spaustuvininku pradžioje čia buvo jau nesvyžiaus spaus
tuvėje dirbęs Danielius Lenčickis, išskirtinis LDk spaustuvininkas, tarnavęs kaip 
profesionalas skirtingiausioms priešiškoms konfesinėms grupėms. Losko produk
ci  ja, nors jos yra išlikę ypač mažai, pavieniai egzemplioriai (naikinta dėl antitrinito
rizmo draudimo), taip pat labiausiai susijusi su s. Budnu, nuo 1574 m. ten spausdi
nusio vėlesniuosius savo veikalus. Loske buvo paskelbti du pataisyti jo naujojo 
tes tamento vertimai (1574 m. ir 1589 m.), unitorių socialinės teorijos veikalas O ur zę-
dzie miecza używającem („apie ginklo vartojimą tarnyboje“, 1583 m.) ir kiti.

1580 m. Mikalojus Radvila Rudasis po Radvilos Juodojo mirties tapo pagrin
diniu Lietuvos reformatų globėju, jis pradėjo kurti ir pirmąją evangelikų spaus
tuvę Vilniuje, kuri veikė iki 1611 m. išpuolių sostinėje prieš reformatus. čia kurį 
laiką dirbo iš Vilniaus jėzuitų spaustuvės pabėgęs spaustuvininkas D. Lenčickis. 
1581 m. spaustuvėje buvo išleistas pirmas Vilniaus evangelikų katekizmas su gies
mynu, kuriame viešai atsiribota nuo antitrinitoristinių tendencijų turėjusių anks
tesnių LDk evangelikų leidinių nesvyžiuje. Šis Vilniaus „katekizmas“, buvo ilgai 
naudojamas kaip pagrindinis Lietuvos Reformatų bažnyčios rinkinys, vėliau buvo 
keletą kartų pakartotinai išleistas. naujoje įkurtoje Radvilos Rudojo spaustuvėje 
D. Lenčickis nevengė spausdinti ir katalikų leidinių: čia 1585 m. išleido pirmąją 
latvišką knygą – jėzuito Petro kanizijaus „katekizmą“. Vilniaus evangelikų spaus
tuvėje kai kuriuos savo poleminius darbus prieš jėzuitus leido LDk kalvinistų ly
deris andrius Volanas. Joje buvo išleistos ir pirmosios lietuviškos LDk reformatų 
knygos: Merkelio Petkevičiaus „katekizmas“ ir vadinamoji Jokūbo Morkūno „Pos
tilė“. nuo 1612 m. pagrindinis Lietuvos evangelikų spaudos centras, globojamas 
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kristupo ii Radvilos persikėlė į Liubčią, kurioje knygos lotynų ir lenkų kalbomis 
spausdintos iki 1655 m. 

LDk protestantų spauda intensyviai plito vos daugiau nei šimtmetį, per jį 
buvo išleista nepaprastai daug įvairios tikybinės literatūros, išliko nemenkas re
liginės kritinės minties paveldas. Paskutinė išimtinai protestantiška spaustuvė 
Lietu vos teritorijoje buvo įkurta Radvilos Rudojo šakos palikuonio kunigaikščio 
Jonušo Radvilos kėdainiuose 1653 m. spaustuvė veikė neilgai – jos darbas ėmė 
silpti po 1655 m. Lietuvą ištikusių karų, politinės krizės ir dėl tais pačiais metais 
mirusio jos mecenato J. Radvilos. kėdainiuose buvo išleistas didžiausias Lietuvos 
evangelikų reformatų lietuviškos knygos paminklas – trijų knygų konvoliutas 
„knyga nobažnystės krikščioniškos“. tai buvo pirmoji ne Vilniuje išspausdinta 
LDk lietuviška knyga, jos vienintelis išlikęs XViii a. egzempliorius, įsigytas švedų 
kolekcionieriaus, saugomas Švedijoje, upsalos universiteto bibliotekoje.

Mikalojus kristupas Radvila našlaitėlis – Vilniaus jėzuitų leidybos mecenatas. 
Po tėvo Mikalojaus Radvilos Juodojo mirties 1566 m. atsivertęs į katalikybę vy
riausiasis kunigaikščio sūnus Mikalojus kristupas Radvila našlaitėlis (1549–1616) 
tapo karštu katalikų kultūros puoselėtoju ir jėzuitų kontrreformacinės veiklos rė
mėju. Religingas ir smalsaus kritinio proto Radvila našlaitėlis atliko pirmą didžią 
tarp lietuvių piligriminę kelionę į Jeruzalę ir egiptą (1582–1584). Jis tikėjosi išgy
ti nuo sunkios ligos ir taip įtvirtinti šventųjų vietų lankymo kultą. Radvilos naš
laitėlio parašyti kelionės memuarai „kelionė į Jeruzalę“ (Hierosolymitana peregri-
natio) – pirmas žinomas leidimas lotynų kalba Braneve 1601 m., tapo pirmąja net 
keleto leidimų įvairiomis kalbomis užsienyje sulaukusia lietuvio knyga. Jaunasis 
kunigaikštis pasmerkė tėvo reformacinę veiklą ir ėmė remti jėzuitų kultūrą. Pa
veldėtą tėvo įkurtą Brastos spaustuvę, kuri aštuoniolika metų padėjo skleisti pro
testantišką kultūrą, 1575 m. viduryje Radvila našlaitėlis perkėlė į Vilnių 1570 m. 
įsteigtos Vilniaus jėzuitų kolegijos knygoms spausdinti. Ši akcija liudijo visų jau
nesniųjų Radvilos Juodojo vaikų, ypač netrukus kardinolu tapusio Jurgio Radvi
los (1556–1600), ištikimybę katalikybei. 1576 m. pavasarį Radvilos našlaitėlio 
spaustuvėje buvo išspausdinta pirmoji Vilniaus jėzuitų knyga – Petro skargos 
katalikišką eucharistijos sampratą ginantis ir prieš Vilniaus kalvinisto andriaus 
Volano darbus nukreiptas veikalas Pro Sacratissima Eucharistia contra haeresim 
Zvinglianam („už švenčiausiąją eucharistiją prieš Zwinglio ereziją“). taip buvo 
pradėta intelektuali kova su jau plačiai Lietuvoje paplitusia evangelikų mintimi. 
tais pačiais metais buvo išspausdintos dar kelios lotyniškos knygos. Didelę dalį 
jėzuitų knygų, išspausdintų per pirmąjį spaustuvės veiklos dešimtmetį, finansavo 
pats Radvila našlaitėlis, jos būdavo pažymėtos jo, kaip leidėjo, vardu (Typis et 
sumptibus… Nicolai Christophori Radivili), nes oficialiai spaustuvė tebebuvo jo 
nuosavybė. ankstyvuoju spaustuvės veiklos laikotarpiu, buvo išleista ypač daug 
P. skargos knygų ne tik lotynų, bet ir lenkų kalba, kurią jėzuitai ėmė vartoti po
lemizuodami su protestantais. Daugumą jų parėmė Radvila našlaitėlis, kaip ir 
žymųjį P. skargos veikalą Żywoty świętych („Šventųjų gyvenimai“), padariusį 
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esminę įtaką visai vėlesnei Lietuvos hagiografijai, taip pat ir pirmajam XiX a. lie
tuviškai Motiejaus Valančiaus sukurtam šio tipo veikalui. nors vėlokai prasidė
jusi, jėzuitų knygų leidyba Vilniuje buvo labai intensyvi. Vien 1576–1586 m. lai
kotarpiu Radvilos našlaitėlio išlaikomoje spaustuvėje buvo išleista 60 knygų, o 
per beveik du šimtus metų trukusią Vil niaus jėzuitų akademijos knygų spaudos 
istoriją čia buvo išspaus dinta didžioji dalis Lietuvos katalikiškos literatūros loty
nų, lenkų, taip pat ir lietuvių kalbomis, iš viso daugiau kaip 1000 knygų. Įdomu, 
jog spaustuvei vadovauti Radvila našlaitėlis pasamdė protestantų spaustuvininką 
Danielių Lenčickį, prieš tai dirbusį nesvyžiuje ir Loske. Jis 1580 m. pabaigoje pasi
ėmęs dalį spaustuvės įrangos iš jėzuitų pabėgo pas reformatus. tačiau po dešimties 
metų, 1591aisiais atsivertė į katalikybę ir vėl grįžo dirbti Vilniaus jėzuitams. 

nuo 1582 m. Radvilos našlaitėlio išlaikoma jėzuitų spaustuvė patyrė finansi
nę ir valdymo krizę, nes pats kunigaikštis negyveno Vilniuje, dažnai būda vo už
sienyje. Radvila našlaitėlis ėmė rūpintis atiduoti spaustuvės valdymą patiems 
akademijos jėzuitams ir tai padarė 1586 m., tačiau pirmoji knyga su Vilniaus jė
zuitų spaustuvės tipografine nuoroda pasirodė tik 1593 m. Radvila našlaitėlis ir 
vėliau rėmė kai kuriuos jėzuitų leidinius, ypač veikalus akademijoje dirbusių is
panų jėzuitų, su kuriais artimai bendravo. tikėtina, nors tiksliai nėra žinoma, 
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jog pirmoji LDk lietuviška knyga – Žemaitijoje parengtas Mikalojaus Daukšos 
„katekizmas“ ir 1595 m. išleistas Vilniuje be jokių spaustuvės nuorodų buvo šios 
jėzuitų spaustuvės leidinys. tačiau kai kuriuos leidinius tuo laikotarpiu jėzuitai 
dėl mažesnių sąnau dų buvo linkę spausdinti ir protestantų spaustuvėje. su Vil
niaus jėzuitų akademijos tipografine nuoroda pasirodė antroji M. Daukšos lietuviš
ka knyga „Postilė“ – pirmas lietuviškas katalikų pamokslų rinkinys (1599 m.). abi 
šios katalikiškos lietuviškos XVi a. knygos M. Daukšos buvo parengtos Žemai tijoje 
globojant Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui, kuris savo rezidencijoje Var
niuose buvo subūręs kultūrinį katalikų centrą. XVii a. akademijos spaustuvė je 
buvo išleistos ir kitos svarbios lietuviškos katalikų knygos – konstantino sirvydo 
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originalus pamokslų rinkinys „Punktai sakymų“ (1 d. 1629 m., 2 d. 1644 m.), pir
mas lietuviškas katalikų giesmynas, parengtas saliamono slavočinskio (1646 m.) 
ir kitos. Jėzuitai XVi–XVii a. laikotarpiu buvo vienvaldžiai katalikiškos LDk lite
ratūros leidėjai ir tik 1671 m. pirmuosius leidinius išleido pranciškonų spaustuvė.

LDk stačiatikių ir unitų knygos. iki XVii a. vidurio LDk buvo išspausdinta dau
giau nei pusantro šimto slaviškų knygų, nors kirilika XVi–XVii a. gana ak tyviai 
tebebuvo rengiamos ir rankraštinės knygos. konfesiniu požiūriu tai daugiausia 
buvo stačiatikių ir unitų knygos, bet reformacijos laikotarpiu, protestantizmo idė
joms plintant net tarp LDk stačiatikių, buvo ir keletas protestantiškų leidinių (žy
miausias toks buvo nesvyžiuje 1562 m. išleistas originalus rusėniškas s. Budno 
„katekizmas“, derinęs įvairias protestantiškųjų doktrinų – melanchtoniškosios 
pakraipos liuteronizmo, cvinglizmo ir kt. – detales). Viena pirmųjų LDk stačia
tikių literatūros spaustuvių buvo įkurta G. Chodkevičiaus dvare Zabludove, kur 
1569 m. kirilika buvo išspausdinta Евангелие учительное („Mokomoji evange
lija“). LDk stačiatikių leidiniai XVi a. 8ajame dešimtmetyje imti leisti Ostroge ir 
Lvove. svarbų vaidmenį stačiatikių knygos istorijoje suvaidino 1574–1624 m. Vil
niuje veikusi Mamoničių spaustuvė, ji savo leidybos istoriją pradėjo religinėmis 
stačiatikių knygomis. Vėliau didelę spaustuvės produkcijos dalį sudarė ne tik ti
kybinės stačiatikių knygos bažnytine slavų kalba, bet ir oficialieji LDk raštai (pa
vyzdžiui, iii Lietuvos statutas) rusėnų ir lenkų kalbomis, švietimo ir filologinė 
literatūra, po Brastos unijos (1596 m.) susiformavusios unitų konfesijos knygos. 
1589 m. karaliaus privilegiją Vilniuje spausdinti stačiatikių knygas gavo ir Vil
niaus Švč. trejybės (vėliau Šv. Dvasios) brolija, ji leidybą pradėjo 1595 m., o XVii a. 
Vilniuje religines unitų knygas ėmė leisti ir Vilniaus bazilijonų spaustuvė, vei
kusi nuo 1628 m. 51
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Valdovai, didikai, bajorai

Lenkijos ir Lietuvos valdovai Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais titulavosi visą 
XiV a. pabaigos–XViii a. pabaigos laikotarpį. Per tuos šimtmečius keitėsi jų san
tykis su Lietuva, LDk pareigūnais ir bajorija. Valdovo ryšiai su Lietuvos elitu pra
dėjo silpnėti jau XV a., kai jis nuolat ėmė reziduoti Lenkijoje, o Lietuvą aplanky
davo tik kartkartėm. stipresnes sąsajas su Lietuvos diduomene palaikė čia ilgą 
laiką rezidavę, Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais, o vėliau ir Lenkijos karaliais 
titulavęsi aleksandras Jogailaitis ir Žygimantas augustas. Pirmasis Lenkijos ka
raliumi tapo po brolio Jono alberto mirties 1501 m., prieš tai jau beveik dešim
tmetį jis buvo oficialus Lietuvos didysis kunigaikštis, o Žygimantas augustas tėvo 
Žygimanto senojo gyvenimo pabaigoje 1544–1548 m. buvo faktinis valdovo vie
tininkas LDk. abu jie Lietuvoje praleisdavo daug laiko, įsirengė rūmus, palaikė 
artimus ryšius su Lietuvos didikais, o Žygimanto augusto antrąja žmona net tapo 
vietinė didikė Barbora Radvilaitė Goštautienė.

Vėliau valdovų ryšiai su Lietuva ima silpnėti. Valdovai Vazos dar reguliariai 
lankėsi Vilniuje, suremontavo Žemutinės pilies rezidenciją. tačiau po XVii a. 
vidu rio karų su Švedija ir Maskva, dėl jų baisių padarinių pramintų tvano me
tais, valdovai Vilniuje tapo retais svečiais. tiesa, 1673 m. buvo priimtas nutarimas 
kas trečią seimą rengti LDk, tačiau jau nebe senojoje, tradicinėje ir istorinėje jos 
sostinėje Vilniuje, o Gardine. Po XVii a. vidurio valdovai karų nusiaubtų savo 
rūmų neberemontavo ir Vilniuje nebeapsistodavo. LDk su savo atskira žemės su
skirstymo ir pareigybių struktūra išliko kaip valstybės dalis, joje buvo nemažai 
valdovo žemių, tačiau valdovas su ja palaikė ryšį iš esmės per pareigūnus didikus 
ir seimo atstovus.

XV–XVii a. valdovo dvaras buvo ta aplinka, kurioje buvo priimami pagrin
diniai sprendimai, skirstomos pareigybės, dalijamasi idėjomis, priimami užsienio 
pasiuntiniai, net lavinami didikų vaikai – būsimi pareigūnai. todėl atskirai verta 
aptarti dvaro vaidmenį, jo struktūrą ir reikšmę.

XV a. susiformavo valdovo dvaro modelis, artimas europos dvarams, ir pa
našus išliko iki XViii a. pabaigos. Valdovo dvariškiai buvo valstybės pareigūnai, 
dvarionys (pasiuntiniai, sekretoriai), kambariniai, kapelionai ir tarnai. taip pat 
valdovo dvare buvo išlaikomi ir dažniausiai su valdovu keliaudavo ar bent jau jo 
užsakymus vykdydavo įvairūs amatininkai (tarp jų ir dailininkai), vežėjai, val
dovo gvardija, muzikantai. iš Žygimanto augusto dvaro pajamų vidutiniškai kas
met buvo išlaikoma daugiau nei 700 žmonių, nors nemažą jų dalį sudarė įvairūs 
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dvarui tiesiogiai nepriklausantys, tačiau tam tikras pareigas įvairiose rezidencijose 
einantys tarnautojai. Realiai Žygimanto augusto dvare būdavo apie 350–500 žmo
nių. Dar apie 100–150 žmonių tarnavo jo žmonų dvaruose. XVi a. valdovų dvarai 
pasižymėjo pompastika, ištaiga, o kartu – ir pinigų švaistymu. XVii a. valdovo dva
ras nedaug sumažėjo, tebeliko gana gausus – Zigmanto Vazos dvare buvo apie 300, 
Jono kazimiero valdymo pabaigoje – apie 350 žmonių. Valdovo dvare jaunystėje 
lavindavosi, pirmųjų politikos žinių ir patirties sėmėsi ne vienas būsimas LDk 
pareigūnas. Be abejo, dažniausiai tarp šių jaunuolių patekdavo tuo metu svarbias 
valstybės pareigas einančių ir valdovo malonę nusipelniusių didikų vaikai.

Panašiai, beje, karjerą tarnaudami valdovui galėjo padaryti ir paprasti tarnau
tojai ar amatininkai. evangelikas reformatas Paulius kleopas Podchocimskis dar 
karalaičio Vladislovo Vazos palankumą užsitarnavo 1618 m., kai tapo jo gydyto
ju. iš valdovo dvaro jis pasitraukė 1636 m., jau turėdamas visai kitą socialinį ir 
visuomeninį statusą. 1631 m. jis nusipirko prabangų mūrinį namą Vilniaus cen
tre, 1633 m. jam buvo suteiktas bajoro titulas, tais pačiais metais jis gavo garbin
gas valdovo sekretoriaus, o kitais metais ir pelningas Vilniaus pilininko pareigas. 
Baigę darbą valdovo dvare kai kurie nusipelnę amatininkai meistrai gaudavo va
dinamąją servirato privilegiją. Jie galėjo naudotis valdovo dvaro meistro titulu, 
kuris teikė, be abejo, tinkamas rekomendacijas ir leido nepriklausyti cechams 
miestuose, kuriuose jie dirbo.
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Valdovo dvaras iš tikrųjų buvo keliaujanti, iš vienos į kitą rezidenciją per si
ke lianti valstybės sostinė. kartu su juo keliaudavo svarbiausi pareigūnai, jis pri
imdavo užsienio pasiuntinius, svečius, audiencijos prašančius vietos didi kus ir 
bajorus. Valdovui keliaujant su keliais šimtais pareigūnų, dvariškių ir svečių, iš
kildavo problema visiems susirasti nakvynės vietą. Didžiausių miestų, kuriuose 
valdovas apsistodavo, gyventojai turėjo prievolę apgyvendinti savo namuose jo 
dvariškius. nuo šios prievolės buvo atleisti tik bajorai, didikai ir miesto magistra
to nariai. atvykus valdovo dvarui į Vilnių, gyvenimas mieste pagy vėdavo, pats 
miestas prisipildydavo valdovo dvariškių, jų tarnų. Gavę progą uždirbti miestie
čiai taip pat uoliau siūlė savo prekes ar paslaugas. Į miestą prekiauti ar šiaip pa
sipelnyti, pabūti miesto šurmulyje atvykdavo gyventojai ir iš toliau.

XV–XVi a. valdovų kelionių geografijoje Vilnius užėmė svarbią vietą. kaip 
LDk sostinė, jis dažnai buvo lyginamas su senąja ir didžiausias tradicijas turinčia 
Lenkijos sostine krokuva. kai XVii a. pradžioje iškilo Varšuva, Vilniaus reikšmė 
ėmė smukti. Žinoma, miestas liko LDk centru, didžiausiu ir ekonomiškai turtin
giausiu miestu, tačiau į jį vis rečiau ir rečiau užsukdavo valdovo dvaras, o kartu 
jis vis rečiau tapdavo Lenkijos ir LDk valstybės centru, sostine. Bene paskutinis 
dar dažniau Vilniuje apsilankydavęs valdovas buvo Vladislovas Vaza, iš 18os savo 
valdymo metų (1632–1648) apie trejus jis praleido Vilniuje. neatsitiktinai būtent 
jis, o ne kuris nors kitas valdovas pageidavo, kad jo širdis būtų palaidota Vilniaus 
katedros Šv. kazimiero koplyčioje. Valdovo kūnas, kaip ir kitų karalių, buvo pa
laidotas krokuvos katedros požemiuose. Po XVii a. vidurio valdovai į Vilnių už
sukdavo itin retai. neberemontuojami griuvo ir Žemutinės pilies rūmai. nuo 
XVii a. pirmosios pusės vis daugiau LDk didikų stengėsi įsigyti ar pasistatyti 
savo rezidencijas pagrindiniame tapusiame valdovo buvimo ir seimų mieste – 
Varšuvoje. XViii a. pradžioje jau kone visos žymiausios LDk didikų giminės tu
rėjo savo rūmus pačioje Varšuvoje ar jos apylinkėse.

Po XVii a. vidurio LDk sumenko kultūrinė ir meninė valdovo dvaro įtaka. 
XVi–XVii a. pirmoje pusėje ir Lenkijos, ir Lietuvos didikai orientavosi į valdovo 
meninį skonį, jį atkartojo, vėliau jau to nebematyti. Žygimanto augusto XVi a. 
viduryje statyti Vilniaus Žemutinės pilies rūmai paakino vietinius didikus įsireng
ti mūrines ir puošnias rezidencijas, o Šv. kazimiero koplyčia prie Vilniaus kate
dros (statyta 1623–1636 m.) skatino dosniems ir aukšto meninio lygio bažnyti
niams užsakymams. tačiau vėlesni valdovai jau nebevykdė LDk jokių didesnių 
meninių projektų, o krašte vis labiau buvo pastebima vietos didikų mecenatystė.

Bajorų luomas LDk susiformavo XV a. tuo metu įtakingiausia bajorų grupė 
susivienijo į Ponų tarybą. kiek vėliau, XVi a., būtent šios bajorų giminės, gauda
mos tiek svarbiausias valstybės tarnybas, tiek suteikiamas valdyti ar dovanojamas 
žemes, išplėtė ne tik politinę, bet ir ekonominę savo galią. tokios iškilusios ir pra
turtėjusios bajorų giminės vadinamos didikais. nuo XVi a. žinomos pagrindinės 
ir įtakingiausios giminės: kęsgailos, Radvilos, Goštautai, Pacai, Giedraičiai, sapie
gos, Chodkevičiai, Šemetos, kločkos, Zavišos, alšėniškiai, sanguškos, Glebavičiai, 
Chreptavičiai, Palubinskiai, kiškos, Valavičiai, Masalskiai, tiškevičiai, Pociejai, 
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Laskiai. Dauguma šių giminių valdė dideles žemes, jų atstovai gaudavo senatorių 
postus, jos įtakingos išliko iki pat XViii a. pabaigos.

silpstant valdovo dvaro įtakai LDk, būtent vietos didikų dvarai tapo politi
niais ir kultūriniais centrais. Dar XVi a. pabaigoje – XVii a. pradžioje Radvilų 
svarbiausiuose miestuose – Biržuose ir nesvyžiuje iškilo rezidenciniai rūmai, sapie
gų – kodenyje, Chodkevičių – Bychove, o Pacų – Jiezne. Rūmus įtakingiausi didi
kai išlaikė ir Vilniuje, tačiau vis dažniau, sekdami europos miestų pavyzdžiais, jie 
naujas rezidencijas statė priemiesčiuose. XVii a. pirmoje pusėje LDk paiždininkis 
steponas Pacas rūmus buvo pasistatęs Rokantiškėse šalia Vilniaus, XVii a. antro
joje pusėje rūmus antakalnio priemiestyje įsirengė Pacai, sluškos ir sapiegos. 
ypač puošnus buvo XVii a. pabaigoje antakalnyje LDk etmono ir Vilniaus vai
vados kazimiero Jono sapiegos statytas kompleksas. čia prie rūmų buvo supro
jektuotas ir įrengtas erdvus parkas, o kaip komplekso dalis funduotas ir pastatytas 
trinitorių vienuolynas su bažnyčia. Bažnyčia puošni, centrinio plano, su kupolu, 
viduje dekoruota stiuko lipdyba. Didikų rūmuose XVii–XViii a. buvo kaupiamos 
bibliotekos, tapybos rinkiniai, portretų galerijos, steigtos spaustuvės, išlaikomi 
gabūs literatai, dailininkai ar architektai. ne vienas didikas turėjo didesnę ar ma
žesnę muzikantų kapelą, XViii a. antrojoje pusėje Radvilų dvare nesvyžiuje, 
Oginskių slanime veikė teatrai.

socialinė didikų gerovė atsispindėjo ne tik jų puošniuose rūmuose, bet ir jų 
bažnytinio meno užsakymuose. Didikai buvo dosnūs vienuolynų fundatoriai, juos 
pastatydindavo, aprūpindavo vidaus įranga, kviesdavosi aukšto lygio menininkus 
tokiu būdu diegdami ir populiarindami naujas menines madas šalyje. LDk kanc
leris Mikalojus kristupas Radvila našlaitėlis dar XVi a. pabaigoje nesvyžiuje ne 
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tik fundavo kelis naujus vienuolynus, bet ir pastatė avangardišką tiems laikams 
kupolinę jėzuitų Dievo kūno titulo bažnyčią, pradėjusią barokinės architektūros 
sklaidą krašte. LDk etmonas Jonas karolis Chodkevičius XVii a. pradžioje kretin
goje įsteigė bernardinų vienuolyną ir pastatė įspūdingą Žemaitijos architektūros 
kontekste mūrinę ir išskirtine drožyba puoštą bažnyčią. Meniniu požiūriu išsi
skyrė ir XVii a. pirmojoje pusėje LDk paiždininkio stepono Paco Vilniuje staty
ta basųjų karmelitų Šv. teresės bažnyčia. Jos architektūros formos labai panašios 
į Romos ankstyvojo baroko architektūros formas, o štai šiek tiek vėliau, XVii a. 
antrojoje pusėje, Pacai jau rėmė originalius ir visoje Lenkijos, ir LDk valstybės 
kontekste tuo metu avangardinius meninius sprendimus. Vilniaus Laterano ka
nauninkų Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, statyta LDk etmono ir Vilniaus vaivados 
Mykolo kazimiero Paco lėšomis antakalnyje, išsiskiria itin puošnia ir gausia stiu
ko lipdyba, kurią atliko aukšto lygio iš italijos atvykę meistrai. nei anksčiau, nei 
vėliau stiuko lipdyba nebuvo pasirinkta kaip pagrindinė visos bažnyčios dekora
vimo priemonė. Prie kauno statyta LDk kanclerio kristupo Zigmanto Paco fun
duota Pažaislio kamaldulių bažnyčia išsiskiria originaliu šešiakampiu planu ir 
įgaubtu fasadu. Bažnyčios puošyboje derinamos marmuro detalės, stiuko lipdyba 
ir sienų tapyba.

Bajorų luomas buvo labai įvairus ir margas. Viena vertus, bajorijai priklausė 
ir didikai, kita vertus, šio sluoksnio nariai buvo ir tie bajorai, kurie neturėjo nuo
savos žemės.

1566 m. statutu įteisinus administracinę reformą, LDk teritorija buvo pada
lyta į pavietus ir suformuota bajorų savivalda – seimeliai. seimelių atstovai buvo 
siunčiami į seimą, kai kuriuos nutarimus (mokesčių įvedimas, visuotinė mobili
zacija) buvo leidžiama priimti tik pritarus seimeliams. Būtent ši seimelių reforma 
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laikoma bajorų luomo formavimosi pabaiga. nuo tada jį sudarė tiek smulkieji ba
jorai, tiek didikai. Prasidėjo daugiau nei du amžius trukęs bajorų demokratijos 
laikotarpis – kiekvienas bajoras per pavietų seimelius ir renkamus į seimą dele
gatus galėjo jaustis dalyvaująs valstybės valdyme. iš tikrųjų seimeliuose labiausiai 
reiškėsi įtakingiausios didikų giminės, jos dažniausiai ir formuodavo bajorijos 
vertybines nuostatas ir pozicijas keliamais klausimais.

socialiniu požiūriu vidutinė bajorija stipriai nusileido didikams, tačiau aki
vaizdžiai dominavo, palyginti su smulkiaisiais ir bežemiais bajorais. Pastarieji že
mės, kurioje jie buvo įsikūrę, savininko galėjo būti dovanojami ar kitaip perlei
džiami kitam laikytojui. nuo valstiečių tokių bajorų padėtis skyrėsi tik tuo, kad 
jie galėjo laisvai keltis iš vietos į vietą. Jų ūkinė ir materialinė gerovė buvo tokia 
pati kaip sėkmingai besiverčiančių valstiečių. kultūriniu požiūriu vidutinė bajo
rija siekė išsilavinimo, rėmė Bažnyčios institucijas, savo mediniuose dvareliuose 
kaupė bibliotekas ar net meno kūrinius. Vis dėlto daugumos jų meninį skonį for
mavo turtingi didikai, populiarindami europos meno madas.
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LDk ėmė formuotis atskiras miestiečių sluoksnis, miestams jau XiV a. pabaigo
je–XV a. pradžioje pradėjus suteikti savivaldos teisę. Pirmasis LDk Magdeburgo 
teisės privilegiją 1387 m. gavo Vilnius. Vienos bendros teisės visiems LDk mies
tams nebuvo, kiekvieno miesto bendruomenė tvarkėsi pagal jai suteiktas privilegi
jas. Vientisas miestiečių luomas susiformavo tik 1791 m., kai jiems buvo suteiktos 
galimybės daryti įtaką politiniams sprendimams. tačiau jau ir iki tol kelis amžius 
bent didžiausi LDk miestai gyveno pagal Vakarų europoje nusistovėjusius mies
tų organizavimo pavyzdžius.

kalbant apie europietišką miesto bendruomenę, galvoje pirmiausia turimi di
dieji LDk miestai – Vilnius, kijevas, Luckas, kaunas, vėliau Gardinas, Polockas, 
Mogiliavas, Lietuvos Brasta ar Vitebskas. Mažesni miesteliai, tokie kaip Merkinė, 
alytus, Biržai, trakai, nesvyžius ar Lyda, nors ir turėjo savivaldos privilegijas, vis 
dėlto tik iš dalies priminė viduramžių miestą. savivaldos teises suteikdavo arba 
valdovas, arba privatiems miestams (pavyzdžiui, Biržai, nesvyžius ar kėdainiai) 
konkretūs didikai. Jie turėdavo miesto savivaldos teises, tačiau juose retai buvo 
steigiami cechai, didelė gyventojų dalis laikė ūkius. tokie miestai tapdavo pagrin
diniu regiono prekybos centru. Dar smulkesniu vietinės reikšmės centru tapdavo 
miesteliai, turintys teisę nustatytomis savaitės dienomis rengti turgus ar kelis kar
tus per metus muges. Šie miesteliai neturėdavo jokios savivaldos, o ir gyvenimas 
juose visiškai nepriminė gyvenimo didžiuosiuose miestuose.

savotišku LDk miestų aukso amžiumi galima laikyti XVi a. antrosios pusės 
ir XVii a. pirmosios pusės laikotarpį. Didieji miestai Magdeburgo teisę buvo ga
vę anksčiau, bet būtent tuo metu savivaldos privilegija buvo suteikta keliasdešim
čiai mažesnių miestų. tuo metu suaktyvėjo gyvenimas didžiuosiuose miestuose, 
jiems buvo suteiktos papildomos privilegijos, buvo įsteigta daug cechų. Vėliau, 
kai smuko valstybės ūkis, kilo karai, krito prekių kainos, miestų raida ir vystyma
sis sulėtėjo, o kai kur ir visai sustojo. atgaivinti miestus imtasi tik XViii a. pabai
goje vykdytomis reformomis. tuo metu naujos savivaldos teisės buvo patvirtintos 
daugiau nei 60čiai miestelių, o miestų gyventojai gavo galimybę dalyvauti poli
tiniame gyvenime. tačiau tokie valstybės gyvavimo pabaigoje įvykdyti pakeitimai 
galiojo vos kelerius metus.

Miestų savivaldos teisę įgyvendindavo suformuotas magistratas. Vilniuje 
XVi–XVii a. jame buvo 12 burmistrų ir 24 tarėjai, kurie pakaitom (po 2 burmistrus 
ir 4 tarėjus) sudarydavo miesto tarybą. kituose miestuose burmistrų ir ta rėjų 

Miestiečiai ir jų bendruomenės
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skaičius buvo mažesnis. taryba prižiūrėjo tvarką mieste, tvarkė pajamas ir išlai
das, nustatinėjo miesto vidaus taisykles. tačiau ne visas miestas buvo pavaldus 
magistratui. Bendrai savivaldai kenkė privati bajorų nuosavybė, nes iškilę turtin
gų bajorų ar didikų namai ir rūmai nepaklusdavo miesto teisei. Miestų savininkai, 
katedrų kapitulos, vyskupai, vienuolynai ar religinės bendruomenės, turinčios di
delius žemės sklypus mieste, formuodavo atskiras jurisdikas ir jų gyventojams 
magistrato nustatomos taisyklės negaliojo. tai labai sunkino pastangas įvesti ben
drą tvarką mieste. tačiau didžioji savivaldą turinčio miesto dalis paprastai paklus
davo magistrato valdžiai.

Miesto savivaldoje galėjo dalyvauti ištikimybę miestui prisiekę miestiečiai, 
kitaip tariant, miesto pilietybę gavę jo gyventojai. Prisiekiama buvo miesto tarybai, 
kai už naują gyventoją laiduodavo ir jį rekomenduodavo vienas ar du miesto pilie
čiai. Miesto savivaldoje galėjo dalyvauti ir bajorai, tačiau po 1633 m. į vals ty bės kons
tituciją įrašyto griežto punkto, kad prekyba užsiimantys ar miestų magis tratų 
veikloje dalyvaujantys bajorai gali prarasti bajorystę, buvo vengiama tai daryti.

savivaldą turinčio miesto pagrindiniu pastatu tapdavo rotušė. čia posėdžiau
davo miesto taryba, vykdavo teismai, buvo įrengtas kalėjimas, laikomas iždas, 
dažnai ir ginklų atsargos. Prie rotušių paprastai būdavo erdvios aikštės, kuriose 
būdavo prekiaujama, vykdavo turgūs ir mugės. čia pat buvo vykdomos bausmės 
nusikaltėliams, rengiamos miesto švenčių iškilmės.

savivaldos teisės leido mieste sėkmingiau vystytis prekybai, plėtotis amatams, 
kurtis bendruomenėms. Miesto piliečių visuomenę daugiausia sudarė pirkliai ir 
amatininkai. Pirkliai miestuose steigdavo savo interesus ginančias gildijas, ama
tininkai vienijosi į cechus. Profesinės bendruomenės – cechai – LDk ėmė steigtis 
XV a. pabaigoje–XVi a. pradžioje. anksčiausiai jie pradėti steigti Vilniuje – 1495 m. 
Įkurti du – auksakalių ir siuvėjų – cechai, 1509 m. – barzdaskučių, 1516 m. – kal
vių, katilių ir šaltkalvių, 1522 m. – batsiuvių cechas ir t. t. XVii a. pabaigoje Vil
niuje veikė beveik keturiasdešimt įvairių cechų, vienijančių 73jų amatų meistrus. 
kituose miestuose jų buvo mažiau – po keliolika. Įsteigtas cechas tiesiogiai neliu
dijo, kad mieste yra populiarus tam tikras amatas (ir anksčiau šiuo amatu galėjo 
verstis ne vienas asmuo). susivieniję meistrai įsipareigodavo kokybiškai atlikti sa
vo darbą, o įsteigtas cechas garantavo monopolines teises mieste. Cechų sistema 
čia, kaip ir kituose europos miestuose, turėjo užtikrinti tinkamą profesinį lavi
nimą, apsaugoti nuo atsitiktinių užklydėlių ir, svarbiausia, nekokybiškai dirban
čių meistrų. Cecho viduje buvo renkami stojamieji ir kasmetiniai mokesčiai, jų 
išlaidas administruodavo narių išsirinkti vyresnieji. Ceche nuo vienų iki kelerių 
metų (priklausė nuo amato ir patvirtinto cecho statuto) buvo lavinami pameis
triai. Pabaigę mokslus, jie turėjo atlikti amato meistrystę įrodantį darbą. Cechai 
rūpinosi savo nariais, rėmė nelaimės atveju, mirus meistrui globojo jo našlę ir 
mažamečius vaikus. Cechų nariai konkrečioje bažnyčioje prižiūrėjo paskirtą al
torių, prie kurio pamaldoms rinkosi sekmadieniais ir švenčių dienomis. kita  ti
kiai cecho meistrai, nedalyvaujantys šiose apeigose, mokėjo į cecho iždą papil
domą mokestį.
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nepriklausantys cechui meistrai kartais slapstydavosi kitose miesto jurisdikose, 
atlikdavo užsakytus darbus didikų rūmuose. Žinomas ne vienas cecho skundas 
dėl tokio elgesio. tačiau tam tikrais atvejais amatininkai gaudavo teisę laisvai dirb
ti mieste. Ją suteikdavo valdovo serviratas arba, kitaip tariant, valdovo suteikta teisė 
meistrui laisvai dirbti mieste ir nepriklausyti jokiam cechui. tačiau valdovas to
kias privilegijas suteikdavo tik savo dvare dirbantiems menininkams ir amatinin
kams. Daugiausia tokių privilegijų Vilniuje, taip pat ir kitose LDk valdovo rezi
dencijose dirbusiems meistrams valdovas suteikė XVi a. antrojoje pusėje–XVii a. 
pirmojoje pusėje. Pavyzdžiui, 1633 m. Vladislovas Vaza Vilniuje suteikė servira
tą juvelyrui Peteriui von der Rennenui. Jis savo kruopščiu darbu nu sipelnė val
dovui, o už tai jam buvo leidžiama laisvai verstis savo amatu ir turėti pameistrių 
LDk ir Lenkijos karalystės miestuose. Pavienių serviratų dar būta ir vėliau – 
XVii a. antrojoje pusėje ir XViii a. pradžioje.

apie konkrečių amatų populiarumą miestuose galima spręsti iš amatų pami
nėjimo Lietuvos statutuose, amatininkų skaičiaus. Be prekybos, XVi–XViii a. po
puliariausi buvo su metalo ir odos apdirbimu susiję amatai ir maisto gamyba. ir 
miestuose, ir miesteliuose dažniausi amatininkai buvo kalviai, siuvėjai, bat siuviai, 
šaltkalviai. Didesniuose miestuose buvo nemažai mėsininkų, kepėjų, odininkų ar 
audėjų grupių. XVii a. pirmojoje pusėje Vilniuje savo atskirus namus turėjo siu
vėjų, kailiadirbių, muiladirbių, batsiuvių, mėsininkų, kalvių ir odininkų cechai, 
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19. Gardinas Lietuvos Didžiojoje 
 Kunigaikštystėje. apie 1720 m. 

pasirodęs Gabriel Bodenehr veikalas 
Europens Pracht und Macht 

 buvo iliustruotas 200 raižinių, 
vaizduojančių europos valstybių 
miestus, rezidencijas, rūmus. 

 tarp jų yra Gardino tariamoji 
panorama, išraižyta pagal europoje 
paplitusią tipinę XVii a. miestų 
panoramos schemą. VuB
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o tai liudijo ir šių bendruomenių gausumą ir pasiturimą padėtį mieste. XVii a. 
pradžioje užrašyta, kad yra beveik 130 prekes atvežančių ir išvežančių Vilniaus 
pirklių, o kur dar mieste dirbę prekeiviai. Didžiuosiuose miestuose jau XVi a. bu
vo retesnių profesijų amatininkų – barzdaskučių, auksakalių, vaistininkų ar kny
grišių. XVi a. pabaigoje–XVii a. ėmė populiarėti staliaus, dailidės, mūrininko 
amatai. kur kas retesni būdavo specifiniai amatai – laikrodininkai, tapytojai, dro
žėjai. Miestiečiai savo namuose galėjo turėti alaus ar degtinės daryklas, tačiau už 
prekybą svaigalais ir karčiamos laikymą reikėjo mokėti mokesčius.

20

21

20. Vilniaus vaizdas 
 panegirikos vyskupui 

Jurgiui tiškevičiui 
 frontispise, išraižė 
 Danielius Pelzeldtas. 
 1649 m. VuB

21. Penkių kristaus žaizdų 
brolijos prie Vilniaus 

 Šv. Petro ir Povilo bažny
čios knygos iliustracija. 
1665 m. LnM
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XVi–XViii a. miestiečiai noriai jungėsi į religines brolijas. Jų esama ir ma
žuose miesteliuose, ir didžiuosiuose miestuose. skyrėsi tik jų skaičius. Miesteliuo
se prie parapinės bažnyčios XVii–XViii a. būdavo įsteigiama viena ar dvi broli
jos, o didžiuosiuose miestuose brolijos steigtos jau nuo XVi a., todėl XViii a. jų 
jau buvo keliolika. Brolijos, kaip ir cechai, vienijo dalį miestiečių, vykdė bendras 
religines praktikas, dalyvavo šventėse, globojo sergančius, paremdavo brolijos na
riui mirus. Pažymėtina, kad LDk miestuose dažnai steigdavosi įvairių konfesijų 
ir net tautų bendruomenės, išlaikančios savo mokyklas, špitoles. Vilniuje XVii a. 
pirmojoje pusėje buvo įsisteigusių keliolika katalikų brolijų, stačiatikių ir unitų 
brolijų, veikė evangelikų reformatų, evangelikų liuteronų ir žydų bendruomenės, 
turėjusios savo mokyklas ir špitoles. atskirai priemiestyje gyveno totoriai ir ka
raimai. tautinė ir religinė nesantaika tiek Lenkijos, tiek LDk miestuose tapdavo 
riaušių priežastimi. Dažniausiai jos kildavo XVi a. pabaigoje–XVii a. pirmojoje 
pusėje, nors pasitaikydavo ir vėliau. ne kartą šiuo metu Vilniuje minimi susirė
mimai tarp evangelikų reformatų ir katalikų, tarp krikščionių ir žydų. siekiant 
suteikti žydams didesnį saugumą įvairiuose Lenkijos ir LDk miestuose, tuo metu 
net pradėti steigti atskiri tik žydams gyventi skirti rajonai.

Miestuose mokesčiai būdavo renkami atsižvelgiant į gyvenamąją vietą – cen
trinių prestižinių gatvių gyventojai buvo labiau apmokestinti nei gyvenantys prie
miestyje. taip pat gyventojai mokėdavo prekybos mokesčius, pirkliai – muitus, 
turtingiausi miestiečiai – už galimybę naudotis vandentiekiu. Didžiausių Lenkijos 
ir LDk miestų gyventojai privalėdavo savo namuose priimti su valdovo dvaru ke
liaujančius valdovo dvariškius ir pareigūnus, jų tarnus. Ši prievolė dažniausiai 
tekdavo Vilniaus miestiečiams, kai XVi a. antrojoje pusėje – XVii a. pirmojoje 
pusėje Vilniaus valdovų rūmuose apsigyvendavo karalius. tuomet gyvenimas 
mieste pagyvėdavo, padaugėdavo gyventojų. Pavyzdžiui, 1636 m. atvykus valdo
vui, jo tarnams ir pareigūnams apgyvendinti iš septynių šimtų miesto centro namų 
buvo paskirta daugiau nei pusė – beveik keturi šimtai. tokiu metu mieste suakty
vėdavo prekyba, būdavo rengiamos proginės iškilmės didikų ir valdovo rūmuose.

XVi a. antrojoje pusėje – XVii a. miestuose vis dažniau būdavo organizuoja
mi bendri renginiai, teatrališkos eisenos, įvairios iškilmės. Pavyzdys Vilnius, kur 
XVi a. pabaigoje pradėtos rengti iškilmingos visą katalikišką (ir ne tik) miestą su
vienijančios Dievo kūno šventės eisenos, kuriose išsirikiuodavo magistrato nariai, 
brolijos, cechai. ypatingi mieste buvo 1604 ir 1636 m. šv. kazimiero kanonizaci
jos patvirtinimo ir relikvijų pernešimo į Šv. kazimiero koplyčią renginiai. Miestai 
vaivadijų centrai iškilmingai sveikindavo pirmą kartą atvykstančius naujus pa
skirtus pareigūnus (vaivadas, kaštelionus), vyskupus. Didesniuose miestuose į už
sukusio karaliaus pasveikinimo iškilmes, kurios užtrukdavo kartais pusę dienos, 
rinkdavosi daugybė miestiečių, jį sveikindavo miesto ir įvairių bendruomenių at
stovai. Jau XVii a. tokiose iškilmėse vykdavo teatralizuoti renginiai, kur buvo 
šaudoma iš pabūklų, leidžiami fejerverkai. Šalia tokių miesto bendrų švenčių, vyk
davo ir atskirų konfesijų bažnyčios šventės. Mažesniuose miesteliuose mugės ar 
bažnyčios atlaidai tapdavo visą bendruomenę vienijančiais renginiais.

22. Rožinio brolijos prie 
Vilniaus Šv. Jokūbo 

 ir Pilypo bažnyčios nario 
pasveikinimas. 

 XVii a.  i pusė. MaB
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1627 m. elzevyrų spaustuvė išleido savo garsiąją mažo formato „Respublikų“ se
riją, kurioje pristatoma Lietuvos valstybė: Respublica sive status regni Poloniae, 
Lithuaniae, Prusiae, Livoniae etc. diversorum autorum (Leidenas, pakartota 1642). 
tomelį sudaro ištraukos iš įvairių autorių, aprašančių Lietuvos genčių kilmę ir 
papročius, Žemaitijos kunigaikštystę, sarmatų dievus ir kt. knygos frontispisą 
puošia jungtinis valstybės herbas ir dvi figūros: karys ir bajoras. iškilminga bajo
ro ir kasdienė šarvuoto kario povyzos reprezentuoja dvigubą valstybininko pa
veikslą: kilmingasis ir tėvonijos gynėjas. neatsitiktinai dauguma baroko laikotar
pio rašytojų įžvelgė abipusį plunksnos ir kalavijo, rašalo ir kraujo, togos ir kario 
aprangos ryšį, iškeldami naują baroko laikotarpiu būdingą „kristaus kario“, tė
vynės ir tikėjimo gynėjo idėją. Ji buvo plačiai paplitusi europoje, ją stipriai pro
pagavo jėzuitų teologai, ta tema žinomi ignaco Lojolos veikalai. aktuali ji buvo 
ir Bažnyčios atsinaujinimo laikotarpiu, todėl Miles Christianus tapo krikščioniško 
tikėjimo gynėjo simboliu.

Lenkijos ir LDk raštijoje galima skirti dvi krikščionio riterio sampratos reikš
mes – tai tėvynės ir tikėjimo gynėjas. 1591 m. stanislovo Radvilos, praminto Pa
maldžiuoju, veikale Oręże duchowne prawowierniego Rycerza Chrześćijańskiego 
(„tikrojo riterio krikščionio dvasios ginklai“) diegiamas tikro Bažnyčios riterio 
pavyzdys, „ginklais“ yra vadinami dvasinės kovos įrankiai. Jėzuito Mato Bembo 
knygoje Bellator Christianus („krikščionis karys“, krokuva, 1617) skatinama ak
tyviai kovoti su tikraisiais ginklais, panaudoti juos prieš kito tikėjimo išpažinėjus, 
pateikiami garsiausi karvedžių mūšiai, tapę kovų su kitatikiais pavyzdžiais. iš vi
so knygoje išspausdinti 23 pavyzdinių mūšių aprašymai, akcentuotos Jogailaičių 
pergalės prieš maskvėnus. krikščionio kario idėją plačiai išplėtojo žymus pamoks
lininkas simonas starowolskis leidinyje Prawy Rycer („tikrasis riteris“, krokuva, 
1648). Jis apibūdino, kas yra krikščionis riteris, kokios kario intencijos, kaip el
giamasi po mūšio, rašoma apie riterio meilę tėvynei ir daug kitų kariui, tėvynės 
gynėjui būtinų bruožų. 

Lietuva, iš trijų pusių apsupta nuolat gresiančių pavojų ir tapusi, jėzuitų pa
mokslininko P. skargos žodžiais tariant, antemurale Christianitas šalimi, turėjo 
galvoti apie kitą gynybos kokybę. nuo XVi a. pradžios karo tarnyba buvo įstaty
miškai reglamentuota. kilmingieji privalėjo patys atlikti karo tarnybą ir atvesti 
tinkamai ginkluotų raitelių. nuo stepono Batoro laikų įvesta didžiojo etmono pa
reigybė įformino visą valstybės teritoriją apimančią bajorų karo organizaciją. 

krikščionybės riteriai

24

23. Martino altomonte. 
 Vienos mūšis, fragmentas. 

1694 m. LPG   ← 
24. konradas Giotkė. 
 „Lenkijos triumfo“ 
 iliustracija iš Vladislovui 

Vazai dedikuotos 
 vestuvių panegirikos 

Triumphale solium…, 
(Vilnius, 1636). VuB 
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Vertingiausia LDk karinės struktūros dalis buvo pašauktinių didikų būriai. ti
piškiausias riterių būrys telkėsi po didžiojo kunigaikščio vėliava, jame iš 416 rai
telių 280 buvo husarai (smogiamoji kavalerija). nuo XVii a. pradžios pagrindinis 
vaidmuo atiteko samdytiems profesionaliems kariams. tuo metu dominavo hu
sarai ir kavalerija. ilgainiui daugėjo didesnę šaunamąją galią turinčių raitarų, kilo 
pėstininkų vaidmuo. Dauguma LDk etmonų buvo tikri karybos specialistai, moks
lus baigę Vakarų europos universitetuose. 1592 m. pasirodė pirmasis spausdintas 
karybos veikalas – Jonušo skumino tiškevičiaus disertacija Disputacio de Milita-
ri disciplina („Disputas apie karo discipliną“, strasbūras, 1592). J. s. tiškevičiaus 
(1572–1642) išsimokslinimas lėmė ir aukštas jo karines valstybės pareigas. Jam ta
pus Vilniaus vaivada, buvo išleistas proginis leidinys, puoštas k. Giotkės sukurta 
iliustracija. Herbo figūroje vaizduojamas naujojo Vilniaus vaivados portretas, o ją 
laikantis šarvuotas riteris sėdi ant liūto (Švedijos), koja pamynęs pusmėnulį (turki
ją) ir kalaviju pasmeigęs dvigalvį erelį (Rusiją). Šis dailininko pavaizduotas riteris 
atspindi XVii a. pirmosios pusės geopolitinę LDk situaciją, t. y. simbolizuoja Lietu
vos teri torijos ir sienų stabilumą, kurį lėmė sėkmingi valstybės karo laimėjimai. 
1605 m. Lietuvos kariuomenė, vadovaujama Jono karolio Chodkevičiaus (1561–
1621) laimėjo prieš Švedijos kariuomenę Livonijoje, prie salaspilio (kirkholmo). 
Šis mūšis buvo reikšmingas Lietuvai, siekiančiai ramybės šiaurėje, ir pelnė J. k. Chod
kevičiui garsaus karvedžio vardą, jo pergalės šlovė nuvilnijo ir per literatūrinius 
tekstus. Garsi L. Bojerio poema „karolomachija“ (Vilnius, 1606), skirta 1605 m. 
rugsėjo 27 d. įvykusio salaspilio mūšio nugalėtojui J. k. Chodkevičiui pagerbti. 
Lotyniškai parašytame kūrinyje matyti autoriaus požiūris į karą, aprašoma Livo
nija, pats mūšis, atskleidžiami herojų paveikslai.

Dar didesnis garsas apie didžiojo Lietuvos etmono J. k. Chodkevičiaus talen
tą pasklido 1621 m., kai prie Chotino buvo įveikti turkai. 70 tūkstančių Lietuvos 
karių atrėmė 220 tūkstančių turkijos kariuomenės puolimą. Šis laimėjimas tapo 
tvirtu LDk ramsčiu pietuose ir kovos prieš kitatikius simboliu. Garsi pergalė įam
žinta daugelyje kūrinių, vienas jų įdomus tuo, kad šlovina į pavojingą mūšį išvyks
tantį karvedį. Proginės poezijos rinkinys Sacra lithothesis… („akmens pašventi
nimas“, Vilnius, 1621), išleistas J. k. Chodkevičiui paaukojus pinigų Švč. Merge
lės Marijos bažnyčios kražiuose statybai. Panegirika iliustruota keturiais medžio 
raižiniais, šlovinančiais karvedžio dorybes: Pietas, Liberalitas, Iustitia, Fortitudo 
(Pamaldumą, Dosnumą, teisingumą, narsumą), kurios tampa pagrindiniais kar
žygio ginklais karo žygyje. Pamaldumo iliustracijoje vaizduojamas prieš Švč. Merge
lės Marijos altorių klūpantis karys. čia Švč. Mergelės Marijos pagalbos prašoma 
prieš pat mūšį – tokia priesaika buvo būdinga tik Lietuvos ir Lenkijos kariuome
nei. Švč. Mergelės Marijos globą Lietuvos kovose su turkais liudija ir kitas unika
lus XVii a. kūrinys – antkapis naugarduko bažnyčioje. Paminklo centre – relje
finis siužetas su besimeldžiančiu Jurgiu Rudamina Dusetiškiu. Šalia puslankiu 
klūpo aštuoni kariai nukirstomis galvomis. Viršutinėje antkapio dalyje vaizduoja
mas siužetas danguje: pro tirštus debesis pasirodo Švč. Mergelė Marija, vienoje ran
koje ji laiko du rožinius, kitoje – lauro lapų vainiką. Šiuos du siužetus sujungia 
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25. LDK didysis etmonas 
 Jonas Karolis Chodkevičius, 
 skaičiuojantis nugalėtą priešą. 
 Medžio raižinys iš kn.: 
 Sacra lithothesis…, (Vilnius, 1622). 

VuB 

26. Laurynas Vilacas. LDK didysis 
 etmonas Vladislovas Valavičius. 
 1669 m. laidotuvių panegirikoje 

atspaustame portrete V. Valavičius 
vaizduojamas su didžiojo etmono 
insignija – bule rankoje, jo herbo 
skydas apsuptas gausia karo 

 atributika. VuB

27. antkapis, žymintis Jurgio Rudaminos 
Dusetiškio laimėtą mūšį prie Chotino. 
1643 m. naugarduko Jėzaus 

 atsimainymo bažnyčios koplyčia
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įrašas: 1621 m., Švč. Mergelės Marijos gimimo dienos išvakarėse, prie Chotino, 
Valakijoje, Jurgis Rudamina Dusetiškis, naugarduko pilininkas ir garsiausias am
žiaus kristaus karys, atrėmė otomano pulkus. 

XVii a. pirmosios pusės Lietuvos valstybės tokio paties dydžio teritorijos išsi
laikymą žemėlapyje liudija ir 1617 m. žygis į Maskvą. Šios sėkmės viršūnė – smo
lensko mūšis. 1632 m. nugalėta smolenską apgulusi Rusijos kariuomenė ir šis 
miestas liko Lietuvos rankose. kelis šimtmečius smolenskas buvo Lietuvos ir Mask
vos santykių rodiklis. 1404 m. Vytautas ši miestą prijungė prie Lietuvos, 1514 m. 
jis atiteko Maskvai. 1611 m. smolenską Lietuva atsiėmė, pagal 1618 m. taiką jis 
buvo pripažintas Lietuvos. Mirus Zigmantui Vazai (1632), Maskva vėl pradėjo 
pretenduoti į šį miestą. užėmė kai kurias Lietuvos pilis ir šimtatūkstantinė kariuo
menė apgulė jį. smolensko pilies įgula atsilaikė beveik metus, kol atvyko naujasis 
valdovas Vladislovas Vaza su 15 tūkstantine karių armija. Jie atmušė Maskvos ka
riuomenę, ją apsupo ir maskviškiai pasidavė. Rusų kariai buvo nuginkluoti ir pa
leisti. Šią pergalę iliustruoja k. Giotkės rankai priskiriamas raižinys proginiame 
leidinyje (Vilnius, 1637), čia lietuvių ir rusų karių kovos baigtį iliustruoja viršu
tinė raižinio dalis: Lenkijos heraldinis erelis nugali dvigalvį Rusijos erelį. 

28 29

28. Giovanni Battista Fontana, 
Dominicus Custos. 

 Mikalojaus kristupas 
Radvila našlaitėlis.

 Vario raižinys iš kn.: 
 Jacob schrenckh, 
 Augustissimorum Imperato-

rum…, (insbrukas, 1601)

29. kristupo Manvydo 
 Dorohostaiskio „Hipika, 

arba knygos apie arklius“, 
frontispisas (krokuva, 
1643). kVB 
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30

30. Garsaus Lietuvos karo 
inžinieriaus kazimiero 
semenavičiaus knygos 
„Didysis artilerijos menas“ 
(amsterdamas, 1650) 
antraštinis lapas. VuB
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Politinės aplinkybės vertė tobulinti gynybines ir puolamąsias priemones, re
konstruoti pasenusias tvirtoves, statyti naujus gynybos objektus, racionaliau juos 
išdėstyti visoje teritorijoje. XVii a. pirmojoje pusėje perimtos Vakarų europos 
(ypač nyderlandų) fortifikacijos naujovės. Labai aktualūs tapo patikimi žemėla
piai (kartografija), karybos inžinerija ir kiti mokslo laimėjimai. XVii a. populia
rumo neprarado ir keletą kartų perleistas LDk didžiojo maršalo kristupo Manvy
do Dorohostaiskio (1562–1615) žirgų priežiūros vadovėlis „Hipika, arba knygos 
apie arklius“. keturių dalių knygoje aprašomos žirgų veislės, jų priežiūra, jodinė
jimo istorija, žirgų kamanojimas ir tam skirti įvairūs įtaisai. Pirmasis šios knygos 
variantas su dvidešimt keturiomis tomo Makovskio raižytomis graviūromis pa
sirodė krokuvoje 1603 m., vėliau buvo perleistas penkis kartus. 

Didelį įnašą į karybos mokslą padarė karybos, karo architektūros ir kartogra
fijos praktikai. Labai daug šioje srityje nuveikė Radvilų dvaras Biržų kunigaikš
tystėje. Be kartografijos pradininko M. k. Radvilos našlaitėlio inicijuoto LDk že
mėlapio laidos (1603 ir 1613), žemėlapius taip pat kūrė kartografas, artilerijos 
pulkininkas, karo inžinierius ir matematikas Juozapas narūnavičiusnaronskis 
(1610–1678). nuo 1644 m. jis dirbo Jonušo ir Boguslavo Radvilų architektu ir to
pografu. Jis topografavo didžiules teritorijas, daugelį miestų ir dvarų, sudarė Biržų 
žemėlapį, parašė trijų tomų matematikos vadovėlį „aritmetika, geometrija ir opti
ka“ (rankraštis, 1655–1659 m.), prižiūrėjo pradėtus atstatyti Biržų tvirtovės rūmus. 
Jonušo Radvilos globojamas kėdainiuose dirbo garsus karo inžinierius, matema
tikas ir medicinos daktaras adomas Freitagas (1608–1650). europoje jis išgarsėjo 
vokiečių kalba elzevyrų spaustuvėje išleistu veikalu Architectura militaris nova et 
aucta… („nauja ir išaugusi karo architektūra“, Leidenas, 1631). trijų dalių kny
goje nagrinėjami tvirtovių statybos būdai, pilių gynybos įtvirtinimai, aiškinama 
vietovių parinkimo svarba, veikalas iliustruotas 138 brėžiniais. XVii a. išverstas į 
prancūzų kalbą, veikalas sulaukė didelio populiarumo, buvo perleistas dar keletą 
kartų. 1633 m. a. Freitagas pirmą kartą atvyko į kėdainius, kaip didelę patirtį tu
rintis nyderlandų Respublikos samdomos kariuomenės inžinerijos dalinių kari
ninkas įsijungė į smolensko karinę kampaniją. Vėliau intensyviai dirbo kaip ar
chitektas pertvarkant Biržų tvirtovę į olandiško tipo modernų fortifikacinį statinį 
ir sykiu parengė visus Biržų miesto fortifikacijos planus. Gyvendamas kėdainiuo
se dėstė matematiką, o kasdienę duoną pelnė dirbdamas dvaro gydytoju.

Vilniuje dirbo garsus iš lietuvininkų kilęs, karaliaučiuje mokęsis, padaręs ke
letą atradimų artilerijos technikos srityje, iš valdovo Vladislovo Vazos karo inži
nieriaus titulą gavęs Friedrichas Getkantas (apie 1602–1660). Jis vadovavo naujų 
karinių objektų statyboms, atnaujino jau pasenusius, parengė Šiaurės Lenkijos ir 
Prūsijos karinių įtvirtinimų planų ir žemėlapių, Piliavos tvirtovės fortifikacinį pla
ną. sudarė gana tikslų 15 didelių tvirtovių ir įtvirtinimų rankraštinį karo žemėla
pių atlasą Topographia practica conscripta et recognita per Fr. Gedkant mechanicum 
(„Praktiškoji topografija, surašyta ir ištirta inžinieriaus Fr. Gedkanto“, 1638 m., 
dabar saugomas Švedijoje). Gresiant Rusijos įsiveržimui į Lietuvą, jis organizavo 
Vilniaus gynybinių objektų rekonstrukciją. 1648 m. sudarė du miesto gynybinės 31

31. Zigmanto Vazos laikų 
medalis smolensko 
paėmimo 1611 m. 

 birželio 13 d. proga. XiX a. 
iš kn.: Leonard Chodźka, 
La Pologne historique, 
litteraire, monumentale 

 et illustree…, Paris, 1843
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sienos ir priemiesčių, tarp jų – Lukiškių ir gretimų laukų, planus, taip pat paren
gė kauno, tauragės ir Virbalio miestų planus. Pasižymėjo per 1651 m. Beresteč
ko ir 1658 m. torūnės mūšius su švedais.

Žymiausias senosios Lietuvos inžinierius buvo kazimieras semenavičius (apie 
1600–1651). Jis tarnavo kariuomenės artilerijoje, dalyvavo ir pasižymėjo karuose, 
jo išsimokslinimu rūpinosi karalius Vladislovas Vaza, skyręs lėšų studijuoti Olan
dijoje. Didžiulio populiarumo sulaukė jo parašytas artilerijos vadovėlis Ars Mag-
nae artilleriae („Didysis artilerijos menas“), išleistas 1650 m. amsterdame. Vei
kale kalbama apie sprogstamąsias medžiagas ir jų panaudojimo galimybes, arse
nalų statybą, pirotechniką. naujomis idėjomis ypač išsiskyrė pirmosios knygos 
trečiasis skyrius. Jame aprašomos daugiapakopės raketos su trikampiais stabili
zatoriais, keliama raketinės artilerijos mintis. Vladislovo Vazos reformų metu bu
vo pereita prie racionalesnės olandiškos artilerijos pabūklų sistemos – kartaunos 
tipo pabūklų, lengvesnių ir efektyvesnių lauko mūšiuose. tai liudija jau visai ki
tokį požiūrį į karo meną ir inžinerijos pakilimą Lietuvoje. amžiaus mokslų nau
jovės veikė karybą, ypač kovojant su turkais ir Maskva, nes čia Lietuva atliko 
„krikščionybės priešmūrio“ vaidmenį. 

Lietuvių kovas gerai atspindi olandų dailininko abraomo Vestervelto rai ži
niai. apie dešimtį metų šis dailininkas dirbo LDk didžiojo etmono Jonu šo Radvi
los dvare, lydėjo jį 1648–1651 m. karo kampanijoje LDk pietuose, dokumen tavo 
Radvilos žygius. su to meto įvykiais susijęs darbų ciklas „kazokų ekspedicija“, 
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32. smolensko vaizdas. 
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kuriuose pavaizdavo karo žygių epizodus, kijevo ir jo apylinkių kraštovaizdžius. 
Pasiektų kovų, žygių ir pergalių šlovę liudija reprezentaciniai karių portretai su 
šarvais ir insignijomis. Reprezentacinis kario Mikalojaus kristupo Radvilos našlai
tėlio (1549–1616) paveikslas, išraižytas Dominicuso Custoso, kuriame jis vaizduo
jamas su savo tėvo Mikalojaus Radvilos Juodojo iškilmių šarvais, puošia garsų 
J. schrenckho veikalą Augustissimorum imperatorium… imagines (insbrukas, 1601). 
Šio didiko, jo tėvo ir dėdės ginklai ir šarvai, sukurti garsių to meto meistrų, buvo 
saugomi su kitais žymių europos karžygių šarvais ambraso pilyje netoli insbru
ko (dabar Vienos ginklų muziejuje). M. k. Radvilai našlaitėliui tapus Vilniaus 
vaivada tomas Makovskis sukūrė graviūrą, kuriai tekstą parašė kunigaikščio dva
riškiai ir globotiniai, nesvyžiaus kolegijos studentai broliai skorulskiai. Raižinyje 
M. k. Radvila šlovinamas už tikrojo tikėjimo rėmimą ir platinimą, krikščio nių 
bažnyčių palaikymą kitatikių žemėse. M. k. Radvila pirmasis iš LDk didikų ap
lankė išganytojo kapą ir sėkmingai grįžo, taip įrodydamas ne tik drąsą, ištvermę, 
bet ir tikro tikėjimo pasirinkimą. Pirmame M. k. Radvilos našlaitėlio knygos 
Hiero solymitana peregrinatio („kelionė į Jeruzalę“, Branevas, 1601) leidime po 
kunigaikščio portretu išspausdintu pasveikinimu šlovinamas Jeruzalės kryžius – 
naujoji riterio piligrimo insignija: „…Protėvių šlovę aukščiau iškels pamaldu mas 
tavasis/ Kristaus karys tu esi: kokia didi tai šlovė!/ Kristų ir kryžių nuo priešų ap-
gink, kaip riteriui dera, /Sielą ir darbus tavus kryžiaus ženklai težymės <…>“.
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33. konradas Giotkė. 1641 m. 
 panegirikos, skirtos pagerbti naująjį 

Lietuvos vaivadą Jonušą skuminą 
tiškevičių, iliustracijos fragmentas. 
Šarvuoto riterio figūra iliustruoja 

 XVii a. i pusės Lietuvos geopolitinę 
situaciją. kVB 

34. elzevyrų spaustuvės mažojo formato 
knygos, pristatančios Lietuvą, 
antraštinis lapas (Leidenas, 1627). 
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XVii a. antrojoje pusėje prasidėjo karų, maro ir kitų bėdų laikotarpis. karo 
srities laimėjimai, investicijos ir naujovių perėmimas nebuvo pakankamai išplė
toti ir įtvirtinti dėl Respublikos vidaus santvarkos problemų. Menka vykdomosios 
valdžios galia ir vis labiau įsisiūbuojanti „bajorų aukso laisvė“ žlugdė valstybę: 
nebu vo garantuotas jos saugumas, nes nenuspėjama tapo kariuomenės būklė. Ga
lima sakyti, kad karas LDk užklupo beveik nepasirengusią. 1654 m. į Lietuvą įsi
veržė rusų ir kazokų pajėgos, o 1655 m. – Švedijos kariuomenė. 1654–1655 m. 
Lietuva patyrė didžiulį smūgį, pirmą kartą buvo užimtas Vilnius ir šalį okupavo 
Rusijos ir Švedijos kariuomenės. Šis laikotarpis vadinamas tvanu, nes šešerius 
metus (iki 1661 m.) trukusi okupacija stipriai nuniokojo visą kraštą, padariniai 
buvo katastrofiški: šalis prarado maždaug pusę savo gyventojų. Lietuvos karas su 
Švedija baigėsi 1660 m. gegužės 3 d. sudaryta Olyvos taika, tačiau atsinaujino ka
ro veiksmai su Rusija. 1661 m. rusų įgula Vilniuje kapituliavo, o 1667 m. sausio 
30 d. tarp Lietuvos ir Rusijos sudarytos andrusovo paliaubos. iš Lietuvos pasi
traukė visos rusų pajėgos, tačiau Lietuva galutinai prarado smolenską, Rusijai ati
teko kairiakrantė ukraina su kijevu. Šios sąlygos išliko beveik šimtmetį, iki vals
tybės padalijimų. 

Lietuvos padėtis po karo buvo sunki, kraštą slėgė didžiulė valstybės skola ka
riuomenei, vėluojantys atlyginimai skatino burtis didikus į konfederacijas, kurios 
suskaldė LDk kariuomenę: politinė nesantaika kliudė kariauti, o kariniai sunku
mai dar labiau ją kurstė. 1673 m. įvyko Chotino mūšis, kur Lietuvos kariuomenė 
atlaikė turkų puolimą prie Dniestro – tai paskutinė LDk kariuomenės pergalė. 
1683 m. įvyko Vienos mūšio antroji apgultis. Jono sobieskio vadovaujama lenkų 
ir austrų kariuomenė nugalėjo turkus, išgelbėjo miestą ir galutinai sustabdė Oto
manų imperijos ekspansiją į europą. Šis mūšis dažnai vadinamas vienu reikšmin
giausių europos istorijoje, iš jo parsivežti karo trofėjai sudarė didžiulę rytų kraš
to ginklų kolekciją ir liudijo šlovingą pergalę europoje. Deja, LDk kariuomenė 
silpo. Per 1700–1721 m. Šiaurės karą Lenkija ir Lietuva virto Švedijos ir Rusijos 
kovų arena. nuniokotoje Lietuvoje 1708–1711 m. kilo badas ir maras, dar vadi
namas Didžiuoju maru, ir iš stipraus krikščionybės avanposto liko vieta, kur buvo 
suvedamos kaimynų sąskaitos. „nebylusis teismas“ (1717), diktuojamas Rusijos, 
nustatė reguliariosios kariuomenės dydį, kuris tokio dydžio šaliai reiškė katastro
fą: kariuomenę apėmė stagnacija. Bandymai reformuoti kariuomenę atgijo į sostą 
įžengus stanislovui augustui, 1765 m. buvo įsteigta patriotiškumo dvasią skiepi
janti Riterių mokykla Varšuvoje. Joje mokėsi vėliau išgarsėję karo vadai – tadas 
kosciuška, Jokūbas Jasinskis, kazimieras nestoras sapiega. naujoji karta, žlun
gant valstybei, rinkosi nelygią kovą: nors t. kosciuškos sukilimas ir pralaimė jo, 
ateinančioms kartoms jis buvo nesitaikstymo su brutalia agresija pavyzdys.

XViii a. Lietuva tapo kontrastų šalimi – marų niokojamoje, karo arena pa
verstoje ir nuolat besivaidijančių bajorų šalyje didikai statė puošniausias baroko 
bažnyčias, kuriose žmonės ieškojo širdies atgaivos ir išganymo. 
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naujaisiais amžiais suformuluota tezė ut pictura poesis vaizdui suteikė ypatingą 
reikšmę, prilygino jį tekstui. aristotelio nusakytas „matymas kaip pažinimo prie
monė“ rado išraišką potridentinėje retorikoje ir pasireiškė daugelyje baroko dai
lės sričių. Vienas iš svarbiausių baroko stiliaus žanrų, geriausiai išreiškęs idėjines 
ir menines epochos tendencijas, buvo emblema. atsiradusi iš literatūros, sujun
gusi poeziją (ars poetica) ir vaizduojamąjį meną (ars pictoria), suvienijusi pasaulio 
išmintį ir matomus jos pavidalus, sukūrė savitą atvaizdų ir prasmių gausią ikono
grafijos kalbą, plačiai vartotą visoje baroko dailėje. emblemos žanro pradininku 
laikomas italų humanistas, poetas ir teisininkas andrea alciatas, išleidęs medžio 
raižiniais iliustruotą epigramų rinkinį, pavadintą Emblematum liber (augsburgas, 
1531). kanoninę emblemą sudaro trys dalys: sentencinio pobūdžio sakinys (le
ma), grafinis atvaizdas ir epigraminis eilėraštis. emblemos lema buvo traktuoja
ma kaip atvaizdo ir teksto kompozicijos prasmės raktas; būtent tokiais prasminiais 
ryšiais susaistytos emblemos plito XVii–XViii a. dailėje: architektūroje ir jos in
terjero dekore, teatro scenoje ir teatralizuotų iškilmių, procesijų apipavidalinime, 
sakralinių ir pasaulietinių dirbinių dekore ir daug kur kitur.

1579 m. Vilniuje įsteigtame universitete jėzuitų ratio studiorum mokymo pro
grama stipriai prisidėjo prie emblemos žanro paplitimo. iki šiol Vilniaus universi
teto bibliotekoje saugomos rankraštinės mokinių kūrybos knygos su ranka piešto
mis emblemomis liudija šio žanro gyvybingumą ir plačias jo pritaikymo galimybes. 
Mokomojo proceso dalis buvo Vilniaus akademijoje veikiantis mokyklinis jėzuitų 
teatras. Mokinių vaidinimais prasidėdavo ir baigdavosi mokslo metai, jie papildy
davo įvairias miesto ir valstybės šventes. neretai visas spektaklis arba teatralizuo
tas renginys buvo traktuojamas kaip emblema: tai, kas vaizduojama, turėjo alego
rinę, simbolinę prasmę. Pirmieji emblemos struktūrą turintys leidiniai pasirodė 
XVi a. pabaigoje jėzuitų spaustuvėje ir buvo susiję su sveikinimais karaliui jo atvy
kimo į Vilnių proga. Baroko epochoje suklestėjusi proginė literatūra reiškėsi ne tik 
kaip specifinis literatūros žanras, bet ir kaip kultūros reiškinys, jungiantis į vieną 
vi sumą žodį, vaizdą, parašytą tekstą, deklamacijas, intermedijas, parateatrinius 
renginius. Baroko bruožai geriausiai buvo matomi jėzuitų teatre, poezijoje ir re
torikoje. akademinė ir kultūrinė jėzuitų veikla bene labiausiai paveikė Lietuvos 
XVi a. pabaigos ir XVii a. gyvenimą, literatūrą, kultūrą, mokslą, dailės žanrų ir 
stilių plėtotę. Per Vilniaus universitetą Lietuvoje plito lotynų kalbos vartojimas, 
nuolat buvo palaikomi moksliniai ir intelektualiniai ryšiai su Vakarų europa. 

Potridentinė retorika: ut pictura poesis

35. nežinomas XVii a. ii pusės 
dailininkas. Memento mori, 
fragmentas. čDM   ←

36. tikėjimo alegorija 
 iš Mikalojaus kristupo 
 Chaleckio knygos 
 Allegoriae…, 
 (Vilnius, 1618). VuB 
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tekstą ir vaizdą vienijantis emblemos žanras plačiai buvo plėtojamas knygų 
mene. europoje sparčiai imti spausdinti įvairūs emblemų ciklai, stipriai paveikę 
kitas kultūros sritis, ypač dailę. Didžiulę reikšmę dailės ikonografijos raidai turė
jo Cezarės Ripos Iconologia… (Roma, 1593): veikale pateiktos abstrakčias sąvokas 
atitinkančios alegorinės žmonių figūros. Ši knyga tapo plačiai naudojamų ale gori
jų šaltiniu, dailės įvaizdžių arsenalą ji papildė konkrečių sąvokų vaizdiniais. an
traštiniai knygų lapai buvo iliustruojami įvairių dorybių personifikacijomis ar 
kitomis alegorijomis, išplėtojančiomis spausdinamo teksto turinį ir puošiančio
mis visą leidinį. 

Dailininkai ir poetai savo kūryboje naudojo žinomą Horalopo nilijiečio V a. 
po kristaus aleksandrijoje parašytą ir XVi a. išleistą egiptietiškus hieroglifus aiški
nančią knygą Hieroglyphica (1505, išversta į lotynų kalbą 1517). Ši ir vėliau jos 
pagrindu su gausiais komentarais ir iliustracijomis išleista Joanno Pierio Valeria
no Hierogliphica… (Bazelis, 1556) atvėrė galimybę dekoravimo tikslais praktiškai 
pa nau doti egiptietiškus hieroglifus, jie plačiai imti taikyti dailės ikonografijoje. 
Hieroglifinės kilmės simboliai buvo panaudoti jėzuitų spaustuvėje išleistame Vil
niaus akademijos filosofijos kurso klausytojo Jeronimo Bildziukevičiaus šv. ka
zimie rui skirtame emblemų rinkinyje Divi tutelaris patrii Casimiri… (Vilnius, 
1610). nes vyžiaus Radvilų dvaro raižytojas tomas Makovskis išraižė 24 vario rai
žinio em b lemines graviūras, kuriomis šlovino naujojo Lietuvos globėjo Šv. kazi
miero dorybes. 

Lietuvos baroko literatūrai būdingas stiprus kūrinių emocionalumas, poeti
niam vaizdui sukurti buvo pasitelkiamos įvairios asociacijos, mitologinės aliuzi
jos, vaizdas nusakomas metaforiškai, kuriami minties, žodžio ir vaizdo paradok
sai. Ryškiausio LDk baroko dainiaus „sarmatų Horacijumi“ vadinamo Motiejaus 
kazimiero sarbievijaus (1595–1640) kūryboje įžvelgiama daug sąsajų su emblemos 
žanru. Joje gausu įvaizdžių, semiamų iš baroko emblemikos arsenalo, o anti kiniai, 
bibliniai motyvai, alegorijos, herbiniai ženklai interpretuojami emblemiškai. Vil
niaus universiteto profesorius, dėstydamas retoriką, pateikė aštraus barokinio sti
liaus apibūdinimą: tai kalba, jungianti darną ir nedarną, aliuzija į posakį concors 
discordia vel discors concordia („taiki nesantaika arba netaiki santaika“). Šiuo pa
radoksu siekiama skatinti proto išradingumą, nustebinti neįprastu, netikėtu pa
sakymu, sukelti klausytojo nuostabą ir susižavėjimą. Lotyniškai rašantis XVii a. 
poetas buvo popiežiaus urbono Viii vainikuotas poeto laurais, savo eilėraščius 
išleido kelne (1625), Vilniuje (1628), antverpene (1630,1632 ir 1634) ir kitur, 
vien per XVii–XViii a. pasirodė apie 60 jo poezijos leidimų. kornelijaus Galle 
pagal Peterio Pauliaus Rubenso piešinį išraižytame M. k. sarbievijaus knygos Lyri-
corum libri IV… (amsterdamas, 1632) frontispise vaizduojamos dvi antikinės, lau
rų vainikais galvas pasipuošusios vyro ir moters figūros, atsigręžusios į popiežiaus 
Barberini giminės herbą; ši iliustracija demonstruoja tarptautinį jo pripažinimą. 

ne vienas brandus poetinis kūrinys buvo sukurtas apie atskirų didikų karo 
žygį ar kitus nuopelnus ir papildytas grafine vaizdų medžiaga. Šiuo aspektu iš
siskiria ankstyvas M. k. sarbievijaus kūrinys Sacra lithothesis… (Vilnius, 1621), 37

37. Gervės emblema,  
simbolizuojanti naujojo 
Vilniaus vyskupo 

 Benedikto Vainos budrumą. 
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raižiniais iliustruoto emble
mų rinkinio stanislovo 

 ir Jono kiškų panegirikoje 
In auspicatum…, 

 (Vilnius, 1600). VuB
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skirtas LDk didžiajam etmonui Jonui karoliui Chodkevičiui ir parašytas siekiant 
įamžinti kražių bažnyčios kertinio akmens šventinimo iškilmes. knyga iliustruo
jama medžio raižiniais, šlovinančiais fundatoriaus dorybes: pamaldumą, dosnu
mą, teisingumą, ir tvirtybę.

emblema kaip regima „metafora“ pakluso retorikos mokslo taisyklėms. Jėzui
tų retorikai siūlė į savo pamokslus įtraukti istoriją arba pavyzdį, emblemą, hiero
glifinę figūrą, pasakėčią ar parabolę, nes vienas didžiausių įžangos privalumų  – 
turėti kažką netikėtą ir stebinantį, kas patinka klausytojui ir maloniai skatina 
trokšti kalbos tęsinio. Pamokslas užėmė svarbią vietą XVii a. pirmosios pusės me
ninėje LDk kultūroje, pasižymėjo įtaigumu, retoriškumu ir nepaprastu vaizdin
gumu. išlikę garsių Vilniaus pamokslininkų – pirmojo jėzuitų akademijos rekto
riaus Petro skargos (1536–1612), dominikono Fabijono Birkovskio (1566–1636) 
tekstai tapo pavyzdiniais pamokslais ir barokinės minties šaltiniais, jie darė įtaką 
kitiems literatūros ir dailės žanrams.

stipriai klestėjo panegirikos žanras. itin daug proginių kūrinių parašė Vilniaus 
universiteto dėstytojai ir studentai. tekstai buvo parašyti kokia nors ypatinga pro
ga, susijusia su konkretaus žmogaus asmeniniu gyvenimu, politiniais, religiniais 
ar visuomeniniais krašto įvykiais. Proginę literatūrą pamėgo garsūs didikai, jie 
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dažniausiai būdavo tų leidinių dedikatai. Jiems išleisti kūriniai būdavo puošnesni, 
dažniausiai iliustruoti vario graviūromis, šlovinančiomis tos giminės regalijas: 
portretus, herbus, valdžios simbolius, giminės genealoginius medžius. Daugiausia 
tokio tipo puošnių giminės šlovę ir kilmę iliustruojančių triumfo graviūrų sukū
rė žymus Vilniaus spaustuvėms dirbęs graveris konradas Giotkė (Vilniuje dirbo 
1636–1652). Jo sukurtos knygų grafikos puošmenos yra frontispisai ar priešan
traštinio lapo iliustracijos: tai Radvilų, sapiegų, tiškevičių, kiškų, Chodkevičių ir 
kitų garsių LDk giminių triumfo iliustracijos, „kolektyviniai portretai“, kuriuose 
plėtojama giminę ir jos insignijas vaizduojanti ikonografija. Portretiniai didikų 
giminės atvaizdai su įrašais komponuojami į įvairios formos genealoginius me
džius, puošiami herbais, gausiomis karo reikmenų panoplijomis, įvairiomis ale
gorinėmis figūromis su įrašais, nurodančiais vaizduojamą asmenį ar raižinio idė
ją. Pagrindinės gyvenimo vertybės ir tėvynės meilė išreikšta trakų vaivados Petro 
Paco mirties panegirikoje Decora Lilieti… (Vilnius, 1642). k. Giotkės iliustraci
ja sukomponuota iš dviejų dalių: apatinės – sodo, metafora šeimos, iš kurios kilo 
Pacų giminė ir iš kurios „išėjo“ (venit) pats šlovinamasis asmuo (vaizduojamas iš 
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39. Šv. Juozapo emblema 
 su lema iš kražių studentų 

rankraštinės knygos. VuB 

40. Laivo, simbolizuojančio 
bažnyčią, emblema. 
Mikalojaus kristupo 
Radvilos našlaitėlio 
piligriminės kelionės 

 į Jeruzalę iliustracija 
(antverpenas, 1614). MaB
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41

41. konradas Giotkė. trakų vaivados 
Petro Paco laidotuvių pamokslo 
iliustracija. iš kn.: Jonas Šlenskis, 
Decora Lilieti…, (Vilnius, 1642). 
Graviūroje vaizduojamas Pacų gi
minę ir kilmę simbolizuojantis sodas, 

 iš kurio išėjo šlovinamasis asmuo, 
 ir amfiteatras – tėvynė, kur jam teko 

svarbus vaidmuo valstybės valdyme. 
Petras Pacas beria pinigus ir sako: 
„Šiuos ir anuos [pinigus] Dievui 

 ir tėvynei aukoju“, tai simbolizuoja 
 jo dosnumą ir sėkmingą karjerą. VuB
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nugaros, stovintis ties išėjmu iš sodo), ir viršutinės dalies – tėvynės arenos, į ku
rią jis atėjo ir savo tarnyste užsitikrino garbę ir šlovę (vaizduojamas stovintis cen
tre, žarstantis pinigus). Šie panegiriniai kūriniai su vario raižiniais yra puikūs LDk 
didikų ikonografijos ir jų „gyvenimo“ pažinimo šaltiniai. k. Giotkė raižiniais pa
puošė ir karaliaus vestuvėms skirtus proginius leidinius. Vienas jų Mikalojaus 
kiškos parašyta Triumphale solium… panegirika (Vilnius, 1637), joje penkiomis 
puslapio dydžio vario graviūromis šlovinama Vladislovo Vazos ir Cecilijos Rena
tos jungtuvių sėkmė, kita karaliaus sąjunga buvo pažymėta kazimiero kojalavi
čiausVijūko panegiriniu veikalu Polonia Pacifica… (Vilnius, 1646), praturtintu 
puošnia karūnos, inkrustuotos herbais, iliustracija. 

savitos hagiografinės ikonografijos yra Vilniaus akademijos dėstytojo, jėzuito 
andriejaus Mlodzianovskio kūrinys Supettiae militares… (Vilnius, 1675). enci
klo pedinio pobūdžio rinkinyje pateikiami su LDk susijusių kankinių, palaimin
tųjų ir šventųjų asmenų aprašymai ir grafiniai portretiniai jų atvaizdai. Matomas 
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siekis šiuo leidiniu sudaryti savo krašto istoriją ir kultūrą atspindinčių ikonogra
finių vaizdų „galeriją“. Jėzuitai taip pat daug prisidėjo prie unitų – platino vienin
gos Bažnyčios idėją. Garsus ir reikšmingas to laikotarpio veikalas Icones symboli-
cae… (Vilnius, 1675) yra sudarytas iš 40 originalių, unitų kankinio Juozapato kun
cevičiaus gyvenimą ir mirtį iliustruojančių emblemų. Mariologinė tema savitai 
plėtojama jėzuitų profesoriaus Jono Drevso knygelėje Methodus peregrinatio  nis… 
(Vilnius, 1684). Joje siūloma kiek neįprasta piligriminės kelionės forma: visus 
metus kiekvieną mėnesį mintimis aplankyti vieną autoriaus pasiūlytą LDk stebuk
lais garsėjantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą. knyga papildoma grafiniais pa
veikslų atvaizdais.

LDk didikai, gavę išsilavinimą Vilniaus ar užsienio universitetuose, fundavo 
baž nyčias ir įvairiais būdais demonstravo savo pamaldumą: jie patys keliavo ir ra
šė tekstus, šlovinančius Dievą. Mikalojaus kristupo Radvilos našlaitėlio pi ligrimi
nės kelionės į Jeruzalę aprašymas Hierosolymitana peregrinatio… (Branevas, 1601) 
buvo garsiausia to laiko knyga, iliustruota ir išversta į keletą kalbų. naugar duko 
vaivada, LDk kardininkas Mikalojus kristupas Chaleckis, studijavęs Vilniaus ir už
sienio universitetuose, išleido iliustruotą tikėjimo tiesų apmąstymų rinkinį Alle-
goriae… (Vilnius, 1618). knygoje medžio raižinių iliustracijomis perteikiamos 
Dievo pažinimo alegorijos, iliustruojančios jo erudiciją, sumanumą, gebėjimą val
dyti barokinį žodį. savo karštą pamaldumą Švč. Mergelei Marijai jis pademons
travo kitoje savo emblemų knygoje Binarius Chalecianus… (Vilnius, 1642), ap
dainavo ir šlovino joje žinomą Marijos simbolį – leliją. Pamaldumą Švč. Mergelei 
Marijai iliustruoja ir kitas garsus LDk didikas daugelio bažnyčių fundatorius di
dysis maršalas aleksandras Hilarijus Palubinskis (1626–1679), kurio iniciatyva 
buvo išleista didelės apimties gausiai aleksandro tarasevičiaus vario graviūromis 
iliustruota knyga Rosarium et officium… (Vilnius, 1678). Vertingos kalendorinės 
kasdieninių darbų iliustracijos, šventųjų atvaizdai. 

45

42. Petro skargos portretas

43. aleksandras tarasevičius. 
Žemaičių bajoraičio 
teodoro Bilevičiaus 
Vilniaus akademijoje gintų 
filosofijos tezių iliustracija 
(Vilnius, 1685). VuB

44. Šv. kazimiero koplyčios 
skliautų fragmentas 

45. nežinomas XVii a. ii pusės 
dailininkas. Memento mori. 
čDM
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XVii–XViii a. išryškėjo dar viena savitos ikonografijos kryptis, susijusi su 
Vilniaus universitetu, tai privalomi leidiniai – vadinamosios tezės, už kurias buvo 
teikiamas mokslo laipsnis. tezės buvo leidžiamos knygos pavidalo su sudėtingos 
ikonografijos iliustracijomis: jos atspindėjo ginamų tezių turinį, patį autorių ir to 
leidinio rėmėją. Vilniaus akademijos absolvento, Žemaitijos bajoro teodoro Bi
levičiaus, išgarsėjusio „kelionės vokiečių, čekų ir italų žeme dienoraščiu“ (1677), 
gintos tezės Triplex philosophia rationalis, naturalis et moralis… (Vilnius, 1675) 
iliustruotos Vilniaus raižytojo a. tarasevičiaus. Vario graviūroje pavaizduoti trys 
planai: pirmame trys alegorijos su atributais – logika, filosofija ir fizika, antrame 
plane vaizduojamas nuolankiai šv. Jonui krikštytojui dėkojantis ir jam knygą pa
duodantis pats ginamųjų tezių rengėjas, dar toliau tolumoje matoma medžioklės 
scena ir miesto panorama. Buvo populiaru ginamas tezes spausti viename dide
liame išplėtotos ikonografijos lapo lakšte, kuris buvo kaip kvietimas, plakatas ir gi
namojo mokslo laipsnio dokumentas.

XVii–XViii a. europoje stipriai daugėjant knygų spausdinimo centrų, kū rėsi 
ir graverių raižytojų dirbtuvės. imti kurti atskiri didžiuliai Biblijos iliustracijų gra
fikos ciklai (remiamasi Šventojo Rašto citatomis), tobulinama atskirų temų iko
nografija: dažniausiai raižomi kraštovaizdžiai, šventųjų atvaizdų serijos, dorybių, 

46 47
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žmogaus temperamento ir jo amžiaus ciklų personifikacijos, metų laikų, planetų 
ir kt. iliustracijos. tokie „specializuoti“ grafikos ciklai inspiravo vietos daili ninkus, 
jais dažnai naudodavosi vykdydami patikėtus užsakymus. Minėtieji a. ta rasevičiaus 
12 mėnesių kalendoriniai raižiniai kaip tik ir buvo sukurti remiantis antonio 
tempestos pieštais ir egidijaus sadelerio ii (1570–1629) išraižytais 12 mėnesių 
grafikos lakštų ciklu. iki mūsų dienų puikiai išlikęs Vilniaus Šv. teresės bažnyčios 
sienų dekoras (1763–1667) buvo sukurtas remiantis europoje garsaus graverio 
arnoldo van Westerhouto raižinių ciklu Vita Effigiata della Serafica Virgine S. 
Teresa di Gesu. Šiame cikle, sudarytame iš daugiau kaip 60 raižinių, pasakojama 
šventosios biografija rėmėsi Vilniaus basų jų karmelitų bažnyčią dekoravęs Vil
niaus tapytojas Motiejus Matas sluščianskis (? – po 1769). 

Lietuvoje daugiausia buvo kuriami grafiniai šventųjų atvaizdai ir stebuklais 
garsėjančių paveikslų kopijos ar grafiniai jų paveikslėliai. svarbią vietą LDk 
kultūr o je užėmė giminės portretų galerijos. Garsiausias tokio tipo pavyzdys yra 
XViii a. pasirodęs Radvilų giminės portretinių atvaizdų albumas Icones familiae 
ducalis Radivilianae, jį sudaro didelio formato nesvyžiaus dvaro raižytojo Hiršo 
Leibovičiaus išraižyti 165 portretai su įrašais raižinio apačioje. 

Baroko ikonografija plito ir kitose dailės srityse: emblemos, įvairios alegorinės 
figūros ir herbai puošė antkapinius XVii–XViii a. paminklus, plačiai taikyta progi
nėje architektūroje, didinguose laidotuvių statiniuose castrum doloris. ikonografi
jos vientisumas ir įvairovė geriausiai suvokiama atskiruose barokiniuose bažnyčių 
interjeruose ar vienuolijų ansambliuose. Šv. kazimiero koplyčia – Lietuvos globė
jo amžinojo poilsio vieta, Pažaislio kamaldulių bažnyčios ir vienuolyno ansamblio 
dekoras ar Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios interjeras – tai puikūs sudėtin
gos, įvairiais dailės žanrais perteiktos ir profesionaliai įkūnytos XVii a. Lietuvos 
„vizualaus“ baroko ikonografinės programos pavyzdžiai. ištisi emblemų ciklai 
puošė XViii a. bažnyčių interjerus, juose plačiai naudojama kiekvieno vienuoly
no ordino ikonografija, atskleidžianti savitus maldingumo aspektus ir naują ka
talikų bažnyčios reformos inspiruotą vaizdų iškalbingumą. Daugelį XViii a. pir
mosios pusės tokios ikonografijos polichromijos projektų įgyvendino jėzuitai: jų 
didieji vienuolynų ansambliai Vilniuje, kaune, kražiuose, Gardine, Minske, Po
locke, Mogiliave garsėjo gausiai tapyba ir skulptūromis išpuoštais bažnyčių, ko
legijų, noviciatų ir procesų namų interjerais. Jėzuitų principas imant pavyzdžius 
iš Šventojo Rašto jungti žodį ir vaizdą matomas ir pagrindiniuose Vilniaus jėzu
itų ansambliuose. siekiant ugdyti vienuolių dorybes ir skatinti kasdienį pamaldu
mą, jėzuitų noviciato koridoriai XVii a. pradžioje buvo dekoruoti atvaizdais ir 
įrašais iš Šventojo Rašto (gnomomis). Šv. Jono bažnyčios sienų ir skliautų tapybo
je vaizduojamos šv. Jono krikštytojo gyvenimo scenos, šoninėse navose – šv. Jo
no evangelisto gyvenimas ir apoteozė (1760–1761), akademijos kiemo namų sie
nos dekoruotos žymių žmonių portretais, o Šv. stanislovo kostkos koplyčia – šio 
šventojo gyvenimo scenomis (1760). Visa tai nuolat „žavėjo nustebintą akį, o šir
dį kaitino dar karštesniam pamaldumui“.

46. aleksandras tarasevičius. Minsko 
vėliavininko kazimiero kristupo 
klokockio portretas iš laidotuvių 
panegirikos Nalęcz…, (sluckas, 1685). 
Graviūroje vaizduojami mirties 
simboliai, pirmame plane – 

 raita giltinė medžioja elnią – 
 laiko alegoriją. VnB 

47. konrado Giotkės išraižyta karališkų 
vestuvių panegirikos Triumphale 
solium…, (Vilnius, 1636) „Religijos 
triumfo“ iliustracija. čia personifikuo
tai vaizduojamas karalius Vladislovas 
Vaza, dangaus sferą nešantis atlantas, 
ir karalienė Cecilija Renata, 

 šv. Barbora, klaidatikių globėja. VuB 
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Lietuva poetiškai ir retoriškai vadinama Marijos žeme. Šis įvaizdis – vertybinė de
klaracija, nurodanti šalies katalikiškumą, įvardijanti tradiciją ir skirta jai palaikyti. 
tačiau kitose katalikiškose europos (ir ne europos) šalyse Marijos garbinimo tra
dicijos taip pat yra labai stiprios, o daugelyje ir gerokai senesnės. Vakarų euro po
je, ką jau kalbėti apie italiją, daug katalikų ypač gerbiamų ir stebuklais garsių Jė
zaus Motinos Marijos atvaizdų paveldėta iš viduramžių, o dalis jų yra dar senes ni. 
tokių Švč. Mergelės Marijos atvaizdų yra piligrimystės centruose, siejamuose net 
su naujojo testamento ir ankstyvosios krikščionybės įvykiais arba asmenimis. 

nuo Lietuvos krikšto XiV a. pabaigoje iki reformacijos išplitimo XVi a. antro
joje pusėje mūsų krašte Vakarų krikščionybė buvo tik diegiama, tad krikščioniško
sios kultūros intensyvumu Lietuva negalėjo prilygti kristaus tikėjimo senbuvėms. 
apie šį laikotarpį sprendžiama iš rašytinių šaltinių, architektūros ir sakralinės dai
lės paveldo. ankstyvojo Lietuvos krikščionybės laikotarpio religinės kultūros vaiz
das tebėra fragmentiškas, nors pastaraisiais dešimtmečiais jį vis papildo nauji iš
aiškinami XiV–XVi a. meno objektai. Švč. Mergelės Marijos kultą šiuo laikotarpiu 
ryškiausiai reprezentuoja LDk teritorijoje išlikusios gotikinės ir renesansinės Mari
jos su kūdikiu skulptūros, ant medžio plokščių arba ir kitų medžiagų tapyti to pa
ties pavadinimo paveikslai, žinomi ir bizantinės tapybos pavyzdžiai. Šventosios 
šeimos, Švč. Mergelės Gimimo, trijų karalių, šv. Onos ir dar kitų siužetų kūriniai, 
sieninės tapybos kompozicijos rodo, kad mariologinė tema dailė je išgyveno tam 
tikrą raidą ir patyrė kelių meno centrų įtaką. senuosius Švč. Mergelės atvaizdus, 
kaip ir kitus kūrinius, naikino laikas, reformacijos banga, karai, gaisrai, be to, iki 
pat XVi a. pabaigos parapijų ir bažnyčių tinklas Lietuvoje tebebuvo retas, tad Ma
rijos atvaizdų, kaip ir kitų bažnytinės dailės kūrinių, apskritai nebuvo labai daug. 
XVii–XViii a. dokumentai ir autoriai retai mini XV–XVi a. Dievo Motinos at
vaizdus ir juos paprastai vadina labai senais. 

tridento susirinkimo (1545–1563) nutarimai ir dvasia lėmė, kad kartu su 
ka ta likų bažnyčios reforma buvo atnaujinta ir sustiprėjo Švč. Mergelės Marijos 
gar bi nimo tradicija, skatindama ir Marijos paveikslo dailėje raidą. Lietuvoje tai 
buvo ypač ryšku. nuo katalikų bažnyčios kovos su reformacija ir jos pačios re
formos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios XVi–XVii a. sandūroje religinė kultūra 
ir menas, palyginti su ankstesniais amžiais, kito ir sklido kur kas greičiau. Mariolo
gi nis paveldas ir jo tyrimai rodo, kad Dievo Motinos kulto ir atvaizdo dailėje rai
da XVii–XViii a. buvo vienas iš sparčiausių, intensyviausių, spalvingiausių ir 

karūna Valdovei Dangaus ir tėvynės globėjai

49

48. trakų Švč. Mergelės Marijos 
 paveikslas, vienas seniausių, 
 dar Vytauto laikus menančių, 

stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje. 
Vilniaus vyskupo konstantino 
Bžostovskio pastangomis 1718 m. 
vainikuotas popiežiaus karūna. 

 tai pirmasis Lietuvoje taip 
 pagerbtas atvaizdas   ←

49. emblema „aukštybės globoja 
žmones“ iš kn.: Sacra lithothesis…, 
(Vilnius, 1621). Medžio raižinyje 
įamžinta, kaip Jonas karolis Chodke
vičius pasižada laimingai sugrįžęs iš 
karo pastatydinti kražiuose bažnyčią
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veiksmingiausių Lietuvos katalikų bažnyčios plėtros veiksnių ir požymių. ka ta
likų bažnyčios, jos dailės, o dar labiau – Marijos paveikslo raidą XVii a. Lie tuvoje 
gali ma palyginti su visą slėnį (kraštą) užliejančiomis potvynio bangomis, kurioms 
ruošiamos pratakos ir šalinamos kliūtys. Procesas tęsėsi ir XViii a. Buvo atstatomos 
sunaikintos ar nykstančios šventovės, statomos naujos, tad tankėjo bažnyčių ir kop
lyčių tinklas, o bažnyčiose daugėjo Švč. Mergelę vaizduojančių dailės kūrinių.

 XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. kiekvienoje šventovėje, išskyrus pačias 
kuk liau sias, tokių atvaizdų buvo nuo kelių iki keliolikos ir net kelių dešimčių. 
Švč. Mer  gelės paveikslai ir skulptūros puošė altorius, procesijų reikmenis, įvairias 
bažnyčios vidaus ir išorės vietas, šventorių ir jo statinius. Marija komponuota sie
nų tapybos scenose, jos figūra dažna liturginių indų ir rūbų dekore. Potridentinė 
katalikų bažnyčios pamaldumo Marijai sklaida lėmė Marijos paveikslo ikonogra
finius poky čius. Lietuvos bažnyčiose išplito nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės, 
taip pat Rožinio Švč. Mergelės, Švč. Mergelės Škaplierinės, Švč. Mergelės sopu
lingosios atvaizdai, dažniausiai paveikslai, kurių atsiradimą lėmė vienuolijų, reli
ginių broli jų plėtra ir asmeniško žmonių maldingumo stiprėjimas. Mariologinę 
temą papildė įsitvirtinę ir naujų atmainų sulaukę Jėzaus Įsikūnijimo (trijų kara
lių), Šv. Šeimos, šv. Onos siužetų kūriniai. Potridentinę ikonografiją diegė į Lie
tuvą dirbti atvykstan tys italijos, Vidurio europos ir kitų kraštų dailininkai, LDk 
seniai veikiančių arba naujų įsikūrusių vienuolijų nariai, išsilavinę ir pasaulio ma
tę Bažnyčios vadovai ir šventovių fundatoriai. Labai svarbus pavyzdys buvo ny
derlandų, italijos ir kitų šalių grafika: pavieniai lakštai, jų ciklai, liturginių ir kitų 
knygų iliustracijos.

 iš vietos tradicijų ir „importuojamo“ naujojo meno sąveikos atsirado savitų 
LDk Marijos paveikslo bruožų. Vietos meistrai kūrė Marijos atvaizdus, kuriuose 
Vakarų europos potridentinės dailės bruožai derėjo su perimtaisiais iš senesnių, 
neretai ikonų kūrimo tradicijų, kurias tarsi tęsė LDk bažnyčiose išlikusios ar at
sivežtos ikonos.

LDk ypač pamėgti Švč. Mergelės su kūdikiu paveikslai, kuriuos galima skirs
tyti į daugelį ikonografinių atmainų, tačiau jiems visiems daugiau ar mažiau bū
dingos iš bizantinės tradicijos paveldėtos kompozicinės ir ikonografinės schemos, 
nesumoderninta Marijos apranga, paaugusio vaiko amžiaus Jėzaus atvaizdas. to
kių atvaizdų sklaidą lėmė ne vien vietos tradicijos, bet ir naujoji potridentinė Baž
nyčios politika. Ji skatino kopijuoti garsiausius Dievo Motinos atvaizdus ir tokiu 
būdu inicijavo stebuklingų paveikslų gerbimo ir piligrimystės praktiką.

Gali būti, kad ankstyviausia ypatinga tridento dvasią atitinkanti pamaldumo 
Švč. Mergelei ir pagarbos Jos atvaizdams forma buvo Lietuvos maldininkų, daž
niausiai kilmingųjų, piligrimystė į kitų šalių (italijos, Vokietijos, Lenkijos) Mari
jos sanktuariumus. Piligriminės kelionės paplito XVi amžiuje. Piligrimystė skati no 
Švč. Mergelės paveikslo mene raidą ir teikė impulsą maldininkus traukiančias 
vie tas kurti Lietuvoje. ypatinga pagarba šventiems atvaizdams, šventų išganytojo 
ir Jo Motinos pagerbimo vietų (kalvarijų, kristaus laiptų, Loreto namelių) steigi
mas ir šventųjų relikvijų kultas – visi šie reiškiniai susiję ir su Marijos garbinimo 
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50. Šiluvos Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas, 
primenantis 1608 m. 
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kultūra. nors didesnioji dalis specialiai formuojamų piligrimystės centrų tiesio
giai nebuvo skirti Švč. Mergelei Marijai, tačiau paprastai buvo rūpinamasi juose 
turėti, tinkamai gerbti ir propaguoti vienokiu ar kitokiu aspektu išskirtinį Jos at
vaizdą. Beveik visuose tokiuose centruose, pavyzdžiui, Žemaičių kalvarijoje, lan
kytasi ir dėl maloningų Dievo Motinos paveikslų. Šie stebuklais garsėjantys at
vaizdai kū rė ir platesnio garso, ir lokalines arba progines piligrimystės vietas. 
Pamokyti, pavyzdį rodyti, jaudinti ir sukrėsti turintys šventi paveikslai religinėje 
literatūroje, pa moksluose ir maldingumo praktikoje gretinti su šventųjų relikvi
jomis. XViii a. viduryje Lietuvos dominikonų autorius tomo Šymakas teigė, kad 
Švč. Mergelė Marija bažnyčias „puošia įvairiomis relikvijomis ir savo bei sūnaus 
stebuklingais paveikslais“. altoriuose greta Švč. Mergelės paveikslų išstatytos šven
tųjų relikvijos primindavo išganytojo Motiną Danguje garbinančius šventuosius – 
amžinai gyvų Jėzaus kristaus sekėjų būrius.

Viena iš potridentiniu laikotarpiu paplitusių Marijos kulto formų yra įžadinis 
malonių prašymas, kreipiantis į Švč. Mergelę per kurį nors konkretų jos atvaizdą. 
sulaukus malonės tokiam paveikslui dovanotos puošmenos (rūbai, karūnos, papuo
šalai, devocionalijos, kitos brangenybės), specialūs ženklai (brangiųjų metalų ir 
ki tų medžiagų plokštelės, medalionai ir kita), be to, aukoti ir atvaizdus apipavi
dalinantys objektai (altoriai, lempos, užuolaidos), net naujos koplyčios ir bažny
čios. LDk ir visoje katalikų bažnyčioje tokios pat įžadų aukos teiktos ir prie Jė
zaus kristaus atvaizdų, tačiau dažnai tai daryta rečiau negu prie Švč. Mergelės 
Marijos paveikslų. 

stebuklingų paveikslų kultas, aukų Marijos atvaizdams teikimas ir malonėmis 
garsių paveikslų kopijavimas Lietuvoje buvo labai intensyvus, todėl laikytinas 
raiškia mūsų šalies baroko kultūros ypatybe. 

Panašios arba tokios pačios mariologinės tradicijos būdingos ir Lenkijai. tai 
lėmė bendra abiejų kraštų istorija. Lietuvos krikštas – lemtingas vienijimosi su 
Lenkija pradžios įvykis. XVi a. viduryje abi šalys sudarė vieną abiejų tautų Res
publiką ir susisaistė dar glaudesniais politiniais, kultūriniais, administraciniais 
ryšiais. nuo XVii a. pradžios jose plito beveik tos pačios Mariją garbinančios vie
nuolijos, brolijos, tos pačios ikonografijos Dievo Motinos atvaizdai. Lenkijos ka
ralystėje ir LDk stiprėjo Švč. Mergelės, kaip ypatingos Lenkijos karalystės ir Lie
tuvos Didžiosios kunigaikštystės globėjos ir visų jungtinės valstybės tikinčiųjų 
užtarėjos įvaizdis, susiformavęs XVii a. pirmojoje pusėje. Jį įtvirtino karo metu, 
1656 m., karaliaus Jono kazimiero Vazos Lvovo katedroje prie Marijos paveikslo 
atliktas valstybės paaukojimo Dievo Motinai aktas; juo buvo prašoma pagalbos ir 
Švč. Mergelė skelbiama šalies karaliene. sena tradicija, Bažnyčios ir valstybės 
valdovų dėmesys lėmė, kad abiejų tautų Respublikos globėjos įvaizdis susietas 
su čenstakavos Švč. Mergelės paveikslu. Dangiškosios globos kraštui (arba vie
nuolijai, nelaisvėn patekusiems) poreikis buvo įkūnijamas Marijos tikinčiųjų 
Globėjos (abiejų tautų Respublikos, jėzuitų, belaisvių…) paveikslais. ir kituose 
karūnuotos, kartais skeptrą laikančios Dievo Motinos paveiksluose matyta ir Dan
gaus, ir krašto valdovė. 
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Vilniaus basųjų karmelitų. 
Vienas žinomiausių 

 Marijos atvaizdų Lietuvoje
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istorinio kelio vingių, kultūros ir etninių tradicijų skirtumai, lokaliniai Švč. Mer
ge lės kulto židiniai formavo savitus LDk barokinio mariologinio paveldo bruožus. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje malonėmis paprastai garsėjo tapyti Dievo Moti nos paveiks
lai, jų buvo ryškiai daugiau nei skulptūros kūrinių. iš karaliaučiaus atvežta goti
kinė atveriama seinų dominikonų bažnyčios figūra arba gerokai vėles nė barokinė 
Vilniaus pranciškonų Baltosios Ponios statula – išimtys iš taisyklės. 

Lenkijoje XVii–XViii a. išgarsėjo ir naujai sukurti Švč. Mergelės atvaizdai, ir 
seni viduramžių arba Renesanso laikotarpio Marijos paveikslai arba statulos. Lietu
voje beveik visi stebuklais garsėjantys Marijos atvaizdai datuojami potridentiniu 
laikotarpiu. kulto objektais tapo ir kai kurie senesni, pagal užrašytas legendines 
istorijas paprastai dar „pasendinti“, nors iš tikrųjų dažniausiai XVii a. atnaujinti 
ir perkurti paveikslai. iš tokių negausių, tačiau ypatingo pagerbimo sulaukusių 
Marijos atvaizdų galima paminėti su Vytautu Didžiuoju siejamą trakų Švč. Mer
gelės paveikslą arba Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios Dievo Motinos paveikslą, įam
žinusį sapiegų ir bernardinų pamaldumą Marijai. 

abiejose šalyse garsėjo ir vietoje sukurti, ir iš svetur atvežti Švč. Mergelės pa
veikslai, gana dažnai – italijoje, ispanijoje, austrijoje ir kitur esančių malonėmis 
garsių atvaizdų kopijos. stebuklingų paveikslų kopijos labai gerbtos, tačiau laikui 
bėgant jų galios saitas su pirmavaizdžiais tarsi nunykdavo ir susidarydavo vis nau
jos Marijos kulto vietos su sava pamaldumo tradicija. tad garsiųjų atvaizdų ko
pijos tapdavo naujų kopijų (arba kartočių) provaizdžiais. 

tokių kopijų tarp kūrinių mariologine tema LDk buvo daug daugiau nei Len
kijoje. Būdinga, kad Lenkijoje ir LDk beveik vienodai intensyviai plito ir garsėjo 
čenstakavos Švč. Mergelės paveikslo kopijos, jų nuo XVii a. vidurio buvo dau
giau nei bet kurio kito paveikslo kartočių. 

stebuklingus LDk Marijos paveikslus Lenkijoje gausiau kopijuoti imta gero
kai vėliau – XiX amžiuje. LDk ypač gerbiamų vietinių Marijos paveikslų (trakų, 
Budslavo, kodenio, Bialyničių, aušros Vartų Marijos ir kitų) kopijos paplito 
XVii–XViii a. kartu su visuotinai arba labai plačiai garsių Dievo Motinos atvaiz
dų (Švč. Mergelės Marijos snieginės, Loreto, karmelio, Pasavo) kartotėmis. Šių 
mažųjų ikonografinių tipų sklaidos tempai ir mastai nebuvo vienodi, tačiau visi 
jie formavo tam tikrus bendro menamo Švč. Mergelės Marijos paveikslo plačiau
sia prasme bruožus.

Lietuvoje nuo XVii a. pradžios paplitusi Marijos atvaizdų karūnavimo, puo
šimo rūbais ir brangenybėmis tradicija potridentiniu laikotarpiu tapo didelio ka
talikų pamaldumo išraiška ir turi tipologinių atitikmenų kitose katalikiškose ša
lyse. Įvairiose pasaulio šalyse tikinčiųjų malones liudijančių dovanų medžiagos, 
formos ir šių puošmenų derinimo su Marijos atvaizdu būdai buvo nevienodi. 

Pietų europos šalyse stebuklingus, procesijose nešamus ir kitus labai gerbia
mus šventus atvaizdus katalikai siautė iš audinių siūtais drabužiais, dekoruotais 
metalo siūlų ir brangakmenių ornamentais. taip dažniausiai buvo puošiamos 
statu los, rečiau paveikslai. Šią tradiciją perėmė Lotynų amerikos, iš dalies – Vi
durio europos katalikai. kartais tokiais rūbais dabinti Lenkijos ir LDk Marijos 
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bažnyčios Švč. Mergelės Marijos 

 su kūdikiu paveikslas. Globojamas 
Leono sapiegos funduotų Vilniaus 
bernardinių ėmė garsėti stebuklais. 
1750 m. LDk kanclerio Jono Frydri
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atvaizdai, pavyzdžiui, čenstakavos Švč. Mergelės paveikslas ir kai kurios jo kopi
jos, Loreto Madonos skulptūros kopijos.

Lenkijoje ir LDk, čia gal net labiau, buvo labai populiaru paveikslus puošti 
ornamentuotos metalo skardos aptaisais, dengiančiais vaizduojamo asmens (as
menų) atributus, rūbus, kartais ir foną. Žvilgančios auksakalių darbo puošmenos 
ardo tapinio vienovę, pakeičia ir perkuria paveikslą, tad joms skirta perteikti ži
nią, svarbesnę už paveikslo vaizdo išsaugojimą. Švytintys paveikslai iš tolo traukė 
akį, teikė bažnyčioms barokui būdingo prabangumo. Dar svarbiau, kad jų puoš
menos buvo tarsi nežemiškos šviesos ir šlovės atspindžiai. aptaisai, nimbai ir ka
rūnos buvo dedami ant įvairių katalikų bažnyčių paveikslų, tačiau daugiausia jų 
buvo aukojama Marijos atvaizdams. 

kaip ir kodėl susiformavo toks paveikslui dovanojamas priedų komplektas, 
tebediskutuojama. seniausi jo elementai yra votai ir karūnos, o iki XVii a. vidu
rio metalo aptaisais pradėti dengti ir kiti atributai, drabužiai ar net fonas. tokį 
paprotį tikriausiai lėmė keletas veiksnių. susipynė senos tradicijos ir naujos tenden
cijos: katalikų bažnyčioje palaikomas paprotys už dangiškas malones atsidėkoti 
materialiais ženklais, Pietų ir Vidurio europoje puoselėjama tradicija prabangių 
audinių drabužiais puošti gerbiamas statulas, XVii a. Lietuvoje ir Lenkijoje pa
plitusi mada bažnyčias ypač gausiai dekoruoti sidabru ir auksu. Garbę ir galią 
reiškiantys taurieji metalai vaizdavo Marijos šlovę ir simbolizavo anapusybės gro
žį. Įtaką darė ir ikonų puošybos tradicijos. LDk veikė stačiatikių ir sentikių švento
vės, po 1596 m. Brastos unijos susikūrusi Rytų apeigų katalikų bažnyčia derino 
Vakarų ir Rytų krikščionybės kultūras, reformos metu ne vienas žymus katalikų 
bažnyčios fundatorius LDk buvo konvertitas, išaugęs cerkvių ir ikonų apsuptyje. 

aptaisai buvo kuriami naudojant auksuotą arba neauksuotą sidabrą, ypatin
gais atvejais – auksą, kartais – pigesnius sidabruotus ir auksuotus metalus, medžio 
arba popieriaus masės reljefus, brangakmenius, jų pakaitalus. Paveikslams buvo 
dovanojami perlų, koralų, stiklo, metalo karoliai, grandinėlės ir kitokie papuoša
lai. Prie Marijos paveikslų patirtoms malonėms įamžinti buvo kuriamos specia
lios plokštelės – vadinamieji votai, dažniausiai auksakalių meno pavyzdžiai. Visos 
šios aukos kabintos ne tik greta paveikslų, bet ir ant jų. kad tai kenkia atvaizdo 
materijai, regis, net nepastebėta, nusvėrė barokinė religinio jausmo ir meninės 
iliuzijos jėga: kūrinyje vaizduojamas asmuo buvo puošiamas tarsi gyvas žmogus, 
aukos buvo lyg jo ordinai ir medaliai, iš kurių skaičiaus buvo sprendžiama apie 
atvaizdui teikiamą garbę ir per jį gaunamos dangiškos pagalbos mastą. 

Įžadų ir padėkos aukos buvo svarus liudijimas, lėmęs oficialų konkretaus at
vaizdo reikšmės ir ypatingos Švč. Mergelės Marijos kulto vietos patvirtinimą. ka
ta l i kų bažnyčioje nuo 1636 m. popiežiaus leidimu pradėta nauja tradicija – karūnuo
ti Dievo Motinos paveikslus. Lietuvoje ir Lenkijoje ji pradėta 1717 m. čensta kavos 
Marijos ir 1718 m. trakų Marijos paveikslų karūnavimo iškilmėmis. nekarūnuotų 
popiežinėmis karūnomis Marijos paveikslų (pavyzdžiui, Merkinės ir Vilniaus Lu kiš
 kių) gerbimą ir prie jų patiriamą malonių galią turėjo patvirtinti vyskupijos įga lio 
tos komisijos tyrimo specialūs aktai. Dažnai, kai atvaizdas būdavo karūnuojamas, 
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ant jo jau būdavo senesnės insignijos, tad nauja karūna būdavo jau antra arba net 
kelinta. tuomet paveikslą, pavyzdžiui, Šiluvos bažnyčioje, puošdavo dvigubi val
dovų vainikai, o kartais senesnieji, kaip nutiko trakuose, nukeliaudavo į lobyną. 
Valdovės insignijas ir rūbus LDk katalikai skyrė ne keliems garbingiausiems Die
vo Motinos atvaizdams, bet daugumai jų. Metalinėmis karūnomis Lietuvoje XVii–
XViii a. papuošti ir tie Marijos paveikslai, kuriuose Švč. Mergelė nutapyta su ka
rūna, ir tie, kuriuose ji buvo be karūnos, kartais net trijų karalių arba Pietos sce
nos. Dangaus karalienė ir valstybės globėja paprastai buvo gerbiama tuomečio 
valstybės valdovo vainiko formos karūna, šios insignijos pavidalas dar būdavo 
nusižiūrėtas nuo atvaizdų pirmavaizdžių. Marijos karalienės įvaizdis buvo per
imtas ir išplėtotas liaudies meno.

tokių paveikslų reikalingumas buvo grindžiamas ne tik Bažnyčios tradicija, 
autoritetu ir Šventųjų tėvų mokslu, bet ir tuo, kad pats Dangus patvirtina jų nau
dą, nes prie paveikslų patiriami stebuklai. Šiuo požiūriu senieji išpuoštieji LDk 
Švč. Mergelės atvaizdai yra ne tik tikėjimo ženklai, žmonių vilčių paminklai, bet 
ir tarsi materializuoti Dievo Motinos pavidalai, mistiniai stebuklų indai. 

Daugelis senųjų LDk Marijos paveikslų yra vertingi meno kūriniai. Menka 
dalis jų pateko į muziejus, o dauguma (bent dabartinėje Lietuvoje) – išsaugoti 
bažnyčiose. Šie Švč. Mergelės atvaizdai – savo funkciją ir misiją tebeatliekantis 
sakralinio meno lobynas. kartu jie svarbūs kaip Lietuvą reprezentuojantys, nacio
nalinę savivoką ir tradicijų tęstinumą ugdantys kultūros paveldo objektai, praei
ties pažinimo ir estetinio išgyvenimo šaltiniai. 
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Religinių sąjūdžių paskatinta, reformacijos kovų ir vidinių prieštaravimų nualin
ta Bažnyčia XVi a. viduryje ryžosi vidinei reformai, siekdama aiškiau suformu
luoti, patikslinti ir įtvirtinti katalikišką doktriną. tridento mieste, italijoje, 1545–
1563 m. su pertraukomis posėdžiavęs Visuotinis Bažnyčios susirinkimas paskelbė 
nutarimus, be kita ko, iškėlusius eucharistijos reikšmę, įteisinusius Švč. Mergelės 
Marijos ir šventųjų, atvaizdų ir relikvijų gerbimą, pabrėžusius atgailos ir kitų sa
kramentų svarbą kiekvieno tikinčiojo gyvenime. tuo laiku pradėta ir liturgijos 
reforma, skatinusi jos modernizavimą ir suvienodinimą visoje europoje. Bažny
čia tapo centralizuota ir vieninga, tokia pat vieninga turėjo tapti ir liturgija, per
tvarkoma pagal Romos liturgijos pavyzdį. Visoje katalikų bažnyčioje tapo priva
lomos Romoje parengtos liturginės knygos (Missale Romanum, 1570; Pontificale 
Romanum, 1595–1596; Rituale Romanum, 1614). Jose buvo rubrikos, kuriose nuo
dugniai buvo aprašyta Mišių eiga ir sąlygos, kuriomis jos gali būti celebruojamos. 
tačiau ne viskas buvo surašyta oficialiuose normatyviniuose dokumentuose. Re
formą puoselėję aukštieji Bažnyčios hierarchai – popiežius Pijus V (1566–1572), 
Milano arkivyskupas Carlo Borromeo (1564–1584) ir kiti – remdamiesi tradicija 
patys formavo ir diegė liturginės praktikos pagrindus, teikė rekomendacijas dėl 
bažnyčių įrangos ir puošybos, kūrinių ikonografijos, liturginių reikmenų formos, 
medžiagos ar spalvos, o jais vėliau sekė vyskupai visoje europoje. Pokyčiai religi
nėje srityje skatino ieškoti ir naujos meninės formos, galinčios išreikšti atsinauji
nusios tikinčiųjų bendrijos dvasingumą ir kurti tinkamas sąlygas liturginėms ap
eigoms. Ši forma turėjo išaugti iš senųjų tradicijų, bet kartu išreikšti naujus reli
ginius ir estetinius idealus ir įkūnyti reformuotos katalikų bažnyčios triumfą. nors 
XVi a. pabaigoje–XVii a. pradžioje daugelyje europos šalių dar vyravo manieriz
mas, nuo XVii a. vis plačiau besiskleidžiantis barokas tapo menine katalikų baž
nyčios reformos išraiška, būtent jo užmojis, prabanga, vizualiniai efektai, o kartu 
ir griežtos ikonografinės taisyklės ilgainiui įkūnijo katalikų bažnyčios gyvybingu
mą, jėgą ir vienybę. 

Pokyčiai lokalinėse bažnyčiose priklausė nuo vietos sąlygų, todėl vyko neto
lygiai ir ne vienu metu. susirinkimo idėjos Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę pa
siekė XVi a. pabaigoje, o apčiuopiami rezultatai tapo akivaizdesni XVii a. naujų 
idėjų nešėjais Lietuvoje tapo jėzuitai, jų veiklą svariai parėmė reformų dvasia per
siėmę vyskupai (Vilniaus vyskupai Jurgis Radvila (vyskupavo 1579–1591), Benedik
tas Vaina (1600–1615), eustachijus Valavičius (1616–1630), Žemaičių vys kupai 

Menas ir liturgija: bažnytinė tekstilė ir metalo dirbiniai
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Merkelis Giedraitis (1576–1609), Jurgis tiškevičius (1633–1649) ir kt.). Be kitų Baž
nyčios pertvarkų, tuo laiku ypač daug dėmesio skirta taisyti per reformaciją nu
silpusią sielovados struktūrą, intensyvinti sakramentinį gyvenimą. Viena po ki tos 
atkurtos sunykusios parapijos, steigtos naujos parapinės ar filinės bažnyčios, sta
tytos koplyčios. Vienur šventovės buvo statomos ir įrengiamos gana kuk liai, pa gal 
vietos tradiciją, kitur užsimota daugiau europiniu lygiu, tačiau bet kuriuo atveju 
buvo rekomenduojama laikytis tam tikrų sunormintą liturgiją, sakramentų teiki
mą ir naujas pamaldumo formas atitinkančių reikalavimų (nustatyta Švč. Merge
lės Marijos ir nukryžiuotojo atvaizdo, tabernakulio, klausyklos, krikštyklos vieta 
bažnyčioje ir pan.), atkreiptas dėmesys į reprezentatyvumą ir materialinę bažny
čių būklę. Jose turėjo būti visi liturginiams ritualams reikalingi įrangos elementai 
ir reikmenys. Parapijas vizituojantys vyskupai ar dekanai stebėjo, kad reikalavimų 
būtų laikomasi. statant ir puošiant bažnyčias ar koplyčias nusipelnė ne tik dvasi
ninkai, bet ir katalikybei prielankūs didikai, bajorai ir pasiturintys miestiečiai. 
auka ar dovana bažnyčiai to meto pasiturinčioje visuomenėje, juo labiau tarp didi
kų, buvo natūrali luomą atitinkanti pareiga ir akivaizdus religinės savimonės ženk
las. aukotojų pastangomis Lietuvos bažnyčiose gausėjo puikių auksakalystės ir 
teks tilės kūrinių. Fundatorių herbai dažnai puošė bažnyčias, juos galima ir šian
dien matyti ant liturginių indų ir rūbų. Vilniaus katedros lobyne saugoma XVii a. 
brangakmeniais puošta taurė su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pakanc lerio 
kazimiero Leono sapiegos herbu, emaliu dabinta monstrancija su tuo metu Vil
niaus vyskupo pareigas ėjusio Jurgio tiškevičiaus herbinėmis figūro mis, subtilaus 
darbo XViii a. arnotas su Žemaičių vyskupo sufragano aleksandro Gorainio he
raldiniu ženklu. ant kai kurių indų išliko įrašai, iš kurių galima nustatyti gerada
rio asmenybę, dirbinio sukūrimo datą ir dovanojimo intenciją. Lietuvos dailės 
muziejuje saugoma subačiaus bažnyčiai priklausiusi monstrancija su įrašu lenkų 
ir lotynų kalbomis: „1664 Viešpaties metais birželio 1 dieną aš, and rius Mykolas 
Gradovskis, mirus mano žmonai emercianai Peliskai, [šią monstranciją] paauko
jau ukmergės pavieto subačiaus bažnyčiai.“ 

Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje laikytasi visai Bažnyčiai skelbtos reko
mendacijos naudoti iš tauriųjų metalų gamintus liturginius indus, o sukurtus iš 
pi gesnių medžiagų paauksuoti tam tikrose, su eucharistine duona ar vynu susi
lie čiančiose vietose: monstrancijos – rezervakulį, kieliko ir komuninės – taurę ar 
bent jos vidų. taigi liturginius indus gamino auksakalystės amato meistrai. Verti
nant Lie tuvoje išlikusius baroko laikotarpio sakralinės auksakalystės dirbinius, 
pastebi mas gana įvairus amatininkų meistriškumo lygis. Liturginių apeigų uni
ver salumą, intensyvius kultūrinius ir ekonominius ryšius su Vakarų europa at
skleidžia iš didžiųjų meno centrų atvežti kūriniai – Florencijos meistro sukurtas 
stikli nis šv. Marijos Magdalenos de Pazzi relikvijorius, prašmatnūs augsburgo 
auk sakalystės mokyklos indai. europinio lygio amato mokyklą taip pat demons
truoja geriausių Vilniaus, kitų valstybės miestų (Gdansko, Liublino) auksakalių 
kū riniai. Primityvesnė baroko formų interpretacija atsiskleidžia smulkesnių, peri
ferijos amatininkų darbuose. Ši įvairovė liudija ne tik amato sklaidą, dirbtuvių 
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Vilniaus katedros lobynas
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daugėjimą ir naujų centrų formavimąsi, bet ir tai, kad baroko epochoje daugėjo 
sakralinės auksakalystės užsakovų ir vartotojų. Didžiausia dalis XVii a. pradžioje 
sukurtų liturginių indų pasižymi manierizmo epochai būdinga kompozicija ir 
puošyba, tačiau maždaug nuo antrosios pusės ankstesnį stilių vis labiau užgožia 
vešlios, kontrastingos ir ekspresyvios, iki pat XViii a. pabaigos nuolat kintančios 
ir atsinaujinančios baroko formos. 

svarbiausio katalikų bažnyčios liturginio indo – kieliko – forma iš esmės pa
kito viduramžiais ir pereinamuoju iš gotikos į Renesansą laikotarpiu. ankstyvojo 
baroko epochoje šis indas labai nedaug nutolo nuo Milano vyskupo C. Borromeo 
dar 1577 m. rekomenduotos tvirtos ir funkcionalios renesansinės kompozicijos – 
indą sudarė apskrita arba daugiakampė pėda, kojelė su aptakių formų dekoraty
viu nodusu ir lengvai išriestu krašteliu taurelė su kraitele. Šiek tiek keitėsi proporci
jos ir puošyba: indai tapo išlakesni, vingresnio silueto, daugelis anksčiau naudotų 
dekoro motyvų, pavyzdžiui, sparnuotos angelų galvutės ar gėlių ir vaisių puokš
tės, kiti stilizuoti augaliniai motyvai ar voliutos įgavo tam tikras savitas formas, o 
vienu metu jas keitė kriauklių ir kremzliniai motyvai. Prabangesni barokiniai in
dai būdavo dekoruoti įvairiomis evangelinėmis scenomis arba šventųjų asmenų 
atvaizdais. toji dekoro ikonografija išreiškė dirbinio užsakiusios vienuolijos ar 
parapijos pamaldumą, o kartais tiesiog primindavo jį dovanojusį asmenį. Vilniaus 
katedros lobyne išsaugota augsburgo meistrų sukurta taurė, kurios pėdoje yra 
įkomponuotos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo ir trijų karalių pasvei kinimo 
scenos, o noduse pavaizduotas indo fundatoriaus kanauninko Martyno Šulco patro
nas šv. Martynas. XVii a. paskutiniame ketvirtyje, brandžiojo baroko laikotarpiu, 
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minėtąsias angelų galvutes mėgta derinti su Dievo meilę simbolizuojančiais gėl
ių žiedais (buv. Merkinės dominikonų vienuolyno kielikas). Vėlyvojo baroko lai
kotarpiu taurių proporcijos tapo smulkesnės ir grakštesnės, ypač keitėsi orna
mentinis dekoras: XViii a. pradžioje mėgtą sausąjį akantą ii ketvirtyje išstūmė 
trumpam įsivyravęs regentinis juostų ornamentas, nuo amžiaus vidurio visoje 
auksakalystėje jį nustelbė rokailinių puošybos motyvų arsenalas. 

Reformos laikais Bažnyčia skatino tikinčiuosius ne tik dalyvauti Mišiose, bet 
ir intensyvinti sakramentinį gyvenimą. Jau XVi a. su tam tikromis išlygomis no
riai praktikuotus santuokos, krikšto sakramentus XVii a. pirmojoje pusėje papil
dė reguliari išpažinties praktika ir komunijos priėmimas. Įsigalėjus tradicijai bent 
per Velykas ir atlaidus priimti komuniją, jos metu naudojami indai, visų pirma – 
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komuninė, tapo reikšmingu bažnytinių iškilmių liturgijos reikmeniu. komuninių 
formų ir puošybos pokyčiai kai kuriais aspektais sutapo su kielikų dekoro kaita. 
tik brandžiojo baroko laikotarpiu jos tapo stambesnės, o nuo XViii a. ypač pa
plito dangišką sferą simbolizuojančios rutulio formos komuninių taurės. Jas daž
nai puošė ne tik liturgijos reikalavimu tradiciškai tvirtinami kryželiai, bet ir brangų 
indo turinį vainikuojančios karūnos.

katalikybės atsinaujinimo epochoje ypač suklestėjo eucharistinis maldingu
mas. Švč. sakramentui reiškiamą pagarbą akcentavo tabernakulio iškėlimas į di
dįjį altorių (yra žinoma, kad jau XVii a. pradžioje Žemaičių vyskupijoje šio reika
lavimo laikytasi). Jėzuitai Lietuvoje įvedė paprotį rengti iškilmingą Švč. sakramen to 
40 valandų adoraciją, o jų organizuojamos Dievo kūno šventės procesijos tapo 
pačiomis iškilmingiausiomis bažnytinėmis eisenomis Vilniuje. Į monstranciją įdė
tas Švč. sakramentas tokiose iškilmėse buvo semantinis ir vizualinis procesijos 
centras, o monstrancija tapo įspūdingiausiu ir ikonografijos požiūriu sudėtingiau
siu liturginiu indu. nuo XVii a. europoje, taip pat ir Lietuvoje, labiausiai paplito 
monstrancijos su rezervakulį supančia spindulių glorija. naujojo testamento švie
są, Prisikėlimą, taip pat ir katalikybės triumfą vaizduojanti soliarinė simbolika 
buvo paplitusi visoje baroko dailėje, monstrancijų kompozicijose ji buvo traktuo
jama labai įvairiai. spindulinį vainiką dažnai papuošdavo ir išganytojo auką sim
bolizuojantys eucharistinių augalų – kviečių ar vynmedžio – motyvai. neretame 
inde aplinkui spinduliuojantį centrą būdavo išdėstyti dar ir Dievo kūną adoruo
jantys, Jėzaus kančios įrankius tarsi pergalės ženklus laikantys angelai. Greta jų 
kartais rikiuodavosi ir šventieji kankiniai, o jeigu kūrinys būdavo skirtas kuriai 
nors vienuolijai – šventųjų vienuolių figūros. kontrreformacijos fone su nauju 
įkarščiu katalikų garbinama Švč. Mergelė Marija monstrancijų dekoro struktūroje 
paprastai užimdavo itin garbingą vietą, pavyzdžiui, ant kojelės užkelta jos figūrė
lė laikydavo spinduliuojančią indo viršūnę arba spindulinius vainikus apjuosian
čias vynmedžio šakeles, kaip kad vyskupo Jurgio tiškevičiaus dovanotoje Vilniaus 
katedros monstrancijoje. tipiniu ankstyvosios „barokinės retorikos“ pavyzdžiu 
galėtume laikyti puikaus darbo Vilniaus meistrui stanislovui Michnovskiui priski
riamą subačiaus bažnyčios indą. Vėlyvojo baroko fantaziją ir neribotas amato gali
mybes atskleidžia vingrių augalinių motyvų pynėmis ir keliasluoksniais spin d ulių 
vainikais puošti, Švč. trejybės ir kristaus kančios simbolikos elementais nu sagstyti, 
aukso ir sidabro kontrastais, brangakmenių mirgėjimu stebinantys augs burgo 
meistrų darbai. Baroko meno universalumą, jo kalbos plitimą ir suprantamumą 
visose katalikiškose šalyse puikiai iliustruoja XViii a. pabaigoje Lietuvoje kūrusio 
Christianuso stapelerio monstrancijos, pasižyminčios savita vokiškos auksakalystės 
mokyklos interpretacija. 

katalikų bažnyčios reforma įteisino ir šventųjų relikvijų gerbimo kultą. Lie
tuvoje būta relikvijų, Vilniaus katedroje saugotas gausus jų rinkinys, tačiau dau
gelyje parapijų šventųjų palaikų trūko, taigi ir jų gerbimo tradicijos buvo kuklios. 
1602 m. į altoriaus garbę buvo pakeltas karalaitis kazimieras, jo relikvijos su de
rama pagarba 1636 m. perkeltos į specialiai statytą, sidabru išpuoštą katedros 

65

65. Monstrancija, auksakalys 
stanislovas Michnovskis. 
Lietuva. Įrašas mons
trancijos pėdoje nurodo, 
kad andrius Mykolas 
Gradovskis 1664 m. 

 šią monstranciją dovanojo 
ukmergės pavieto 

 subačiaus bažnyčiai

66. Manipulas. Lietuva, 
Vilnius(?). XVii a. ii pusė

67. arnotas. Lietuva. 
 XViii a. i pusė



237

66 67



238

koplyčią, ilgainiui jų dalys pradėtos dalyti ir kitoms bažnyčioms. XVii a. pirmo
joje pusėje vyskupijų vizitatoriai reikalavo, kad relikvijų būtų kiekvienuose Dievo 
namuose. iniciatyvių vyskupų (eustachijaus Valavičiaus, Jurgio tiškevičiaus) ir 
jėzuitų vienuolių (Mikalojaus Lancicijaus) pastangomis XVii a. Lietuvą pasiekė 
daugelio šventųjų relikvijos ir ištisi katakombų šventųjų kūnų rinkiniai. Relikvi
jos buvo dedamos į relikvijorius (tauriaisiais metalais puoštas dėžutes, bokštų pa
vidalo indus ir hermas), su iškilmingomis procesijomis gabenamos į skirtąsias 
bažnyčias, o ten išstatomos viešai garbinti. Relikvijorių formos buvo labai įvai
rios – nuo kryžiaus formos pacifikalų, monstrancijas primenančių, šventojo gal
vos ar kitos kūno dalies pavidalo relikvijorių iki dėžučių ir įstiklintų sarkofagų. 
Relikvijų „kelionės“ tuo laiku europoje buvo įprastas reiškinys, turėjęs ne tik re
liginę, bet ir politinę reikšmę, mat tokiu būdu buvo įtvirtinami ryšiai tarp miestų 
ar įtakingų giminių. LDk magnatai Pacai, deklaravę giminystę su italijos didikais 
Pazzi, XVii a. Lietuvoje platino šv. Marijos Magdalenos de Pazzi (1566–1607) 
kultą. abipusėmis pastangomis buvo apsikeista šventųjų palaikų dalimis. Į Flo
renciją iškeliavo ir ten Šv. Lauryno bazilikoje italų auksakalio Maksimilijono sol
danio Bencio pagamintame, lelijomis puoštame stikliniame relikvijoriuje atgulė 
kara laičio šv. kazimiero relikvija, o Lietuvą pasiekė šv. Marijos Magdalenos de 
Pazzi kūno dalelės, sudėtos, kaip manoma, į to paties meistro išmoningai sukur
tą, emaliu ir deimantais dabintą relikvijorių. 
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krikščioniška paramentika (lot. paratus – apranga) Vakarų europoje susifor
mavo jau viduramžiais, tačiau tridento susirinkimas pakeitė ir liturginių rūbų 
vilkėjimo taisykles. Jos reglamentuotos 1570 m. Romos mišiole, popiežiaus siks
to V 1589 m. konstitucijoje, o ypač detaliai nusakytos 1624 m. išleistame po piežiaus 
urbono Viii edikte. Liturgine apranga visuomet siekta išskirti dvasininką iš kitų 
tikinčiųjų. tam pasitarnavo ne tik iš antikinės tradicijos perimtos, viduram žiais 
nusistovėjusios, kintančią pasaulietinę madą ignoravusios liturginių rūbų formos. 
iškilmėms skirta dvasininkų apranga – arnotai, kapos, stulos, manipulai – papras
tai buvo siūdinama iš bangių audinių – aksomo, altembaso, brokato, damasto, – 
siuvinėjamų šilku, auksu ir sidabru, puošiamų pinikais ir galionais. katalikų baž
nyčios reformos metais šia prabanga siekta atsiriboti ir nuo santūrumą demons
travusių reformatų dvasininkų. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje XVii a. (kaip 
ir Renesanso epochoje) labai mėgti raudoni, vadinamojo „karmazino“ atspalvio 
drabužiai ir auksu ir sidabru augaliniais motyvais ištisai siuvinėti prabangūs ap
darai. ankstyvojo baroko rūbams būdingas ne tik silueto, bet ir dekoro kompo
zicijos monumentalumas, didelio raporto ornamentai, sodrių, intensyvių spalvų 
sąskambiai. Ornamentikoje vyravo jau Renesanso laikais pamėgti, tik kiek kitaip 
komponuoti augaliniai motyvai. XViii a. lig tol ypač brangintus itališkus audinius 
nukonkuravo importuotieji iš Prancūzijos, jų paklausumą lėmė garsiųjų Liono 
audyklų meistriškumas. tuo laikotarpiu naudoti įvairiaspalviai šilkiniai audiniai, 
siuvant rūbą dažnai buvo komponuojamos skirtingų spalvų, skirtingų raštų (daž
niausiai augalų motyvais) margintos medžiagos. tebebuvo populiari ir siuvinėji
mo technika, rokoko laikotarpiu pasižymėjusi ypatingu subtilumu ir elegancija.

XVii–XViii a. Lietuvoje ne tik įsitvirtino tridento susirinkime inicijuotos re
liginės tradicijos, iškilmingos liturginės apeigos ar suklestėjo baroko dailė. Šiuo 
laikotarpiu Lietuva išgyveno itin dramatiškus istorinius įvykius. Lietuvą niokoję 
karai ir kitos negandos galbūt akivaizdžiai nepaveikė liturginių indų ar rūbų for
mos, medžiagų parinkimo ar jų dekoravimo, tačiau šie visuomenės gyvenimo su
krėtimai paliko ryškų pėdsaką bažnytiniame gyvenime, išblaškė miestų amatinin
kų bendruomenę. tuo laiku ne tik buvo sugriautos, išplėštos bažnyčios, pagrobti 
neįtikėtini kiekiai jose sukauptų brangių auksakalystės, tekstilės, vaizduojamojo 
meno kūrinių, bet ir žuvo karuose, mirė nuo bado ar ligų daugybė žmonių, tarp 
jų – užsakymus teikusių dvasininkų ir juos vykdžiusių amatininkų. Daugelį ama
tininkų Rusijos kariuomenė XVii a. viduryje kaip karo grobį prievarta išsigabeno 
į Maskvą. Šie praradimai neabejotinai sekino kūrybines galias ir tradicijos tęsti
numo galimybes, naikino sakralinio meno lobyną. Lietuvos liturginių indų ir teks
tilės rinkiniams nebuvo palankūs ir vėlesnieji amžiai. tačiau net ir nedaug išliku
sių baroko epochos kūrinių liudija apie prarastą religinio patoso ir jausmingumo, 
iliuzijų ir grožio pasaulį, apie prabangą, didžiulius LDk magnatų turtus ir kata
likų bažnyčios jėgą, apie tikinčiųjų pamaldumą ir kūrybines visuomenės galias, 
apie Lietuvoje dirbusių amatininkų gabumus ir jų ryšius su garsiausiais europos 
meno centrais. 69



240

Pasaulietinės
ir sakralinės
erdvės: tarp 
prabangos 
ir askezės

8



241

Didikų rezidencijos
sakrali šventovių erdvė

Vienuolijos ir jų pastatai

Baroko įkvėpta medinė architektūra:
dvarų sodybos ir bažnyčios 

R asa But ViL aitė

aLeksanDR a 
aLeksanDR aVičiūtė

aLeksanDR a 
aLeksanDR aVičiūtė

DaLė PuODŽiukienė



242



243

Didikų rezidencijos 

nuo XV a. Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje pradėjo formuotis valstybės 
oligarchų branduolys iš keliolikos valdovo proteguojamų giminių. iš jų Lietuvos 
kultūrinėje atmintyje stipriausiai įsirėžė Radvilų, Goštautų, sapiegų, Chodkevičių, 
Pacų, tiškevičių, sanguškų, čartoriskių pavardės. Be jų istorija žino daugiau gi
minių, įėjusių į valstybės elitą (kiškos, Hlebavičiai, alšėniškiai, Gedgaudai, Manvy
dai, Dorohostaiskiai, astikai, Olelkaičiai, kęsgailos ir kt.), tačiau kai kurios anks
ti išmirė ar vėliau prarado svarbą LDk valdyme, jų pavardės primirštos, neišliko 
jų statyti dvarai. aukštas pareigas einantys valdovo patarėjai prie savo kilminių 
dvarų jungė valdovų dovanojamus, pačių superkamus, per vedybas įgyjamus ūkius 
ir formavo stambias latifundijas. Dažnai šeimos žemės nebuvo vientisos – valdos 
buvo išsibarsčiusios po visą valstybės teritoriją. Daug LDk didikų dvarų telkėsi 
ne etninės Lietuvos teritorijoje: Radvilų, sapiegų, kiškų, Chodkevičių – gudiško
se žemėse, Dorohostaiskių, čartoriskių – net Voluinėje. 

istoriškai svarbiose ar dėl patogios komunikacijos pasirinktose vietose for
mavosi stambios, dydžiu ir reprezentaciniu pobūdžiu išsiskiriančios dvarų sody
bos – rezidencijos. XV–XVi a. tai buvo pilys su dažniausiai mediniais savininko 
rūmais aptvaro viduje. nuo XVi a. vidurio statant naujas ar perstatant senąsias 
rezidencines pilis, pradėta diegti moderni bastioninė sistema (uždari kiemai, ap
juosti gynybinių sienų su bastionais kampuose, sustiprinti žemės pylimais ir gyny
biniais grioviais), medinius rūmus keitė mūriniai. Bene žinomiausi šio laikotarpio 
pavyzdžiai – Radvilų pilys Biržuose, nesvyžiuje ir Olykoje, Chodkevičių – Bycho
ve ir Liachovičiuose, čartoriskių – klevane, Olelkaičių – slucke. tokios pilys bu
vo ne tik svarbiausios LDk tvirtovės, bet ir įspūdingos rezidencijos. Didelės in
vesticijos į architektūrą liudijo didikų meninį skonį, padėtį visuomenėje, kartu ir 
norą pelnyti išskirtinį prestižą, įamžinti giminės šlovę.

XVii a. pradžioje didiko rezidencija suvokta ne vien kaip pilies ir rūmų pas
tatų kompleksas, bet kaip polifunkcinis darinys: latifundijos ūkinis ir administra
cinis, religinis ir kultūrinis centras, savininko gyvenamoji sodyba su tam tikromis 
jo saugumą užtikrinančiomis gynybinėmis priemonėmis. svarbiais rezidencijos 
komponentais laikyti maldos namai, atlikę ir šeimos palaidojimo vietos – mau
zoliejaus funkciją, ir mokymo įstaiga (konfesinė mokykla bajorų vaikams, kolegi
ja). Rezidencijoje vykdavo svarbių LDk pareigūnų susitikimai, veikė kanceliarija, 
čia buvo valdų ir disponavimo jomis dokumentavimo centras, kauptas giminės 
archyvas, paprastai iš tokį statusą turinčio dvaro būdavo išsiunčiama daugiausia 
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korespondencijos. Dėl intensyvios ūkinės ir administracinės veiklos, poreikio su
sisteminti ir didinti latifundijų pajamas, greta rezidencijų kūrėsi miesteliai (Biržai, 
kėdainiai, nesvyžius, Olyka, Ružanai). Juose namus statėsi rezidencijos savinin
kui dirbantys pareigūnai ir dvariškiai (kai kur jų skaičius siekė net 150–300 as
menų), amatininkai ir pirkliai. tokiuose miesteliuose pirmenybė teikta funkcio
nalumui, svarbiausios puošmenos buvo sakraliniai objektai, kai kada – rotušės, 
pavyzdžiui, kaip kėdainiuose, nesvyžiuje, klevane. 

nuo XVii a. rezidencijų ėmė daugėti, didikai vis labiau troško pabrėžti repre
zentacinę jų paskirtį. senosiose rezidencijose, saugomose bastioninių pilių, re
konstruoti ar naujai statyti didesni, erdvesni ir gerokai prašmatnesni rūmai, kil
dinami iš italų palazzo in fortezza tradicijos. tuo metu iš pagrindų atnaujintos ar 
pastatytos naujos Radvilų rezidencijos Biržuose, nesvyžiuje, Olykoje, Bialoje, kė
dai niuose, slucke, Myriuje, Chodkevičių – Zabludove, Liachovičiuose, sapiegų – 
al šė nuose ir Ružanuose, kiškų – Vijoje, Pacų – Jiezne ir Dauspudoje, čartoriskių  – 
korce, sanguškų – Zaslave, Višnioveckių – Višneve. apie XVii a. vidurį rūmai, 
suformuoti iš keturių korpusų, juosiančių uždarą kiemą (pavyzdžiui, alšėnuose) 
ir primenantys aptvarinę pilį, tapo atgyvena. stiprėjo tendencija „atverti“ kiemą 
ir akcentuoti centrinį korpusą; tokie simetriški 2–3 aukštų rūmai dažniausiai bu
vo stačiakampio plano su šoniniais rizalitais (Biržų, Liachovičių) arba su paviljo
nais visuose keturiuose kampuose. iš kitų didiko turėtų dvarų, rezidencijos rūmai 
išsis kyrė turtinga, komfortiška vidaus įranga, savita interjerų tapybos ir lipdinių 
ikono grafija. Joje atsispindėjo savininko dorybės, genealogija, nuopelnai, buvo 
aukština ma jo giminė. aplink rūmus dažniausiai buvo formuojamas itališko ar 
prancūziš ko stiliaus parkas. Pavyzdžiui, kiškų Vijos rūmų patalpos buvo deko
ruo tos sienų tapyba ir paveikslais, venecijietiškais veidrodžiais, o parkas – he
raldinių ženklų pavidalų gėlynais, nesvyžiaus ir Biržų rūmus puošė paveikslai, 
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vaizduojantys karolį V, suteikiantį kunigaikščio titulą Mikalojui Radvilai Juoda
jam, ir Barboros karūnavimą. 

Praūžus karams su Švedija XVii a. viduryje ir XViii a. kompleksinis reziden
cijų modelis nebebuvo aktualus. Rezidencija pradėta suvokti kaip reprezentacinės 
paskirties dvaro sodyba, miesto ar provincijos rūmai ar pastatų kompleksai, o 
ūkiniai latifundijų centrai neretai plėtojosi atskirai nuo savininko rezidencijos 
vietos. XViii a. su rezidencijomis susijusios fortifikacijos jau turėjo labiau idėjinę 
negu praktinę reikšmę. Įtvirtinimai su bastionais, fosomis ir vartų bokštu simbo
lizavo savininko aukštą ir seną kilmę, galią ir turtus. Įspūdinga rezidencija reiškė 
žemėvaldos dydį ir savininko svarbą valstybės hierarchijoje. kad būtų pabrėžia
mas luominis išskirtinumas ir skatinamas pavaldinių paklusnumas, rūmuose laiky
ta ginkluota gvardija. naujoms rezidencijoms statyti buvo pasirenkamos nebūti
nai strateginę reikšmę krašto gynybai turinčios vietos. Rezidenciniuose dvaruose 
statomų rūmų svarbiausia paskirtis dabar buvo patogumas, reprezentacija; jie turė
jo užtikrinti valdų administravimo kokybę. Rezidencijas papildė oficinos, pavil
jonai, lobynai, žirgynai, buvo sodinamos alėjos, parkuose įrengiamos dekoratyvi
nės vandens sistemos, pavėsinės, pramoginiai statiniai, mėgtos statyti skulptūros. 
Įsivyravo ašinė atvira kompozicija: jungiamas sodas ar parkas, rūmai ir reprezen
tacinis kiemas. Rezidencijos pastatų ir parko elementų išdėstymas formavo savo
tišką architektūrinę scenografiją: įvažiuojant pro triumfo arkos pavidalo vartus 
svečiams po truputį turėjo atsiverti didybę spinduliuojantis vaizdas. Pagrindinis 
rezidencijos statinys – rūmai dažniausiai statyti ypač vaizdingoje vietovėje, domi
navo kraštovaizdžio panoramoje, jų siluetas, parko ar sodo aptvaro kontūrai lėmė 
su rezidencija susijusios gyvenvietės ar miestelio urbanistinę sandarą. Štai kancle
ris Leonas sapiega Ružanuose 1598 m. pradėjo kurti rezidenciją ant dirbtinai paau
kštintos kalvos, o LDk pakancleris stanislovas antanas Ščuka XVii a. antrojoje 
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pusėje Radzyne (Lenkija) atokiau nuo senojo miesto pastatė impozantišką ašinės 
kompozicijos barokinę rezidenciją, įrengė itališko tipo parką, ir šalia jos pradėjo 
formuotis naujamiestis. XViii a. populiarėjo atokiau rezidencijų statyti „kaimiš
kų pramogų“ kompleksai, turiniu ir kraštovaizdžiu primenantys rokokines pas
torales. alboje prie nesvyžiaus buvo pastatyta 180 namelių su jaukiais sodeliais, 
teatras, špitolė, bažnyčia; čia apgyvendinti nuskurdę bajorai, kurie turėjo darbuo
tis ūkeliuose, paisyti numatyto aprangos kodo.

Beveik visi įtakingiausi didikai (Radvilos, Pacai, Chodkevičiai, sapiegos, sluš
kos, Oginskiai, Lopacinskiai, Masalskiai ir kt.) turėjo rūmus ir Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės sostinėje. XVii–XViii a. Vilniuje pastatyta arba baroko, anksty
vojo klasicizmo formomis rekonstruota daugiau kaip dvidešimt rūmų. Jų dydis, 
plano konfigūracija priklausė nuo posesijos ploto, gana tankaus apstatymo ir sa
vininko finansinės padėties. Rūmai – 2–3 aukštų, su vidiniais kiemeliais, fasadų 
puošnūs portalai žvelgė į siauras senamiesčio gatveles. Didumu, statinių įvairove 
ir barokiniais parkais išsiskyrė Radvilų, sapiegų ir sluškų už miesto mūrų pasta
tytos rezidencijos. Jų rūmai stebino interjerų prašmatnumu: antai sapiegų rūmai 
buvo puošti freskomis, skulptūromis ir stiuko lipdiniais, sienos išklijuotos olan
diškomis porceliano plytelėmis su ištapytais pilių, bažnyčių vaizdais ir herbais. 
Rūmus, kartais net po kelis, LDk didikai Radvilos, sapiegos, Pacai, Palubinskiai, 
Chodkevičiai, Bžostovskiai statėsi ir abiejų tautų Respublikos sostinėje Varšu
voje (tarkim, dabartinė Lenkijos Respublikos prezidentūra įsikūrusi XViii a. Ra
dvilų perstatytuose ir įrengtuose rūmuose), nuo 1673 m. seimų mieste Gardine. 
čia mūriniai ir mediniai rūmai buvo skirti apsistoti senatoriams, ministrams ir 
jų palydai – ją neretai sudarydavo daugiau kaip 200 asmenų. 

Rezidencijas projektavo visoje abiejų tautų Respublikoje gerai žinomi kari
nės ir civilinės architektūros specialistai italai, vokiečiai, prancūzai, vietinės kil
mės asmenys. Jie buvo profesionalai, gerai išmanę ir Vakarų europos architektū
ros teoriją, ir lokalines statybos tradicijas. iš dalies didikai taip pat laikytini savo 
užsakytų projektų idėjinės programos ir meninių formų bendraautoriais: puikiai 
išsilavinę užsakovai tvirtindavo kiekvieną savo valdose vykdomą projektą – ne tik 
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bendrą koncepciją, bet ir smulkiausias architektūrines detales. ypač daug prie 
statybų prisidėjo didysis etmonas Mykolas kazimieras Radvila Žuvelė (1702–1762) – 
jis pateikdavo architektams savo braižytus eskizus, Mykolas servacijus Višniovec
kis (1680–1744) prisimenamas kaip 45 rūmų savo valdose „invencijų“ autorius. 

Populiariausios didikų pramogos buvo pokyliai, medžioklės, žaidimai (kortos, 
šachmatai, šaškės), kolekcionavimas, privataus teatro vaidinimai ir maskaradai. 
tai nuo seno žinomi laiko leidimo būdai, tačiau XVii–XViii a. įgiję rafinuotes
nes formas. antai Jeronimas Radvila brolio etmono Mykolo kazimiero priėmimo 
proga surengė medžioklę, per kurią šaudyta į šernus, bėgiojančius aptvare su „žydų 
balvonais“ ant nugarų, į laukines antis iš nuspalvinto stiklo, plukdomas specialiai 
iškastais kanalais. Retą dieną prie pietų ar vakarienės stalo nebūdavo svečių. 

Viena ryškiausių dvaro pramogų buvo teatras, svarbi didikų gyvenimo ir kul
tūros dalis. Manoma, kad abiejų tautų Respublikoje būta per dešimt privačių 
didikų teatrų, iš jų dauguma veikė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės magnatų 
rezidencijose: Radvilų nesvyžiuje, slucke, Bialoje, Žulkieve, Olykoje, antano ty
zenhauzo – Gardine, tiškevičių – svisločėje, sapiegų – Ružanuose. teatro (jam 
rezidencijose paprastai buvo skiriami specialūs pastatai) vaidinimai papildydavo 
šeimos šventes (gimtadienius, vardadienius), linksmindavo apsilankiusius svečius, 
todėl dažniausiai rodytos komedijos, moralizuojančio didaktinio pobūdžio kūri
niai antikinių istorijų, šventųjų gyvenimo motyvais. XViii a. teatrais, baleto mo
kyklomis ir trupėmis garsėjo Radvilų Bialos, nesvyžiaus ir slucko, Mykolo Ogins
kio slanimo, antano tyzenhauzo Gardino dvarai. Šiandien daugiausia žinoma 
apie Mykolo kazimiero Radvilos Žuvelės ir jo žmonos Pranciškos uršulės Višnio
veckytės įsteigtą teatrą jų nesvyžiaus rezidencijoje. Šis teatras ypač aktyviai veikė 
1746–1753 m. Be Moljero, Voltero, LDk amžininkų kūrinių, čia buvo statomos 
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poetės, dramaturgės, tapytojos talentais garsėjusios P. u. Radvilienės sukurtos 
pjesės. kasmet ji parašydavo po du tris kūrinius, pati juos režisuodavo, rūpinosi 
scenografija, parinkdavo aktorius, daugiausia iš šeimos narių, dvariškių ar kadetų 
korpuso, jėzuitų kolegijos auklėtinių tarpo. teatro vaidinimus keisdavo nesvy
žiaus baleto mokyklos auklėtinių šokio spektakliai. Dvaro teatras buvo ne tik pra
moga, bet ir atliko svarbų edukacinį vaidmenį: padėjo saviraiškai, lavino, forma
vo etines ir estetines nuostatas, skonį. 

Muzika rūmuose skambėjo per dažnas šventes ir teatro spektaklius, kapela 
turėjo lydėti didiką įvairiose kelionėse, dalyvauti svetur vykusiose rūmų iškilmė
se, bažnytinėse apeigose. Orkestrų muzika drąsindavo karo žygiuose: antai LDk 
etmonai M. Pacas ir M. Radvila 1673 m. mūšyje prie Chotino dalyvavo su savo 
kariuomenės pulkų orkestrais. XVi a. Mikalojaus Radvilos Juodojo dvaras Vil
niuje instrumentinės muzikos srityje lenkė karališkąjį. Jo rūmuose net septyne
riais metais anksčiau atsirado smuikai, buvo suburta stipri vokalinė kapela, voka
linę polifoninę muziką kūrė kompozitoriai. kanclerio Leono sapiegos rūmuose 
1589–1623 m. tarnavo europoje garsus italų klavyrinės muzikos kompozitorius 
Giovanni‘s Battista Cocciola. XViii a. didelė kapela buvo sapiegų Ružanų rezi
dencijoje, nesvyžiaus dvaras XViii a. puikavosi Radvilos Žuvelės suburta kapela 
ir prie jos 1751 m. įkurta muzikos mokykla, kurioje dirbo ir Radvilų slucko dvaro 
muzikantai. XViii a. antrojoje pusėje M. k. Oginskio slanimo rezidencija išgar
sėjo tarptautiniu orkestru, subūrusiu per 50 muzikantų ir vokalistų. Patys didikai 
taip pat neretai muzikuodavo svečiams: elena Radvilienė neborove dainuodavo 
ir grodavo arfa, legenda virto etmono Oginskio ir Radvilos Mielojo Pono klarne
tų duetas per pastarojo sesers vestuves. Pramogos ne tik išblaškydavo nuobodulį, 
bet ir buvo svarbi socialinės komunikacijos dalis, net savotiška terapija atsitikus 
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asmeninei nelaimei. Pavyzdžiui, Jeronimas Florijonas Radvila, norėdamas pra
blaškyti brolį Mykolą kazimierą Žuvelę mirus jo žmonai uršulei, surengė karinį 
paradą, medžiokles, fejerverkus, „vokiškos komedijos“ spektaklį. Šventes vaini
kuodavo šviesos efektai – iliuminacijos, fejerverkai, lydimi trimitų. iš šviesų for
muoti įvairūs simboliai, tarkim, garbingo svečio monogramos. svarbi svečių pri
ėmimo programos dalis buvo rezidencijoje laikomų rinkinių apžiūrėjimas. 

XVii–XViii a. didikai tęsė XVi a. susiklosčiusias įprastų rinkinių – knygų, 
giminės vertybių lobyno, ginkluotės, iš kelionių atsivežtų retenybių, medžioklinių 
šunų, žirgų – kolekcionavimo tradicijas. Lobyne, kuriam rezidencijose dažnai bu
vo statomi specialūs pastatai, kaupti prabangūs indai, drabužiai, istoriniai ginklai, 
žirgo kinkymo reikmenys, papuošalai ir kitos materialinės gėrybės, puikūs ama
tininkų dirbiniai. Jie buvo naudojami ir kasdieniame gyvenime, kartu liudijo sa
vininkų galią ir rangą. Dailės kūrinių, ypač įvairių europos tapybos mokyklų pa
veikslų, gausa ir įvairove XVii a. valstybėje išsiskyrė etmonų Leono sapiegos ir 
Mykolo kazimiero Paco, Vilniaus vaivados kazimiero Mykolo Radvilos kolekci
jos. kur kas retesnės tarp abiejų tautų Respublikos didikų buvo kunstkameros – 
rafinuota XVi–XVii a. kolekcionavimo kryptis, plėtota Vakarų europos didikų. 
tokiomis retų, egzotiškų, neįprastų daiktų ir meno kūrinių kolekcijomis Lenkijos 
ir Lietuvos valstybėje garsėjo Radvilų – Mykolo kazimiero našlaitėlio nesvyžiuje 
ir jo sūnaus aleksandro Liudviko Bialoje, kristupo ii Radvilos ir jo sūnaus Jonu
šo Biržuose, Liubčioje – rezidencijos. senienų, dailės kūrinių rinkiniams buvo 
skiria mos atskiros salės, tačiau dažniausiai eksponatai kabinti paradinio pobūdžio 
patal pose (laiptinėse, antikamerose, menėse), miegamuosiuose ir su rezidencijų pa
tal pų vidaus įranga sudarė vienovę. kai kurių didikų (pavyzdžiui, nesvyžiaus Rad
vi lų) aistra egzotikai, senienoms XViii a. pavertė jų rūmų kambarius prabangių 
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daiktų kaupyklomis. Gobelenai, kilimai ne tik puošė, bet ir šiltino sienas. Rūmų 
menėse, ilguose plačiuose perėjimuose – galerijose buvo eksponuojami portretai: 
barokas – portretų galerijų aukso amžius. Prašmatnūs drabužiai, ginklai, heraldi
niai ženklai ir įrašai portretuose pabrėžė luominę priklausomybę, individualią 
šlovę ir garbingus genealoginius ryšius. Štai Radvila Žuvelė 1785 m. pasirūpino 
įamžinti ir garsinti savo giminę 165 portretinėmis graviūromis, išleistomis net 
atskiru albumu. XVii a. paplito paveikslai mitologine tematika. to šimtmečio pa
mokslininkas dominikonas Fabijonas Birkovskis net pyko: „tie nuodai akims 
matyti visur, apstu tų gėdingų atvaizdų miegamuosiuose, menėse, valgomuosiuo
se, parkuose ir fontanuose, virš durų, ant lėkščių ir taurių.“

Didikų rezidencijose būtinai turėjo būti įrengta biblioteka. nuo XVii a. LDk 
didikų atžalos, siekiantys aukštų pareigybių, privalėjo skaityti nuo pat mažens. 
išlikę dvarų bibliotekų katalogai liudija, kad išsilavinę magnatai domėjosi euro
pos knygų rinkos mokslo ir literatūros naujienomis, keliaudami patys ar per tar
pininkus (agentus) įsigydavo naujų istorijos, geografijos, teologijos, filosofijos, 
teisės, medicinos, karo meno spaudinių. knygų atsiųsdavo ir patys autoriai: antai 
Radvilai našlaitėliui garsųjį veikalą Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 
1198 (tarp 1588 ir 1607) atsiuntė kardinolas Ceasare Baronio, Hipiką (1603) – 
kristupas Dorohostaiskis. Garsių visoje europoje autorių veikalai, su dedikacijo
mis, neįtikėtinai greitai pasiekdavo ir kitų Lietuvos didikų – sapiegų, tiškevičių, 
Pacų – bibliotekas. Bajorų visuomenė skaitė daug, ilgainiui nuo vieno ar kelių 
specializuotų veikalų skaitymo pereita prie masinės lektūros – XViii a. noriai var
tyta periodika, nuotykių knygos, detektyvai. tuo metu bibliotekose pradėta kaup
ti įvairesnė, skaitytojo skonį atitinkanti literatūra, fondai didėjo keliskart. Lietuvos 
istorijoje yra pavyzdžių, kai didikų bibliotekos XViii a. išaugo iki 20 000 ir dau
giau tomų (Radvilų biblioteka nesvyžiuje, Chreptavičių – Ščorsuose). kai kurios 
dvarų bibliotekos, amžininkų nuomone, atliko viešosios bibliotekos funkcijas: an
tai Radvilų nesvyžiaus dvaro biblioteka naudojosi visi aplinkinių vietovių gyven
tojai, J. L. Chreptavičius kviesdavosi Vilniaus universiteto mokslininkus, jėzuitus, 
tapytojus ir studentus, vietos mokyklų mokinius ir „visus norinčius“ naudotis jo 
turtinga biblioteka Ščorsuose. Jai buvo skirtas iki šių dienų išlikęs specialus rū
mas. taip dvaras neretai tapdavo savotišku universitetu ne tik pačių didikų atža
loms, dvaro aplinkos bajoraičiams, bet ir visiems, kurie troško žinių. neišblaškyta 
neišliko nė viena LDk didikų ar šios valstybės žemėse sukaupta vertybių kolekci
ja, tačiau daugelis jų svariai papildė pasaulio muziejų, bibliotekų rinkinius. 

Didžiųjų rezidencijų šeimininkai ne tik skaitė, bet kai kurie ir patys nemažai 
laiko skyrė rašydami įspūdingus memuarus, autobiografijas, kelionių įspūdžius, 
politinius pamfletus. Gebėjimas rašyti, kaip ir gera iškalba, buvo svarbi viešo ir 
asmeninio gyvenimo, socialinių ir politinių santykių dalis. tokie tekstai nūnai 
vertinami kaip svarbūs to meto LDk kultūros, pasaulėjautos ir pasaulėvokos do
kumentai. Gerai žinomi LDk kanclerio alberto stanislovo Radvilos „atsiminimai 
apie įvykius Lenkijoje“ (1632–1656), vyskupo Jurgio Radvilos „kelionės į italiją 
1575 m. aprašymas“ ir „užrašai apie Livoniją“ (1556–1575), Boguslavo Radvilos 
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(1620–1669) „autobiografija“, referendoriaus ir raštininko stepono Paco, lydė
jusio karalaitį Vladislovą Vazą kelionėje po europos dvarus 1624–1625 m., už
rašyti įspūdžiai, žemaičių stalininko teodoro Bilevičiaus dienoraštis, rašytas 
1677–1678 m. kelionėje po Vakarų europą (Vokietiją, čekiją, italiją, Prancūziją, 
Olandiją, angliją). Mikalojaus kristupo Radvilos našlaitėlio „kelionė į Jeruzalę“ 
(pirmą kartą išleista 1601 m.) anuomet net tapo savotišku bestseleriu – žinomi 
4 lotyniški, 9 lenkiški, 2 vokiški ir 1 rusiškas leidimai.

Rezidencijose greta konfesinių mokyklų, XViii a. kelių LDk didikų iniciatyva 
pradėtos steigti pasaulietinės ugdymo institucijos. Bialoje, slucke ir nesvyžiuje 
Radvilos, Gardine antanas tyzenhauzas įkūrė akademijas, arba kadetų mokyk
las, – naujaisiais laikais populiarų viduriniojo mokslo bajorų jaunimui mokyklos 
tipą, turėjusį parengti valstybės tarnybai. 

Rezidencijos vaidino politinių ir kultūrinių pajėgų telkėjo vaidmenį. čia bū
rėsi ir lavinosi bajorai, didikų remiami meno profesijų ir mokslo atstovai. kai ku
rios rezidencijos (Radvilų – Biržuose, kėdainiuose ir nesvyžiuje, čartoriskių – 
klevane, Oginskių – slanime, Chreptavičių – Ščorsuose) tapo įtakingais kultūros 
židiniais. nors valstybės padalijimai XViii a. pabaigoje gerokai sumenkino didi
kų finansines galimybes ir politinę galią, nuskurdino rezidencijas, kai kurios jų 
pradėjo nykti, vis dėlto iki XiX a. 4ojo dešimtmečio Radvilos, sapiegos, Potoc
kiai, Oginskiai, čartoriskiai liko Lietuvos ir Lenkijos visuomenės elitas. Jų gyve
nimo būdas, architektūrinių užmojų pavyzdys įkvėpė mažesnių dvarų sodybų sa
vininkus bajorus. 
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Lietuvos baroko sakralinis menas atskleidžia visuomenės dvasinio gyvenimo pil
natvę kone visais aspektais. kitaip nei fragmentiškas vėlyvųjų viduramžių paliki
mas, nemaža XVii–XViii a. architektūros objektų iki mūsų dienų išliko su vidaus 
įranga: altoriais, vargonais, baldais, liturginiais reikmenimis. net dabar, kai tiek 
daug kultūros paveldo yra prarasta, kai kurios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
bažnyčios ir vienuolynų ansambliai iškyla prieš mūsų akis kaip vieninga visuma, 
pradedant pačių pastatų išdėstymu kraštovaizdyje ar miesto peizaže, interjerų erd
vės ir šviesotamsos dermėmis, baigiant paveikslais, baldais ir apdailos detalėmis. 

sakralinė XVii a. Lietuvos baroko architektūra ir dailė buvo visiškai integruo
ta katalikiškosios europos žemėlapyje, atspindėjo poreforminės Bažnyčios tikslus 
ir atitiko tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) nuostatas. Pasta
tai, kaip ir kitų senojo ir naujojo pasaulio šalių šventovės, buvo lotyniško kryžiaus 
plano, jų fasadas buvo bebokštis pagal (pagal Romos jėzuitų Jėzaus bažnyčios pa
vyzdį) ir jie būdavo įrengiami pagal vieningą teologinę ir ikonografinę programą. 
kiekviena išorės ir interjero detalė turėjo konkrečią simbolinę paskirtį. Pagrindi
nius sakralinio interjero įrangos principus, pagrįstus atnaujintos liturgijos rei
kmėmis ir reikšmėmis, savo „instrukcijose“ (Instructiones fabricae et supellectilis 
ecclesiasticae, 1577) apibūdino Carlo Borromeo, vėliau jie buvo detalizuojami ei
liniuose sinoduose. Bažnyčios viduje privalėjo būti ryškus liturgijos vyksmo cent
ras – po kupolu įrengtas ir pakylėtas didysis altorius. Pagrindinę bažnyčios navą 
tarsi rožinio karoliai supo atviros koplyčios su altoriais, skirtais šventiesiems glo
bėjams ir maldoms už skaistykloje kenčiančias sielas. koplyčios skendėjo ramio
je prieblandoje, o šviesa koncentravosi po kupolu, sklido didžiojoje navoje ir iš 
visų žiūros taškų traukė žvilgsnius į didįjį altorių.

susirinkimas visokeriopai išryškino centrinę eucharistijos vietą liturgijoje, 
todėl ostija turėjo būti laikoma tabernakulyje ant paties altoriaus. altorių reikšmė 
didėjo, todėl jie darėsi vis monumentalesni, buvo gaminami iš patvarių ir brangių 
medžiagų. Mensos plokštė būtinai buvo daroma iš natūralaus akmens. Visas al
torius galėjo būti ir iš dirbtinio marmuro. Lietuvoje itin svarbią, meniškai visa
vertę sakraliosios įrangos dalį sudarė mediniai drožybiniai altorių retabulai.

Baroko architektūros ir ikonografijos idėjos, perimtos tiesiogiai iš italijos arba 
pamatytos per flamandų, prancūzų, vokiečių, lenkų tradicijų prizmę, Lietuvoje 
skleidėsi įgaudamos vietos atspalvių. Pirmąją LDk Il Gesu tipo baroko stiliaus 
jėzuitų bažnyčią 1586–1593 m. nesvyžiuje pastatė architektas Giovanni Maria 

sakrali šventovių erdvė
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Bernardoni, o 1604 m. šv. kazimiero kanonizacijos proga prasidėjo Vilniaus šven
tajam globėjui skirtos bažnyčios statyba. Bernardoni‘o mokinys Jonas Frankevi
čius suprojektavo vienanavę, šešių negilių koplyčių apsuptą šventovę su iškilmin
ga ir šviesia erdve aplink didįjį altorių. Jėzuitų architek tūros idėjomis rėmėsi ne 
tik kitų vienuolijų, bet ir kitų tikybų atstovai. XVii a. pirmojoje pusėje taip buvo 
pastatytos karmelitų Visų Šventųjų (1620–1631) ir Šv. te resės (1633–1650) bažny
čios, stačiatikių Šv. Dvasios cerkvė (1633–1638) Vilniuje, kai kurių ankstyvojo 
baroko bruožų turėjo ir Vilniaus sinagoga (1635 m.).

Šiose barokinės struktūros šventovėse išliko vėlyvojo renesanso ir manieriz
mo architektūros elementų, kaip antai ornamentuotomis stiuko juostomis puoš
ti skliautai ir vyraujantis vidaus erdvės vertikalumas. kitą aristokratiškai taurią 
ankstyvojo baroko kryptį, kuriai būdinga ankstyvojo Romos baroko ir Šiaurės re
nesanso bruožų dermė, atitiko Vazų dinastijos valdovų funduoti statiniai. Vilniaus 
katedros Šv. kazimiero koplyčia – mauzoliejus buvo griežtų ir elegantiškų pro
porcijų, dekoruota tamsaus spalvoto marmuro orderiniais elementais. Pasaulinio 
meninio lygio koplyčią apie 1620 m., vykdydami užsakymą, suprojektavo ir pa
statė architektai Matteo Castello ir Constantino tencalla.

iš archyvinių šaltinių nemažai žinome apie Lietuvos XVii a. pirmosios pusės 
šventovių įrangą: juodmedžio ar ąžuolo altorius ir sienų apdailą. taip buvo puošia
mas ir ankstesnių, gotikos ir Renesanso, laikų bažnyčių vidus. tamsaus medžio 
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fone kontrastingai išsiskyrė sidabro ir aukso skulptūros, sodrių spalvų paveikslai. 
Visa tai sunaikino gaisrai ir karai. neliko autentiškų ankstyvojo ir brandžiojo ba
roko vargonų prospektų, sakyklų, baldų. Bene vienintelis nesuniokotas, neper
dirbtas juodas medžio altorius (1643–1651) tebestovi nuošalioje Budslavo ber
nardinų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Jo retabulas dviejų 
tarpsnių, su plokščia vidurine dalimi ir plačiais šonais, suskaidytais piliastrais ir 
pusapskritės formos nišomis. Jose stovi sidabruotos šventųjų skulptūros, kurios 
mažėdamos centro link sukuria altoriaus perspektyvinės gilumos iliuziją. tuo at
žvilgiu Budslavo retabulas laikytinas tarpiniu tarp ankstyvojo baroko plokštumi
nių ir XViii a. perspektyvinių LDk bažnyčių altorių. 

Lietuvoje labai nedaug yra pirmojo potridentinio laikotarpio bažnytinių indų 
ir apdarų. tai keletas įvairiakilmių egzempliorių iš Vilniaus arkikatedros ir kitų 
bažnyčių lobynų, pavyzdžiui, Vilniaus meistrų 1583–1591 m. Mišių taurė su apašta
lų figūromis, kurių plastika primena Budslavo altoriaus skulptūras, arba emaliu 
dekoruotas XVii a. pirmosios pusės Švč. kristaus kraujo relikvijoriaus kryžius. 
išliko Vilniaus katedros dvasininkų arnotų ir kapų, pasiūtų iš stambiai ornamen
tuoto XVi a. pabaigos–XVii a. pirmosios pusės brokato arba dekoruotų aukšto 
reljefo siuvinėjimais aukso ir sidabro siūlais. iš šių negausių liturginių reikmenų 
galima numanyti, kokį įspūdį tikinčiajam palikdavo potridentinės Mišios, pavyz
džiui, katedroje, Visų Šventųjų, Šv. Mykolo ar kitose Vilniaus bažnyčiose. Priete
moje, tamsių altorių fone tviskantys išgaubtų formų liturginiai indai ir dvasininkų 
drabužiai, monumentalūs tarsi tikėjimo pergalės riterio šarvas, atspindėjo koncen
truotą po kupolu plūstantį šviesos srautą ir žvakių liepsnelių mirgėjimą. Šie spal
vingi šviesos akcentai apeigų metu lėtai keitė padėtį, iškilmingai judėjo, tapdami 
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įtaigia simboline raiškos priemone. Be abejo, tai nenustelbė paveikslų, tiek išliku
sių iš ankstesnio laikotarpio, tiek ir naujų, dar nepraradusių visų viduramžių bruo
žų, bet sukurtų jau pagal atnaujintus ikonografijos reikalavimus. atvaizdai švytė
jo iš tamsios retabulų gelmės, nešdami išgryninto, rūstaus ir aistringo tikėjimo 
žinią. XVii a. pirmosios pusės bažnyčių meno raiška buvo dramatiška, primenan
ti apie juslinio žemiško pasaulio ir šventumo kovos įtampą. architektūroje ir įran
goje kartojosi kristaus kūno ir kraujo simboliai, atgailos ir apsivalymo motyvai. 

XVii a. pabaigoje po alinančių karų išryškėjo brandžiojo baroko bruožai. su
naikintos bažnyčios buvo atstatomos ir perstatomos, atsirado daug naujų švento
vių. Joms ir toliau būdingas Il Gesu tipo planas, bet pradėti projektuoti ir centriš
kojo plano (Vilniaus trinitorių, Medilo karmelitų, Pažaislio kamaldulių bažnyčių) 
pastatai. erdvės prasiplėtė į plotį, architektūrinės formos tapo dar plastiškesnės, 
viduje vis daugėjo šviesos. Šviesumo įspūdį stiprino lipdytinis balto stiuko deko
ras, suklestėjęs XVii a. pabaigoje. Gausėjo paauksavimų, voliutų, akanto lapų ries
čių, augmeninių ornamentų. iškilminga, plastiška puošyba atitiko optimistinę 
sutvirtėjusios ir triumfuojančios Bažnyčios idėją. 

Lietuvos bažnyčių vidus buvo įrengiamas sekant naujais itališkais pavyzdžiais. 
Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, pastatyta 1668–1675 m. pagal krokuvos ar
chitekto Jano Zaoro projektą, įrengta iki 1687 m. ir su pertraukomis baigta deko
ruoti iki 1691 m. buvo Il Gesu tipo bazilika su kupolu. Jos plati vidurinioji nava 
pereina į tokio pat pločio ir aukščio presbiteriją, o siaurose šoninėse navose įreng
tos koplyčios, sujungtos tarpinėmis patalpomis. interjero sienas ir skliautus puo
šė vien lipdiniai. Jų autoriai Pietro Perti (Peretti, Perty) ir Giovanni Maria Galli 
yra kilę iš garsių ticino regiono architektų ir dekoratorių dinastijų. 1677 m. jie 
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atvyko į Vilnių ir per habsburgiškes provincijas atsivežė tradicinę stiuko techniką 
ir skulptūrinio dekoravimo tradicijas. Perti’o giminaičiai dekoravo Miuncheno 
teatinių bažnyčią ir rezidenciją, kiti dinastijos nariai dirbo Prahoje ir kitose Bo
hemijos vietose, o Galli di Rovia dinastija dirbo Lenkijoje, Vilanove. tad LDk ir 
europoje plitusių amato tradicijų ryšis nekelia abejonių. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje labiau nei kitur išsiskleidė šios baroko skulptūros mokyklos galimybių 
įvairovė: lipdytinių paviršių plastiškumas, tapybiškumas ir šviesos žaismo efektai. 
Visi figūriniai atvaizdai bažnyčios interjere gyvybingi, individualizuoti, antropo
logiškai išraiškingi. 1691–1704 m. vyko trečiasis interjero dekoravimo etapas, ku
riuo daugiausia dirbo italų tradicijas perėmę vietiniai meistrai.

Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vidus yra unikalus ikonografinės programos tur
tingumu. atskiros analizės nusipelno stiukiniai altoriai, dekoruoti 1691–1704 m. 
laikotarpiu. ypač retos ikonografijos altorius priklausė upės žvejų cecho Jėzaus 
kristaus penkių žaizdų brolijai. 

iki mūsų dienų neišliko didysis altorius iš tamsaus ąžuolo su juodmedžio in
tarsijomis. Jis būtų atskleidęs kitą tuometinę tradiciją – stalių ir drožėjų darbus. 
tokių altorių medžio drožyba artima XVii a. Vidurio ir Šiaurės europos (flaman
dų, vokiečių, lenkų) brandžiajam barokui. kelios dešimtys drožybinių altorių dar 
išliko Lietuvos bažnyčiose už Vilniaus ribų, pavyzdžiui, kauno katedros Švč. Merge
lės Marijos ėmimo į dangų altorius, kauno evangelikų bažnyčios altoriai ir trijų 
XVii a. pabaigos altorių ansamblis Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės 
bažnyčioje. Juos, kaip spėjama, sukūrė drauge su žymiuoju tapytoju Johannu Gott
hardu Berchhoffu dirbę skulptoriai ir drožėjai. Ornamentiškai drožinėti tokių al
torių retabulai primena medžio lajos siluetą, platų viduryje ir siaurėjantį į viršų. 
Pakraščius supa kiaurapjūviai altoriaus sparnų „nėriniai“. Drožybiniams XVii a. 
altoriams ypač būdingas motyvas – kiaurapjūviu drožinėtos spiralinės kolonos, 
puoštos kristaus kraujo ir eucharistijos simboliais – susivijusių vynuogienojų ir 
vynuogių kekių raštais.   

atskiro išsamaus aptarimo prašosi laidojimo patalpų įranga. Paminėtinas bent 
jau vienas mįslingas ir retas radinys – XVii a. vienuolių laidojimo kripta, apipa
vidalinta inskripcijomis ir piešiniais, 1992 m. atrasta po Vilniaus Šv. kazimiero 
bažnyčios didžiuoju altoriumi.

XViii a. viduryje į atsigavusias po amžiaus pradžios karų ir epidemijų į Lie
tuvos bažnyčias pamažu ėmė smelktis naujo amžiaus atmosfera. Jų įranga turi tiek 
daug tipiškų vėlyvojo europos baroko bruožų, jog galėtų tapti savotišku to laiko 
architektūros ir detalių žinynu. Lietuvos vėlyvąjį baroką veikė Šiaurės italijos sri
čių architektūra, gausus interjerų skulptūrinis dekoras ir paplitę sudėtingų kon
figūracijų altoriai. XViii a. dar tebebuvo paveiki ir brandžiojo italų baroko, ypač 
Francesco Borromini’o, įtaka. Lietuvos neaplenkė ir Prancūzijos meno poveikis, 
plitęs visų pirma per graviūras. Glaudūs buvo ryšiai su kitomis tos pačios valsty
bės sritimis: krokuvos, Varšuvos, Liublino, Lvovo, Gardino ir Polocko archi tek tū
riniais centrais. Vis dėlto stipriausiai buvo juntamas vokiškosios kultūros (habsbur
ginių kraštų) poveikis, nes atstatant Vilnių po didžiųjų gaisrų iš ten atvy ko ypač 
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pajėgių architektų, dailininkų ir amatininkų. Įtakoms susiliejus, Lietuvos barokas 
įgavo savitą veidą. Pagrįstai kalbama apie Vilniaus vėlyvojo baroko archi tektūros 
ir vargonų dirbėjų mokyklas kaip iškilų XViii a. europos paveldo reiškinį. 

Vėlyvojo baroko sužydėjimo laikotarpis (1730–1765) sutapo su paskutiniai
siais abiejų tautų Respublikos savarankiškumo dešimtmečiais ir antrojo iš eilės 
saksų elektoriaus augusto iii (1733–1763) valdymu. Šio ne itin palankaus visuo
menės religingumui, bet gana sėkmingo pasaulietinei kultūrai laikotarpio bažny
čios pasižymi laipsniška rokoko kompozicinių schemų ir ornamentų integracija 
į vėlyvojo baroko menines struktūras. Įspūdingiausias vėlyvojo baroko Lietuvos 
bažnyčias dažniausiai statė įvairios vienuolijos. neatsitiktinai jų altoriai, freskos, 
skulptūros pasižymėjo išmoningomis ikonografinėmis programomis. nuosta
bus, iki šiol nepakankamai įvertintas ir kupinas neatskleistų paslapčių vėlyvojo 
Lietuvos baroko klodas – paskutinysis vienuolynų meno žybsnis prieš XiX a. nuos
mukį. uždarius vienuolynus dauguma sakraliųjų pastatų buvo pritaikyti utili
tarinėms funkcijoms, pakeista jų vidaus polichromija, o paveikslai, liturginiai 
reikmenys ir baldai iškraustyti arba sunaikinti. išliko labai nedaug vientisos struk
tūros, su autentiškais to paties laiko meno kūriniais kulto interjerų.

erdvės ir dekoro teatrališkumas, įspūdingi optinės perspektyvos sprendimai, 
jais įkūnyta theatrum sacrum idėja išryškėjo spalvinguose vėlyvojo baroko altorių 
ansambliuose. Jų architektūriniai sprendimai nesikartoja. Planų kreivės lanksty
tos, dinamiškos. Vėlyvojo baroko altoriams būdingos laužtinį antablementą lai
kančios trijų kolonų grupės, tarp kurių lyg tarp kulisų įsiterpia retoriškai gestiku
liuojančios šventųjų figūros. architektūriniai ir skulptūriniai elementai retabulų 28
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kompozicijoje būdavo beveik lygiaverčiai. LDk bažnyčių pasididžiavimas – perspek
tyviniai altoriai, sugrupuoti arba susijungę cokoliais ir karnizais, užpildantys visą 
presbiterijos erdvę tarsi daugiaplanė kulisinė dekoracija. sudėtingų altorių an
samblių įrengimas siejamas su liturgijos tradicijomis, ypač su keturiasdešimties 
valandų Švenčiausiojo sakramento adoracijos apeigomis. Vilniuje tokio pobūdžio 
ansambliai yra jėzuitų, dominikonų, karmelitų bažnyčiose (Šv. Jono, Šv. kazimie
ro, Šv. teresės, Visų Šventųjų, Šv. Dvasios, Šv. kotrynos ir kitose). išplėtota iko
nografine programa, neįprastu presbiterijos dekoru ir skulptūrų meniškumu iš
siskiria didingas Šiluvos bažnyčios altorių ansamblis, Liškiavos dominikonų ir 
kudirkos naumiesčio karmelitų bažnyčių įranga. 

 Vienas pirmųjų sudėtingos konfigūracijos vėlyvojo baroko altorių buvo su
kurtas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčiai. Jonas kristupas Glaubicas 1741–
1742 m. pastatydino trijų tarpsnių puošnų altorių, pasižymintį neįprasta šios kon
fesijos maldos namams struktūra; jis vadovavo ir viso šventovės interjero įrengi
mui. Penktajame dešimtmetyje J. k. Glaubicas sukūrė Šv. kotrynos bažnyčios in
terjerą ir Šv. Jono bažnyčios altorių ansamblius, 1749–1753 m. atliko stačiatikių 
Šv. Dvasios cerkvės interjero rekonstrukciją ir sukūrė ikonostasą. Jis galėjo būti 
Misionie rių bažnyčios (1751–1756 m. projektavo jos eksterjerą) ir Pranciškonų 
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bažnyčios, šalia kurios gyveno, vargonų chorų ir kitų Vilniaus objektų autorius. 
J. k. Glau bi cui priskiriami bažnyčių įrangos ansambliai pasižymi ypatinga saikin
gos ramybės ir harmonijos išraiška, proporcijų lengvumu ir muzikalia polifoniš
ka ritmika.

tarp J. k. Glaubico kūrinių išsiskiria jėzuitų Šv. Jono bažnyčios ansamblis. 
Gotikinės struktūros pastato interjeras po gaisrų buvo rekonstruotas 1738–1749 m. 
pagal J. k. Glaubico projektą, 1744–1745 m. sukurti presbiterijos altoriai. Dešimt 
jų sudaro unikalų erdvinį ansamblį, išdėstytą dviem lenktomis eilėmis. trijų prieki
nių altorių eilė, skirta christologinei tematikai, lygiagreti su antrąja septynių alto
rių eile palei presbiterijos sienas ir skirta mariologinei programai. altorių grupės 
tarpusavyje sujungtos cokoliais, karnizais, susietos banguojančių architektūrinių 
formų ritmu ir perspektyvų kreivėmis. Didžiojo altoriaus erdvėje ant karnizo ma
tyti ažūrinė skulptūrinė kompozicija, vaizduojanti kristaus krikštą. Šviesa sklinda 
pro šoninius presbiterijos langus, apšviečia antrąją altorių eilę ir kontražūru iš
ryškina kompozicijos siluetus. Perspektyviniai plastiniai vaizdai jų teologinės ir 
poetinės prasmės pinasi tarpusavyje ir sukuria daugiasluoksnį sinkretišką sakra
linės kultūros opusą. Jo išraišką sustiprina šviesos ir spalvų dinamika. architek
tūriniai altorių elementai pagaminti iš sodrių raudonai rudų atspalvių marmuro, 
paauksuoti, jų medinės, stiukinės skulptūros ir reljefai balti. altorių puošia ke
turios masyvios Bažnyčios tėvų skulptūros, šventieji ir krikščioniškųjų dorybių 
personifikacijos, gausybė lipdytinių ornamentų. seniausieji altoriaus aliejinės ta
pybos paveikslai „Šv. ignacas Lojola” ir „Šv. Pranciškus” sukurti 1737 m. Juoza
po Jermaševskio. 

Benediktinės po gaisro, sunaikinusio jų vienuolyną, 1741 m. sudarė sutartį su 
J. k. Glaubicu dėl Šv. kotrynos bažnyčios rekonstrukcijos. Dabar įrangos ansam
blį sudaro devyni rokoko altoriai, visi dviejų tarpsnių, apdailinti tamsių spalvų 
dirbtiniu marmuru, su natūralaus dydžio, jausmingos išraiškos, profesionaliai atlik
tomis šventųjų skulptūromis (skulptoriai Josephas ir Johannas Hedeliai). Šv. kot
rynos altorių architektūra, pasižyminti proporcijų grakštumu ir saikinga eleganci
ja, atitiko tiek XViii a. vidurio dvasią, tiek išsiauklėjimą vienuolių, kurių daugelis 
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buvo kilę iš kilmingiausių LDk šeimų. tokių ansamblių, persmelktų stiliaus ir 
dvasios aristokratizmu, Lietuvoje nėra daug. Paveikslus Šv. kotrynos bažnyčiai 
nutapė simonas čechavičius. 

XViii a. antrajame trečdalyje kuriant altorius ir skulptūras visiškai įsivyravo 
rokoko stilistika. Orderiniai architektūriniai altorių elementai įvairiausiai trans
formuojami, jų ritmas rafinuotas ir sudėtingas, lipdytinė ornamentika susideda 
tik iš asimetriškų rokailinių motyvų, kartojasi karpytinės arkos motyvai, sudėtin
gas kreivių ritmas. Šviesūs, lengvaspalviai interjerai, praturtinti grakščiais altoriais, 
baldais ir ornamentuotais vargonų prospektais (pvz., auksuotos skardos sakykla 
Vilniaus Šv. teresės bažnyčioje) visiškai skiriasi nuo rūsčių XVii a. šventovių er
dvių. Muziejų saugyklose ir bažnyčių zakristijose išliko gausus XViii a. liturginių 
indų ir rūbų palikimas. ypač pasikeitė pastarųjų dekoras. Įsivyravo skaistūs ir 
subtilūs gėlėtų prancūziško šilko audinių atspalviai, o rūbų siuvinėjimas tapo 
plokščias, įsigalėjo smulkūs raštai, gausiai papildyti metalo siūlų galionais. aps
kritos auksuotų spindulių glorijos apsupo rokoko monstrancijas. Džiugi aplinka 
ir lengvumas persmelkia apeigas, maldas, trijų dorybių – tikėjimo, Vilties ir Mei
lės – apmąstymus. 

Laikotarpio pabaigoje, 1765–1790 m. bažnyčių dekoras pasižymėjo ryškia po
lichromija ir banguojančiomis formomis, viską persmelkiančiu muzikaliu ritmu, 
simbolizuojančiu nuolatinį Šv. Dvasios dvelksmą. 
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Renkantis vienuolio kelią keliamos trys sąlygos: polinkis, gabumai, pašaukimas. 
Polinkis reiškia natūralų uždaro gyvenimo arba misionieriškos veiklos poreikį, 
gabumai matuojami vidiniu asmenybės pajėgumu prisitaikyti ir gyventi bendruo
menėje. Žodis „pašaukimas“ jau savaime reiškia, jog tai priklauso ne nuo paties 
žmogaus. trys išankstinės sąlygos neatspindi individualių vienuolystei pašauktų 
vyrų ir moterų dvasingumo kelių, kurie ne tik nesuvienodėja, bet ypač išsigryni
na gyvenant asketiškoje vienatvėje. neatsitiktinai krikščionių pasaulyje nuo iV a. 
iki šių dienų susiformavo šimtai skirtingų vienuolinio gyvenimo bendruomenių 
ir keletas vienuolijų šeimų. XVii–XViii a. Lietuvoje veikė dviejų didžiųjų šeimų 
ordinai – kontempliatyvieji ir elgetaujantys. nuo specifinių kiekvienos vienuoli
jos pamaldumo tradicijų ir regulos priklausė pastatų ir jų ansamblio planai. sa
kralioji dailė – freskos, paveikslai ir skulptūros, puošiantys konventų bažnyčias, 
galerijas ir refektoriumus, išryškindavo pamaldumo akcentus. apie tai liudija ne 
tik rašytiniai, bet ir materialūs šaltiniai: išlikę pastatai ir archeologiniai radiniai iš 
buvusių vienuolynų vietų. LDk būta gausaus vienuolinės kultūros paveldo, bet 
mus pasiekė tik nedidelė jo dalis. 

Lietuvos sakralinio paveldo savitumą lėmė tai, jog joje krikščionybės tradici
jos įsitvirtino vėlai, plačiai paplito tik XVii a. po katalikų bažnyčios reformos. 
Didžioji dauguma Lietuvos vienuolynų buvo pastatyti baroko epochoje. Jų archi
tektūros planai priklausė nuo ordino tipo. kontempliatyviosios vienuolijos, at
siradusios ankstyvaisiais viduramžiais, rėmėsi šv. Benedikto nursiečio 540 m. 
parengta regula. Cistersai, kartūzai, benediktinai sėsliai gyveno atsiskyrėlišką, izo
liuotą nuo margo pasaulio gyvenimą, tolygiai suskirstytą į maldos ir darbo (proti
nės ir fizinės veiklos) valandas. Vienuolynai buvo statomi atokiai nuo gyvenviečių, 
gamtos apsuptyje. Bažnyčios būdavo uždaros arba tik ribotai atviros pasaulie
čiams, o brolių gyvenamieji namai stovėjo uždarame kieme. kiekvienam eremitui 
tekdavo atskiras namelis. Vienuoliai susitikdavo tik bažnyčioje, kai kurių ordinų 
broliai – ir bendrame valgomajame. Prie vienuolynų būdavo dideli ūkiai, nes reikė
jo išsilaikyti patiems ir nuolat šelpti neturtėlius. Lietuvoje veikė nedaug kontemplia
tyviųjų ordinų. Žinomiausi – Laterano kanauninkai, gyvenę Vilniuje, antakalnyje, 
ir kamalduliai, XVii a. įkurdinti Pažaislyje ir Vygriuose. kauno (Pažaislio) ka
maldulių vienuolynas, funduotas 1664 m., buvo numatytas gyventi 24 tėvams, 
bet pastatyta 13 namelių. ansamblis garsėja savo bažnyčia šešiakampiu kupolu ir 
sudėtinga ikonografine vidaus dekoro programa, atsiskleidžiančia 140 įvairaus 

Vienuolijos ir jų pastatai
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didumo freskų ir balto stiuko skulptūriniuose lipdiniuose (architektai Pietro Put
tini, Giovanni Battista Frediani, dailininkai Michelangelo Palloni, Giovanni Bat
tista Merli). Bažnyčia buvo pašventinta 1674 m., dekoruojama 1673–1712 m. 
Pažaislio ansamblis, greta Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, yra iškiliausias 
Lietuvos brandžiojo baroko architektūros ir dailės kūrinys, plačiai žinomas ir iš
samiai, bet vis dar ne iki galo ištyrinėtas. 

Minint Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, ypač atkreipia dėmesį krikš
čioniškųjų taikių misijų tema, atskleista bažnyčios ir gretimų vienuolyno patalpų 
paskliaučių ir skliautų freskose. Pasak Laimos Šinkūnaitės, misijų tema pradeda
ma koridoriuje prie kapitulos salės, tęsiama presbiterijoje ir patalpose po bokštais, 
toliau – koridoriuje prie zakristijos ir užbaigiama šventovės kupolo apoteozinia
me paveiksle „Švč. Mergelės Marijos vainikavimas danguje“. Freskos pasakoja 
apie tris X–Xi a. vykusias, su Prūsijos, Lietuvos ir Lenkijos krikštu siejamas misi
jas: šv. adalberto Vaitiekaus, penkių benediktinų ir šv. Brunono Bonifacijaus 
kverfurtiečio. 1008 m. rudenį jis su aštuoniolika palydovų per Prūsiją išvyko į 
Lietuvą, krikštijo pagonis ir, kaip nurodo kvedlinburgo analai, 1009 m. mirė kan
kinio mirtimi „tuometinės Lietuvos ir Lenkijos pasienyje“. Pažaislio ciklas, skirtas 
šv. Brunonui kverfurtiečiui ir jo misijai, Lietuvos bažnytinėje dailėje yra unika
lus. Vienas bažnyčios freskų ciklas skirtas šv. Romualdo, kamaldulių ordino įkū
rėjo ir globėjo, ir pačios vienuolijos istorijai. Pažaislio dekoro programa reikalau
ja gilių apmąstymų ir vidinio pasirengimo, tuo ji būdinga kontempliatyviojo tipo 
vienuolynams. 
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36. Basųjų karmelitų 
 Lietuvos provincijos 

žemėlapis. 1737 m.
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37. Vilniaus bernardinų 
vienuolyno planas, nubrai
žytas brolio Benedikto 
Lenkevičiaus. 1799 m. VuB



269



270

Xiii–XV a. europoje augant miestams, susiformavo elgetaujančių vienuoli
jų šeima, kuriai priklauso pranciškonų ir dominikonų ordinai, ypač nusipelnę 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybingumui, senosios regulos karmelitai, 
trinitoriai, bonifratrai. elgetaujantys ordinai rūpinosi pragmatiškos pasaulietinės 
visuomenės evangelizavimu ir užsiėmė aktyvia sielovada, todėl jų konventai buvo 
statomi miestų pakraščiuose (dažnai šalia gynybinės sienos), o bažnyčios būdavo 
atviros tikinčiųjų minioms. Pačių vienuolių maldos reikmėms bažnyčioje atskir
davo chorą – uždarą erdvę už didžiojo altoriaus ir joje įrengdavo vietas kiekvie
nam konvento nariui. 

Pranciškonai ir dominikonai gyveno kukliuose dviejų aukštų pastatuose, supan
čiuose stačiakampį vidinį kiemelį. Į kluatrą žvelgė celių langai. Pirmame korpusų 
aukšte būdavo freskomis dekoruota procesijų galerija. taip atrodė gotikiniai XVi a. 
pradžioje pastatyti ir XVi–XViii a. ne kartą pertvarkyti bernardinų vienuolynai 
su bažnyčiomis (šv. Pranciškaus asyžiečio, arba Bernardinų, Vilniuje ir Šv. Jur
gio kaune). uždarą kiemą su procesijų koridoriumi turėjo ir barokinis, XVi a. 
pastaty tas, po XVii ir XViii a. gaisrų iš naujo perstatytas Vilniaus dominikonų 
vienuo ly nas. Palei dominikonų Šv. Dvasios bažnyčios pietinę sieną eina judriau
sia šurmuliuo jančio senamiesčio gatvė, o už šiaurinės šventovės sienos prasideda 
uždaras konven to gyvenimas. Vienuolyno pastatai išdėstyti aplink vidinį kiemą, 
skendin tį visiškoje tyloje. kluatrą supantys pirmojo aukšto koridoriai apie 1756–
1770 m. buvo ištapyti simbolinėmis emblemomis ir scenomis, iliustruojančiomis 
Švč. Mergelės Marijos litaniją, Rožinio paslaptis (dominikonų ordinas laikomas 
Rožinio kūrėju ir platintoju), ir dominikonų istoriją. Dalia klajumienė, smulkiai 38
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apibūdinusi šį teberestauruojamą vėlyvojo baroko tapybos ansamblį, aptarė fres
kų vaidmenį liturginėse procesijose. nutapytieji vaizdai buvo vienuolijos dvasinio 
gyvenimo dokumentas ir jo instrumentas. Dailės kalba esmingai papildė archi
tektūrą ir kituose XViii a. dominikonų vienuolynų ansambliuose, pavyzdžiui, 
Liškiavos ir tytuvėnų. 

Po tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) jo dvasią ir nuos
tatas ėmė skleisti naujieji ordinai ir kongregacijos, iš jų Lietuvoje ypač pasižy mėjo 
jėzuitai ir pijorai. Šios vienuolijos įvairiapusiškai ir aktyviai dirbo jaunimo auklė
jimo, mokslo ir, žinoma, sielovados srityje. tai reikalavo steigti ir plėsti specialias 
erdves, skirtas bibliotekoms, spaustuvėms, mokslo ir mokymo reikmėms. Jėzuitų 
bažnyčios buvo atviros tikintiesiems. tiek šventovės, tiek jėzuitų noviciato ir pro
fesų namai pasižymėjo funkcionaliais ir griežtai reglamentuotais vidaus planais, 
nebekartojančiais kai kurių viduramžių vienuolynų struktūros tradicijų. Lietuva 
gali didžiuotis tokiais jėzuitų architektūriniais kompleksais kaip Vilniaus, kauno, 
kražių vienuolynai su bažnyčiomis ir mokymo įstaigomis.

kontreformacijos įtaka palietė ir anksčiau įsisteigusias, bet po tridento susi
rinkimo gerokai reformuotas vienuolijas, pavyzdžiui, karmelitus. tai kontemplia
tyviojo, klauzūrinio pobūdžio ordinas, kuris, kaip ir pranciškonai, išsiskyrė į dvi 
atšakas – konventualus ir observantus. Pastarieji (basieji karmelitai) puoselėjo 
neturto dvasią ir orientavosi į mistinius dvasingumo aspektus. Jų vienuolynų ir 
bažnyčių architektūrą reglamentavo statybos nuostatos, paskelbtos 1614 m. ir vė
liau porą kartų plėtotos ir leistos iš naujo. Visa konvento teritorija turėjo būti 
apjuos ta aukšta mūro siena. atsižvelgiant į karitatyvinį ir apaštališkąjį ordino 40
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vaidmenį, teritorija buvo dalijama į išorinę dalį priešais puošnią ir atvirą mieste
lėnams bažnyčią ir vidinę – klauzūrinę dalį, kur buvo išdėstyti vienuolyno gyve
namieji ir ūkiniai pastatai, augo sodas. 

Basųjų karmelitų vienuolyno pastatai turėjo būti kuklūs. Pirmame aukšte būda
vo virtuvė, indauja, refektoriumas, priimamasis. antrame – miegamieji ir novicia
tas, biblioteka, paskaitų salė. statybų nuostatose neminimi patalpų apipavidalinimo 
reikalavimai, tačiau bendrosios patalpos – refektoriumas ir oratoriumas – vis dėlto 
būdavo puošiami. Freskų būta ir Vilniaus Šv. teresės vienuolyno valgomajame. 

apšvietos epochoje, XViii a. antrojoje pusėje, taip pat ir XiX a. suaktyvėjo 
karitatyvinė įvairių vienuolijų ir kongregacijų veikla, ypač tų ordinų, kurių misi
ja buvo viešoji globa, auklėjimas ir šalpa. Misionierių ir bonifratrų ordinai jau nuo 
įsisteigimo rūpinosi ligonių ir neįgaliųjų slauga, marijonai – jaunimo švietimu. 
todėl vienuolynuose ir jų ansambliuose vis menkiau buvo laikomasi tradicinės 
plano struktūros, bet užtat atsirado daug papildomų praktinės paskirties statinių. 
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42. nežinomas dailininkas. 
Vaikų prieglauda šaričių 

 vienuolyne. Paveikslas iš 
Vilniaus Viešpaties Dangun 
Žengimo (misionierių) 
bažnyčios. LDM

43. Vilniaus Viešpaties 
 Dangun Žengimo bažnyčios 

ir buvusio misionierių 
vienuolyno ansamblis

44. Johann schrötter. Nesvy-
žiaus benediktinių abatės 
Kristinos Eufemijos 
Radvilaitės portretas. 

 XVii a. ii pusė. LDM 
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antai prasiplėtė ligoninė prie Vilniaus bonifratrų Šv. kryžiaus bažnyčios. Misio
nieriai prie buvusių sanguškų rūmų pristatė naujus masyvius triaukščius korpu
sus, kuriuose įvairiu metu veikė našlaičių ir pamestinukų prieglauda, Vilniaus 
vyskupijos kunigų seminarija, spaustuvė, parapinė mokykla. Vienuolynas buvo 
įveisęs du vaisių sodus, didelius daržus, penkis žuvingus tvenkinius, pastatydinęs 
įvairios paskirties ūkinių statinių. sumaniai elgėsi ir kitos vienuolijos. 

Lietuvoje skirtingi ordinai kūrėsi laikydamiesi jau tvirtų susiformavusių savo 
tradicijų, kurios kontreformacijos laikais buvo gana griežtai sunormintos ir regla
mentuotos. negali būti kalbos apie vietinius, išimtinai lietuviškus vienuolinės ar
chitektūros variantus. Vis dėlto kiekvienas ansamblis turėjo individualių ypatu
mų: išsiskyrė ar pastatų dydžiu, planu, puošyba ir įranga. savitumas priklausė ne 
tik nuo regulos, bet ir nuo vienuolių skaičiaus, fundatorių pageidavimų ar dosnu
mo, peizažo ar miesto aplinkos ypatybių. kartais prie komplekso būdavo prijun
giami anksčiau stovėję gretimi namai (pvz., Vilniaus jėzuitų architektūros ansam
bliuose). Be to, mažėjant vienuolių skaičiui, dalis patalpų parasdavo ankstesniąją 
paskirtį. Vienuolynų gyvenamieji korpusai būdavo pertvarkomi atsižvelgiant į 
kintančius konvento poreikius ir galimybes. kai kurie vienuolynai miestuose sa
vo gyvenamuosius korpusus išnuomodavo privatiems asmenims arba įkurdindavo 
juose mokyklas, dirbtuves, įstaigas. kai kada architektai rasdavo visiškai nestan
dartines, unikalias išeitis. čia galima prisiminti Jūžintų pranciškonų vienuolyną. 
Mažytės vienuolių celės buvo įkurdintos laiptuotame bokšte, užaltorinėje baž
nyčios dalyje. 

kad ir kokios puošnios buvo vienuolijų bažnyčios, atspindinčios jų dvasinio 
kelio programas, kasdienis brolių gyvenimas turėjo būti asketiškas ir kuklus. kiek 
žinoma, vienuolių celėse visai nebūdavo dekoratyvinių elementų, nesvarbu, koks 
būtų ordinas. Baldai – tik būtiniausi, funkcionalūs ir neprabangūs, todėl jų beveik 
neišliko. kita vertus, negailėta dėmesio vienuolyno bažnyčios ir bendrųjų patalpų 
baldų gamybai ir puošybai. yra išlikę XVii–XViii a. dominikonų stalių dirbtuvių 
gaminių, pavyzdžiui, ąžuoliniai Liškiavos Švč. trejybės bažnyčios suolai su intar
sijomis, vaizduojančiomis ordino emblemą – šunį su liepsnojančiu deglu nasruo
se. užnemunės (Griškabūdžio ir naumiesčio) karmelitai aprūpino savo bažnyčių 
zakristi jas ilgaamžėmis spintomis „mensomis“. užaltoriniuose vienuolių choruo
se būtinai įrengdavo puošnias medines stales, kuriose broliai ilgas valandas pra
leisdavo melsdamiesi, giedodami ir medituodami.
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statiniai iš medžio Lietuvoje vyravo nuo civilizacijos pradžios iki XX a. vidurio. 
Didieji miškai iškirsti tik XViii–XiX a., tad ilgą laiką mediena Lietuvoje buvo pi
giausia ir lengviausiai gaunama statybinė medžiaga. Drėgname ir palyginti vėsia
me krašte ji puikiai tiko gyvenamiesiems ir ūkiniams pastatams. Medinės statybos 
tradicija sukūrė savitą profesionalią dailidžių mokyklą, o pastaroji – turtingą me
dinį paveldą (dvarų sodybų, kaimų, miestelių ir priemiesčių architektūra). Me
dinės architektūros unikalumą taip pat lėmė geopolitinė valstybės vieta: Lietuva 
sekė kultūrinėmis Vidurio europos tradicijomis (ji buvo šiauriausia katalikiš ka 
valstybė), bet statė ręstinės konstrukcijos būdu, būdingu Rytų ir Šiaurės europai. 
etninei kultūrai būdingi bruožai – racionalumas, organinė jungtis su aplinka, sai
ko jausmas ir grakštus proporcingumas pynėsi su puošniomis iš kosmopoliti nių 
stilių įtakos atsiradusiomis formomis. tradicijų ir savaip perteiktų kosmopoliti
nių idėjų sąveika itin ryški provincijos baroko epochos mediniuose pastatuose. 
Medinio baroko architektūros lobyną didžia dalimi sudarė dvarų sodybų ir sakra
liniai pastatai. Deja, iki mūsų dienų mažai jų išliko. XVii a. medinį paveldą su
naikino XViii a. pradžios karai ir suirutės, o vėliau statytieji neišliko dėl istorinių 
negandų ar perstatymo. 

Luominės visuomenės Lietuvoje kultūrinio ir ūkinio gyvenimo ašis, nesant 
stiprių miestų, buvo dvaras, o pagrindinė idėjų nešėja – bajorija. Didikai ir stam
bioji bajorija linko į kosmopolitines vertybes, vidutinė ir smulkioji šlėkta laikėsi 
vietos kultūros veikiamų konservatyvių pažiūrų. tačiau iš esmės visi bajorai sie
kė reprezentatyvumo, kai grožis buvo tapatinamas su verte ir brangumu. sekdami 
karaliaus dvaro ir magnatų dvarų tradicijomis, bajorai statydino puošnias sody
bas, pritaikytas jų gyvenimo būdui ir savo vertės iškėlimui, kaip mecenatai prisi
dėjo prie sakralinės architektūros kūrimo.

Dvaro sodyba įkūnijo bajoro pasaulio sampratą, rodė jo kilmę, pomėgius, vie
tą visuomenės hierarchijoje. Pagrindinė sodybos dalis buvo bajoro šeimos gyve
nimui ir reprezentacijai skirtas dvaro kiemas, kurio pobūdis nusistovėjo XVii a. 
viduryje. Jame buvo renčiamas pagrindinis statinys – ponų namas, bajoro turtą 
eksponuojantys pastatai (lobynai, svirnai, brangių žirgų ir kinkomų arklių arkli
dės, vežiminės), taip pat tarnų ir administracijos namai (ekonomo ar ūkvedžio, 
„baltosios“ šeimynos – ponų šeimą aptarnaujančių žmonių namas, kitaip oficina), 
virtuvė (virtuvinė oficina). Pastatai buvo statomi stačiakampio kiemo perimetru 
ir tarpusavyje jungiami tvoromis. Prie dvaro kiemo šliejosi sodas. 

Baroko įkvėpta medinė architektūra: dvarų sodybos ir bažnyčios
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45. Medekšų abrisas. kol kas vienintelis 
žinomas medinės XVii a. dvaro 
sodybos brėžinys. netoli kėdainių 
buvusią sodybą sudarė du taisyklingi 
stačiakampiai kiemai ir prie jų 
prisišliejęs sodas. Pagrindinio 

 dvaro kiemo gale stovėjo ponų namas, 
šonuose – grūdų svirnas ir lobynas. 
už lobyno – dviejų galų pirkia, 

 prie vartų – namas, kurio viename 
gale buvo gerosios gyvenamosios 
patalpos, kitame – šeimyninė. 

 kitoje kiemo pusėje – arklidė 
 ir vežiminė. 1685 m. VuB   ←

46. krikštykla. XVii–XViii a. 
 alsėdžių bažnyčia. Šio laikotarpio 

liaudies meistrų sukurtų medinių 
krikštyklų beveik neišliko
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XVii a. antrojoje pusėje Prancūzijos karaliaus Liudviko XiV vasaros reziden
cija – Versalis – tapo pavyzdžiu visos europos monarchams ir kilmingiesiems. 
tačiau prancūzų barokinio klasicizmo planavimo taisyklės – griežta ašine simet ri ja 
paremta kompozicija, kai priešais rūmus sukuriamas puošnus reprezenta cinis kie
mas, o už jų įveisiamas geometrinių formų sodas – mediniais pastatais užstatytų 
Lietuvos dvarų sodybų XVii a. nepasiekė. trukdė vidaus neramumai ir karai. Pla
nuojant kiemą ašinė simetrija taikyta itin retai, vienintelė naujos kompozicijos 
užuomina – už namo įveistas taisyklingas (prancūziškas) sodas. Po XViii a. pra
džios negandų sodyboms pertvarkyti trūko lėšų. kiemai buvo atstatomi buvusio
se vietose, paisoma išlikusių pastatų, kelių, želdinių. tik XViii a. viduryje atkūrus 
ūkį, beveik šimtu metų pavėlavusios baroko kompozicinės taisyklės pradėtos įgy
vendinti praktiškai: stambių dvarų reprezentacinės dalys imtos pertvarkyti pagal 
ašinės veidrodinės simetrijos principus. stačiakampio kiemo centre buvo stato
mas monumentalus ir puošnus ponų namas, kiemo pakraščiais vienas priešais 
kitą renčiami du vienodo tūrio, įprasti dvaro kiemui pastatai – oficinos ar svirnas 
ir oficina, svirnas ir vežiminė. kita vertus, didžioji bajorijos dalis laikėsi konser
vatyvių nuostatų ir priešinosi naujovėms. todėl daugumos sodybų kiemai išliko 
pirminės sudėties ir plano, pavyzdžiui, kaip stambių užvenčio, Gulbinų, Raudon
dvario, Padubysio ir kt. dvarų. 

Baroko įtaka medinių pastatų architektūrai buvo daug didesnė nei sodybų 
struktūrai. Daugiausia dėmesio buvo skiriama ponų namams. architektūrinę ponų 
namo idėją, kurios autorius dažniausiai buvo pats savininkas, įgyvendindavo meist
rai profesionalai. Gali būti, kad Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, didikų ir itin stambių 
bajorų namus kūrė architektai. architektų sukurti pavyzdžiai ir bajorams šviesti 
skir tos Lukašo Opalinskio, Jokūbo kazimiero Hauro, Wojciecho Bystrzonows kio 
knygos apie architektūrą, statybą ir dvarų ūkį nulėmė, kad į medinės architektūros 
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47. Blinstrubiškių dvaro (Raseinių raj.) 
ponų namas. statytas XViii a. 
viduryje. Medinis rūmas išsiskyrė 
aukštu kelių pakopų stogu su 
mansarda ir išraiškingu karpyto 
silueto prieangio frontono skydu. 
1937 m. nuotr. čDM
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aplinką atėjo baroko kompoziciniai sprendimai ir formos. kita vertus, baroko ar
chitektūros idėjas įgyvendindavo vietos dailidės, jie suteikdavo pastatui įprastas 
akiai ir mielas širdžiai atskirų pastato dalių proporcijas ir savaip pritaikydavo de
koro elementus. stambių bajorų dvarų statybose dirbantys meistrai jau transfor
muotas naujoves perkeldavo į šlėktų sodybas. 

XVii a. viduryje stambių ir vidutinių bajorų aplinkoje įsitvirtino vienaukštis, 
parterinis, simetrinės tūrio kompozicijos ponų namas, kurio architektūra turėjo 
daug vietos tradicijai būdingų elementų – ilgųjų fasadų ašyse kilo mezoninai (juos 
turintys namai vadinami kryžminiais), prie pastato glaudėsi vienas du dviaukščiai 
„alkieriai“ – aliuzija į pilies bokštus. namai buvo stačiakampio plano, turėjo prie
menę centre ir išilgai pastato dviem eilėmis išdėstytas įvairių dydžių patalpas. Juos 
dengė aukšti keturšlaičiai, o nuo XVii a. pabaigos – ir keturšlaičiai laužyti stogai. 
sienas vainikavo masyvūs profiliuoti karnizai. XVii a. antrojoje pusėje veikiama 
prancūzų etiketo europoje iškilo griežtai simetriško reprezentacinio pastato, su
siliejančio su jį supančia aplinka, idėja. Pagrindine pastato patalpa tapo salė, kom
ponuojama namo centre, užpakalinio fasado pusėje, o prieš ją – griežtų geome
trinių formų sodas. Pastato architektūra (planas, tūris ir fasadų kompozicija), kaip 
ir jo aplinka, tapo griežtai simetriška. nepaisydami krašto nuosmukio, stambūs 
ir vidutiniai bajorai perėmė naujas idėjas ir XVii a. pabaigos pažangų ponų namą 
įsivaizdavo kaip monumentalų, puošnų, parterinį, simetriško tūrio statinį, su sa
le ašyje. tuo metu susiformavęs medinio gyvenamojo pastato įvaizdis visa jėga 
buvo įgyvendintas atstatant namus po XViii a. pradžios suiručių. XViii a. pir
mojoje pusėje ir stambių, ir vidutinių bajorų sodybose dažniausiai ręsti stačia
kampiai, griežtai simetriški pastatai su prieangiu pagrindiniame fasade. Šio tipo 
populiarumą lėmė palyginti paprasta statyba ir lietuvių etninei kultūrai būdin
gas saiko ir tektoniškumo jausmas. tokius pastatus statė stambūs ir vidutiniai 
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48. Panemunėlio dvaro ponų namas – 
didelis medinis rūmas su įspūdingu 
dviejų aukštų prieangiu. Žinoma, 

 kad 1771 m. dvaro savininkas 
 Juozapas Parfianovičius sudarė sutartį 
 su architektu Jonu Olechnovičiumi 
 dėl pastato statybos. namas nugriau

tas apie 1989 m. 
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bajorai. namo dydis ir puošnumas priklausė nuo bajoro turtingumo. stambesnių 
bajorų pastatų pagrindinio fasado ašyje buvo barokinių formų prieangis, o vidu
tinių – kelių stulpų portikėlis su apskritais langeliais frontonėlyje ar uždaras len
tų priestatas. stambių ir vidutinių bajorų namai su monumentaliais rizalitais ar 
mezoninais ilgųjų fasadų ašyse tęsė XVi–XVii a. kryžminio namo tradiciją. Me
zoninai ar rizalitai turėjo banguoto kontūro barokinius frontonus. taip pat buvo 
mėgta statytis namus su į parką atsiveriančia galerija galinio fasado centre. kitaip 
negu kaimyninėje Lenkijoje, itin retai buvo statomi sudėtingo tūrio pastatai su 
dviem ar keturiais „alkieriais“ pastato kampuose. Lietuvos bajorai pirmenybę tei
kė paprastesniems pastatams, santūrioms eksterjero formoms ir saikingai puošy
bai. namų vidaus įranga ir interjerai buvo gerokai prabangesni. stambių bajorų 
reprezentacinių patalpų – salių, menių ir priemenių – interjerai buvo ypač pra
bangūs. aukštų patalpų (iki 4 m) sienos buvo apmušamos brangiais audiniais, 
drožinėtu paneliu, grindys klojamos stambių lentų parketu. Menių, koplyčių lu
bos, o kartais ir sienos buvo dengtos drobėmis, ištapytomis alegorinėmis ir mito
loginėmis scenomis. Patalpas puošė glazūruotų baltų, žalių ar juodų koklių baro
kinės krosnys ir židiniai. kokliuose buvo įrašomos svarbios datos, įspaudžiami 
savininkų herbai.

antri puošnumu sodyboje buvo svirnai ir lobynai. Jau XVii a. itin stambių 
dvarų inventoriai aprašo didelio tūrio dviaukščius stačiakampius šoninio tipo 
svirnus su priesvirniais, atskirtais drožinėtų stulpų galerijomis. Didžiosiose pa
talpose ir pastogėje laikyti grūdai, o galerijų galuose įrengtose kamarose – daik
tai. XViii a. kurtuvėnų, tabariškių, Paliesės dvarų svirnai tęsė senųjų dviaukščių 
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svirnų tradicijas. ne tokių pasiturinčių bajorų sodybose ręstos vienaaukštės, sta
čiakampės kelių patalpų klėtys. ypač dažnas tarp jų buvo pastato su uždaru pries
virniu tipas. iš priesvirnio buvo patenkama į mažesnes patalpėles šonuose ir į vieną 
ar dvi pagrindines patalpas priešais. Lobynai sodyboje užėmė ypatingą vietą. Jie 
buvo skirti archyvui, šeimos relikvijoms, brangiems daiktams. Lobynai atkartojo 
XVi a. pastato – klėties, vadintos „povalušu“ (jame bajoras karys laikydavo bran
giausią turtą – žygio aprangą ir ginklus), principinę struktūrą. Buvo artimo kva
dratui plano, vertikalaus keliaaukščio tūrio, apjuosti prieangiais. XViii a. loby nų 
prieangius atitvėrė medinės baliustrados, sienas vainikavo masyvūs daugiatrau
kiai karnizai, pastatus dengė grakštūs laužytos formos stogai. Oficinų, arklidžių, 
vežiminių ir kitų XViii a. pagrindinio kiemo pastatų architektūrą siejo baroko 
epochai būdinga tūrių ir fasadų simetrinė kompozicija ir proporcijos. Visi jie bu
vo paprasto stačiakampio tūrio, keturšlaičiai stogai buvo dukart aukštesni už sie
nas. Pastatus puošė dekoruotos durys ir karnizai. 

Bažnyčių ir koplyčių pagrindiniai užsakovai ir fundatoriai taip pat buvo ba
jorai, tad barokas į krikščionišką medinės sakralinės architektūros erdvę pateko 
tais pačiais būdais kaip ir į dvarų sodybas. Baroko stilius medinių bažnyčių ar chi
tektūrą veikė dvejopai: darė įtaką pastato struktūrai, t. y. plano ir tūrio kom po zici
jai, arba veikė nusistovėjusio liaudiško pastato atskirų dalių ir elementų propor ci jas, 
formas ir dekorą. nepaisant negandų ir karų, XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. pir
mojoje pusėje Lietuvoje buvo statoma labai daug bažnyčių. tačiau aukso amžiu
mi laikytina XViii a. antroji pusė, kai buvo pastatyti puošniausi statiniai: Prienų, 
Šešuolių, kėdainių, Onuškio ir kt. bažnyčios.
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49. kurtuvėnų dvaro svirnas – vienas 
didžiausių ir seniausių išlikusių svirnų 
Lietuvoje. iš pušinių rąstų XViii a. 
pabaigoje ręstas pastatas išsiskiria 
dydžiu, aukštu keturšlaičiu dviejų 
pakopų stogu su pusapvaliais stoglan
giais, neįprastu įgilintu priesvirniu 

 ir galerija, arkų pavidalo sijomis. 
svirnas atkurtas po 2001 m. 

 jį sunaikinusio gaisro

50. Dubingių karčema, gerai išlikęs 
karčemų architektūros pavyzdys, 

 XViii a. užvažiuojamieji namai 
XVii–XViii a. buvo statomi judriose, 
prekybai patogiose miestelių ir kaimų 
vietose. autentiškų senųjų karčemų 
išliko vos viena kita 

51. Grybų dvaro (Švenčionių r.) svirnas. 
unikalus statinys, dvarų tyrinėtojų 
kartais vadinamas lobynu, nes jame 
buvo laikomi vertingi daiktai, 
dokumentai. svirnaslobynas kvadra
tinio plano, dviejų aukštų, su atvirais 
priesvirniais abiejuose aukštuose, 
dengtas keturšlaičiu laiptuotu stogu. 
1968 m. pastatas perkeltas į Lietuvių 
liaudies buities muziejų Rumšiškėse
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Liaudiškos lietuviškos bažnyčios archetipas susiformavo iki XVii a. vidurio: 
stačiakampio ar kryžminio plano, vienanavis ar trinavis halinis bebokštis statinys 
su trisiene apside ir prie jos prisiglaudusia presbiterija. kryžminio plano bažny
čios vyravo Žemaitijoje (Šaukėnų, Platelių, Beržoro, užvenčio ir kt. bažnyčios), 
stačiakampės – Rytų Lietuvoje (stelmužės, Palūšės, semeliškių, svėdasų, Ceiki
nių). Paprastai liaudiškų bažnyčių išorei barokas suteikė puošnumo. stogo kraigo 
galuose ir kryžmoje kilo vingraus silueto bokšteliai, šoninių fasadų sienas skaidė 
pusapskritės ar segmentinės sąramos langai, o sienas vainikavo daugiatraukiai 
karnizai. Bokštelius dažydavo raudonai, žaliai ar baltai, pagrindinio įėjimo duris 
kartais ištapydavo šventųjų paveikslais. tačiau visi šie elementai neužgožė et
niniams regionams būdingų proporcijų ir formų. Žemaitiškos bažnyčios buvo 
kresnos, monumentalios su masyviais stogais, aukštaitiškos – siauresnės ir žais
mingesnės, grakštesnių proporcijų. Jų pagrindiniai fasadai dažnai vertikaliai su
skaidyti, pristatytas prienavis – choras. 

Medinių bažnyčių, laikantis baroko kompozicijos principų, daugiausia pas
tatyta rytinėse Lietuvos žemėse. čia spindėjo barokinės architektūros perlas – 
LDk sostinė Vilnius. Buvo statomi stačiakampiai, lotyniško kryžiaus plano ir 
daugiakam pio centriškojo plano haliniai ir bazilikiniai pastatai. Pagal profesio
nalius pavyz džius statytų bažnyčių pagrindiniame fasade kilo du dekoratyvios 
paskirties bokštai (varpai kabojo atskirai statytoje varpinėje). Juos puošė raiš
kaus silueto dau gia tarpsniai skarda dengti kupolai. Barokines eksterjero formas, 52
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54

52. sakykla. XViii a. i pusė. 
 Platelių bažnyčia. Vietos drožėjų 
 ir stalių kūrinys, netaisyklingo 

šešiakampio plano, primena 
 kriauklės formą, drožinėti baroko 

puošybai būdingi raštai

53. Vilkaviškio senoji medinė 
 Švč. Mergelės Marijos apsilankymo 

bažnyčia, statyta XVii a. i pusėje. 
 Jos architektūra liudija, kaip medžio 

statyba atkartoja Vilniaus mūrinių 
dvibokščių bažnyčių formas. 

 XiX a. raižinys

54. kantaučių bažnyčios Rožinio 
 Švč. Mergelės Marijos altorius. 
 XVii a. ii pusė. XViii–XiX a. 

Lietuvos medinės bažnyčios garsėja 
vietos drožėjų sukurtais altoriais 
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dekoro elementus vietos dailidės įvairiai transformuodavo, todėl kiekvieno sta
tinio architektūra įgydavo savitą charakterį. Bebokščių bazilikos tipo bažnyčių 
fasadai buvo paprasti, iš barokinių dekoro elementų čia dažniausi banguoto kon
tūro frontonai ar kraigo bokšteliai. Centriškojo plano bažnyčios minimos apra
šymuose. Jos – aštuoniakampės, vientisos vidaus erdvės, vainikuotos kupolu. apie 
jų architektūrą galima spręsti iš iki mūsų dienų išlikusių analogiško plano koply
čių (pavyzdžiui, antanavo koplyčios), kurios iš esmės yra sumažintos ir supapras
tintos bažnyčių kopijos. 

Medinių barokinių bažnyčių vidaus erdvės sprendimai įvairūs: nuo paprastos 
vientisos navos iki trijų navų bazilikos su transeptu ar net koplyčiomis. navas 
skyrė dvi arba trys (rečiau – keturios) poros stulpų, į juos rėmėsi įvairių formų 
arkos, dengė lygios arba su atviromis sijomis lubos ir lenktas skliautas pagal mū
rinių barokinių pastatų pavyzdį. sakralinę presbiterijos erdvę nuo bendros erdvės 
skyrė sija su krucifiksu ir šventųjų skulptūromis. Šoninių navų gale buvo zakris
tijos, virš jų – ložės fundatoriams ir koliatoriams. Jų viršuje taip pat įrengdavo 
dekoratyvias galerijas. Virš įėjimo kilo vargonų choras su puošniu prospektu. 
Grindys kartais buvo išklojamos brangiu atvežtiniu marmuru, sienos ir lubos daž
nai ištapomos. tiesiai ant medžio, užglaisčius sienojų siūles (tokiu būdu tapyta 
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55. nešiojamasis procesijų altorėlis, 
XViii a.. sedos Švč. Mergelės 

 Marijos ėmimo į dangų bažnyčia 
56. Degučių Šv. Vincento Ferariečio 

(Šilutės r.) bažnyčia, statyta XViii a. 
viduryje. Liaudiškos architektūros 
formų, vienintelė išlikusi lygiakraščio 
trikampio plano bažnyčia Lietuvoje
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dar XVii a. pirmojoje pusėje), ar ant drobės buvo piešiami ornamentai, alegori
niai paveikslai, Biblijos scenų vaizdai. Liturginiai objektai – altoriai, sakyklos – 
gausiai dekoruojami drožiniais, skulptūromis, tapyba, auksuojami ir sidabruojami. 
Didingi ryškių baroko ar rokoko formų ir spalvų altoriai sodriai pripildydavo 
ankštą nedidelių medinių bažnytėlių erdvę. 

kapinių ir dvarų sodybų koplyčių, kitaip nei bažnyčių, daugeliu atveju ir vi
dus buvo palyginti kuklus. Jose buvo laidojami ne tokie pasiturintys, neišgalintys 
funduoti bažnyčių bajorai. Pastatų viduje ryškėjo vietinių medinės statybos meis
trų darbas: ręstinės plikos sienos, liaudiškų formų vargonėlių chorų stulpai, tvo
relės, vožtinės lubos virš sijų. Šiek tiek puošnumo teikė polichromija: baltintų sienų 
fone išryškėdavo raudoni, žydri presbiterijos ar choro atitvarai, durys, įvairiomis 
spalvomis tapytas ir kukliais drožiniais papuoštas altorėlis. 

Barokas į provinciją atėjo per bajoriją ir darė įtaką pagrindiniams jos gyveni
mo būstams – namams ir bažnyčioms. epochos nuostatos ir vaizdiniai susiliejo su 
vietos tradicijomis, pasižymėjusiomis aiškumu, santūrumu, racionalumu ir saiko 
jausmu. Beveik kiekviename Lietuvos kaime ar miestelyje stūksoję mediniai lako
niškų funkcionalių formų statiniai buvo tarsi talpyklos puošnių ir brangių daiktų, 
kuriuos kaip prestižo ženklus kaupė į viduramžišką prabangą linkusi bajorija.

57. Liolių Šv. apaštalų simono 
 ir Judo tado bažnyčia (kelmės r.). 

XViii a. 7asis dešimtmetis. 
 aukštą išilginį pastatą dengia 

vientisas valminis stogas, abipus jo – 
vienašlaičiai šoninių navų stogeliai 

 ir dvišlaičiai koplyčių stogai. 
Liaudiškam mediniam barokui 
būdinga tai, kad bažnyčią 

 apvainikuoja dekoratyviniai 
 įvairių formų bokšteliai

57
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apšvietos epochos kultūra Lietuvoje palengva perėmė per visą europą sklindan
čias naujas meninės kūrybos, dailininko uždavinių ir vaidmens visuomenėje idė
jas, o kartu ir naujos, klasicistinės, estetikos sampratą. iškiliausi to meto mąstyto jai 
mokslui ir menui teikė didelę reikšmę ugdant ir lavinant sąmoningus, apsišvietu
sius, garbingus piliečius. tikėtasi, kad dorų ir išsilavinusių žmonių bendrija pa
jėgs įgyvendinti valstybės reformas ir kurti naują, teisingesnę bei stipresnę vals
tybę, o mokslų ir amatų raida pakels jos ekonominę ir net politinę galią. kaip 
valstybės valdymo pavyzdys įsivaizduota antikinė demokratija, ypač idealizuota 
senovės Romos respublika. atgimęs susidomėjimas antika skatino jos istorijoje, 
mituose, literatūroje ieškoti pilietinės elgsenos pavyzdžių, o architektūroje ir dai
lėje – išorinių gyvenimo formų. Manyta, kad esama universalių, bendrais princi
pais paremtų grožio kategorijų, todėl kūrybą buvo siekiama prilyginti mokslinei 
veiklai: visaip akcentuoti racionalieji jos aspektai, dailininko ar architekto įvairia
pusis išsilavinimas, pagalbinių mokslų (matematikos, perspektyvos, optikos, is
torijos, archeologijos ir kt.) reikšmė. Viena iš pagrindinių estetinių kategorijų ta
pusi gero skonio sąvoka ėmė reikšti polinkį į paprastumą, aiškumą ir harmoniją, 
perdėtos prabangos ar nereikalingų puošmenų vengimą. Menas turėjo įkūnyti 
kilnias idėjas, rodyti dorybingo gyvenimo pavyzdžius. kita vertus, gilūs dvasiniai 
ieškojimai neretai susipindavo su tam tikromis mistikos formomis, intelektuali
nio elito aplinkoje paplito masonų judėjimas. Masonų ložės tapo uždaromis „ap
šviestųjų“ grupuotėmis, kurios bandė visoje visuomenėje įgyvendinti utopiškus 
lygybės ir brolybės idealus, skatino siekti moralinio tobulumo. 

apšvietos idėjų apogėjus Lietuvoje siejamas su edukacinės komisijos veikla, 
o klasicizmo įsigalėjimas – su Vyriausiojoje Lietuvos mokykloje XViii a. pabai
goje įsteigtomis architektūros ir dailės katedromis. tačiau šių idėjų sklaidos pra
džią galima užčiuopti keliais dešimtmečiais anksčiau. Galima sakyti, kad naujas 
etapas Lietuvos architektūroje prasidėjo 1752 m., kai į Vilnių grįžo Prahoje stu
dijavęs matematikas, architektas ir astronomas tomas Žebrauskas, kuris suprojek
tavo garsiąją jėzuitų akademijos observatoriją. Jo pradėtus statybos darbus tęsė 
matematikas Jokūbas nakcijonavičius, vėliau – astronomas ir matematikas Mar
tynas Počobutas, 1764 m. grįžęs po studijų užsienyje. Pasak jo, anuomet Vilniaus 
observatorija patalpų erdvumu, patogumu ir netgi išoriniu grožiu nenusileido ki
toms europos observatorijoms (iš viso tokių buvo tik keturios). italų architekto 
Carlo spampani‘o 1770–1773 m. pastatyta didžioji (Baltoji) observatorijos salė 

skonio pokyčiai ir pilietiškumo pamokos

1. Pranciškus smuglevičius. 
Persų pasiuntiniai 

 pas Etiopų karalių, 
 fragmentas. Po 1785 m. 

LDM   ←

2. Pranciškus smuglevičius. 
Vilniaus vyskupo, 

 Edukacinės komisijos 
pirmininko, meno mecenato 
Ignoto Jokūbo Masalskio 
portretas. 1785–1786 m. 
LDM
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laikoma vienu gražiausių šio stiliaus pavyzdžių visoje Lietuvoje, o elegantiški šios 
salės portalai tapo ankstyvojo klasicizmo architektūros šedevru. Portalai ap
rėminti naudojant iš antikos palikimo perimtus klasikinius orderio elementus: 
pusapskritę arką, dorėninius piliastrus, antablementą. Patalpos paskirtį primena 
frizo metopose įkomponuoti zodiako ženklai. trikampio frontono timpane – rel
jefinis observatorijos globėjo stanislovo augusto Poniatovskio portretas (1767 m. 
abiejų tautų Respublikos valdovas lietuvių didikų prašymu „didesnei tautos gar
bei ir akademijos šlovei“ observatorijai suteikė karališkosios titulą). ant vakari
nio portalo frontono įkomponuota fundatorės e. OginskaitėsPuzinienės portretą 
laikančios deivės Dianos figūra (antikinėje mitologijoje deivė buvo laikoma mė
nulio įsikūnijimu), kitoje pusėje – astronomijos ir apskritai mokslo globėja deivė 
uranija su žvaigždžių vainiku rankoje.

akademiją reformavus į LDk Vyriausiąją mokyklą, svarbiausi jėzuitų pradė
ti darbai observatorijoje buvo tęsiami. Rektoriaus Martyno Počobuto nurodymu 
1782–1788 m. architektas Martynas knakfusas pastatė vieną įdomiausių klasicis
tinių statinių Lietuvoje – triaukštį priestatą dienovidiniam kvadrantui. aiškių for
mų priestato fasadą skaido gan masyvus karnizas ir puošni frizo juosta su triglifais 
ir metopomis, kuriose įkomponuoti dvylikos Zodiako ženklų simboliai. astronomi
niams stebėjimams skirti kampiniai bokšteliai suteikia priestatui savitą formą, 

3

3. Vilniaus katedra. Graviūra. 
XiX a. ii pusė. VuB
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5

4. evangelikų reformatų 
bažnyčia Vilniuje. 

 arch. karolis Podčašinskis. 
1829–1835 m. 

 XX a. i pusės nuotr. 
5. Minerva vainikuoja Vinjolos 

biustą. Carlo antonini’o 
raižinys pagal Pranciškaus 

 smuglevičiaus piešinį. 
iliustracija Carlo antonini’o 
ir Giano Battista spampani’o 
parengtai knygai 

 Il Vignola illustrato…, 
 (Roma, 1770). LDM
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išryškina jo vertikalumą. Fasado centre, tarp langų, įkomponuotas įrašas su ro
mėnų poeto Vergilijaus eilių citata: Addidit antiquo virtus nova lumina coelo (Drą
sa suteikia senajai Visatai naują šviesą) ir pakiliu užrašu, nurodančiu pastato pa
skirtį: Haec domus Uraniae est: Curae procul este profanae: Temnitur hic humilis 
tellus: Hinc itur ad astra (Šis namas yra uranijos: eikit šalin niekingi rūpesčiai: čia 
paniekinama menka žemė: iš čia kylama į žvaigždes).

Didelę reikšmę klasicizmo estetikos paplitimui platesniuose visuomenės sluoks
niuose turėjo naujų disciplinų (tarp jų ir architektūros) įtraukimas į jėzuitų ir pi
jorų švietimo sistemą, o vėliau ir į edukacinei komisijai pavaldžių mokyklų progra
mas. 1774 m. edukacinės komisijos nutarimu sudarytose mokyklų programose 
buvo numatytas tam tikras estetinis lavinimas ne tik aukštosiose, bet ir pavietų 
(apskričių) mokyklose. Poetikos pamokose buvo suteikiamos pradinės mitologi
jos, meno istorijos žinios, reikalingos antikos poetų kūrybai pažinti, kartu atkrei
piamas dėmesys „į sąsajas ir panašumą tarp poetikos meno ir tapybos meno“. Va
dovaujantis 1791 m. sudarytais edukacijos planais į fizikos kursą buvo įtrauktas 
ir statybos pradmenų mokymas, o matematikos pamokos papildytos topografinio 
piešimo užduotimis. tokios pastangos sudarė sąlygas susiformuoti didesniam 
meno vertintojų, užsakovų, klientų būriui. 

Žymiausiais klasicizmo kūrėjais tapo iš užsienio atvykę ar ten studijas baigę 
menininkai. Daugelio jų vardai siejasi su Lietuvos edukacinės komisijos pirmi
ninko Vilniaus vyskupo ignoto Jokūbo Masalskio mecenatine veikla. Galima sa
kyti, kad vyskupas i. J. Masalskis pretendavo tapti svarbiausiu Lietuvos menų, 
amatų ir mokslų rėmėju, įgytį statusą, atitinkantį karališkąją mecenatystę Lenki
joje. Masalskio rūpesčiu buvo perstatyta Vilniaus katedra. svarbiausia valstybės 
šventovė buvo gražiausias katalikiškosios apšvietos idėjų įkūnijimas sakraliniame 
mene. Jo užsakymu rekonstruota Vilniaus vyskupų vasaros rezidencija Verkiuo
se turėjo tapti išskirtiniu, menine prasme unikaliu klasicistinio dvaro ansambliu. 
Darbus nutraukė 1794 m. sukilimas ir vyskupo mirtis. Įgyvendinant šiuos vysku
po sumanymus prisidėjo nemažai menininkų, tarp kurių ypač išsiskiria dvi neei
linės figūros – tapytojas Pranciškus smuglevičius (1745–1807) ir architektas Lau
rynas Gucevičius (1753–1798). 

P. smuglevičius buvo geriausiai su antikos paminklais susipažinęs to meto 
LDk dailininkas. Daug metų praleidęs Romoje ir Varšuvoje, Lietuvoje jis nuolat 
apsigyveno tik paskutiniaisiais gyvenimo dešimtmečiais. Vis dėlto LDk meno 
mecenatams ir mėgėjams ankstesnioji jo kūryba buvo žinoma ir vertinama. nors 
ne visose P. smuglevičiaus drobėse klasicizmo stilistika yra aiški ir gryna (neretai 
matomi ir vėlyvojo baroko bruožai), vis dėlto jose programinės klasicizmo nuosta
tos atsiskleidė stipriau nei kitų to meto Lietuvos tapytojų darbuose. Reikia pasaky
ti, kad gyvendamas Romoje dailininkas reikšmingai prisidėjo prie europietiškojo 
neoklasicizmo stiliaus paplitimo. Žinoma, kokį svarbų impulsą giliau pažinti anti ki
nį meną ir jį populiarinti davė archeologijos atradimai italijoje. Romos laikotar piu 
P. smuglevičius atliko nemažai antikinių paminklų piešinių, kopijavo archeologų 
atrandamą sienų tapybą, bendradarbiavo su architektais ir leidėjais publikuojant 

6

7



291

šių kopijų raižinius. kopijuojamas antikines kompozicijas P. smuglevičius stili
zavo tuometinei Romos dailei būdinga klasikine maniera, bet išlaikė ir pakanka
mą dokumentinį tikslumą. europos muziejuose saugomi jo etruskų kapų piešiniai 
mokslininkų vertinami kaip itin gražūs ir reikšmingi etruskologijos šaltiniai. Didžiu
lę įtaką meninio skonio pokyčiams ir klasicizmo estetikos sklaidai visoje europo
je turėjo P. smuglevičiaus kartu su Romos architektu Vincenzu Brenna parengtas 
nerono aukso rūmų (tuomet laikytų tito termomis) freskų kopijų albumas Vesti-
gia delle Terme di Tito e loro interne Pitture (1776). Dailininkas bendradarbiavo 
rengiant ir kitas knygas, susijusias su klasicistų itin vertinamo antikos ar Rene
sanso meno paveldu, pavyzdžiui, piešė iliustracijas 1770 m. Сarlo antonini’o ir 
Giano Battistos spampani’o išleistam prabangiam leidiniui Il Vignola illustrato.

Daugelio P. smuglevičiaus paveikslų temų šaltiniu tapo antikinė literatūra – 
išsilavinusiai to meto visuomenei puikiai žinomi Homero, tacito, Herodoto, Ver
gi lijaus kūriniai. senovės graikų ir romėnų istorijoje, mitologijoje buvo randami 
tėvynės meilės, savęs išsižadėjimo ir patriotinio didvyriškumo pavyzdžiai. Štai 
įspūdingame, rytų egzotika dvelkiančiame paveiksle „Persų pasiuntiniai pas etio
pų karalių“, sukurtame pagal Herodoto „istorijoje“ aprašytą epizodą, galima 
įžvelgti aliuzijas į kaimyninių valstybių ir abiejų tautų Respublikos santykius, 
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6. Pranciškus smuglevičius. Švietimo 
reformos organizatoriaus, vyskupo 

 Jono Nepomuko Kosakovskio portretas. 
XViii– XiX a. sandūra. LDM

7. Vilniaus akademijos astronomijos 
observatorijos Baltosios salės portalas. 

 Jano Bulhako nuotr.

8. Vilniaus universiteto astronomijos 
observatorijos priestatas. 

 arch. Martynas knakfusas 
 1782–1788 m.  



292

pagrindžiama teisė gintis nuo užpuolikų ir smerkiami bandymai klasta ar jėga 
užimti svetimas žemes. Valstybės politinio žlugimo akivaizdoje antikos siužetai 
tapo įtaigiomis savo krašto istorijos alegorijomis, žadinančiomis patriotinį amži
ninkų nusiteikimą ir laisvės siekius. Lietuvoje į antiką apskritai žvelgta su tam ti
kra nostalgija, juk ne viena kilmingųjų giminė save kildino iš protėvių romėnų, o 
Palemono ir jo palydos atsikraustymo į Lietuvą faktas buvo visuotinai pripažįsta
mas (jis nebuvo kvestionuojamas ir Pranciškaus Paprockio 1763 m. Vilniaus aka
demijoje išleistame LDk istorijos vadovėlyje). nuo senovės įvykių dailininko ir jo 
užsakovų žvilgsnis natūraliai krypo ir į visą žmonijos istoriją, kartu ir į savo ša lies 
praeitį ir dabartį. kaip neatsiejama žmonijos istorijos dalis suvokta ir Šventoji 
istorija, todėl P. smuglevičiaus religinės temos kūriniuose į pirmą vietą iškelti ne 
stebuklai ar mistinės patirtys, bet šventųjų gyvenimo scenos, evangeliniai įvykiai. 
Juose akcentuojamos moralinės krikščionybės vertybės, iškeliami pamokantys pa
siaukojimo, stiprybės, savęs atsižadėjimo dėl kitų gerovės pavyzdžiai. 

svarbių XViii a. pabaigos įvykių ir personažų įamžinimas (P. Bžostovskio Pav
lovo respublikos įkūrimas, Gegužės 3iosios konstitucijos priėmimas, 1794 m. 
tado kosciuškos sukilimas) rodė, kad praeities idealai gali būti realiai atgaivina
mi ir įgyvendinami. tik paskutiniųjų metų dailininko darbuose suskambo elegiš
ka mirties tema, galbūt susijusi su galutiniu tėvynės laisvės praradimu.

9

9. Pranciškus smuglevičius. 
Agripina perkelia savo 

 vyro Germaniko palaikus 
 į tėvynę. 1807 m. ŽaM
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Vilniaus katedrai P. smuglevičius nutapė keliolika paveikslų, tarp jų ir didžio
jo altoriaus kompoziciją „Šv. stanislovo mirtis“. katedros rekonstrukcijai nuo 
1783 m. vadovavo L. Gucevičius – iš valstiečių kilęs ir i. J. Masalskiui remiant 
puikų išsilavinimą gavęs architektas, padėjęs pagrindus savitai Vilniaus klasiciz
mo architektūros mokyklai, pasižyminčiai išradingai komponuojamais paprastų 
geometrinių formų deriniais, monumentalumu ir saikingu dekoru. Baigęs moks
lus Vilniuje pas M. knakfusą, vėliau L. Gucevičius studijavo Romoje ir Paryžiuje, 
aplankė daug kitų europos šalių. Vilniaus katedros statyba atskleidė puikų jo ge
bėjimą derinti senas architektūros formas su naujo stiliaus reikalavimais, domė
jimąsi šalies istorijos ir religijos paminklais. Pastatas buvo rekonstruotas klasiciz
mo stilių lanksčiai pritaikant prie išlikusių gotikinių ir barokinių architektūros 
formų. Buvo išsaugotas šventovės planas, tūris, išorės sienos, gražiausios baroki
nės koplyčios. katedros dekoro programa atitiko apšvietos epochos menui bū
dingą didaktinę funkciją – senojo ir naujojo testamentų paralelėmis ji buvo pri
statyta ir kaip konkreti šventykla (pastatas, kur vyksta aukos liturgija), ir kaip 
kristaus įsteigtos institucinės Bažnyčios simbolis, ir kaip Lietuvos katalikų baž
nyčios centras. Pasak architektūros istorikų, tobulos architektūros Vilniaus kated
ra tapo epochos grožio ir racionalumo etalonu, įkvėpusiu ištisą plejadą vėlyvojo 
klasicizmo kūrėjų.

10

10. kauno rotušė. Pagal čekų 
kilmės architekto Jono 
Matekerio projektą 

 1771–1780 m. rekonstruota 
iš gotikinio pastato. 

 tai vienas vertingiausių 
ankstyvojo klasicizmo 
architektūros paminklų 
Lietuvoje
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antikinės šventyklos pavyzdžiu L. Gucevičius perstatė ir kitą svarbų sostinės 
pastatą – rotušę. Didingas statinys, simbolizuojantis miestiečių laisvę ir orumą, 
puikiai atliepė paties menininko santykį su šiuo luomu, palengva įžengiančiu į 
krašto politinio gyvenimo areną. už nuopelnus kraštui nobilituotas architektas 
1791 m. priėmė Vilniaus miesto teisę. 1794 m. jis suorganizavo miesto liaudies 
gvardiją ir jai vadovavo.

Likimas buvo negailestingas daugumai L. Gucevičiaus statytų rūmų ir dvarų 
sodybų – jos arba buvo smarkiai pakeistos per vėlesnius perstatymus, arba visai 
sunyko. tik iš ikonografinių šaltinių žinomi ir pagrindiniai Verkių ansamblio rū
mai – i. J. Masalskio kurtos tobulos kaimo sodybos centras. tyrinėtojai Verkių 
ansamblio architektūroje ir pastatų puošyboje neretai įžvelgia masoniškos ikono
grafijos elementų. iš tiesų L. Gucevičius, kaip ir jo mokytojas M. knakfusas, da
lyvavo net kelių Lietuvos masonų ložių veikloje. sąsajų su masonų naudotais įvaiz
džiais, simboliais (tarp jų ir skaičių simbolika) esama tiek Verkių ansamblyje, tiek 
Vilniaus katedroje. tačiau tie simboliai yra universalūs, būdingi bendroms am
žinybės, tobulumo, dieviškumo idėjoms, juose ryškūs ir patriotiškumo motyvai. 

11. Verkių rūmų paviljonas. arch. Lau
rynas Gucevičius. XViii a. pabaiga

12. Jonas Ostrovskis. arch. Laurynas 
Gucevičius. 1861 m. VDaM

13. sudervės Švč. trejybės bažnyčia. 
 XiX a. pradžia. arch. Laurynas 

Bortkevičius. Bažnyčia suprojektuota 
Romos Panteono šventyklos pavyz
džiu, nors skiriasi nuo jos ir gerokai 
mažesniu masteliu, ir detalėmis. 
Pastato architektūra atrodo tokia 
savita ir stilinga, kad ilgą laiką 

 jo autoriumi laikytas žymusis 
 Vilniaus klasicizmo kūrėjas 
 Laurynas Gucevičius

11
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Pavyzdžiui, centrinių Verkių rūmų timpaną puošė tomasso Righi sukurtas relje
fas, vaizduojantis jaučiais ariantį Cincinatą, vieną iš to meto masonų mėgstamų 
personažų. kita vertus, Cincinatas įkūnijo doro piliečio, žemdirbio, pavojaus aki
vaizdoje pašaukto imtis ginklo ir gelbėti savo šalį, paveikslą, artimą visai to meto 
lietuvių bajorijos pasaulėjautai. 

Verkių dvaro ansamblis savo užmoju, menine kokybe, puikiai rasta architektū
ros ir gamtos derme nebuvo pakartotas to meto Lietuvoje. Vis dėlto mano ma, kad 
L. Gucevičiaus darbai galėjo turėti įtakos tipiškos XViii a. pabaigos– XiX a. pra
džios bajorų kaimo sodybos susiformavimui. klasicistiniai elementai paplito ir 
miesto rūmų, ir provincijos dvarų architektūroje: kolonų portikai, fasadą puo
šiančios puskolonės, trikampiai frontonai ilgai buvo būdingi lietuviškų dvaro so
dybų architektūros atributai.

1312
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XViii a. pirmajame ketvirtyje intelektualinės minties pokyčiai regimi bažnytinio 
gyvenimo sferoje. tai – jėzuitų, misionierių, pijorų ir teatinų ordinai bei kongre
gacijos. Jų veikla ir mokymas dažniausiai apsiribojo mokyklų, kolegijų ar privačių 
apartamentų sienomis, tačiau iš pirmo žvilgsnio nematoma ir sunkiai konstatuo
jama edukacinė ir mokslinė praktika sėkmingai pureno dirvą apšvietos idėjoms. 
nuolatiniai ryšiai su Vakarų europos ordinais tiesė tvirtas mokslinės patirties ir 
humanitarinės kultūros gijas. Jėzuitų ordino veikloje regimi labai ryškūs pokyčiai, 
paskatinti 1730 m. generalinės kongregacijos. Į filosofijos studijų programą leista 
įtraukti eksperimentinius mokslus, o šie ėmė klibinti tradicionalistinį aristote
liškosios pasaulio sampratos karkasą. Daug ordino narių patraukė studijuoti į Va
karų europą. netrukus pradėjo efektyviai veikti vadinamasis grįžtamojo kultūri
nio ryšio mechanizmas. katalikų ordinų aplinkoje prasidėjo nepaliaujama Vakarų 
civilizacinės minties slinktis. Prasidėjo procesas, istorikų dažnai įvardijamas kaip 
„Respublikos europeizacijos“ pradžia. 1730 m. Vilniaus akademijoje pradėta dės
tyti prancūzų kalba. netrukus po Vilniaus, Varšuvos, Lvovo, Poznanės ir Liubli
no eilė atėjo ir provincijos mokykloms. Prancūzų ir vokiečių kalbas imta dėstyti 
kauno, Lomžos, Drohičino kolegijose. iki 1750 m. jėzuitų mokyklose jau buvo 
pritarta atsronomijos ir meteorologijos pasiekimams, griežtai oponavusiems aris
totelio ir Ptolemajo tradicijai. apšvietos idėjų programa siūlė vis naujesnes mo
kymo šakas. 1700–1739 m. Prancūzijos, Vokietijos ir italijos jėzuitų kolegijose 
kaip atskira mokymo disciplina išsikristalizavo istorija. Respublikos jėzuitų kolegi
jose ją pradėta dėstyti 1739 m. rudenį. XViii a. 6ajame dešimtmetyje istorijos mo
kyta jau visose Lietuvos ir Lenkijos jėzuitų kolegijose. Šalia istorijos apie 1740 m. 
mokyklose įvestos atskiros valandos mokyti geografijos. Šis Lietuvos ir Lenkijos 
kolegijose įdiegtas atsronomijos, geografijos ir istorijos kompleksas skatino lig tol 
nepatirtą empirinės tikrovės pažinimą ir istorinės savimonės pokyčius. nauju 
mokslo metodu išpurenta kultūrinė, edukacinė ir socialinė Lietuvos dirva išaugi
no tokį fenomeną kaip Vilniaus astronomijos mokykla, o jos priešakyje ilgą laiką 
švietė „karališkasis astronomas“ Martynas Počobutas. Pasaulio daiktų ir dangaus 
šviesulių stebėjimas visiškai užgožė sielos autorefleksiją. 

Be jėzuitų, ypač daug dėmesio bajorams lavinti skyrė pijorų ordinas. Jo veikla 
neabejotinai susijusi su stanislovo konarskio vardu. Didžiausias jo nuopelnas – 
Collegium Nobilium įsteigimas Varšuvoje ir Lenkijos provincijos pijorų mokyklų 
reforma. Pijorų išlaikomose mokyklose atsisakyta scholastinės mąstymo tradicijos, 

Švietimo reforma ir mokslas

15

14. ignotas egenfelgeris. 
Profesoriaus Tomo 

 Žebrausko portretas, 
fragmentas. XViii a. 
vidurys. LDM   ← 

15. ignotas egenfelderis. Sfera. 
Raižinys, apie 1765 m. 
VDaM
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į mokymo programą įtrauktos prancūzų ir vokiečių kalbos. Prancūzų kalbos ir 
literatūros dėstymas buvo labai gerai organizuotas ir apgalvotas. Per šias pamokas 
į Lietuvos ir Lenkijos kultūrinę erdvę pirmą kartą pateko iškiliausi XVii a. prancūz ų 
literatū ros autoriai. smarkiai pakilo matematikos dėstymo lygis, mokiniai turėjo 
galimybę susipažinti su eksperimentinės fizikos pagrindais, o per geografijos pamo
kas pradė ta naudotis atlasu ir gaubliu. Žinoma, didžiausią pijorų mokyklinės refor
mos po vei kį patyrė Lenkija, tačiau ir Lietuvoje buvo juntami jų edukacinės veiklos 
atgarsiai. s. konarskį artimi ryšiai siejo su žymiausiu ir veikliausiu to meto Lietu
vos pijoru Motiejumi Dogeliu, Collegium Nobilium Vilniuje įkūrėju ir rektoriumi. 
išplėtoti edukacinės veiklos M. Dogelis nespėjo, nes ši mokykla, spaudžiant jėzui
tams, nenorėjusiems išleisti iš rankų švietimo monopolio, 1741 m. buvo uždaryta. 
kartu su M. Dogeliu daugelyje veiklos sričių dirbo ir Vilniaus katedros pamoks
lininkas Jurgis Ciapinskis (1718–1768), kurį laiką susirašinėjęs su Michailu Lo
monosovu. Šitaip Lietuvos ir Lenkijos pijorai mezgė korespondencinį tinklą, į 
bendrą komunikacijos sistemą įtraukdami ir Romą, ir Maskvą. iš Vakarų euro
pos einanti edukacinė apšvietos mintis plėtė galimo poveikio lauką Šiaurės Rytų 
europos kryptimi. 

aktyviai lavinimo ir ugdymo srityje dirbo teatinų ordinas. Jo nariai pirmieji 
Respublikoje pradėjo smarkiai kritikuoti lotynų kalbos mokymą pagal ispanų jėzu
ito Manuelio alvarezo (1526–1583) vadovėlį De Institutione Grammatica libri tres 
(1572). Šio vadovėlio įtaka humanitarinei Lietuvos ir Lenkijos kultūrai buvo mil
žiniška. išminties, žodžio ir frazeologijos iš jo sėmėsi ištisos bajorų kartos. Pran
cūzijoje jau XVii a. viduryje kilo alvarezo knygos kritika, inspiruota jansenistų. 

16

17

18

16. Juozapas Oleškevičius. 
Profesoriaus Martyno 
Počobuto portretas. 

 1810 m. LDM

17. Juozapas Peška. Vyskupo 
profesoriaus Jeronimo 
Stroinovskio portretas. 

 XiX a. pradžia. LDM
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tuo tarpu Respublikoje, nepaisant 1759 m. lenkų kalba pijorų išleistos gramati
kos Gramatyka łacińska ad usum Scholarum Piarum, jau po edukacinės komi
sijos įkūrimo pasirodė dar 15 M. alvarezo vadovėlių laidų. tradicija bajorų sluoks
niuose tebebuvo labai gaji. 

teatinai ir misionieriai Varšuvoje buvo įkūrę garsias elitines mokyklas. nau
jam teatinų mokymui įtakos turėjo ir ryšiai su kongregacijos nariais Vakarų euro
poje. 1740 m. Varšuvoje apsistojo italas teatinas antonio Maria Portaluppio, jis 
skleidė Christiano Wolffo filosofines pažiūras. Beje, karalius stanislovas augustas 
buvo Varšuvos teatinų auklėtinis, o jo darbo kabinete greta s. konarskio ir misio
nierių generalinio vizitatoriaus Piotro Śliwickio portretų kabėjo ir a. M. Porta
luppio atvaizdas. Pastarojo mokinys buvo ir vėlesnis edukacinės komisijos pir
mininkas Plocko vyskupas Michałas Poniatovskis. 

teatinai nemažai dėmesio skyrė ne tik humanitariniams, bet ir gamtos moks
lams. XViii a. 6ajame dešimtmetyje į savo mokymo programą jie įtraukė nau ją gam
 tos pažinimo sistemos sampratą. teatinų dėstymas buvo grindžiamas italo a. Del la 
torre’s ir prancūzo P. Regnault’o fizikos vadovėliais. 

Misionierių kongregacijos nariai įgijo didelį autoritetą, nes išlaikė kunigų 
seminarijas ir joms vadovavo. anot Hugo kołłątajaus, jie „palyginti su kitais bu
vo daug drausmingesni, viskas ten buvo sutvarkyta prancūzišku pavyzdžiu – ir 
mokymas, ir papročiai“. Ryškiausia misionierių figūra – jau minėtas Piotras Śliwic
kis (1705–1774). 

1773 m. seimo dienomis Lietuvos ir Lenkijos valstybę pasiekė popiežiaus kle
menso XiV liepos 21 d. brevė Dominus ac Redemptor, skelbianti Jėzuitų ordino 

19

18. Vilniaus universiteto astrono
 mijos observatorijos Baltoji salė. 
 Patalpoje, užimančioje visą 
 šiaurinio kolegijos korpuso ket
 virtąjį aukštą, buvo laikomi astrono

mijos ir fizikos prietaisai, knygos, 
atliekami eksperimentai 

19. Pranciškus smuglevičius. 
 Vilniaus universiteto Didysis kiemas. 

1786 m. Žvelgiama nuo Šv. Jonų 
bažnyčios pusės, kairiajame piešinio 
krašte matomas dar barokinės aulos 
fragmentas. VuB 
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uždarymą. Lietuvoje ir Lenkijoje dauguma mokyklų, taip pat ir Vilniaus akade
mija, buvo išlaikoma jėzuitų. Reikėjo ką nors daryti su didžiuliais ordino turtais 
ir ieškoti naujo mokyklų šeimininko. taigi valstybė turėjo spręsti opų švietimo 
klausimą. Prie šių reikalų tvarkymo aktyviai prisidėjo Vilniaus vyskupas ignotas 
Masalskis. Jis pateikė edukacinės komisijos organizacinių principų projektą. Šia
me dokumente aiškiai juntamos XViii a. filantropizmo idėjos, kartu pabrėžiama 
„pirmųjų vaikystės impresijų“ svarba ir valstybės reikšmė auklėjant visuomenę, 
nes „ją sudaro piliečiai“. Be to, vyskupas įspėjo, jog mokymo programa jokiu bū
du neturi kenkti „šventam tikėjimui“. edukacinė komisija oficialiai įkurta buvo 
1773 m. spalio 15 d. 

Šios savotiškos švietimo ministerijos įkūrimas buvo reikšmingas įvykis vals
tybės gyvenime. anot Januszo tazbiro, edukacinės komisijos įsteigimas buvo at
sakymas į didžiulį sukrėtimą, kurį, panaikinus Jėzuitų ordiną, patyrė katalikiškos 
europos lavinimo sistema.

edukacinė komisija susiformavo iš ilgaamžės Bažnyčios struktūrinės, kontro
linės ir patronažinės patirties, kurios taip greitai nebuvo atsisakyta. tai liudija ir 
komisijos administravimo sistema, pagrįsta dažnomis vizitacijomis, ataskaitomis, 
revizijomis ir parapinių mokyklų tinklo plėtote. 

1774 m. i. Masalskis pažadėjo kas trečioje parapijoje įsteigti mokyklą. tai buvo 
plataus užmojo programinis pasiūlymas, savotiškas lietuviškos apšvietos mani
festas. Vilniaus vyskupas kruopščiai ir nuosekliai vykdė Vakarų europos salonuo
se ir Bažnyčios susirinkimuose subrandintą ir nugludintą veikimo planą, kuris 
turėjo radikaliai pakeisti plokštuminį parapijos pasaulį.

20

21

20. Mokslas skaitima raszta 
lietuwiszka diel mazu 
wayku…, (Vilnius, 1790)

21. angelas kozlovskis. 
 Kražių kolegijos pastatai. 

XiX a. ii pusė. ŠaM
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Vilniaus vyskupas tikėjosi, jog švietimo procesą stipriai paspartintų nauja mo
kytojų rengimo institucija. 1774 m. gruodžio 24 d. edukacinės komisijos posė
dyje pirmininkas pateikė projektą, siūlantį steigti Vilniuje mokytojų seminariją. 
Buvo numatyta, jog joje mokysis 50 žmonių. Projekto pradžioje skelbiama, kad 
„parapinės mokyklos kaip tautos švietimo pamatas yra didžiausias komisijos Pir
mininko rūpestis“. Jaunuolius, tinkamus mokytojo darbui, privalėjo parinkti vie
tos klebonai. Pagal i. Masalskio projektą seminarijoje turėjo būti dėstomi būti
niausi pradinės mokyklos mokytojui dalykai: ūkinė apskaita, žemės matavimas, 
ūkininkavimo pagrindai, veterinarijos pradmenys. kai seminarija atvėrė duris, 
joje pradėta dėstyti katekizmą, pavyzdinį skaitymą ir rašymą, moralės teoriją, ma
tematikos pagrindus ir žolių pažinimą. Be to, projekte buvo numatyta įvesti cho
ralinio giedojimo ir grojimo klavikordu pamokas, per kurias įgytos žinios būtų 
leidusios būsimam mokytojui tapti ir kaimo vargonininku. kaip matyti, į naują 
parapinę mokyklą turėjo atvykti visiškai kitaip parengtas mokytojas. tokia plati 
disciplinų skalė turėjo garantuoti jam savarankišką gyvenimą paskyrimo vietoje. 
Geras parengimas ir įgyta kvalifikacija teikė seminarijos auklėtiniui galimybę tap
ti ne tik vaikų mokytoju ir auklėtoju, bet ir autoritetingu tėvų patarėju. Reikalui 
esant, kai kuriose veiklos srityse jis galėjo pavaduoti ir vietos kleboną. iš pažiūros 
naujosios seminarijos auklėtinis buvo universalus, apšvietos epochos ideologija 
persiėmęs provincijos specialistas ir supančio pasaulio ekspertas. taip turėjo pra
sidėti visuotinis patriarchalino Lietuvos kaimo raštingumo ugdymas. 

Mokytojų rengimo institucijos funkcionavimas buvo itin reikšmingas dar dviem 
aspektais. Greta sparčiai ideologiškai bręstančios vidutiniosios ir smul kiosios 

22

22. stanislavo Jurevičiaus 
geometrijos paskaitų kons
pekto iš kražių kolegijos 
iliustracija. XViii a. 7asis 
dešimtmetis. VuB



302

bajorijos ir didėjančios miestiečių terpės ėmė formuotis naujas valstybės gy
ventojų sluoksnis – mokytojai. tai spartino prasidėjusią visuomenės diferen cia
ciją, chronologiškai sutapusią su naujų politinių institucijų kūrimu ir adminis
traci nės bei biurokratinės minties sklaida. edukacinės komisijos veikla atvėrė 
mokyto jams galimybes daryti karjerą novatoriškais principais grįstoje mokymo 
sistemoje ir siek ti aukščiausių akademinių laipsnių. komisijos narių suformuluo
tomis švieti mo nuos tatomis siekta paneigti opiniją „apie bjaurią parapijos moky
tojo pareigybę“.

Mokytojų seminarija pradėjo veikti 1775 m. balandžio 1 d. Ji įsikūrė užvin
gyje buvusiame jėzuitų pastate. Vieta už miesto buvo parinkta neatsitiktinai. Ma
nyta, jog tokioje aplinkoje seminarijos auklėtiniai galės lengviau ir tiksliau atlikti 
įvairias žemės ūkio ir matavimo užduotis.

1775 m. buvo įkurtas dar vienas edukacinės komisijos padalinys – Vadovėlių 
rengimo draugija (Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych). Ji turėjo spręsti itin 
aktualią mokyklinių vadovėlių problemą. komisijos nariai nutarė įgyvendinti ele
mentorių programą. Vykdantiems šią programą buvo privalu atsižvelgti į „kiek
vienos asmenybės kaip krikščionio, žmogaus ir piliečio poreikius“ ir mokslus kla
sifikuoti „pagal Bacono nustatytą ir d’alembert’o patobulintą tvarką“.

Draugijos veikla buvo ypač vertinga, nes ji leido įvairius mokslo veikalus ir 
vadovėlius, ir taip esmingai keitė ne tik skaitymo metodus, bet ir paties skaityto
jo santykį su aplinka. Du šimtus metų jėzuitų praktikuotą knygų diktavimo meto
dą, kuris propagavo mechaninės atminties muštrą ir skatino aukštinti vyresniojo 
autoritetą, ėmė keisti individualizuotas skaitančiojo santykis su tekstu. edukacinės 
komisijos organizuota aktyvi „knygų propaganda“ Respublikos visuomenei padė
jo įveikti ilgai trukusią sarmatišką bibliofobiją. knygą, ilgą laiką buvusią praban
gos daiktu, apšvietos epochos edukacinė mintis pavertė kasdienybės atributu. 
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24

23. Profesorius stanislovas Bonifacas 
Jundzilas Vilniaus universiteto 
Botanikos sodo fone. antano 
Oleščinskio plieno raižinys pagal 
karolio Ripinskio piešinį. 

 iš kn.: Jonas kazimieras Vilčinskis, 
Vilniaus albumas, 1850 m. LDM 

24. Ščiučino pijorų bažnyčios ir kolegijos 
ansamblis, žvelgiant nuo rūmų pusės. 
Ščiučino dvare ir pijorų kolegijoje 
botanikas s. B. Jundzilas pradėjo 

 savo profesinės karjeros kelią
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Leidybinis draugijos pobūdis formavo kokybiškai naują, racionalizmo amžiaus 
principus atitinkančią mąstymo kultūrą, atsivėrė naujų sąvokų ir mokslinių ter
minų kūrimo galimybės. tikslinė knygų leidyba žymėjo esminį lūžį Respublikos 
mokyklų funkcionavimo srityje. 

edukacinės komisijos narių pastangomis kuriami moksliniai terminai ir są
vokos paskatino ir lietuviškojo abstraktaus mąstymo formų radimąsi. Šio darbo 
vaisiai akivaizdūs žemaičio pranciškono Jurgio ambraziejaus Pabrėžos kūrybos 
ir veiklos baruose. Jis, laikydamasis Carlo von Linné sistemos, pritaikė augalams 
lietuviškus pavadinimus ir pasiūlė lietuvių terminijos principus. 

25

25. kanutas Ruseckas. 
 Vilniaus botanikos sodas. 

1853 m. LDM
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Viduramžiais karinio Bažnyčios Vokiečių (kryžiuočių) ordino užkariauta senųjų 
prūsų, skalvių ir kitų baltų teritorija XVi a. buvo paversta sekuliaria valstybe ir 
tai iš dalies išgelbėjo ten gyvavusių tautų kultūras, sudarė palankias sąlygas plisti 
human istėms ankstyvųjų naujųjų laikų idėjoms Prūsijoje. Buvęs didysis ordino 
magistras albrechtas von Brandenburgas (1490–1568) 1525 m. panaikino pase
nusį, misijos nebetekusį ordiną ir paskelbė įkuriąs Prūsijos kunigaikštystę. Lem
tingu kunigaikščio albrechto reformos aspektu tapo jo sprendimas priimti ką tik 
Vokietijoje išplitusią Martino Lutherio ir Philippo Melanchthono reformuotą 
krikščionybės konfesiją. taip LDk Žemaitijos kaimynystėje labai greitai ir taikiai, 
nepatirdama vidinių konfesinių karų, iškilo viena pirmųjų europos liuteroniškų 
valstybių, istoriškai labai artimai susijusių su Lietuva.

kunigaikštis albrechtas, Lietuvos Gediminaičių palikuonis (motina – Lietu
vos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus kazimiero duktė sofija), pasirinko 
sėkmingą ir modernią valstybės kūrimo strategiją – daugiausia dėmesio buvo ski
riama kultūrinei galiai formuoti. Lietuviai sudarė daugumą Rytų Prūsijos kuni
gaikštystės sostine paskelbto karaliaučiaus (vok. königsberg, dab. kaliningrad), 
buvusios senosios sembos tvankstės krašto gyventojų, o XVi a. prasidėjo ir ak
tyvesnis migracijos iš LDk procesas. tautinėms kultūroms palankios albrechto 
reformos paskatino ypač dinamiškus kultūros raiškos procesus ir suformavo savi
tą lietuviškos kultūros ne Lietuvos valstybės sudėtyje regioną, vėliau įgavusį Mažo
sios Lietuvos vardą. Jos gyventojai jau XVi a. save vadino lietuvininkais. Šiandien 
Lietuvai priklauso nedidelė šio buvusio lietuvių etnokultūrinio regiono dalis – 
klaipėdos kraštas. 

išskirtinė šio lietuvių kultūros regiono tapatybės dominantė buvo nuo pat XVi a. 
3iojo dešimtmečio imta išpažinti liuteroniškoji konfesija, kurios pagrindu susi
formavo protestantiškas lietuvininkų mentalitetas. iki pat XX a. tik Prūsijoje plė
tojosi, nors dažnai ir komplikuotomis tautinės mažumos gyvavimo sąlygomis, 
lietuviškoji liuteronizmo atmaina. kunigaikštis albrechtas buvo ypač suintere
suotas liuteronizmo įtvirtinimu ne tik savo kunigaikštystėje, bet ir kaimyninėje 
Lietuvoje, todėl prasidėjus reformacijai, kuri buvo oficialiai draudžiama LDk, akty
viai bendravo su Žygimantu augustu ir reformacijai palankiais LDk didikais, ne 
tik rėmė pirmuosius religinius disidentus, persekiotus Lietuvoje ir bėgusius į Prūsi
ją, bet ir pats Lietuvoje ieškojo gabių jaunuolių, galinčių įsitraukti į kultūrinį Prū
sijos gyvenimą, dirbti liuteronų kunigais lietuviškose parapijose. nuo religinių 

Lietuvių kultūra Prūsijoje

27

26. 1576 m. Prūsijos 
 žemėlapio fragmentas. 
 iš kn.: Guilielmus Blaeu, 

Theatrum orbis terrarum…, 
 (amsterdamas, 1640). 
 VuB   ←

27. kilmingos moters 
 lietuvininkės portretas. 
 XiX a. pabaiga
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persekiojimų iš Lietuvos pasitraukusi pirmoji intelektualų karta savo kultūriniams 
idealams įgyvendinti palankią terpę rado karaliaučiuje, kuris ilgiems šimtmečiams 
tapo lietuvių liuteroniškosios spaudos centru. Du žymiausi pirmosios pabėgėlių 
kartos lietuviai – civilinės ir kanonų teisės mokslų daktaras abraomas kulvietis 
ir teologijos mokslų daktaras stanislovas Rapolionis tapo pagrindiniais 1544 m. 
įkurto karaliaučiaus universiteto profesoriais ir artimiausiais albrechto kultūri
nės politikos vykdytojais. Jiems anksti mirus (1545) albrechtas neteko svarbiau
sių lietuvių intelektualų, todėl toliau aktyviai ieškojo lietuvių, galinčių dirbti Prū
sijoje. taip albrechtas „atrado“ ir Martyną Mažvydą (apie 1510/1520–1563), kurį 
1545 m. laišku kaip gabų ir išlavintą jaunuolį pakvietė studijuoti ką tik įkurtame 
liuteroniškame karaliaučiaus (dar vadintas albertinos vardu) universitete. Šis 
universitetas tapo svarbiausiu Vidurio europos liuteronizmo centru ir artimiau
sia aukštųjų studijų vieta ankstyvųjų naujųjų laikų lietuviams. Palaikydama nuo
latinius ryšius su pagrindiniu liuteronų universitetu Vitenberge, albertina išugdė 
ir daugelį vėlesnių lietuvių intelektualų kartų. 

Jau 1547 m. karaliaučiuje pasirodė istorinis pirmosios reformacijos kartos 
veiklos rezultatas – lietuviška knyga. netrukus Ragainėje (dab. neman) ėmęs kuni
gauti Mažvydas parengė ir išleido ir kitas lietuviškas knygas, iš jų didžiausia – pir
mas lietuviškas giesmynas su gaidomis „Giesmės krikščioniškos“ (i d. 1566, ii d. 
1570). Pirmosios religinių disidentų kartos pradėta lietuviškos knygos istorija ka
raliaučiuje įgavo pagreitį. kol Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje buvo kovoja
ma su reformacija ir draudžiama iniciatyva, skatinanti tautinių kalbų vartojimą 28

29

28. karaliaučiaus universiteto 
rektoriaus Jurgio sabino 
portretas. iš kn.: Christo
phor Hartknoch, Alt- und 
Neues Preussen…, 

 (Frankfurtas, Leipcigas, 
1684). VuB 

29. Ragainė. iš kn.: Christophor 
Hartknoch, Alt- und Neues 
Preussen…, (Frankfurtas, 
Leipcigas, 1684). VuB
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Bažnyčioje, karaliaučiuje per XVi a. buvo nemažai parengta ir išleista lietuviškų 
knygų, pagrindusių lietuvių rašomosios kalbos tradiciją. Visos šios knygos buvo 
lietuviškajai liuteronų Bažnyčiai, iškėlusiai žodžio svarbą tikėjime, būtini veikalai: 
katekizmai, giesmynai, Biblijos skaitiniai, maldaknygės. Baltramiejus Vilentas ka
raliaučiuje pirmą kartą lietuviškai publikavo naujojo testamento skaitinių knygą 
„evangelijos bei epistolos“ (1579).

Prūsijoje gimęs vienas didžiausių lietuvių raštijos pagrindėjų, Labguvos 
(vok. La   biau, dab. Polesk) kunigas Jonas Bretkūnas (1536–1602) 1579–1590 m. į 
lietuvių kalbą pirmą kartą lietuvių kultūros istorijoje išvertė visą Bibliją. nors Bib
lijos Bretkūnui nepavyko išspausdinti (aštuonių tomų rankraštis šiuo metu saugo
mas Ber lyne, Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybiniame archyve), vertimas 
buvo vienas svarbiausių lietuvių kultūros renesanso ir išskirtinis lietuvių rašomo
sios kalbos brandos liudijimas. Bretkūnui pavyko išspausdinti kitus savo lietu
viškus veikalus: giesmynus „Giesmės duchaunos“ ir „kancionalas“ (abu 1589), 
malda knygę „kolektos“ (1589) ir pirmąjį lietuvišką pamokslų rinkinį „Postilė“ 
(1591) – stambų lietuviškos prozos veikalą. 1625 m. Jonas Rėza išleido vieną Bret
kūno Bibli jos vertimo dalį – psalmyną, kuris buvo pirmasis pilnas psalmių rinki
nys lietuvių kalba.

Per XVi a. liuteroniškoji Prūsijos kultūra subrendo, ten gyvenantys lietuviai 
buvo christianizuoti. nors Mažvydas ir net Bretkūnas dar skundėsi dėl išlikusių 
tarp lietuvininkų pagoniškų papročių, bet pirmieji nuoseklios reformacijos de
šimtmečiai ėmė pratinti lietuvius skaityti maldas, giedoti giesmes, sekmadieniais 

30

30. karaliaučiaus pilies 
 vakarinė dalis iš kiemo 

pusės. Medžio raižinys. 
 iš: Tygodnik iliustrowany…, 

1878
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31. Prūsijos žemėlapis. 
 sudarė Gasper Hennen

berger, 1576 m. 
 iš kn.: Guilielmus Blaeu, 

Theatrum orbis terrarum…, 
(amsterdamas, 1640). VuB
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eiti į bažnyčią ir laikytis disciplinuotos krikščioniškos etikos. XVi a. Prūsijoje lie
tuviškai pradėti spausdinti ir pasaulietinės Prūsijos valdžios ediktai, pirmasis toks, 
draudžiantis škotams prekiauti pabučiais ir pakiemiais, paskelbtas 1589 metais.

evangelikų liuteronų bažnyčia Prūsijoje nuo pat susikūrimo pradžios išskirti
nį dėmesį skyrė religinės minties raiškai tautinėmis kalbomis, šalyje susiformavo 
nuosekli kolektyvinio darbo ir kruopštaus redagavimo rengiant raštus liaudžiai 
tradicija, ir ji savo ruožtu kėlė filologinę kultūrą. XVii a. pradžioje Prūsijos valsty
bė sumažino savo iždo lėšas lietuviškoms knygoms, tačiau greitai pajaustas lietuviš
kos spaudos trūkumas privertė susirūpinti ir pradėti organizuotą veiklą. 1638 m. 
Prūsijos vadovybė parengė įsaką dėl lietuvių kalbos būklės gerinimo, jame buvo 
nurodyta pradėti rengti lietuvių kalbos gramatiką ir žodyną. Darbo ėmėsi kristu
pas sapūnas, tačiau 1643–1651 m. jo parengta lietuvių kalbos gramatika ir žody
nas tuo metu nebuvo išspausdinti. kaip reikšmingiausia XVii a. Prūsų Lietuvos 
kultūros figūra iškilo tilžiškis Danielius kleinas (1609–1666) – pirmosios spausdin
tos „Lietuvių kalbos gramatikos“ (lotynų k., 1653 m.) ir lietuvių kalbos vadovėlio 
(vokiečių k., 1654) autorius. kleinas įvykdė esminę lietuvių bažnytinių giesmių 
repertuaro ir jų poetikos reformą. Jo 1666 m. karaliaučiuje išleistame giesmyne 
„naujos giesmių knygos“ buvo ne tik atnaujintas senasis XVi a. lietuviškų giesmių 
repertuaras, bet ir pateikta lietuvių liuteronų bažnyčiai naujų barokinių giesmių. 
Į bažnytinį giedojimą įsiliejo naujos temos, aktualizavusios ne dogmatiką, bet 
religinį jausmą ir egzistenciją. kleino giesmynas beveik šimtmečiui tapo pagrin
dine Prūsijos lietuvių knyga. Vis praplečiant repertuarą jo leidimai dar kartą bu
vo kartojami 1685 ir 1705 m. Šiuose giesmynuose pirmą kartą buvo išspausdintas 
pluoštas originalių lietuviškų Melchioro Švobos giesmių. Jose pirmą kartą lie tuvių 
religinės poezijos istorijoje išmoningai buvo panaudotos gamtos metaforos ir at
sis pindėjo kasdienė buitis. XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. lietuvių kalbos grama
tikos tyrimai ir leksikografiniai darbai buvo labai intensyvūs, vis dėlto dauguma 
parengtų dvikalbių lietuvių–vokiečių kalbų žodynų liko rankraščiais ir tik 1730 m. 
Halėje pirmą kartą buvo išspausdintas Friedricho Wilhemo Haacko parengtas 
lietuvių–vokiečių ir vokiečių–lietuvių dvikalbis žodynas.

XViii a. Prūsija patyrė nemažai politinių ir socialinių pokyčių. 1709–1711 m. 
Rytų Prūsiją nusiaubė didysis maras, per kurį išmirė maždaug pusė gyventojų, 
didžioji jų dalis buvo lietuviai. Po maro valdžios pradėta teritorijos apgyvendini
mo politika, buvo atkeliami užsieniečiai, iš esmės paveikė demografinę Mažosios 
Lietuvos padėtį. kolonizacija ir stiprėjanti germanizacija mažino lietuviškas Prū
sijos teritorijas ir XX a. pradžioje lietuviai daugiausia gyveno tik šiaurinėje Prūsų 
Lietuvos dalyje (Ragainės, tilžės, Šilutės, klaipėdos apskrityse). išsiplėtusi į vaka
rus XViii a. Prūsijos kunigaikštystė buvo paskelbta karalyste (reichu), jos sostinė 
iš karaliaučiaus perkelta į Berlyną. Prūsų Lietuva tapo ypač tolima karalystės pro
vincija, tačiau karaliaučius ir toliau išliko svarbiu valstybės ir ypač lietuvių kul
tūros centru. XViii a. Prūsijoje daug dėmesio buvo skiriama visuotiniam pri
valomam gyventojų pradiniam švietimui, todėl rašto kultūrą Prūsijos lietuviai 
gebėjo perimti nepalyginamai geriau nei LDk.32

32. Lėkis – statmenai tvirtinama 
 drožinėta stogo kraigo puošmena 
 su tris krikščioniškąsias dorybes 

įprasminančiais ženklais – kryžiumi, 
širdimi, inkaru. Manoma, kad šis 

 lėkis ženklino Priekulės apylinkių 
Dievo žodžio sakytojo (susirinki
mininko) namą. MLiM
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Baroko epochoje subrendusi filologinė kultūra ir XViii a. gimusios apšvietos 
idėjos Prūsijoje inspiravo plačią polemiką dėl lietuvių tautos ir kalbos kilmės, ap
mąstymus apie tai, kas yra tautinės baltų mažumos vokiečių valdomoje Prūsijoje. 
Diskusija buvo paskata rinkti lietuvių tautosaką, tyrinėti lietuvių kalbą, etnogra
fiją ir mitologiją. XVii a. pabaigoje teodoras Lepneris parengė veikalą vokiečių 
kalba „Prūsų lietuvis“, o klaipėdiečiu prūsu pasirašydavęs J. Bretkūno proanūkis 
Matas Pretorijus iki gyvenimo pabaigos (1704 arba 1707) vokiečių kalba rašė di
džiulės apimties veikalą apie baltų kultūrą „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos re
gykla“. apie 1708uosius Pilypas Ruigys (1675–1749) lotyniškai parašė studiją 
apie lietuvių kalbą, bet nepavyko jos paskelbti. Vėliau jos pagrindu jis parengė 
lotynišką traktatą „Meletema“ (1735) ir jį 1745 m. publikavo vokiečių kalba pa
vadinimu „Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas“ (Betrachtung der 
litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften). Jame iškėlė 
lietu vių kalbos savitumą ir pirmą kartą paskelbė tris lietuvių liaudies dainas su 

33 34

33. J. s. Probstas. Jauna moteris 
 lietuvininkė. iš kn.: Friedrich samuel 

Bock, Versuch einer wirtschaftlichen 
Naturgeschichte…, (Desau, Halė, 

 1782–1785). VuB

34. J. s. Probstas. Lietuvininkė nuotaka. 
Dėvi nuotakoms būdingą aukštą 
aksominę kepuraitę su rūtų vainikėliu 
viršugalvyje. iš kn.: Friedrich samuel 
Bock, Versuch einer wirtschaftlichen 
Naturgeschichte…, (Desau, Halė, 

 1782–1785). VuB
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vertimais į vokiečių kalbą, jas vėliau įvertino J. Herderis, L. W. Göthe ir kiti vo
kiečių autoriai. ieškant atsakymo į klausimą, kur yra prūsų ir lietuvių kalbų, mi
tologijos ir papročių šaknys, prie bendros nuomonės neprieita, tačiau su lietuvių 
etnosu siejama tapatybė buvo esminis „prūsiškojo“ patriotizmo komponentas. 
Lietuviškosios kultūros plėtrą XViii a. ypač pastūmėjo pirmą kartą įvestos univer
sitetinės lietuvių kalbos studijos ne tik Prūsijoje, bet ir Vokietijoje: prie karaliau
čiaus (1718) ir Halės (1727) universitetų pradėjo veikti lietuvių kalbos seminarai. 
1730–1732 m. karaliaučiuje lotynų ir vokiečių kalbomis imtas leisti mokslinius 
humanitarinius Prūsijos kultūros tyrimus pagrindęs tęstinis mokslo leidinys Acta 
Borussica („Prūsistikos darbai“).

Lituanistinius kultūros ir filologijos tyrimus ypač aktyviai plėtojo ne tik lietu
viai, bet ir lietuvių kaip antrą Rytų Prūsijoje vartojamą kalbą išmokę nelietuvių 
kil mės Prūsijos intelektualai, tarp jų vokietis iš Marienburgo, lietuvių kalbos ir 
litera tū ros, prūsų istorijos ir mitologijos tyrinėtojas Gotfriedas Ostermeyeris 
(1716–1800). studijuodamas karaliaučiuje, jis susidūrė su lietuviška kultūra, di
džiąją gyvenimo dalį praleido kunigaudamas lietuviškoje trempų parapijoje, tad 

35 36

35. naujasis testamentas (karaliaučius, 
1701). Pirmasis Šventojo Rašto 
leidimas lietuvių kalba buvo įteiktas 
naujojo Prūsijos kunigaikščio 
Friedricho Wilhelmo karūnavimo 
metu karaliaučiuje 1701 m.

36. antrasis Šventojo Rašto leidimas 
lietuvių kalba (karaliaučius, 1755)
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37. kristijono Donelaičio 1765–1775 m. 
rašytos poemos antraštinis lapas 
(karaliaučius, 1818). Rankraštį 
surado, parengė spaudai ir veikalą 
pavadino „Metai“ žymus Prūsijos 
lietuvių kultūros veikėjas 

 Liudvikas Rėza. VuB
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natūralu, kad atsidėjo lietuvių kultūros darbui – ėmė rengti lietuviškus religinius 
leidinius. Dėl jo 1781 m. parengto ir išleisto lietuviško giesmyno kilo pirmoji lie
tuvių literatūros istoriografijoje literatūrinė polemika. Ją pradėjo jo oponentas, 
kitas Prūsijos lietuvių rašytojas ir kultūros veikėjas, poetas, lietuvių kalbos grama
tikos ir žodyno autorius, kristijonas Gotlibas Milkus (1732–1807). svarbiausias 
ir plačiausiai masinėje vartosenoje išplitęs Prūsijos literatūrinis žanras lietuvių 
kalba – bažnytinės giesmės – tapo ir pirmojo istoriografinio darbo apie lietuvių 
raštiją objektu. 1793 m. vokiečių kalba karaliaučiuje Ostermeyeris išleido veikalą 
„Pirmoji lietuviškų giesmynų istorija“, kurioje vertino XVi–XViii a. lietuviškas 
liuteronų giesmes ir jų kūrėjus.

Poreformaciniu laikotarpiu religinis Prūsų Lietuvos gyvenimas buvo stabilus, 
tačiau XVii a. antrojoje pusėje–XViii a. imta ieškoti naujų tikėjimo atnaujinimo 
versmių. nurimus poleminėms konfesinių disputų aistroms pastangas suartėti su 
Rytų Prūsijos liuteronais XVii–XViii a. gaivino LDk reformatai. abiejų pusių 
lietuvių protestantų bendradarbiavimo rezultatas buvo pirmoji spausdinta lietu
viška Biblija, išleista karaliaučiuje 1735 m., jos pagrindinis redaktorius buvo Johan
nas Jacobas Quandtas. XViii a. Prūsija tapo viena iš protestantiškų šalių, kurioje 
ypač aktyvus buvo religinis pietizmo sąjūdis. Prūsijos lietuvių aplinkoje jis buvo 
garsus susirinkimininkų reiškiniu, gyvavusiu tarp lietuvininkų iki pat XX amžiaus. 
Orientuotas ne į teisingo išpažinimo tiesą, bet į širdies pamaldumą, pietizmas 
kvestionavo institucinį apeiginį Bažnyčios vaidmenį tikinčiojo gyvenime ir skati
no krikščioniškosios etikos idealus įgyvendinti kasdieniame gyvenime. Pietizmas 
nebuvo palankus liaudiškai nereliginei kultūrai, tačiau subrandino lietuvininkų 
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39. Lietuvaitės po darbo. 
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315

religinę sąmonę ir savitus disciplinuoto kasdienio gyvenimo įpročius. ankstyvo
jo lietuvių pietizmo apraiška buvo Fabijono ulriko Glazerio (1688–1747) giesmy
nas (pirmas leidimas Halėje 1736 m.), čia buvo paskelbta 100 lietuviškų giesmių, 
originalių ir verstų iš pietistinių J. a. Freylinghauseno ir G. F. Rogalio giesmynų. 
Pietistinė retorika akcentavo veidmainystės naštą nusimetusio „tikrojo krikščio
nio“ vertybes. Glazerio pietistinis repertuaras 1750 m. buvo prijungtas prie naujo 
oficialaus Prūsijos lietuviškojo giesmyno, parengto adomo Friedricho schim
melpfeningo, ir tapo vietos Liuteronų bažnyčios savastimi.

Prūsijos lietuvių kultūros raidos savitumą lėmė ir įvairialypė izoliacija. Viena 
vertus, lietuvių kultūra Prūsijoje vystėsi ne savoje, o svetimoje valstybėje, kurioje 
egzistavo nuolatinė trintis tarp kitataučių valdžios ir lietuvių gyventojų, nepasi
duodančių XVii–XViii a. stiprėjančiai germanizacijai. kita vertus, nuo lietuvių 
Lietuvoje Mažosios Lietuvos lietuvininkus skyrė labai svarbus konfesinis barjeras, 
dėl kurio kultūrinė apytaka tarp abiejų šalių lietuvių XVi–XViii a. buvo palyginti 
menka: karaliaučiuje spausdintomis lietuviškomis knygomis LDk beveik nebu vo 
naudojamasi. tokį izoliuotos kaimiškosios lietuvių kultūros Prūsijoje unikalumą 
genialiausiai atspindėjo toje pačioje aplinkoje gimusio ir gyvenusio didžiausio lie
tuvių literatūros klasiko, su lietuviais valstiečiais visą gyvenimą praleidusio liute
ronų kunigo kristijono Donelaičio (1714–1780) poema „Metai“ (sukurta 1765–
1775 m.). Vakarų sūduvių žemėje tolminkiemyje (vok. tollmingkehmen, dab. 
čistyje Prudy) antikiniu hegzametru parašytas kūrinys įamžino ir vainikavo Prū
sijos lietuvių kultūrą. „Metai“ – archetipinis Prūsijos lietuvių identiteto kodas, 
lietuvių valstiečio mentaliteto, liuteroniškos Mažosios Lietuvos pasaulėžiūros ypa
tumų reprezentacija. klasikinės amžinybę simbolizuojančios metų laikų formos, 
išmoningai lietuvių kalbai pritaikyto hegzametro ir lietuvių būrų kasdienybę vaiz
duojančio siužeto dermė suteikė k. Donelaičio kūriniui išskirtinę vietą ne tik lie
tuvių, bet ir pasaulio literatūros kontekste. nenuostabu, kad iškiliausias lietuvių 
literatūros paminklas gimė ne pačioje Lietuvoje, o dar XVi a. baltiškąjį etnosą kaip 
tapatybės faktorių ėmusioje puoselėti Rytų Prūsijoje, suteikusioje lietuviams uni
kalią tautinės kultūros formų ir liuteroniškos pasaulėžiūros dermės gyvavimo 
perspektyvą. k. Donelaičio poema tarp jo amžininkų plito nuorašais, o nuo gali
mos prapulties ją išgelbėjo Liudvikas Gediminas Rėza (Rhesa). iš karvaičių ne
ringos kilęs rašytojas, lietuvių folkloro rinkėjas 1818 m. pirmą kartą išspausdino 
k. Donelaičio visas keturias poemos dalis. Jas pavadino „Metų“ vardu, kartu patei
kė savo atliktą vertimą į vokiečių kalbą. Šis kūrinys padarė didžiulę įtaką tolesnei 
lietuvių savimonės istorijai ne tik Prūsijoje, bet ir carinėje Lietuvoje. Pats L. Rėza 
k. Donelaičio kūrybą įvertino kaip išskirtinį lietuvių poezijos ir iškalbos pavyzdį, 
o vokiečių spaudoje „Metai“ netrukus buvo pavadinti šedevru. 1977 m. „Metai“ 
buvo įtraukti ir į unesCO sudarytą europos literatūros šedevrų sąrašą.
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40. Po 1709–1711 m. maro į Mažąją 
Lietuvą atsikėlė nauji kolonistai. 
Medalis skirtas zalcburgiečių kolo
nizacijai Rytprūsiuose paminėti, 

 1732 m. averse Prūsijos kunigaikščio 
Friedricho Wilhelmo portretas, 
reverse – atvykstantys zalcburgiečiai. 
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Šiandien, XXi a. pradžioje, rašant apie senąją Lietuvą, Lietuvos Didžiąją kuni
gaikštystę, dažniau nei anksčiau stengiamasi pabrėžti jos daugiatautiškumą, at
skleisti jos valstybinę erdvę, kurioje šimtmečius kartu gyveno ir sugyveno skirtin
gos tautos. kartais tai net atspindėjo valstybės pavadinimas, ji buvo vadinama 
trijų ar Daugelio tautų Respublika. Lygia greta išryškėjo ir kita tendencija, kurią 
istorikai pavadino Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės paveldo „dalybomis“ tarp 
šiuolaikinių tautų, po 1990 m. sukūrusių naujas tautines valstybes. apie daugia
tautę senąją Lietuvą galima ir reikia kalbėti žvelgiant į ją iš įvairių pers pektyvų. 
Viena lietuvių istoriografijos suformuota perspektyva galėtų būti tokia. 

Baltų gentis – lietuviai sukūrė valstybę ir davė jai vardą – Lietuva. Šiuolaiki
nio archeologijos mokslo žiniomis, ikivalstybiniu laikotarpiu lietuvių teritorija 
plytėjo tarp Šventosios ir nemuno vidurupio vakaruose, ties žiemgalių ir aukštai
čių žemių sandūros riba, siekė svyrių ir naručio ežerus rytuose, kur jau kūrėsi ir 
ateiviai slavai. Pietuose lietuvių teritorija siekė Merkio baseiną ir ribojosi su sūdu
vių ir jotvingių etniniais junginiais. Šiaurėje, Šventosios aukštupyje, buvo priar
tėjusi prie sėlių teritorijos. iX–Xi a. lietuviai savo teritoriją labiausiai plėtė pietva
karių ir pietų kryptimis, užimdami retai gyvenamas žemes dešiniajame nemuno 
krante ir Merkio upės baseine. Šios vadinamosios tikrosios Lietuvos žemės buvo 
Xiii a. pradėtos vienyti, sudarant Lietuvos valstybės teritorijos pagrindą. Jos gy
ventojų branduolys buvo lietuviai ir dalis kitų baltų. 

XV a. 3iajame dešimtmetyje integralia Lietuvos valstybės teritorijos dalimi 
tapo iš priklausomybės Vokiečių ordinui susigrąžintoji Žemaitija. to meto val
dovai suvokė šias Lietuvos valstybės žemes kaip etniniu ir kalbiniu požiūriu vie
ningą darinį. tai liudija Vytauto 1420 m. laiško imperatoriui Zigmantui Liuksem
burgui žodžiai: „[…] Jūs padarėte ir paskelbėte sprendimą dėl Žemaičių žemės, 
kuri yra mūsų paveldėjimas ir mūsų tėvonija iš teisėtos prosenolių ir senolių įpė-
dinystės. Ją ir dabar nuosavybėje turime, ji dabar yra ir visada buvo viena ir ta 
pati Lietuvos žemė, nes yra viena kalba ir tie patys gyventojai. Bet kadangi Žemai-
čių žemė yra žemiau negu Lietuvos žemė, todėl ir vadinama Žemaitija, nes taip 
lietuviškai yra vadinama žemesnė žemė. O žemaičiai Lietuvą vadina Aukštaitija, 
t. y. iš Žemaičių žiūrint, aukštesne žeme. Taip pat Žemaitijos žmonės nuo senų lai-
kų save vadino lietuviais ir niekada žemaičiais, ir dėl tokio tapatumo savo rašte 
mes nerašome apie Žemaitiją, nes viskas yra viena, vienas kraštas ir tie patys gy-
ventojai […].“ 

Lietuviai – pilietybės ir tautybės santykis
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1. Bajorų klodnickių giminės 
 genealoginis medis, fragmentas. 
 XiX a. pradžia. LVia   ← 

2. Lietuvė. Medžio raižinys iš kn.: Cesare 
Vecellius, Habiti antichi et moderni 

 di tutto il Mondo…, (Venecija, 1598) 
3. Lietuvis. Medžio raižinys iš kn: Cesare 

Vecellius, Habiti antichi et moderni 
 di tutto il Mondo…, (Venecija, 1598) 
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Viduramžiais Lietuva didėjo, prisijungdama valstybiškai susiskaldžiusios se
nosios Rusios žemes, Lietuvos teritorija plėtėsi, rytuose pasiekė Okos upę, sparčiai 
daugėjo gyventojų slavų rusėnų (rusėnų vardu vadinami šiuolaikinių baltarusių 
ir ukrainiečių protėviai), vyko riboto masto baltų ir slavų asimiliacijos procesas. 
Rusėnai atsinešė savo kalbą, tikybą ir savitą gentinę savimonę. Rusios žemes įjun
gus į Lietuvos valstybės sudėtį, padėtis jose taip pat ėmė keistis, vyko rusėnų „atsis
kyrimas“ nuo bendrojo rytų slavų kamieno, formavosi tautinė baltarusių ir ukrainie
čių savimonė. Šie procesai suskaidė senąjį bendrą visiems apibūdinimą „Rusia“. 
Maskvos valstybei priklausiusiose žemėse gyvenantys rytų slavai Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės gyventojus rusėnus stačiatikius net pradėjo vadinti „lietu
viais“, sau pasilikdami etnonimą „Rusia“. Lietuvos rusėnai skyrė save nuo „mas
kvėnais“, „maskoliais“ vadintų Maskvos valstybės suvienytų rytų slavų. XVii a. 
antrojoje pusėje Lietuvoje pradėjo kurtis iš Rusijos bėgantys patriarcho nikono 
reformos nepripažinę stačiatikybės išpažintojai rusai sentikiai.

Gediminaičių 1386 m. užmegztas dinastinis ryšys su Lenkijos karalyste ir 1569 m. 
sukurta jungtinė valstybė – abiejų tautų Respublika atvėrė Lietuvą lenkams, kurie 
susirasdavo čia tarnybą ar užmegzdavo santuokinius ryšius ir įsiliedavo į vietos 
bendruomenės gyvenimą. atsikėlėlių lenkų bendroje gyventojų masėje nebuvo 
daug, jie nesudarė atskiros, kompaktiškos Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
bendruomenės. 

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenė etnine, kalbine, religine ir kul
tūrine prasme praturtėjo, kai joje atsirado nekrikščioniškų tikybų atstovų. Daugė jo 
iš kitų europos kraštų atvykstančių ir įsikuriančių žydų. Jie XVii a. antrojoje pusė
je–XViii a. buvo sukūrę gausias bendruomenes ne tik didžiuosiuose miestuo se, 
bet ir mažuose miesteliuose. XV a. pradžioje nuolatiniais Lietuvos gyvento jais ta
po persikėlėliai iš krymo – karaimai ir islamo išpažintojai totoriai. Šios bendruo
menės susitelkė įvairiose valstybės vietose, dažnai kompaktiškai lietuvių gyvena
mose teritorijose. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestuose, be jau minėtų 
bendruomenių, buvo įsikūrusių dažniausiai pirklių vokiečių, armėnų ir kitų.

taip baltų pasaulio gelmėse, nemuno ir neries tarpupyje, lietuvių genties su
brandinta, Xiii a. į europos erdvę įžengusi, valstybė išaugo į Lietuvos Didžiąją 
kunigaikštystę. Joje gyveno kelių etninių grupių žmonės, jie išpažino skirtingas 
tikybas, kalbėjo įvairiomis kalbomis, o raštui naudojo dar kitas kalbas, todėl vals
tybės paveldėtojams užminė nemažai etnolingvistinių ir etnopolitinių galvosūkių. 
istorikai seniai atkreipė dėmesį, kad ši tokių skirtingų žmonių visuomenė šimt
mečius išvengė kitus tų laikų europos kraštus alinusių skaudžių etninių, religinių 
konfliktų ir didelių smurto protrūkių, ir ėmė ieškoti atsakymų, kur glūdėjo Lie
tuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomeninio gyvenimo tolerancijos šaknys. kas 
vienijo tuos žmones, gimusius ir gyvenusius lietuviškose „valstybės branduolio“ 
žemėse – Vilniaus, trakų, kernavės, Maišiagalos, kauno apylinkėse, Žemaitijoje, 
kilusius nuo naugarduko, Gardino, Minsko, kijevo, Lucko, smolensko?

tokių atsakymų paieška iš tiesų nelengvas darbas, nes šaltiniuose išlikusios 
žinios dažnai labai fragmentiškos. Daugiausia jų pasakoja mums apie viduramžiais 
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dailininkas. Vilniaus 
vaivados Mykolo Radvilos 
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ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Lietuvos valstybę valdžiusią, ją gynusią ir 
puose lėjusią, jos dvasinį kraštovaizdį kūrusią daugiatautę, įvairiakalbę, skirtingai 
tikė ju sią Dievą, bajoriją. kas vienijo juos, kodėl XVi a. jie patys apie save sakė 
„Mes – Lietuva“, „Mes – lietuvių tauta“, ką tų laikų kalboje reiškė šiandien toks 
suprantamas žodis „lietuvis“?

Įsiklausykime į XVi a. baigiantis Lietuvos kultūros elito atstovo Jono Radvano 
lotyniškai parašytos poemos „Radviliada“ žodį apie karuose su Maskva didvyriškai 
besiginančią daugiatautę visuomenę. Poetiniame vaizdinyje telpa visa Lietu vos 
Didžioji kunigaikštystė ir visi jos gynėjai, jos teritorijai autorius suteikė vien ti są 
erdvę, kurią, mąstant moderniųjų laikų kategorijomis, galėtume tapatinti su tė
vyne. Įsiklausykime, gal pavyks įminti daugiatautės Lietuvos sugyvenimo mįslę:

6

6. Bajorų klodnickių giminės 
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„[…] Gauna ginklus ir veržli pėstija, ir raitelių audros:
Vyrai iš Vilniaus ir tie, kas, Kunai, tavo derlingoj
žemėj gyvena ar ten, kur į Nemuno seklumas kelio
ieško didinga Neris, tekėdama kloniais versmėtais, 
kilę iš Trakų šalies ir iš narsiojo Vitebsko žemių,
tie, kas gyvena laukuos aplinkui klestinčią Oršą,
kas gūdžiuose miškuose ir dirvonuose tankiai buvoja
ten, kur pakrantes meldais Beržūna išvaizdingai apaudė,
ką su narsuolių širdim užaugino Polockas senas…

Gauna ginklus, kas žilam Gardine, neaprėpiamuos Minsko
tyruos gyvena, ir tie, kas aplanko Lydą ir sraunią
Vokę, ir – Marso gentis – Erdvilo laukų namininkai;
kas, Mogiliove, tavas ir kaimynines lygumas aria,
tie, į kuriuos iš aukštai stebeilija Oršos pastogės
ir keturioms dešimtim kuorų narsi Jezeriščė –
plustura vandenys šią neprieinamą pilį aplinkui.

Argi apeiti galiu aš laimingojo Bresto tvirtovę 
ir jo senus kvartalus bei mažytės Rečicos stogus?
Gomelio žemės karius ir tuos, ką Mozyrius peni,
ką – ištvermingas kare! – žavingasis mano Ostioras?
Ko gi miniu Ašmenos piliečius? Ar Lastojos pakrantėm
jodančius žirgus? Ar tuos, kas gyvena sodžiuos prie drumsto
Nemuno klonių žemų ir Kobryno tyruos, ar geria
Iš Aksiako gražaus, kur laukai derlingiausieji driekias?

Kam apdainuoju dar tuos, ką peni garsios Mstislavlio
dirvos, ar tuos, ką – Ula, nuo maskviškių kraujo ištvinus,
baltas nuo kaulų žmonių Ivansko laukas ir mūrai
Krevo, išlaikę lig šiol Kęstučio nužudymo žymę?…
Gauna ginklus ir tasai, kuris Volkovyske gyvena,
Slonimo vyrai, gudai ir drąsūs jotvingiai, pratę,
garbanas baltas šalmais, o krūtinę – ginklais pridengti.
Gauna ginklus ir slėnių žydravilnės Šventosios artojai,
tie, ką Žemaičių šalis, medumi ir duona turtinga,
pasiuntė, ir karžygiai iš Vilkmergės bei iš Brėslaujos –
daugel narsių giminių ir tautų, kurias tik karalius
Steponas valdė tada neaprėpiamoj savo valstybėj. 
[…]
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Anava du Chodkevičiai kraujo bebaimiai
broliai, be galo garbe ir šlovingais ginklais įžymūs,
vienas ir kitas – tikra Lietuvos garsenybė […]
Kas po Chodkevičių toks? Tai Zenavičius, pilnas narsybės,
didvyris karo lauke, spinduliuojančiais ginklais tviskėjo! […]
Kaip nutylėti giesmėj man tave, narsusis Sanguška,
lygus kitiems drąsumu ir visus pranokstantis ginklais?
Tujai, Maskvos baisuly, nugalėtojau Krymo totorių,
Kuris iš pirmų Lietuvos karvedžių ir paties Gedimino
kilęs esi […]
Ginklais prilygsta senos lietuvių šeimos palikuonis
Jurgis Astikas jiems ir taip pat kunigaikštis Koreckis […].
Solomereckių sūnus Bagdonas aure net palinkęs
skrenda ant žirgo ir jį blauzdomis dar ugningomis myga […].
Čiašnikų mūšio laukai ir tave, Mikalojau Sapiega, 
matė, kad tujai vedei ten narsuolių raitų eskadroną […].
Vagi ir broliai Bakai su šalmais, skersai sultonuotais,
veda kareivių gretas ir ragina mūšin kohortas.
Tavo karinė aistra trumpiausią kelią taipogi,
Jurgi Tiškevičiau, tau į kruviną karą atranda:
žinomas žygdarbiais, tu eskadronams raitų vadovauji.
Žengė didžiulėm krūvom Maskvos kareivius dar guldysiąs
tas Borkolabas, kuris pagimdytas Korsakų kraujo […].
Dengia lietuvių karius iš nugaros greitas Šveikovskis,
lydimas būrio raitų, patyrusių mūšiuose vyrų; […]“

nesuklysime sakydami, kad šiuos Jono Radvano apdainuotus skirtingose didžiu
lės erdvės vietose gimusius ir brendusius vyrus, viešajame gyvenime susi būrusius 
į politinę tautą, vienijo visų jų bendra valstybė – Lietuvos Didžioji kuni gaikštystė. 
sąvoka „politinė tauta“ leidžia išvengti modernizacijos, duoda galimybę atskleisti 
tuos specifinius saitus, kurie tvirtai jungė, telkė šią sudėtingos struktūros, etniš
kai, tikybiškai ir kultūriškai nevienalytės valstybės valdyme dalyvavusią visuome
nės dalį, suprasti jos prigimtį, nesuteikti šiai „tautai“ moderniųjų laikų tautoms 
būdingų bruožų. 

kita vertus, negalima pamiršti Martyno Mažvydo ir pirmosios lietuviškos kny
gos (1547 m.), Renesanso ir vėlesnių laikų lietuvių kilmės šviesuomenės tapatini
mosi su tautine bendruomene ir lietuvių kalba (lingua Lituanica nostra), to, kad ši 
lietuvių kalba paremtos Lietuvos valstybės projekcija išliko gyva krašto kultūroje 
ir vėlesniais laikais. tuo pat metu buvo propaguojama mintis, kad tikroji lietuvių 
kalba esanti senoji lotynų, kuri, kaip rašė augustinas Rotundas, „lietuviškos ma
lonės dėka sugrąžinta, išskėstomis rankomis, kaip sakoma, turėtų būti jūsų, lietu
vių, sutikta; būtent ta kalba tie valdovai perdavė jums kristaus religiją, – pažįsta
te jų žodžius toje privilegijoje lotyniškai, o ne rusiškai parašytus“. 
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Dar vienos projekcijos galimybė slypi viešajame Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės gyvenime vartota lenkų kalba sakytuose ir rašytuose valstybei atstova
vusių politikų tekstuose. yra daug puikių XVi a. 7ojo dešimtmečio politinės po
lemikos pavyzdžių, liudijančių, kad lenkų kalba buvo ginamas Lietuvos valstybės 
suverenumas, atskirumas nuo Lenkijos. tokia polemika kilo ir 1791 m. priėmus 
Gegužės 3iosios konstituciją, kurioje nebuvo įrašytas Lietuvos kaip valstybės var
das. Lenkiškai kalbantys ketverių metų seimo deputatai iš Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės pasiekė, kad 1791 m. spalio 2 d. būtų priimtas pokonstitucinis 
aktas, abiejų tautų tarpusavio įžadas, kuriuo Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 
buvo pripažinta kaip lygi Lenkijai antroji dualistinės valstybės dalis.

 norint suprasti tuos tolimų laikų mūsų protėvius, jų santykį su kalba, gimti
ne ir tėvyne, reikia trumpam užmiršti moderniojo tautiškumo nuostatas, tapti 
bendruomenės „Mes – Lietuva“ nariais. 

10

10. Lietuvių šeima. 
 XX a. i pusės nuotr. 
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Pagoniškos Lietuvos laikais stačiatikybė buvo vienas iš krikščionybės sklaidos ka
nalų. kalbininkų manymu, dar iki Xii a. iš senosios rusų kalbos į lietuvių kalbą 
pateko tokie žodžiai kaip bažnyčia, cerkvė, Velykos, Kalėdos ir kt. Žinoma, perim
ti bažnytiniai terminai dar nereiškia, kad tarp lietuvių ėmė plisti stačiatikybė, bet 
rodo lietuvių sveiką smalsumą ir domėjimąsi pasauliu anapus savų sienų. tai liu
dija tokiu pat metu pasiskolinti tokie prekybos terminai kaip muitas, pundas, 
birkavas ar prabangos naujoves reiškiantys žodžiai, muilas, pipiras, stiklas, šil-
kas, vy nas. tokiais daiktais tuo metu galėjo naudotis tik turtingiausias visuome
nės sluoksnis – kunigaikščiai ir jų artimiausia aplinka. Bet tai reiškė, kad lietuvių 
žemes pasiekė Bizantijos civilizacijos įtaka. 

Xi–Xii a. lietuvių gentys epizodiškai mokėdavo duoklę Rusios kunigaikščiams, 
nes šie nesugebėjo ilgesnį laiką įtvirtinti savo valdžios. Šiuo požiūriu Rytų europa 
vis dar buvo politiškai įvairialypė erdvė, čia galėjo rastis iš anksto nenuspėjamos 
raidos scenarijai. Lietuvos valstybės susiformavimas kaip tik ir buvo toks netikė
tumas. nuo pirmojo Lietuvos valdovo Mindaugo laikų (apie 1240–1263) prasi
dėjo lietuvių ekspansija, kuriai dirvą jau buvo parengę Xii a. pabaigoje prasidėję 
lietuvių grobiamieji žygiai į Rusios žemes. tiek teritorinė ekspansija, tiek grobia
mieji žygiai stiprino Lietuvos valdovų galią, bet tuo pačiu metu kėlė ir naujus iš
šūkius, susijusius ir su valdymu, ir su santykiais su kaimynais. naujos prisijun
giamos žemės lėmė, kad Lietuvos valstybės gyventojų nemažą dalį ėmė sudaryti 
stačiatikiai. santykiai su jais didino stačiatikybės įtaką lietuviams. Xiii a. vidury
je „Pasaulio aprašymo“ autorius rašė, kad lietuviai nesunkiai galėdavę priimti 
krikštą, nes nuo pat mažumės juos augindavusios krikščionės žindyvės, kurių dau
guma buvo į nelaisvę pakliuvusios moterys stačiatikės. Ši žinia svarbi ir įdomi, 
nes leidžia fiksuoti evangelinės žinios egzistavimo pėdsakus grynai buitiniame 
kasdieniame gyvenime iš esmės vis dar pagoniškoje Lietuvoje. Dar svarbesnis san
tykių su stačiatikių pasauliu aspektas atsiskleidžia per valdančiojo lietuvių sluoks
nio atstovus: išvykdami valdyti naujai prisijungtų rusų žemių priimdavo stačiati
kybę. Lietuvių stačiatikių prototipu galime laikyti Mindaugo sūnų Vaišelgą. Xiii  a. 
viduryje gavęs valdyti naugarduką, jis priėmė stačiatikių tikėjimą, o apie 1262 m. 
netgi tapo vienuoliu. tuo laiku Vaišelga „tarp Lietuvos ir naugarduko“ įsteigė 
Laurušavo vienuolyną, kuris ilgainiui tapo svarbiu stačiatikių kultūros centru. iki 
mūsų dienų išlikusio ankstyviausio LDk stačiatikių paminklo – Laurušavo evange
lijos miniatiūros simbolių kalba perteikia teisingo valdovo idealą, kuris negalėjo 

stačiatikybė ir Lietuva: trauka – atsiribojimas – marginalizacija

11. Vilniaus burmistro anasta
zo ir jo sūnaus antano 
Brahų antkapinės plokštės 

 fragmentas. XVi a. pabaiga. 
Vilniaus Švč. trejybės 
cerkvė   ← 

12. LDk didžiojo etmono 
konstantino Ostrogiškio 
antkapis kijevo Pečiorų 
vienuolyne, apie 1630 m.
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būti svetimas stačiatikybę priėmusiems lietuvių kunigaikščiams. Šioje knygoje pa
daryti Gedimino giminės kunigaikščių Mykolo karijoto, Dmitrijaus algirdaičio 
ir kt. įrašai liudija apie jų rodytą dėmesį ir dosnumą šiam vienuolynui, kuris, ko 
gero, nebuvo atsitiktinis žinant jo steigėjo lietuviškas šaknis. 

Palanki vieta megztis ryšiams tarp nelietuvių stačiatikių ir lietuvių buvo mies
tai, visų pirma Vilnius ir trakai, čia jau nuo XiV a. vidurio galėjo stovėti pirmo
sios cerkvės ir vienuolynai. tvariu stačiatikybės įtakos pavyzdžiu išlieka trijų Vil
niaus kankinių, šv. antano, šv. Jono ir šv. eustachijo, buvusių algirdo dvariškių, 
istorija. Jie priėmė krikštą ir dėl religinių motyvų pasninko metu atsisakė bendro
je puotoje valgyti mėsą, todėl buvo pasmerkti myriop ir tapo pirmaisiais stačiati
kių kankiniais Lietuvoje (1347). taigi krikščionybė (stačiatikių nepaklusimas net 
valdovo įsakymui) pagoniškoje visuomenėje kėlė tam tikrą įtampą, nes reikėjo 
apsispręsti pagal savo sąžinę ir įsitikinimus. krikščioniškos vertybių sistemos egzis
tavimas visuomenėje vertė Lietuvos valdovus gerbti privačius įsitikinimus net ir 
savo artimiausioje aplinkoje. tai neturėjo būti sunku, nes rusų žemių užvaldymo 
menas rodė, kad lietuvių kunigaikščiai mokėdavo pereiti nuo užkariavimo ir siekio 
dominuoti jėga prie taikesnio modus vivendi paieškų. tik taip buvo galima sulauk
ti naujųjų valdinių lojalumo. 

Viena iš priemonių šiam tikslui pasiekti buvo Lietuvos valdovų bandymai 
įsteigti Lietuvos stačiatikiams atskirą metropoliją, kuri būtų tiesiogiai pavaldi kons
tantinopolio patriarchui ir nepriklausoma nuo Mask vos. konstantinopolio patri
archatas nuosekliai laikėsi iš senovės paveldėtos tradicijos, pagal kurią tik vienas 
metropolitas buvo vyriausias visos Rusios ganytojas. Xiii a. pabaigoje kijevo me
tropolitui persikėlus į Vladimirą prie kliazmos upės ir vėliau (apie 1326) – į Mas
kvą, ši svarbi institucija ilgainiui tapo ypač parankiu rusų žemių telkimo aplink 
Maskvą įrankiu. todėl Lietuvos valdovams tik išimtiniais atvejais pavykdavo įtikin
ti konstantinopolį dėl būtinybės LDk stačiatikiams turėti savo atskirą metropo
litą. Vis dėlto tokie sunkiai pasiekti laimėjimai dažniausiai būdavo trumpalaikiai, 
viskas pasikeisdavo mirus konkrečiam metropolitui: taip atsitiko po pirmojo Lie
tuvos stačiatikių metropolito teofilio (1316–1330) ar po metropolito Romano 
(1354–1362) mirties.

 svarbu pabrėžti, kad atskiros Lietuvos stačiatikių metropolijos steigimas pa
prastai būdavo susijęs su stačiatikių hierarchų puoselėtomis viltimis, kad galiau
siai ir visa lietuvių tauta priims stačiatikybę. Šias pastangas gerai iliustruoja bul
garų vienuolio kiprijono veikla, nes jo pastangomis konstantinopolio patriarchas 
Filotėjas 1374 m. kanonizavo tris Vilniaus kankinius. Viešėdamas Lietuvoje ki
prijonas platino stačiatikių tikėjimą tarp pagonių, o netrukus ir pats tapo kijevo, 
o vėliau ir visos Rusios metropolitu (1375–1406). 

ankstyvuoju santykių su stačiatikiais laikotarpiu stačiatikybė prisidėjo prie 
to, kad lietuviai dar būdami pagonys geriau pažino krikščionių tikėjimą. Rusios 
stačiatikių viltis, kad lietuviai galiausiai taps stačiatikiais, galima vertinti kaip tam 
tikrą trauką. iš dalies ji buvo sėkminga, nes daliai lietuvių stačiatikybė buvo pa
traukli ir priimtina. Jų tapimo stačiatikiais aplinkybės rodo, kad stačiatikiškos 
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christianizacijos procesas nekūrė lietuvių stačiatikiškos tapatybės, bet tiesiog 
pildė rusų stačiatikių gretas (plg. Pskovo kunigaikštį Daumantą, tapusį šv. timo
tiejumi († 1299). 

Viltis stačiatikybei laimėti Lietuvą galutinai sudužo, kai lietuviai 1387 m. priė
mė lotyniškąjį krikštą ir atvertė naują santykių su stačiatikiais puslapį: stačiatikiai 
ir jų kultūra tapo integralia LDk kultūros dalimi (XV–XVi a.). Jų rašto kultūra 
teikė patogius LDk valstybingumo įtvirtinimo įrankius. Rusėnų kalba ir kirilikos 
rašmenimis parašytus Lietuvos metraščius, Lietuvos statutus ir didelę Lietuvos 
Metrikos knygų dalį galima traktuoti kaip daiktinius įrodymus, liudijančius sėk
mingą daugiakultūrės LDk visuomenės integraciją. 

15

13. Vilniaus Dievo Motinos ikonos kopija 
iš Polocko apskrities Prudnikų cerk
vės. akvarelė. XiX a. ii pusė. VuB. 
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ikona buvo perkelta į unitų Švč. 
trejybės šventovę, kai šią 1839 m. 
uždarė, atiteko Šv. Dvasios cerkvei

14. Vilniaus skaisčiausios Dievo Motinos 
užmigimo katedra, 1511–1522 m. 
statydinta LDk didžiojo etmono 
konstantino Ostrogiškio, XiX a. 
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15. išganytojo cerkvė Polocke (dab. 
Baltarusija). Xii a. šventovėje 
tebesaugomi stačiatikių gerbiamos 
šventosios efrosinijos palaikai 
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XV a. pabaigoje–XVi a. pradžioje akivaizdžiai suintensyvėjo LDk stačiati kių 
bažnyčios veikla. Prie to reikšmingai prisidėjo LDk stačiatikių didikų religinis 
uolumas ir dosnumas. 1498 m. naugarduko vaivada aleksandras Chodkevičius 
įsteigė supraslio vienuolyną, kuris netrukus tapo svarbiausiu LDk ir Lenkijos 
stačia tikių kultūros centru, garsėjusiu savo liturgija, knygų rinkiniais. iki mūsų 
dienų stačiatikių pasaulyje skamba „suprasliškos” giesmės. nuo Chodkevičių ne
at  si liko ir kitos didikų giminės: Zaberezinskiai, sanguškos, Ostrogiškiai ir kt. 

Po Oršos mūšio pergalės prieš maskvėnus (1514) LDk didysis etmonas kons
tantinas Ost rogiškis († 1530) Vilniuje pastatydino pirmąsias monumentalias 
mūrines cer k ves, padariusias didelį įspūdį ir to meto katalikams (Švč. trejybės, 
Šv. Mikalo jaus). ypač svarbiu stačiatikių religinio gyvenimo katalizatoriumi tapo 
nuo XVi a. pradžios LDk miestuose pradėjusios kurtis stačiatikių brolijos, žino
mos tik LDk tuometiniame stačiatikių pasaulyje. Jos veikė kaip kolektyvinis tam 
tikros cerkvės steigėjas ir turėjo didelę įtaką tiek administruojant paskiros cerkvės 
turtą, tiek ren kant dvasininkus į tam tikras pareigas ir pan. Pasauliečių įtaka LDk 
stačiatikių bažnyčiai buvo visuotinai paplitęs reiškinys, kuris turėjo ir teigiamų, 
ir neigiamų pusių. Valdovo ir didikų galia parinkti sau tinkamus kandidatus į vys
kupo, archimandrito, hegumeno ar eilinio popo pareigas ne visada į jas atvesdavo 
tam labiausiai tinkamus kandidatus. 

XVi a. siaučiant protestantiškosios reformacijos ir katalikų bažnyčios refor
mos bangoms, nemažai daliai stačiatikių dvasininkų būdingas menkas išsilavini
mas ir moralė ėmė nebepatenkinti tiek hierarchų, tiek sąmoningesnių tikinčiųjų. 

16 17

16. Perelozų (Jonavos r.) sentikių 
 maldos namai. Pastatyti XViii a. 
 XVii a. viduryje Rusų stačiatikių 

bažnyčia skilo. Patriarcho nikono 
reformoms nepaklusę sentikiai 
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17. Jurgeliškių (Švenčionių r.) sentikių 
maldos namai, menantys 1710 m. 
įkurtą pirmąją sentikių parapiją 
dabartinės Lietuvos teritorijoje 
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stačiatikių bažnyčios reforma buvo tokia pribrendusi, kad jos nebebuvo galima 
atidėlioti. Hierarchai vidinių savo Bažnyčios problemų sprendimo kelio ieškojo 
per uniją su katalikų bažnyčia: toks projektas imtas įgyvendinti 1596 m. sudarant 
Brastos bažnytinę uniją. tačiau didelė dalis Lenkijos ir LDk stačiatikių pasaulie
čių ir tam tikra dvasininkų dalis tokios iniciatyvos nepalaikė. Vietinė Rytų krikš
čionių bendruomenė skilo į dvi tarpusavyje kovojančias dalis. uniją priėmusiems 
hierarchams trūko platesnės atramos tarp pasauliečių, o unijai priešiški pasaulie
čiai neteko valstybės oficialiai pripažintos hierarchijos (slaptai atkurtos 1620 m. 
ir valstybės pripažintos 1633 m.). 

tarp stovyklų prasidėjo kova, kam turi priklausyti viena ar kita cerkvė ar vie
nuolynas, ją papildė ir gausi poleminė literatūra. stačiatikių autorių originali kū
ryba – tai dėmesio religinei didaktikai rezultatas. Šiuo požiūriu Lenkijos ir LDk 
stačiatikiai vykusiai priėmė reformatų ir ypač jėzuitų mokyklų mestą iššūkį. XVi a. 
paskutiniame ketvirtyje išgarsėjo kunigaikščio konstantino Ostrogiškio iniciaty
va įsteigta Ostrogo mokykla. Ji tapo stačiatikių intelektiniu centru, čia dėstė žymiau
si išsilavinę graikai ir rusėnai. Šios mokyklos auklėtiniai (Meletijus smotrickis, 
Zacharijas kopystenskis ir kt.) tapo pagrindiniais stačiatikybės gynėjais. Polemi
zuoti nuodugniai nepažinus Šventojo Rašto buvo neįmanoma, šio daly ko svarbos 
supratimą ypač gerai liudija Ostrogo mokyklos spaustuvėje bažnytine slavų kalba 
1581 m. išspausdintas visas Biblijos tekstas – tokio pobūdžio pirmas pasaulio is
torijoje. kiti reikšmingi stačiatikių edukacijos centrai buvo XVi a. pabaigoje Vil
niaus ir Lvovo stačiatikių brolijų įsteigtos mokyklos. Jose mokyta graikų ir lotynų 
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 projektas, sukurtas Vilniaus 
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kalbų, tačiau didžiausią indėlį jos įnešė į bažnytinės slavų kalbos puoselėjimą. Šios 
kalbos didaktikos poreikiams M. smotrickio parengtas ir Vievyje 1619 m. išspaus
dintas gramatikos vadovėlis paplito ir kituose stačiatikių kraštuose. čia juo kaip 
vertinga mokymo priemone buvo naudojamasi iki pat XiX a. pradžios. taigi Len
kijos ir LDk kultūros lygis ir politinė kultūra vietos stačiatikius tiesiog verste ver
tė kibti į mokslus, nes be išsilavinimo buvo neįmanoma veiks mingai ginti savo 
pozicijos. kartu taip jie praturtino Lenkijos ir LDk kultūrą. 

nepaisant poleminių audrų buvo bandoma ieškoti unitų ir stačiatikių sutari
mo. tokiam dialogui buvo palankus stačiatikių kijevo metropolitas Petras Mohi
la (1633–1647). Vis dėlto tiek tarptautinė padėtis, tiek unitams radikaliai priešiš
ki stačiatikiai mažino santaikos galimybes. Lenkijos ir LDk stačiatikių problema 
tapo tarptautine, nes jų reikalą ginti sau palankia kryptimi pasišovė protestantiš
ka Švedija ir stačiatikiška Rusija. Šią bylą dar labiau komplikavo Lenkijos ir LDk 
valdančiųjų sluoksnių nesėkmė užsitikrinant ukrainos kazokų lojalumą. tarp jų 
stačiatikybės gynimo idėja tapo fanatiška: 1648 m. sprogęs kazokų sukilimas ir 
kiek vėliau įsiplieskęs karas tarp Rusijos ir Lenkijos ir Lietuvos Valstybės (1654–
1667) įgavo religinio karo bruožų. Petro Mohilos reprezentuojamo nuosaikios ir 
į vakarietiškus mokytumo standartus orientuotos stačiatikybės įsitvirtinimo ne
sėkmė neleido rytinėse Lenkijos ir LDk žemėse sukurti pylimo, kuris būtų sulai
kęs tvaną, nusiaubusį šią valstybę XVii a. viduryje. kartu su juo prasidėjo ir kije
vo stačiatikių tradicijos saulėlydis. Metropolitas silvestras kosovas (1647–1657) 
buvo paskutinis didis kijevo hierarchas, kuris nedavė ištikimybės priesaikos Ru
sijos carui ir stengėsi išlaikyti kijevo stačiatikių metropolijos savarankiškumą ir 
jos kanoninį ryšį su konstantinopoliu. Galiausiai 1686 m. Maskva pajungė savo 
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valdžiai kijevo metropoliją. tam rimtai nesipriešino ir abiejų tautos Respub  li kos 
valdovai. Jie sutiko, kad į 1686 m. „amžinosios taikos“ sutartį dar būtų įrašy tos 
nuostatos, davusios Rusijai teisinį pagrindą ilgainiui vis labiau kištis į Respubli kos 
vidaus reikalus stačiatikių teisių gynimo pretekstu. antra vertus, katalikiškoji šlėkta 
nepasižymėjo, ypač XViii a., religine tolerancija, todėl vietos stačiatikių vadovai 
ieškojo užtarimo Rusijoje. XViii a. stačiatikybė Respub likoje buvo marginalizuota. 

Rimtesnių permainų buvo tikimasi tik iš ketverių metų seimo (1788–1792) Pins
ke, kur buvo susirinkusi stačiatikių kongregacija. Jos metu priimti (17910703) 
ir seimo patvirtinti (17920521) nutarimai turėjo pripažinti lygias stačiatikių tei
ses su katalikais bei unitais ir atkurti nuo Maskvos patriarcho nepriklausomą 
Respub likos stačiatikių bažnyčios hierarchiją. Šių nuostatų jau nespėta įgyven
dinti – Respublika buvo likviduota, o stačiatikiai, gyvenantys Rusijos užimtose 
žemėse, buvo galutinai integruoti į Rusijos bažnytinę organizaciją, panaikinant 
vietinės stačiatikių kultūros savitumą. 
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Pirmieji žydai į Lietuvos teritoriją bus atėję dar Xi–Xii a. taip teigia žydų istori
jos tyrinėtojai ir taip vaizduoja jų sudaryti žemėlapiai. Šią jų atsikraustymo į Lie
tuvą datą patvirtina ir eišiškių žydų kapinėse rasti Xii a. antkapiai. nemažai žydų 
tautos atstovų turėjo atvykti ir Gedimino laikais, o Vytauto valdymo metu jie su
siformavo į pirklių ir pinigų keitėjų luomą ir gavo pirmąsias luomo privilegijas. 
1388 m. Vytautas suteikė privilegiją trakų žydams, tais pačiais metais – Brastos, 
kitais – Gardino žydams. iš pradžių privilegijos buvo skirtos atskiroms žydų ben
druomenėms, bet jau 1507 m. Žygimantas senasis patvirtino Brastos žydų privi
legiją ir padarė ją bendrą visiems Lietuvos žydams. Šios privilegijos buvo įtrauk
tos ir į 1529 m. išleistą i Lietuvos statutą.

Žydai gyveno teritorinėmis bendruomenėmis, vadinamaisiais kahalais. tiky
bos reikalus tvarkė kahalo renkamas rabinas. XV a. pabaigoje Vilniuje jau gyveno 
apie 2000 žydų. Dauguma jų telkėsi Pilies gatvės pabaigoje ir Didžiosios gatvės 
pradžioje ir kaip ir kituose miestuose vertėsi amatininkyste, buvo pirkliai, smuk
lininkai. niekas neturėjo teisės trukdyti žydų per jų šventes, jų teisės Lietuvos 
Didžio joje kunigaikštystėje buvo sulygintos su bajorų ir dvasininkų luomų teisė
mis. už žydo sumušimą ar sužeidimą buvo skiriama bauda didžiojo kunigaikščio 
naudai, o nuskriaustam žydui atlyginama kaip įžeistam bajorui. už žydo, kaip ir 
bajoro, nužudymą buvo skiriama mirties bausmė ir turtas konfiskuojamas. Vy
tauto Didžiojo duotos privilegijos draudė kaltinti žydus, kad jie naudoja krikščio
nių kraują: jei trys žydai ir trys krikščionys liudininkai neįrodo kaltinimo, kaltin
tojas baudžia mas mirtimi. 

Žydai turėjo savo teismą, kuris sprendė jų tarpusavio bylas, buvo griežtai už
drausta skųstis krikščionių teismui. kartu žydai priklausė valdovui. XVii a. atsi
rado LDk gyvenančių žydų seimai – vadai. Po truputį žydai įgijo vis daugiau au
tonomijos, seimo nutarimai (pinkos) buvo privalomi visiems kahalams. nuo to 
laiko jie ima kurtis getuose – atskiruose miestų kvartaluose, kurie, kitaip nei ita
lijos ar Vokietijos žemėse, nebuvo uždari. 

išlaidusis valdovas aleksandras, prisidaręs daug skolų, 1495 m. pabandė žydus 
ispanijos pavyzdžiu išvaryti iš Lietuvos, o jų turtą konfiskuoti. tačiau 1503 m. vėl 
teko leisti jiems sugrįžti. čia jie iš privačių asmenų atgavo turtą ir skolas, tik ne
beatgavo jų iš valdovo. kai XVi a. viduryje didysis kunigaikštis Žygimantas au
gustas priėmė iš čekijos išvarytus žydus, jų Lietuvoje iš viso gyveno apie 10 000. 
Vilnius greitai tapo didžiausiu Šiaurės Rytų europos žydų kultūros centru.

Žydai Lietuvos istorijoje
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Palyginti su stačiatikių ir katalikų bažnyčiomis, žydų bendruomenė gyveno 
ramų gyvenimą. Jį gynė senosios privilegijos – judaizmas niekada nebuvo vadi
namas erezija. tik XViii a. šios bendruomenės raidą kiek sudrumstė tarpusavio 
susiskaldymas į sektas. Pirmiausia atsirado sabbateistai, vėliau – chasidai ir fran
kistai. LDk kiek silpniau reiškėsi Podolėje kilęs chasidizmas, kuris mokė, kad 
religin gumas glūdi ne talmude, bet širdyje, jausmuose, maldoje. Chasidizmas 
Lietuvoje buvo daug racionalesnis, palyginti su ukrainietiškuoju. Chasidams pa
sipriešino Vilniaus Gaonas elijas, griežtas judaizmo tradicijų saugotojas. kai cha
sidų vadai 1772 m. Vilniuje buvo suimti, jų autoritetas tik padidėjo, o skilimas 
tarp chasidų ir jų ortodoksiškų priešininkų vis gilėjo.

Dėl palankių sąlygų, privilegijų, savivaldos galimybių Lietuvoje žydų daugėjo: 
XVi a. pradžioje jų buvo 10 000, XVii a. – 50 000, o 1939 m. pabaigoje (kartu su 
Vilniaus kraštu) – apie 240 000.

iš didžiųjų miestų žydai pasklido visoje Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
teritorijoje. istoriko elmanto Meilaus duomenimis, į Žemaitiją jie masiškai kėlėsi 
po maro epidemijos ir karų su Švedija, o XVii a. pabaigoje jų gyventa jau 30 mies
telių iš 107. XVii a. pabaigoje žydai jau sudarė 7,2% visų Žemaitijos gyventojų ir 
gyveno visuose 140 Žemaitijos miestuose ir miesteliuose, kai kuriuose iš jų suda
rė net pusę visų gyventojų. Jie ėmė dominuoti prekybos, amatų srityse. XViii a. 
į Žemaitiją ėmė keltis žydai iš kitų valstybės regionų ir užsienio. Po truputį jie 
prasigyveno, darėsi turtingesni už vietos gyventojus. tačiau ir Žemaitijoje, ir viso
je LDk dar nebuvo girdėti vietos gyventojų ir žydų konfliktų. kaip rodo regionų 24
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istorijos tyrimai, žydai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje turėjo puikias įvai
ria pusiško vystymosi sąlygas: asmeninės ir bendruomenės veiklos, tikybos, edu
kacijos laisves. Platus sinagogų tinklas, namų inventoriuose minimos knygos liudi
ja aktyvų kultūrinį gyvenimą. 

Didelė dalis šios tautos atstovų rinkdavosi vaisti ninkų, mokytojų, dvasinin
kų, auksakalių ir juvelyrų profesijas. senojoje valstybėje veikė Lietuvos žydų sa
vivalda, buvo neblogos galimybė dirbti ir gyventi, tik taip galima paaiškinti jų 
skaičiaus didėjimą, savitos litvakų kultūros suklestėjimą.

Žydų, kaip ir visų Lietuvos gyventojų, padėtis buvusioje Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje iš esmės pasikeitė, kai valstybę okupavo Rusija. Žydams buvo 
uždėti dvigubai didesni mokesčiai nei krikščionims, 1804 m. jie buvo pripažinti 
laisvi, tačiau negalėjo turėti baudžiauninkų ir iki 1808 m. turėjo palikti kaimus ir 
keltis į miestą. tačiau nors ir kaip suvaržyti, kitaip nei kiti buvusios LDk gyven
tojai, jie nerėmė napoleono armijos žygio, nes žydai ortodoksai bijojo naujų re
voliucinių idėjų.

Žydai vertėsi javų, vaisių, pieno, kailių, odų, gyvulių, miško supirkinėjimu ir 
realizavimu vidaus ir užsienio rinkose. Žydų vaikai 1827–1855 m. pradėti imti į 
rekrūtus 25 metams. iš jų apie 50 000 buvo mažamečiai (Rimtauto Miknio tyri
mų medžiaga). tik 1856 m. karinės prievolės srityje žydai buvo sulyginti su kitais 
Rusijos imperijos gyventojais, o 1859–1861 m. turtingiems žydams pirkliams, vė
liau ir amatininkams leista gyventi visoje Rusijoje. Po aleksandro ii nužudymo, 
prie kurio prisidėjo ir žydaitė, Rusijoje kilo pogromų prieš žydus banga. Lietuvo
je jų nebuvo, tik dar labiau buvo susiaurintos žydų teisės. Priėmus vadinamąjį 
sėslumo zonos įstatymą, Lietuvoje žydų padaugėjo. 1897 m. lietuviškose guberni
jose jų buvo 14,4% visų gyventojų, o kai kuriuose miestuose ir miesteliuose žydai 
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sudarė didelę gyventojų dalį ar net daugumą (pavyzdžiui, ukmergėje – 53% visų 
gyventojų). Lietuvoje aktyvėjo fabrikinė gamyba ir ji daugiausia buvo žydų pra
monininkų rankose, žydai toliau vyravo amatų ir prekybos srityse. išsilavinimą 
Vilniuje įgijo viso pasaulio kultūrai svarbūs litvakai menininkai: dailinininkai 
Chaimas sutinas (Chaim soutine), Markas Šagalas (Marc Chagall), Manekatzas, 
Mišelis kikoinas (Michel kikoine), Žakas Lipšicas (Jacques Lipchitz), Markas an
tokolskis, žymūs smuikininkai Jaša Cheifecas (Heifetz), rašytojai abraomas suc
keveris (sutzkever) ir daugelis garsių pasaulio menininkų.

Vilniaus Gaonas, kovodamas su chasidizmu, formavo naują, modernų žydo 
tipą – litvaką, suvokiantį Lietuvą kaip istorinę žemę, t. y. teritoriją, apimančią 
šiandieninę Lietuvą, Baltarusiją ir šiaurės rytų Latvijos dalį. Jis skleidė haskalos – 
žydų kultūrinio sąjūdžio idėjas. Vakarinių Rusijos imperijos tautų atgimimo lai
kotarpiu pradėjo bręsti ir žydų tautinė savimonė – susiformavo sionistinis sąjūdis. 
Vilnius tapo bene svarbiausiu šio sąjūdžio centru.

ir dėl sionistinės ideologijos, ir dėl netikėjimo nedidelės tautos kūrybinėmis 
galiomis, Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimui pradžioje žydai nepritarė. 
tačiau greitai jie pastebėjo, kad nepriklausomybė – puikus būdas gerinti savo tau
tinę padėtį. trys jų atstovai dalyvavo Lietuvos Valstybės taryboje, kiti stojo savano
riais į Lietuvos kariuomenę. nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940) aktyviai daly
vavo demokratinių seimų ir miestų savivaldybių rinkimuose. seime turėjo savo 
frakciją. Žydams buvo suteikta kultūrinė savivalda (autonomija), valstybė ir savival
dybės skyrė lėšų žydų švietimo sistemai, labdarai, kultūrai vystyti. 1925 m. jie tu
rėjo 300 pradžios mokyklų, 20 gimnazijų ir progimnazijų, mokytojų seminariją, 28
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rabinų akademijas telšiuose ir Vilijampolėje. Mokyklose buvo dėstoma jidiš arba 
hebrajų kalbomis. Vytauto Didžiojo universitete veikė Hebrajų ir jidiš kalbų ka
tedra, žydų studentų procentas medicinos, teisės ir kitose srityse buvo daug di
desnis nei lietuvių (iš viso Lietuvos universitete studijavo 67,8% lietuvių ir 31,4% 
žydų, nors žydai tuo metu sudarė 7% Lietuvos gyventojų). tačiau būta ir kitų 
skaičių: visada į revoliucijas, ardomąsias veiklas, kovas linkę žydai sudarė daugiau 
nei 50% Lietuvoje draudžiamos komunistų partijos narių, dalyvavo kitose grėsmę 
šaliai keliančiose organizacijose. Jų santykiai su Maskva kėlė didelį nerimą Lietu
vos gyventojų daugumai.

1940 m. birželio 15 d. sovietų sąjunga okupavo Lietuvą. Okupacija labiausiai 
skaudino ūkininkus, jau nepriklausomoje Lietuvoje susiformavusią tautinę inte
ligentiją, daugelį aktyvių visuomeninių organizacijų narių. Didelei daliai žydų so
cialistinės idėjos atrodė patrauklios. Juos ypač baimi no pergalingai per europą 
žygiuojanti nacistinės Vokietijos armija, nes jos žygį lydėjo žiaurūs žydų perse
kiojimai. taip galima paaiškinti, kodėl Raudonoji armija su vėliavomis sutikta 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Deja, kasdienybė buvo baisesnė: nacionalizuotos įmonės, bankai, prekybos 
bendrovės. Daugelio jų savininkai buvo žydai. uždarytos visos hebrajų kalba dėsto
mos žydų mokyklos, darbo neteko mokytojai, uždrausta tautinių ir visuomeninių 
organizacijų veikla. Dauguma buvusių savininkų, pavadintų „liaudies priešais“, 
ištremti į sibirą. Represijų vykdytojais tapo rusai, žydai, lietuviai. Deportacijose, 
masinėse politinių kalinių, ūkininkų, moksleivių žudynėse Rainiuose ir kitur ru
sų okupantams aktyviai talkino ir žydai, ir lietuviai. 

31

30

30. Chanukija (Chanukos 
šventės žvakidė), sidabras. 
XiX a. ii pusė. VŽM 

31. Pakruojo sinagoga, 
 2002 m. nuotr. 



340

Prasidėjus vokiečių okupacijai buvo uždrausta lietuvių administracijai užtar
ti žydus. Lietuvoje ėmė veikti dar 1939 m. rugsėjo 21 d. Reinardo Heydricho su
kurtas slaptas žydų naikinimo planas, į Lietuvą pasiųsta žydų naikinimo grupė a, 
kurios viršininkas buvo ss brigadenfiureris Franzas Walteris stahleckeris (veiki
mo sritis – Baltijos valstybės ir Leningrado apygarda). Jo pranešimas atspausdin
tas Henry‘o a. Zeigerio knygoje „The Case against adolf eichman“. iš pranešimo 
matyti nusistatymas žydus naikinti lietuvių rankomis. Buvo stengtasi, kad naiki
nimo planai neiškiltų į viešumą, nes priemonės kėlė nepasitenkinimą net įvairiuo
se Vokietijos sluoksniuose. Pasauliui norėta parodyti, kad vietiniai gyventojai, 
reaguodami į bolševikų okupacijos metu vykdytą terorą, pirmieji pradėjo naikin
ti žydus. Bet čia teko pripažinti: visų nuostabai, buvo labai sunku sukurstyti kiek 
platesnio masto pogromus prieš žydus. Žudynių mastas karo metu buvo milži
niškas: sušaudyta per 250 000 žydų Lietuvos teritorijoje, šimtai tūkstančių – kon
centracijos stovyklose kaimyninėse šalyse. 

Šiuos sudėtingus lietuvių ir žydų santykių metus bene objektyviausiai nušvie
tė žydų kilmės tyrinėtojas aleksandras Štromas, pats šių įvykių liudininkas. Jis 
teigia, kad kiekvienoje okupuotoje tautoje buvo saujelė nepaprastai kilnių ir nar
sių žmonių (Lietuvoje žydus gelbėjo apie 3000 lietuvių), kurie negalėjo likti abe
jingi savo tėvynainių žydų tragiškam likimui, rizikavo savo ir savo šeimų gyvybe 
ir padarė viską, kad išgelbėtų nors vieną nuo mirties. kaip ir kiekvienoje tautoje, 
atsirado tokių, kurie aktyviai bendradarbiavo su naciais, padėjo persekioti ir žu
dyti žydus. O didžioji dalis smerkė žudynes, bet patys aktyviai žydų negelbėjo, 
bijojo dėl savo gyvenimo ir gyvybės. tik pasiaukojanti mažuma darė viską, kad 
išgyventų kuo daugiau žydų, teikė jiems visokeriopą pagalbą.
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Į šią didelę žydų holokausto tragediją Lietuvoje reikėtų pažvelgti iš perspek
tyvos: žydai turėjo autonomiją ir ekonomiškai klestėjo tada, kai egzistavo lietuvių 
valdoma valstybė LDk ar buvo nepriklausoma 1918–1940 metų Lietuvos Res pub
li ka, tačiau Rusijos ir Vokietijos okupuota valstybė neturėjo galių užkirsti kelio oku
pantų tarnyboms ir sutrukdyti prisidėti vykdyti siaubingus planus.

Labai maža žydų dalis išgyveno per nacių okupaciją, dalis išgyvenusiųjų ne
grįžo į Lietuvą, o sovietiniu laikotarpiu nemažai jų emigravo į izraelį, JaV, kana
dą, australiją ir kitur. Dalį jų pakeitė rusakalbiai žydai iš sovietų sąjungos – dauge
lis dėl galimybės lengviau emigruoti iš Lietuvos nei iš Rusijos. Vietos žydų bend ruo
menės ėmė atkurti religines bendrijas, žydų muziejus, žymėti ir tvarkyti žudy nių 
vietas, tačiau antisemitinė sovietų sąjungos politika gerokai sunkino jų būtį.

atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, siekiama objektyviai įvertinti 
žydų istoriją ir kultūrą, bandoma atskleisti Vilniaus, kaip Lietuvos Jeruzalės, vaid
menį, litvakų kultūros savitumus. Vėl veikia žydų visuomeninės organizacijos, 
atsirado radijo laida žydams, duris atvėrė darželis ir mokykla žydų vaikams, lei
džiamas laikraštis „Lietuvos Jeruzalė“, bet visa tai – tik menkas buvusios Lietuvos 
žydų kultūros aidas.
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tarsi tolimųjų laikų ir buvusios Lietuvos didybės aidas – Vytauto žygiai prie Juo
dosios jūros, įtempti ir pilni diplomatinių vingrybių santykiai su aukso orda, kry
mu ir garsiąja Genujos kolonija kafa – krymo sostine. Galingasis Lietuvos valdo
vas aktyviai dalyvavo chanų tarpusavio kovose, o to rezultatas – trakuose gimė 
ar buvo priglaustas ir užaugintas garsiojo tochtamyšo anūkas shadži Girėjus. Re
miamas Lietuvos valdovų, jis buvo išrinktas krymo chanu ir pradėjo kryme gar
siąją Girėjų dinastiją. iš istorijos ji išnyko 1783 m., beveik vienu metu su Lietuvos 
valstybe – tarsi du Vytauto Didžiojo kūriniai buvo paglemžti plėšriųjų kaimynų.

kad tai ne tik legendos ar istorinių šaltinių kūrinys, galima nesunkiai įsitikinti: 
pakanka trakuose išvysti totoriškių ežerą, pereiti karaimų gatve su unika liais na
me  liais, tarsi trimis akimis – langais žvelgiančiais į šiandieną, arba nusikelti į ketu
riasdešimties totorių kaimą – ir tolimoji istorija tampa dabartinės Lietuvos realybe. 

apie 1397–1398 m. didžiojo kunigaikščio Vytauto karvedžio vedama kariuo
menė įsiveržė į krymo pusiasalį. Grįždama į Lietuvą, dalį totorių ir karaimų šei
mų parsivedė kaip belaisvius, dalis su kariuomene ėjo savo noru kaip kolonistai. 

383 karaimų šeimos iš krymo taip pat persikėlė į Lietuvos Didžiąją kunigaikš
tystę. Manoma, kad iš pradžių jie buvo apgyvendinti Lucke, vėliau trakuose, dar 
vėliau nedidelės jų kolonijos įsikūrė Biržuose, naujamiestyje, Pasvalyje, upytėje, 
kruonyje, Panevėžyje, Pušalote, krekenavoje, Pumpėnuose, kėdainiuose. karai
mai – sena tiurkų tauta, išpažįstanti karaizmą. Jų religiją Viii a. reformavo ananas, 
Dovydo sūnus. karaimai atmetė talmudą – judėjų religinę knygą ir tapo tvirtais 
senojo testamento šalininkais. Jų tikyboje yra judaizmo, islamo ir krikščionybės 
elementų. karaimų šventovėje, vadinamoje kenesoje, tikintieji skaito Dievo įsa
kymus. Vytauto vykdyta tautinės ir religinės tolerancijos politika leido jiems pui
kiai įsikurti Lietuvoje. apsigyvenę netoli pilių, jie saugojo jas. karaimai pasižy mė
jo stropumu, ištikimybe, atsidavimu didžiajam kunigaikščiui. Dauguma karaimų 
buvo apgyvendinta trakuose, vidurinėje pusiasalio dalyje: jie saugojo pusia sa lio 
ir Galvės ežero salos pilis ir jų prieigas. Mokyti karaimai lydėjo didįjį kunigaik štį 
kaip vertėjai, tarnavo valdovo kanceliarijoje raštininkais, dirbo diplomatinį darbą. 
XV a. keli jauni Lietuvos karaimai studijavo garsioje to meto konstantinopo lio ka
raimų akademijoje. XVi a. karaimų intelektualai – izaokas trakietis (1533–1594), 
jo moki nys Juozapas Malinovskis trakietis (~1570–po 1630), Zacharas natanovi
čius (1595–1663) ir kiti – prisidėjo prie religinės poleminės literatūros leidimo. Gar
siausias iš jų izaokas trakietis viso savo gyvenimo veikale „tikėjimo bastionas“ 
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(Hizzug Emunah) bandė apsaugoti karaizmą ir karaimų bažnyčią nuo doktrinos 
iškraipymo. Šis veikalas 1585 m. buvo išspausdintas italijoje, 1681 m. išverstas į 
lotynų, vėliau į prancūzų ir anglų kalbas. Juo naudojosi Volteras ir prancūzų en
ciklopedistai, anglų ateistai. Šį veikalą galima laikyti vienu iš pagrindinių europos 
apšvietos amžiaus tekstų.

karaimų teisinę padėtį trakuose, o ir visoje Lietuvoje apibrėžė didžiojo ku
nigaikščio kazimiero privilegija, suteikta 1441 m. Vėliau net pora šimtų metų 
valdovų ji buvo pildoma ir tvirtinama. Buvo suteikta savivaldos teisė, iš esmės 
paremta Magdeburgo teise, atleidžiant nuo muito, skiriant lėšas savivaldai iš vaš
ko lydymo, svarstyklių, vartų ir tiltų mokesčių. Civilines bylas sprendė bendruo
menė, kitas – trakų vaivados teismas, remdamasis Lietuvos statutu. 

Pirmasis patikimas ir moksliniais tyrimais paremtas žinias apie karaimus pas
kelbė upsalos universiteto profesorius Gustavas Peringris: „karaimai labai skiria
si nuo rabinistų (žydų) tiek papročiais, tiek kalba, tiek religija ir labiausiai veido 
bruožais. Gimtoji jų kalba yra totorių, tiksliau, tiurkų, į kurią verčiamos švento
sios knygos kenesoje ir mokyklose.“ taip pirmą kartą ilgai su žydais tapatinta tau
ta pamažu įgijo naują karaimų identitetą. Po šio tyrimo karaimų teologas salia
monas trakietis (1650–1725) buvo pakviestas į upsalą skaityti pranešimo apie 
Lietuvos karaimus.

karaimų etninį identitetą Halina kobeckaitė apibrėžia jų nacionalinės savi
monės ypatumais: istorinės praeities pajautimu, kalba, kuri yra susijusi su tiurkų 
kalbų grupe, religija, dvasiniu ir kultūriniu paveldu. Šios tradicijos lėmė nedidelės 

37

37. Juozapas Ozemblovskis. 
 Totorių mečetė Lukiškėse. 
 Litografija, 1830 m. VuB
 1581 m. Lukiškių mečetės aprašyme 
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bendruomenės Lietuvoje istorinį išlikimą, kultūrinės savimonės ir papročių tąsą 
nuo 1397–1398 m. iki mūsų dienų. ir šiandien jų pastatus trakuose, karaimų gat
vėje iš architektūrinės tradicijos nesunku atskirti nuo kitoms bendruomenėms 
priklausančių pastatų.

Po paskutinio abiejų tautų Respublikos padalijimo 1795 m. ir carinės Rusi
jos okupacijos tik 1863 m. caro įsaku karaimams buvo suteiktos lygios su kitomis 
Rusijos tautomis teisės.

Žymiausio XX a. karaimų tyrinėtojo ir kolekcininko, orientalisto, Lietuvos is
torijos instituto darbuotojo habil. dr. Hadži serajos Chan Šapšalo (1873–1961) 
pastangomis buvo įkurtas karaimų muziejus trakuose, atidarytas 1967 m. jau po 
įkūrėjo mirties. Didžiausia jo surinktos kolekcijos dalis saugoma Lietuvos nacio
naliniame muziejuje. tai didžiausia ir mokslo požiūriu vertingiausia orientalisti
nė kolekcija Lietuvoje, įvardyta kaip „serajos Šapšalo kolekcija“. tai turtinga iko
nografinės medžiagos, ritualinių ir namų apyvokos daiktų, tekstilės, ginklų ir 
spaudinių bei rankraščių kolekcija.

Prasidėjus Lietuvos tautiniam atgimimui ir karaimų bendruomenė tapo ak
tyvi jo dalyvė. 1988 m. įkūrė karaimų kultūrinę draugiją, buvo aktyvūs atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę. 1992 m. karaimų religinei bendruomenei, kaip egzistuo
jančiai Lietuvoje nuo XiV a., buvo suteiktas tradicinės ir istorinės religijos statu
sas, gražinta Vilniaus kenesa. karaimai yra bene vienintelė pasaulyje tauta tiurkų 
kalbų grupėje besimeldžianti savo nacionaline kalba. 1997 m. jie iškilmingai atš
ventė 600 metų apsigyvenimo Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje jubiliejų. 
Pasklidę po aplinkinius kraštus jie su savo vaikais dažnai sugrįžta aplankyti Vy
tauto Didžiojo įkurtos naujosios savo tėvynės trakuose ir Vilniuje.
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Šiandien žinome garsių karaimų – puiki diplomatė Halina kobeckaitė, isto
rikas Romualdas Firkovičius, aukštieji karaimų dvasininkai simonas Firkovičius 
(1897–1982), seraja Šapšalas (1873–1961). Jis buvo žymus mokslininkas ir paskuti
nis aukščiausiasis karaimų dvasinis hierarchas. Zenonas Firkovičius – dvasininkas, 
mokytojas, poetas, dramaturgas ir po antrojo pasaulinio karo trakuose išlikęs 
vienintelis karaimų dvasininkas simonas Firkovičius. tai jo pastangomis trakai 
tebėra karaimų dvasinio gyvenimo centras, jis rūpinosi savo gimtąja kalba, siste
mino karaimų žodyną, į karaimų kalbą vertė Maironį, a. Puškiną, J. Vaičiūnaitę, 
a. Mickevičių, atliko karaimų religines apeigas. Jis kiekvieną vakarą apeidavo 
aplink trakų pilį, tuo ritualu tarsi vis dar vykdydamas Vytauto Didžiojo karai
mams patikėtą misiją. 1990 m. atkurtoji Lietuvos Respublika sudarė visas galimy
bes tautinei karaimų saviraiškai, pasijusti nevaržoma bendruomene, toliau ugdyti 
tautinį patriotizmą ir tuo stiprinti Lietuvos piliečių valstybę.

40

41

42



347

totoriai kaip karo belaisviai ir kolonistai savanoriai į Lietuvą atkeliavo su Vy
tauto Didžiojo kariuomene 1397–1398 metais. Jie yra musulmonai, naudoja ara
bų rašmenis, tačiau taip pat priklauso tiurkų kalbų grupei. 

Pirmuosius totorius Vytautas įkurdino netoli Vokės, čia jie kompaktiškai gy
veno prie totoriškių ežero. Dalis jų kūrėsi Vilniuje, Butrimonyse, keturiasdešim
ties totorių kaime, semeliškėse, alytaus apylinkėse. Pradžioje jie tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje raiteliais, per Žalgirio mūšį vadinamoji trakų kariauna buvo lyg 
asmeninė valdovo gvardija. Jiems buvo duota žemės ir už ją totoriai turėjo eiti į 
karą. totoriai neturėjo tokių plačių privilegijų kaip žydai, tačiau jų padėtis buvo 
daug geresnė nei valstiečių. už ištikimą tarnybą valdovui ir valstybei 1569 m. jiems 
buvo suteiktos bajorų teisės. Bene paskutinį kartą totorių Lietuvos Didžiojoje ku
nigaikštystėje pagausėjo po 1658 m. kampanijos prieš Prūsiją. XViii a. pabaigoje 
jų buvo apie 4000. tradiciškai jie neposėdžiavo seime, tačiau tarnavo kariuome
nėje kaip bajorai, jų pavardžių galima rasti visuose kariuomenės padaliniuose iki 
pat abiejų tautų Respublikos padalijimų.

apie jų religiją to laiko stiliumi rašo lenkų kronikininkas Jonas Dlugošas: 
„[…] kiti totoriai, apsigyvenę Lietuvoje, liko nepadoraus Mahometo tikėjimo, o 
kunigaikščio Vytauto apgyvendinti viename Lietuvos gale, iki šiol ten savo pa
pročiu gyvena ir puoselėja savo religiją.“

totoriai prisidėjo prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio kulto formavimo ne tik 
Lietuvoje, bet ir europoje. Jų XV a. pradžios laiške Vengrijos karaliui Zigmantui 
sakoma: „Jis nevertė mūsų pamiršti pranašo, ir kai mes atsigręždavome į šventą
sias vietas, tai kartodavome jo vardą šalia mūsų kalifo vardo!“ ir J. Dlugošas, ir 
totorių autoriai XVi a. yra užrašę žodžiu plitusį totorių apsigyvenimo Lietuvoje 43
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aiškinimą: „[…] kai karaliaus prašymu [totoriai] pasiliko jo dvaruose, buvo api
pilti įvairiausiais monarcho palankumo ženklais, būtent: žemės nuosavybe, praš
matniais rūbais ir turtais. Vardas to karaliaus, kuris buvo tartum islamo atrama 
giaurų [krikščionių] kraštuose, yra Vatad [Vytautas] ir jo atminimas išliko iki 
mūsų dienų.“

totoriai į tolimus kraštus gabeno prekes, pristatinėjo kariuomenei žirgus. išsi
lavinę LDk kanceliarijoje tarnavo raštininkais (padėjo palaikyti ryšius su krymo 
chanatu ir kitais totorių valstybiniais dariniais). kryme dažnai reziduodavo mar
šal ka ir totorių raštininkas ibrahimas timirčinas, po jo – kiti totorių kilmės ar ap
linkos diplomatai. Raštininkais totoriai LDk kanceliarijoje dirbo XV–XViii a.

Paprasti totoriai buvo vežikai miestuose, vertėsi odų apdirbimu, žemdirbyste. 
Jų pranašumas šioje srityje buvo neginčijamas. „agurkus, ropes, svogūnus, ridi
kus jie užaugina anksčiau už kitus valstiečius“, – rašė J. tiškevičius savo mono
grafijoje, skirtoje Lietuvos ir Lenkijos totoriams. 

senojoje Lietuvoje kurį laiką išlaikė savo atsineštinius titulus: sultonai, ulonai, 
murzos (pastarasis net tapo Lietuvoje žinoma pavarde).

Vienas savičiausių LDk totorių kultūros reiškinių yra rankraščiai, rašyti daž
niausiai rusėnų ar lenkų kalba (savąją užmiršo), bet arabiškais rašmenimis. Lie
tuvos totorių korano vertimas į lenkų kalbą – bene pirmasis bandymas perteikti 
koraną Vidurio europos kalba.

Lietuvos totoriai savo lojalumą Lietuvos valstybei įrodė ir XiX a. pradžioje. 
Jie sudarė totorių savanorių pulką ir kovėsi napoleono gvardijoje, buvo tikima
si atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybės nepriklausomybę. antrojoje Lietuvos 45
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Respublikoje (1918–1940) totoriai turėjo tris mahometoniškas parapijas kaune, 
Raižiuose (didžiausia) ir Vinkšniukuose. Po Vilniaus krašto atgavimo atsiradus 
dar kelioms religinėms bendruomenėms totorių skaičius šiandieninėje Lietuvoje 
išaugo, jų religinis ir kultūrinis gyvenimas tebėra aktyvus.

Jie iki šiol išliko musulmonais, dažniausiai kalbančiais lietuviškai. totorių 
identitetą išsaugojo ne kalba, bet religija ir kilmė, tam tikrą specifiškumą lėmė ir 
verslai. Jų kompaktiškiau gyvenamose vietovėse išliko dažniausiai medinės me
četės, kapinės su akmeniniais arabų rašmenimis iškaltais įrašais.
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Lietuvos valstybės ir politinės tautos istorijoje svarbiausias lūžis įvyko XViii a. 
pabaigoje, kai antro ir trečio abiejų tautų Respublikos padalijimo aktais trys kai
myninės galybės, – Romanovų Rusija, Habsburgų austrija ir Hohencolernų Prū
sija sunaikino tos valstybės likučius. „Jau Lenkija ištrinta iš europos valstybių tar
po“, – 1800 m. ant amžių slenksčio, klasikiniame dvitomyje veikale „apie lietuvių 
ir lenkų teises“ rašė Voluinės aristokratas tadeuszas Czackis. Po keliolikos metų 
jaunas poezijos genijus adomas Mickevičius pakartojo šią mintį dar skaudžiau: 
„Lietuva jau visa praeityje.“ taip prasidėjo ištisa priespaudos ir pasipriešinimo, 
prisitaikymo ir pasiaukojančių sukilimų už sunaikintos valstybės atkūrimą epo
cha. Ji baigėsi su Pirmojo pasaulinio karo mūšiais ir Lietuvos ir Lenkijos valstybių 
grįžimu į politinę areną.

XiX a. Lietuvos istorijoje gausu dramatiškų ir prieštaringų įvykių, painių reiš
kinių ir didelių visuomeninių politinių permainų. Viena vertus, šios epochos 
pradžio je kraštas buvo įsuktas į revoliucijų ir karų karuselę, virto svarbiu napo
leono Prancūzijos ir Rusijos imperijos, repetuojančios Europos žandaro vaidmenį, 
karinio susidūrimo scena. tokiu didžiųjų galybių mūšio lauku Lietuva tapo ir 
1914–1918 m. simboliška ir dėsninga atrodo tai, kad tiek Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštystės žlugimas XViii a. pabaigoje, tiek Pirmosios Lietuvos Respublikos 
gimimas buvo lemtas geopolinių ir istorinių sąlygų, kurioms nesusiklosčius lie
tuvių tautos politinis elitas nebūtų galėjęs parodyti, ko yra vertas.

kita vertus, Rusijos imperijos politika Lietuvoje, lietuvių visuomenės susigy
venimas su ja ir priešinimasis rusų režimui taip pat stipriai priklausė nuo minėtų 
aplinkybių. Laikotarpiu nuo Vienos kongreso 1815 m. iki Versalio taikos 1918 m. 
lietuvių rūpesčiai, kovos ir pralaimėjimai retai nuskambėdavo tarptautinėje are
noje, dažniausiai slypėdavo pasaulyje garsaus lenkų klausimo šešėlyje. kitaip ta
riant, padalijimų ir Rusijos viešpatystės laikotarpiu Lietuva dažnai buvo tik Rusi
jos ir Lenkijos susidūrimų erdve. Bent jau toks vaizdinys dominavo išoriniame 
pasaulyje. atskiros Lietuvos valstybės idėja atrodė nepasiekiama svajonė ne tik 
daugeliui XiX a. veikėjų, bet ir kai kuriems vėlesniems istorikams. 

aprašyti Lietuvos priešinimosi Rusijos režimui ir susigyvenimo su juo istori
ją gana sudėtinga. sparčiai besikeičiančios lietuvių tautinės savivokos formos ir 
aktyvios visuomenės politinis elgesys leidžia istorikams išskirti kelis lygia greta 
vykusius procesus. tų procesų intensyvumas kito, todėl XiX a. istoriją tyrinėjan
tiems istorikams liko nemažai galimybių skirtingai aiškinti tuos pačius įvykius.

Pasipriešinimas užkariautojams ir politinė išsivadavimo kova 
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Vienas procesas siejosi su Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės politinės tra
dicijos tąsa, politinio sluoksnio, pirmiausia bajorijos, pastangomis restauruoti 
kaimynių sugriautą valstybės rūmą. Šis senasis politinis sluoksnis – lenkakalbė ir 
daugiakalbė lietuvių bajorija – savo tapatumą rėmė etnopolitiniais ir istoriniais 
argumentais. Jų tautinę savivoką lėmė ne kalba, bet pilietinės priklausomybės sim
boliniai ženklai. senieji lietuviai – litwinai pirmiausia buvo bajorų luomo nariai, 
privilegijuoti LDk piliečiai. Šios tėkmės vagoje nevienareikšmiškai dėliojosi Lie
tuvos politinės ateities galimybės. Buvo aptariami visi įmanomi būdai nuo visiško 
susiliejimo su Lenkija ir politine lenkų tauta iki atskiros daugiakultūrės LDk at
kūrimo. Pagrindinė idėja vis dėlto buvo nepalaikyti šių kraštutinumų, dauguma 
tradicinio politinio sluoksnio narių siekė bendro gyvenimo su senąja unijos part
nere Lenkijos karalyste, tačiau neprarandant atskirybės. „tam, kad Lietuva būtų su 
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Lenkija, ji neturi nustoti būti Lietuva“, – tokią politinio kompromiso formulę pa
rašė garsus XiX a. vidurio kultūros veikėjas adomas Honorijus kirkoras. Šios 
mintys buvo ypač aktualios iki XiX a. vidurio, vėliau lenkų ir lietuvių nacionaliz
mo buvo nurungtos.

antro proceso užuomazgos pastebimos jau tado kosciuškos sukilime, kai lie
tuvių liaudis – valstiečiai ėmė reikšti savo visuomenines ir tautines aspiracijas. 
Politinės audros ir Herderio tautos dvasios idėjos išjudino naujo lietuvybės suvoki
mo proveržį. 1806 m. it atsiliepdamas į naujas tautų būvio permainas kunigas ir 
švietėjas ksaveras Bogušas Varšuvoje lenkų kalba paskelbė „traktatą apie lietu vių 
kalbos ir tautos kilmę“. Juo naujam gyvenimui buvo prikeltos kadaise dar Mika
lo jaus Daukšos gintos idėjos. Lietuvių tauta yra visi žmonės – ne tik privilegijuotas 
bajorų luomas, o svarbiausias tautos bruožas ir jos būties lizdas yra lietuvių kalba. 
Lietuvius apibūdinęs kaip autochtonus, o lietuvių kalbos šaknis sugretinęs su grai
kų ir lotynų kalbomis, k. Bogušas kvietė bajorus šios kalbos neatsisakyti, imti pla
čiau ją vartoti viešajame gyvenime. nors lietuvių tapatybė didesne dalimi vis dar 
buvo grindžiama istoriniais ir etnopolitiniais argumentais, tačiau nuo ksavero 
Bogušo ir Dionizo Poškos, nuo simono Daukanto ir Motiejaus Valančiaus laikų 
vis labiau skynėsi kelią supratimas, kad tauta yra kalbos ir dvasinės tradicijos fe
nomenas. Lietuviai iš politinio civilizacijos nuosmukio pamažu atgimė, nobelio 
premijos laureato česlovo Milošo žodžiais tariant, į filologijos produktą. epochos 
pradžioje reikėjo įrodinėti, kad valstiečiai priklauso tautai, o XX a. išvakarėse jau 
kilo abejonių, kad lenkakalbiai Lietuvos bajorai yra lietuviai.

Pagal tai, kuriam iš dviejų šioje raidos schemoje išryškintų procesų skiriamas 
didesnis svoris, istoriografijoje susiformavo kelios polemiką keliančios kryptys. 
is torikas Vincas trumpa vienus pavadino romantikais, kitus – realistais. Pirmieji, 
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pasak jo, aiškina, kad nuo paskutinių dviejų padalijimų iki 1918 m. vasario 16osios 
buvo viena politinė linija – nepertraukiamas priešinimąsis caro valdžiai ir siekis 
atkurti valstybę. Romantiškas jam atrodė aiškinimas, kad per XiX a. lietuviai iš
saugojo savo valstybingumo nuovoką ir Vasario 16osios aktu tiesiog atkūrė se
nąją valstybę. 

antriesiems istorikams realistams Pirmoji Lietuvos Respublika neatrodė LDk 
tąsa. Realistinis požiūris reiškė, kad per visą XiX a. vyko lenkų ir rusų konfliktas, 
o atskiras ir savarankiškas lietuvių nepriklausomybės siekis išryškėjo tik XiX a. 
pabaigoje. Realistai neigė sulenkėjusios lietuvių bajorijos nuopelnus Lietuvos lais
vės reikalui, įžvelgė rusų valdžios (net M. Muravjovokoriko) tam tikrą siekį suma
žinti lenkų įtaką Lietuvoje ir to naudą. tačiau šiuolaikinė istoriografija ir įsigalė
jusi nuomonė leidžia tvirtinti romantikus turėjus ir turinčius daugiau įtikinames
nių ir svaresnių argumentų.

istorikai sutaria, jog pasipriešinimas rusų valdžiai ir siekis atkurti sužlugdytą 
valstybę 1863 m. sukilimu buvo politinio sluoksnio – bajorijos etoso reikalas. Vals
tiečiai buvo gundomi dėtis prie sukilimo, kaip tai darė t. kosciuškos vadovybė, 
kai gausesni ar mažesni dalgininkų būriai dėjosi prie 1794 m. ginkluotos kovos. 
Pats ginkluotas priešinimasis rusams buvo pavadintas t. kosciuškos sukilimu, 
nors sąlyginai tai gali būti interpretuojama kaip paskutinis dar egzistavusios abie
jų tautų Respublikos gynybinis karas, kurio pralaimėjimas atvedė prie trečiojo 
padalijimo ir abiejų valstybių egzistavimo pabaigos. kita vertus, sukilimo kategori
ja taikytina dėl to, kad paskutinis Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikš
tis stanislovas augustas Poniatovskis buvo sutikęs su Rusijos imperatorienės Jeka
terinos ii reikalavimais ir tapęs užkariautojų politikos įrankiu. sukilimas prasidėjo 
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krokuvoje kaip reakcija į antrojo padalijimo sąlygą – kariuomenės skaičiaus ma
žinimą. t. kosciuška buvo pakviestas grįžti iš emigracijos ir užimti diktatoriaus 
vietą. taip jis tapo sukilimo vadu, o Lenkijos ir Lietuvos reguliarios kariuomenės, 
kurios sudarė visų sukilėlių pajėgų branduolį, buvo greitai papildomos savano
riais. Legendiniame mūšyje ties Raclavicais sėkmingai ir rusams netikėtai buvo 
panaudoti dalgininkai. Pasipriešinimo kova pamažu įgavo socialinės revoliucijos 
atspalvį, o tai kėlė nerimą konservatyviesiems Lenkijos ir Lietuvos sluoksniams. 

nemaža dalis Lietuvos aristokratijos ir bajorijos buvo sugundyti tariama Ru
sijos parama senųjų bajoriškųjų laisvių gynėjams, deklaruojamu jų palaikymu 
šiems pasisakant prieš ketverių metų seimo reformas. targovicos konfederacijos 
aktyvusis branduolys labiau laikėsi Rusijos skverno negu palaikė Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės suverenumą. Rusijos imperijos politika užgrobtuose abiejų 
tautų Respublikos kraštuose rėmėsi negailestingu divide et impera (skaldyk ir val
dyk) principu. kovodami su Lietuvą ir Lenkiją galėjusiomis sustiprinti reformo
mis, rusai rėmė jų priešininkus. siekdama užkirsti kelią demokratinių ir revoliuci
jos idėjų sklaidai, imperijos valdžia dėjosi liaudies, kurią konservatyvieji bajorijos 
sluoksniai labiausiai engė, gynėjais.

Pralaimėto t. kosciuškos sukilimo liepsnos kitaip nušvietė ir Lietuvos raidos 
perspektyvas. Jau tada, XViii a. pabaigoje, paaiškėjo, kad be aktyvesnio valstiečių 
vaidmens laisvės kova nesibaigs pergale. O lietuvių etnokultūros klodus išsaugoju
sios liaudies išėjimas į viešojo gyvenimo sceną reiškė atsiveriančią tautinio atgi mi
mo perspektyvą. Lietuvos sukilėlių vadai – Jokūbas Jasinskis ir tomas Vavžeckis – 
greta didžiojo Lietuvos sūnaus t. kosciuškos vienu metu tapo ir bendros su lenkais 
kovos, ir Lietuvos atskirumo simboliais. Lietuvos sukilėliai savo deklara cijose ir 
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kovodami su rusų kariuomene prie Vilniaus norėjo įrodyti, kad Lietuva nebūtinai 
turi nustoti būti Lietuva, kad būtų su Lenkija. net lietuvių atgimimo šauklys si
monas Daukantas savo motinos paminkliniame akmenyje paprašė iškalti, kad ji 
kartu su vyru ir dviem dieveriais sukilėlių gretose kovėsi garsiajame Liepojos mū
šyje. Į jį žemaičius vedė t. Vavžeckis.

iki 1863 m. sukilimo pralaimėjimo pagrindinis Lietuvos politinio gyvenimo 
bruožas buvo gana plati pogrindinė antirusiška veikla (nepaisant to, kraštas nuo
lat glaudė ir rusų kolaborantus, savaip supratusius savo bajoriško lojalumo prin
cipus). Štai vos keleriems metams praslinkus po t. kosciuškos sukilimo Vilniuje 
dominikonas Faustinas Ciecierskis, kartu su broliu sebastijonu ir dar keletu pa
triotų sukūrė slaptą organizaciją rengti naują sukilimą. konspiracija buvo nesė
kminga, ji baigėsi išdavyste, o F. Ciecierskis vos išvengė mirties nuosprendžio. 
Ciecierskių sąmokslo vardu į istoriją įėjusi Lietuvos patriotų veikla tuo pačiu me
tu buvo ir kovojančios Bažnyčios simbolis.

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės atkūrimo viltys buvo žadinamos ne tik 
pogrindyje ar per ginkluotas kovas. napoleono Bonaparto kariuomenei sumušus 
abiejų tautų Respublikos skriaudėjų – Rusijos, austrijos ir Prūsijos – pajėgas ir 
pasirašius tilžės taiką geopolitinės aplinkybės tiek rusus, tiek prancūzus vertė 
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grįžti prie buferinės valstybės – LDk atkūrimo planų. Jie buvo rezgami ir alek
sandro i, ir napoleono štabuose. istorikai geriausiai yra ištyrę ir aprašę Rusijos 
pusės veiksmus, susijusius su Mykolo kleopo Oginskio ir jo šalininkų viltimis, 
kad caras ryšis skelbti LDk atkūrimą. Politika buvo įžvalgi, todėl ir napoleono 
kariuomenėje, ir Rusijos pusėje atsidūrė daug Lietuvos visuomenės atstovų. tam
pa suprantami kiek netikėti dalykai, kad rusų pusėje kovėsi generolas t. Vavžec
kis, o t. kosciuška atsisakė palaikyti napoleoną. tyrinėtojai yra atskleidę priežas
tis, kodėl gana daug Lietuvos didikų palaikė aleksandrą i: prancūzų revoliucijos 
giljotinos šešėlis ir napoleono pulkų nešamos idėjos kėlė pavojų tradicionalizmui. 
kita vertus, antirusiškų sukilimų ir revoliucijos dvasia nemažą dalį lietuvių atve
dė į prancūzų pozicijas. čia po napoleono vėliavomis taip pat pleveno Lietuvos 
išsivadavimo dvasia.

Jei ne napoleono armijos sutriuškinimas 1812–1813 m. kare, LDk restaura
cijos įgyvendinimo planui būtų atsivėrę ateities vartai. kaip tuo metu po caro 
skeptru atsiradusi suomijos Didžioji kunigaikštystė buvo Rusijos ir Švedijos pa
sienio darinys, taip ir LDk būtų atitekęs panašus vaidmuo. Bet rusai, laimėdami 
mūšį po mūšio, pasislinko toli į Vakarus. Dabar jau Vienos kongrese 1815 m. su
kurtai Romanovų valdomai Lenkijos karalystei teko panašus vaidmuo. Jo užteko 
tam, kad būtų garantuota ir konstitucija, ir didelis autonomijos laipsnis, o Lietu
vai tai reiškė ir didesnę integraciją į Rusijos imperiją, ir didesnį Lenkijos ilgesį, 
stiprinusį polonizacijos įtampą.9
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Lietuvos visuomenė, o ypač romantiškoji Vilniaus studentija, laisvės siekius 
ugdė filomatų, filaretų ir kitose pusiau legaliose organizacijose. susiformavo nau
joji sukilėlių – karių, poetų ir tremtinių karta. 1830–1831 m. Vilniaus studentų 
būrys, akinamas profesoriaus Joachimo Lelevelio uždegančių idėjų, prisidėjo prie 
kovos. Beveik visa Lietuva, išskyrus nesėkmingai bandytą užimti Vilnių, buvo pa
tekusi į sukilėlių valdžios rankas. karinė kampanija Lietuvoje taip pat rėmėsi iš 
Lenkijos atėjusios reguliarios kariuomenės pulkais, vedamais liūdnai savo karjerą 
baigusio generolo a. Gelgaudo (rusams išstūmus sukilėlius į Prūsiją, jis buvo nu
šautas vieno iš kovotojų už tariamą išdavystę). aptariant šį ginkluotą susidūrimą 
vėl kyla klausimas, už kokią valstybę kautasi, už kieno ateitį buvo liejamas lietu
vių ir žemaičių kraujas. istorikai negali vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą, 
tačiau akivaizdu, kad LDk idėja buvo gyva, buvo diskutuojama tik dėl sanglaudos 
su Lenkijos karalyste laipsnio.

Pralaimėjus 1830–1831 m. sukilimą, Rusijos valdžia ėmė veržti asimiliacijos 
kilpą ant tautos kaklo. nikolajaus i režimas pamažu likvidavo kultūrinės autono
mijos, kuria Lietuva neformaliai naudojosi iki sukilimo, institucijas. Buvo užda
rytas Vilniaus universitetas, visos aukštosios mokyklos krašte buvo likviduotos 11
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1840–1842 m. tuo pat metu panaikintas Lietuvos statutas –paskutinis politinės 
lietuvių civilizacijos ir senojo lietuvių politinio sluoksnio simbolis. Lietuva ir Že
maitija tapo negeistini viešosios kalbos terminai. Lietuva vis giliau buvo gramz
dinama į praeitį, valdžios aktuose ji virto Rusijos Šiaurės Vakarų kraštu. 

kita vertus, lietuvių nepasitenkinimas augo, o jam prasiveržti leido skaudus 
Europos žandaro pralaimėjimas krymo kare. Caro aleksandro ii vyriausybės pra
dėtos reformos audrino Lietuvos ir Lenkijos visuomenes. Darsyk dramatiškame 
amžiuje buvo pakeltos antirusiško sukilimo vėliavos, darsyk Lietuvos giriose subliz
go ištiesinti dalgiai. Paskutinį kartą XiX a. atgijo viltis ginklu atkovoti prarastą 
laisvę ir atkurti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę. Ji sukilėlių politinėje vaizduo
tėje turėjo sudaryti vieną iš trijų federacinės valstybės šalių. kitaip nei per visus 
ankstesnius sukilimus, per 1863 m. sukilimą lietuvių pajėgos buvo formuojamos 
išskirtinai pogrindžio sąlygomis, sukilėliai negalėjo pasinaudoti kaip ankstesniais 
kartais reguliarios armijos būriais. kovos taktika taip pat buvo kitokia, nes rėmėsi 
iš esmės partizaninės kovos principais, buvo kovojama didesniuose miestuose, kur 
stovėjo rusų garnizonai. Bent pusė visų Lietuvos (bent jau kauno gubernijos) suki
lėlių buvo valstiečiai. kunigo antano Mackevičiaus būriuose jų buvo dauguma.

Pralaimėtas sukilimas iš esmės baigė laikotarpį, kai dominavo senojo LDk 
valstybingumo ir federacijos su Lenkijos karalyste idėja. Pralaimėjimas taip pat 
reiškė ir bajorijos viešpatystės visuomeniniame Lietuvos judėjime pabaigą. Pama
žu kilo naujoji lietuvių tauta, kai lietuviškai kalbanti liaudis ir iš jos kilę inteligen
tai kartu ėmė kurti krašto politinę ateitį.
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nepaisydami savo ideologinių orientacijų, istorikai sutaria, kad abiejų tautų Res
publikos žlugimo metu ir rusams užkariaujant Lietuvos Didžiosios kunigaikštys
tės žemes katalikų bažnyčia gyve no didelio nuopuolio, sumaterialėjimo metą, ir 
tai neišvengiamai sukėlė blogas pa sekmes įvedant naują rusų administraciją. nau
joji valdžia su katalikiškąja orga ni za cija elgėsi panašiai kaip ir su visu Lietuvos 
politiniu elitu. Pirmiausia visaip rė mė konservatyviąsias jėgas. Rusijos politikos 
LDk tradicija galima paaiškinti faktą, kad Vakarų europoje panaikinus jėzuitų 
ordiną, rusų valdžia išsaugojo institucinius ordino likučius imperijoje. iš dalies 
Jekaterinos ii aplinka nuolat demonstra vo ryžtą nuo revoliucijos audrų ginti bet 
kokį tradicionalizmą, net ir katalikiškąjį.

Lygiai taip iki lemtingos pergalės prieš napoleoną ir Vienos kongresą rusų 
administracija stengėsi išlaikyti nepakitusią teisinę ir ūkinę Bažnyčios padėtį. Pir
maisiais XiX a. dešimtmečiais imperijoje pradėta administracinė ir teisinė refor
ma Bažnyčios turto nepalietė. tačiau caro valdžios viršenybė prieš Bažnyčią ir Ro
mos popiežiaus įtaką neabejotinai buvo didysis naujųjų Lietuvos viešpačių tikslas. 

Dar Jekaterina ii per padalijimus užgrobtų LDk žemių katalikams įvedė spe
cialias taisykles, kurios galiojo iki 1847 m. konkordato su Vatikanu. Šios taisyklės 
garantavo pasaulietinei valdžiai teisę nepaisyti Bažnyčios kanonų ir norminti ka
talikų gyvenimą, skirti dvasininkus ir hierarchus, bet neleido kištis į dogmatinius 
reikalus. Jau po pirmojo padalijimo į rusų rankas pateko apie 100 000 katalikų ir 
800 000 unitų, kurių gyvenimui tvarkyti 1773 m. buvo įkurta Baltarusijos vysku
pystė su centru Mogiliave. 1778 m. imperatorienės įsaku buvo uždrausta palaiky
ti tiesioginius santykius su Roma, korespondencija turėjo eiti per Peterburgo val
džią. net atsisakymas skelbti popiežiaus bulę dėl jėzuitų ordino likvidavimo buvo 
susijęs su šia politikos kryptimi. 

kai visa Lietuva pateko į Rusijos rankas, ši politika buvo nuosekliai tęsiama. 
svarbiausia, kad Lietuvos katalikai negalėtų pripažinti jokios kitos valdžios už im
perijos ribų. nors vieno ar kito Rusijos valdovo elgesys šiek tiek skyrėsi, tačiau iš 
esmės politika buvo gana nuosekli. simboliškai jos esmė atsiskleidė per Pavelo i 
karūnavimą, kai naujasis caras pasiskelbė Rusijos katalikų bažnyčios galva. Vys
kupai demonstratyviai buvo skiriami be popiežiaus žinios, keičiamos administra
cinės ribos. 1798 m. caro sprendimu buvo sukurta Mogiliavo katalikų provincija 
su trimis unitų ir šešiomis lotynų vyskupystėmis. Pats provincijos sudarymas bu
vo palyginti nekaltas dalykas, tačiau Vatikano ignoravimas griovė tradicinius 
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Lietuvos katalikybės pamatus, skleidė jozefinizmo idėjas (pasaulietinės valdžios 
primato pripažinimas).

Provincijai valdyti Rusijos valdžia sukūrė iki tol Lietuvoje nebūtą, bet nuo se
no stačiatikiams taikomą, administracinę sistemą. Mogiliovo katalikų provincijai 
vadovavo caro skiriamas metropolitas (pirmasis – stanislovas siestšencevičius). 
Prieštaraujant katalikiškai kanonų teisei Peterburge atsirado Romos katalikų ko
legija, per kurią pasaulietinė valdžia siekė kištis į Bažnyčios dvasinius reikalus. 
kolegijos pastangomis buvo įgyvendinama Vatikano atskyrimo politika, didžiau
sias jos laimėjimas galėjo būti autokefalinės, atskiros nuo popiežiaus Lietuvos baž
nyčios atsiradimas.

kiek kitaip susiklostė užnemunės lietuvių katalikų gyvenimas. Po LDk žlu
gimo atsidūrę prūsų, o 1807–1813m. – prancūzų valdžioje, užnemunės katalikai 
turėjo keisti savo religinio gyvenimo erdvę. čia prūsų valdžiai pasirūpinus ir Va
tikanui pritarus iš Vilniaus ir Žemaičių vyskupysčių parapijų buvo suformuota 
Vygrių (vėliau seinų) vyskupystė, egzistavusi iki pat 1925 m. Lenkijos konkorda
to su Vatikanu.

Lietuvos katalikų gyvenimas XiX a. pradžioje labai stipriai priklausė nuo me
tropolito s. siestšencevičiaus pažiūrų. Metropolitas priklausė jozefinizmo srovei 
ir ne tik teikė pirmenybę pasaulietinei valdžiai, bet ir apskritai laikėsi savitos po
zicijos vyskupų ir popiežiaus atžvilgiu. kilęs iš Lietuvos kalvinistų šeimos, patyręs 
Prūsijos religinio gyvenimo įtaką, tik brandaus amžiaus atsivertęs į katalikybę, 
būsimasis metropolitas daug kur prisiminė protestantišką kolegialaus Bažnyčios 
valdymo praktiką. tai turėjo įtakos Rusijos valdžios sprendimams.

Būtina prisiminti, kad katalikiškojo pasaulio likimą lėmė ne tik Rusijos poli
tika. napoleono karai palietė ne vien Lietuvą, dar labiau nuo jų nukentėjo italija. 
Popiežiaus galia ir valdos buvo gerokai apkarpytos, o jozefinizmo idėjos sklido 
labai plačiai ir viešpatavo daugelio Vakarų europos universitetuose. neatsitikti
nai ir Vilniaus universiteto profesūra buvo linkusi neigti popiežiaus galią kištis į 
atskirų kraštų katalikų reikalus. Profesorius Jonas Chodanis, Liudvikas Capellis, 
Jonas skydelis, antanas Fialkovskis ir kiti ryškiausi ano meto Lietuvos teologai ir 
kanonų teisės žinovai iš esmės buvo prieš Bažnyčios valdžios viršenybę valstybės 
valdžios atžvilgiu. tad lojalumas rusų valdžiai plaukė ne tik iš pralaimėjimo mū
šio lauke, ne tik dėl carų politikos, bet ir iš bendrųjų katalikiškojo gyvenimo isto
rijos aplinkybių.

nuslopinęs 1830–1831 m. sukilimą nikolajus i politikos vairą pasuko ne tik 
prieš Romą, bet ir prieš pačią katalikybę. Represijos pasiekė tokį mastą, kad buvo 
uždaryta dauguma Lietuvos katalikų vienuolynų, o svarbiausia – sugriauti tradici
niai ekonominiai katalikų bažnyčios pamatai. 1841 m. gruodžio 25 d. caro įsaku iš 
likusių vienuolynų, vyskupysčių, kapitulų, seminarijų buvo atimtos žemės, o po 
metų toks likimas ištiko visas katalikiškas parapijas – joms buvo palikta tik po 33 
dešimtines žemės. taigi jau ne tik idėjinė orientacija ir politinė prievarta, bet ir 
ekonominė Bažnyčios padėtis vertė dvasininkiją tapti kone Rusijos valdžios tarnau
tojais, gaunančiais gyvenimui kuklias algas. Rusai savo sprendimus motyva vo tuo, 
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kad Bažnyčios institucijos turėdamos žemių su valstiečiais gali naudotis ne tik dva
sinės, bet ir juridinės valdžios priemonėmis. Bet kuriuo atveju valdžios tiks las bu
vo akivaizdus: tolesnė katalikų integracija, lojalumo Rusijai stiprinimas.

katalikybę valdžia vis labiau suprato kaip didžiausią kliūtį imperiniams sie
kiams įgyvendinti. Panaikinti Bažnyčios žemėvaldą, silpninti ekonomiškai ir pririš
ti prie valstybės tarnybos buvo vienas kelias katalikybei menkinti. kitas – prievar
ta unitus versti į stačiatikybę. Šis procesas įgavo drastiškas formas, buvo visiškai 
paneigta tikėjimo laisvė. Priemonių katalikybės įtakai silpninti arsenalas buvo pa
pildytas įsaku, draudžiančiu katalikiškomis apeigomis krikštyti mišriose santuo
kose gimusius vaikus.

kita vertus, Lietuvos katalikų puolimas sukėlė vidines permainas. Penktasis 
dešimtmetis buvo lūžio momentas ir santykiuose su Vatikanu, ir Bažnyčios litu
anizacijos kelyje. Vakarų europoje stiprėjant antirusiškoms nuotaikoms dėl ka
talikų teisių varžymo Rusijoje, nikolajaus i vyriausybė buvo priversta pradėti de
rybas su popiežiumi. Jos baigėsi 1847 m. rugpjūčio 3 d. konkordatu. konkordato 
aktas nubrėžė Lietuvos vyskupijų ribas. Vilniaus ir Gardino gubernijų katalikai 
buvo priskirti Vilniaus diecezijai, o kauno gubernija ir katalikiškos kuršo guber
nijos apskritys – Žemaičių (telšių) vyskupystei. Buvo sutarta derinti vyskupų sky
rimą, o vyskupams garantuoti teisę skirti kunigų seminarijų rektorius, inspekto
rius, konsistorijų narius.

konkordatas, kurio Rusija laikėsi iki 1863 m., sudarė sąlygas ateiti į katalikų 
bažnyčios hierarchiją naujos kartos dvasininkams. Mogiliavo arkivyskupu ir me
tropolitu tapo buvęs Peterburgo dvasinės akademijos rektorius ignacas Holo
vinskis. Vilniaus vyskupu buvo paskirtas Vaclovas Žilinskis, o svarbiausia, kad 20
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Žemai čių vyskupo sostas atiteko i. Holovinskio mokiniui Motiejui Valančiui. isto
rikai yra pastebėję, kad intelektualiniai ir diplomatiniai i. Holovinskio gabumai 
leido įveikti rusų daromas kliūtis santykiuose su apaštalų sostu. Jis išugdė aukš
tų katalikų dignitorių kartą, kuri naujomis sąlygomis sugebėjo išsaugoti Bažny
čios prestižą. Dar daugiau, kaip iš M. Valančiaus gyvenimo matyti, prarasdama 
ekonominę galią Lietuvos katalikų bažnyčia sugebėjo tapti pačia stipriausia dva
sinio priešinimosi rusifikacijai tvirtove.

Vyskupo M. Valančiaus veikla leidžia visą XiX a. vidurį pavadinti kone ats
kira epocha. Jis katalikiško gyvenimo permainas jau inspiravo dar prieš tapdamas 
vyskupu, ypač po to, kai 1845 m. paskirtas Varnių seminarijos rektoriumi atvėrė 
kelią naujoms tendencijoms. apšvieta ir bažnytinio gyvenimo lituanizacija – šie 
bruožai ženklino M. Valančiaus veiklą. nors socialinės ir politinės sąlygos stipriai 
veikė jo taktiką ir tyrinėtojai dalija jo valdymą į du laikotarpius – prieš ir po 
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1863 m. sukilimo, tačiau neabejotina, kad vyskupas buvo gana nuoseklus, nepa
prastai diplomatiškas ir reikalui esant – žemaitiškai užsispyręs. Jo gebėjimas de
rinti katalikiškojo universalizmo ir lietuviškumo pradus lėmė ne tik Bažnyčios, 
bet ir visos lietuvių tautos atgimimo žingsnius.

Vyskupas M.Valančius kartu su simonu Daukantu dar Peterburge prieš 1845 m. 
svarstė įvairias galimybes plėtoti lietuvybę. Greičiausiai tuo metu gimė planas 
plėsti pradinį mokslą lietuvių kalba parapinėse mokyklose, kurioms kelias buvo 
praskintas dar 5ojo dešimtmečio pradžioje. Lietuvių intelektualinėms jėgoms 
ugdyti ir kultūrai plėtoti vyskupas ir jo bendražygiai stengėsi Varniuose sukurti 
akademinį centrą. Dažnai cituojamas jo s. Daukantui rašytas laiškas, kviečiantis 
atvykti į Varnius ir primenantis seną svajonę įkurti Žemaičių akademiją. kaip ro
do istorikų atlikti tyrinėjimai, šie planai nebuvo nei perdėtai romantiški, nei ne
įgyvendinami. Vyskupas tiesiog stengėsi prieš 1863 m. sukilimą išplėsti edukaci
jos ribas Varniuose. čia turėjo būti sukurta mažoji seminarija (vidurinio mokslo 22
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idėjos gana greitai paplito po Lietuvą. 
Vienas šiandien tai įrodančių 
liudininkų 1862 m. skapiškyje 

 (kupiškio r.) pastatytas pirmasis 
Lietuvoje blaivybės paminklas. 

 XX a. 4ojo dešimtmečio atvirukas 
24. Motiejaus Valančiaus „Žemaičių 

vyskupystės“ rankraštis. 1847 m. 
MaB

 



369

įstaiga) ir taip atvertas kelias senajai seminarijai išaugti į akademiją. Varniai da
rėsi tikru lietuvių kultūros židiniu. čia brendo lietuviško laikraščio planai, ku
riems tikrove neleido virsti (beje, kaip ir daugeliui M. Valančiaus sumanymų se
nojoje vyskupijos sostinėje) Rusijos valdžios represijos.

neabejotinai svarbus Lietuvos ir katalikų bažnyčios istorijos puslapis buvo 
atverstas 1858 m., kai it ant mielių pradėjo augti blaivybės brolijos, inspiruotos 
paties vyskupo. tik ataskaitose caro valdžiai M. Valančius primygtinai įrodinėjo, 
kad pirmiausia patys valstiečiai sujudo ir atsisakė gerti degtinę, o antra – katali
kiškojoje tradicijoje visokios brolijos yra gerai žinoma veiklos forma, tad ir Blai
vybės brolija remiasi kanonų teise ir nepažeidžia Rusijos įstatymų.

tačiau rusai pamatė, kaip per penkerius metus jų akyse išaugo masinis sąjū
dis, keliantis bundančios kultūros uždavinius, darantis įtaką leidybinei šviečiama
jai veiklai, ir dar neigiamai veikiantis iždo pajamas. Palaikydama blaivybės akciją 
lietuvių liaudis, valstiečiai pasirodė kaip didelė ir drausminga jėga, gebanti veikti 
organizuotai ir pritarti aukščiausioms idėjoms. kunigai šiuo atveju užėmė naują 
socialinio sąjūdžio lyderio vietą. 1861 m. baudžiavos panaikinimas ir valstiečių 
reforma šį veiksmą darė dar aktualesnį. nėra pagrindo abejoti ano meto įvairiais 
šaltiniais, liudijančiais religinių jausmų stiprėjimą ir tiesiog fanatišką (bent valdžiai 
taip atrodė) katalikų pasitikėjimą savo vedliais ir hierarchais. Šis sąjūdžio bruožas 
labiau nei pati blaivybė kėlė rusų administracijos nerimą. ir ne be reikalo.

Caro baudėjų ginklais kraujyje paskandintas 1863 m. sukilimas buvo didelis 
išbandymas ir katalikų bažnyčiai. nors ryškiausia buvo Lietuvos ir Lenkijos lais
vės idėja, nors buvo garsiai skelbiamas revoliucinis kvietimas sukilti už mūsų ir 
jūsų laisvę, tačiau nereikėtų nuvertinti ir sukilėlių tikėjimo tiesų gynimo siekio. 
neatsitiktinai kunigas antanas Mackevičius tapo viso Lietuvos laisvės kovos vė
liava, sukilėlio, revoliucionieriaus ir kunigo simboliu.

Vyskupo M. Valančiaus pozicija sukilimo metu buvo labai atsargi ir dvipras
mė. artimi jam žmonės prijautė antirusiškai veiklai, tai pastebėjo rusų tardytojai, 
bet pats vyskupas neturėjo iš ko rinktis, jis paragino sukilėlius nutraukti ginkluo
tą kovą. Daug kas tuo metu ir vėliau kaltino vyskupą prorusiškumu, tačiau šian
dieninis istorijos mokslas leidžia aiškiau suvokti sudėtingus vyskupo sprendimus, 
jų logiką ir motyvus. Po sukilimo vykdomas represijas ir lietuvių spaudos drau
dimo sunkumus keletą dešimtmečių atlaikyti leido tik M. Valančiaus diplomati
niai gabumai ir jo užsispyrimas tarnauti savo pašaukimui.
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1. Šv. Jonų bažnyčios pagrindi
nis fasadas ir reprezentacinis 
įėjimas į universitetą. Boles
lavos ir edmundo Zdanovs
kių 1930–1939 m. nuotr. 
LDM   ← 

2. adomo kazimiero 
 čartoriskio, ilgamečio 

Vilniaus universiteto 
 ir Vilniaus švietimo 
 apygardos kuratoriaus, 

portretas. XiX a. litografija 

universitetas ir Vilniaus švietimo apygarda: LDk atminties horizontai

XViii a. pabaigoje Vilniaus universitetas įžengė į didžiulių pertvarkymų laiką. 
esminiai politiniai, socialiniai ir kultūriniai pokyčiai, sukrėtę to meto europą ir 
netgi pasaulį, turėjo lemtingą įtaką ir Vilniaus universiteto gyvenimui, idėjiniams 
jo poslinkiams, ėmė ryškėti kokybiškai nauji jo egzistencijos orientyrai. 1772 m. 
įvyko pirmasis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padalijimas, o 1773 m. buvo panai
kintas jėzuitų ordinas, ištisus du šimtus metų buvęs tikruoju universiteto šeiminin
ku. Dabar jo veikla pradėjo rūpintis edukacinė komisija. Ji suformulavo naują 
valstybės piliečių ugdymo ir lavini mo programą. Šios programos dvasia išaugin
ta naujoji karta 1791 m. priėmė Lietuvos ir Lenkijos konstituciją. Jos idėjos buvo 
karštai ginamos 1794 m. sukilimo prieš Rusijos kariuomenę metu, po jo 1795 m. 
įvykdytas paskutinis Lenkijos ir Lietuvos Valstybės padaliji mas. Panaikinus abie
jų tautų Respubliką, universitetas ir jo bendruomenė tapo pagrindiniu ir vienin
teliu valstybingumo atgavi mo idėjos ir politinių laisvių sergėtoju. Būtent tokios 
nuotaikos skatino daugelį universiteto studentų ir profesorių remti 1831 m. su
kilimą. Į mėginimą išsilaisvinti Rusijos imperijos valdžia atsakė itin brutaliai – 
1832 m. Vilniaus universitetas buvo uždarytas. 

to meto visuomeninius ir valstybinius pokyčius reljefiškai atspindi ir Vilniaus 
universiteto pavadinimų kaita: 1781 m. universitetas pavadintas Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės Vyriausiąja mokykla, 1796 m. jis tapo Vilniaus vyriausiąja 
mokykla, o 1803 m. – Vilniaus imperatoriškuoju universitetu.

1781 m. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Vyriausiąją mokyklą (Schola 
Princeps Magni Duca tus Lithuaniae) sudarė dvi kolegijos: Fizikos mokslų ir Mora
linių mokslų. Greta tradiciškai stiprių humanitarinių studijų, įtraukus į mokymo 
programą medicinos, gamtos ir teisės mokslus, Vilniaus uni versiteto struktūra 
prilygo geriausių europos universitetų organizaci jai, apie 1791 m. organizaciniu 
dinamizmu net pralenkė ilgą laiką vyravusį krokuvos universitetą. išskirtinis dė
mesys sutelktas propaguoti apšvietos epochos reikalavimus atliepiančius gamtos 
mokslus ir gamtotyros idėjas. Buvo tobulinamas universiteto astronomijos ob
servatorijos darbas, veisiamas Botanikos sodas, kau piamos mineralų ir augalų ko
lekcijos, pradėtos rengti pirmosios Lietuvoje naudingųjų iškasenų paieškų ekspe
dicijos. eksperimentas ir praktika tapo pagrindine Vilniaus universiteto mokslinės 
minties priemone. 

kaip integrali visuomenės dalis Vilniaus universitetas visuomet aktyviai rėmė 
valstybės gyvenimą lemiančius pilietinius sąjūdžius ir asmens laisvės ir tėvynės 
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meilės idėjas skelbiančius manifestus, apšvietos epochos iškelti šūkiai tapo Vil
niaus universiteto intelektualių pastangų ir praktinių veiksmų šerdimi. 1791 m. 
Vilniaus universitetas ryžtingai parėmė Gegužės 3iosios d. konstitucijos idėjas, 
atvėrusias naują Lenkijos ir Lietuvos Valstybės politinio gyvenimo perspektyvą. 
nemažai universiteto bendruomenės narių rėmė 1794 m. sukilimą: antai tuome
tinis rektorius M. Počobutas sakė karštas patriotines kalbas, kiti jų įkvėpti stojo į 
sukilėlių gre tas. Žymus architektas, universiteto profesorius Laurynas Gucevičius 
sukilimo metu vadovavo Vilniaus miestiečių gvardijai ir aktyviai gynė Lietuvos 
sostinę nuo Rusijos kariuomenės. 

spartų intelektualinio gyvenimo tempą ir naujų gamtos mokslų idėjų propa
gavimo tendencijas Vilniaus universitetas išlaikė ir po Valstybės panaikinimo 
1795 m. 1803 m. tapęs imperatoriškuoju, jis išsaugojo savo autonomijos statusą 
ir beveik ištisą trisdešimtmetį iki pat 1832 m., nepaisant carinės valdžios daromo 
spaudimo, buvo tuometinės mokslinės minties ir politinių laisvių skelbėjas.

aktyviai veikė nelegalios studentų organizacijos, nemažai profesorių dalyvavo 
masonų ložių veikloje. 1823 m. buvo susekti anticarinės veiklos dalyviai – Fi lomatų 
ir Filaretų draugijų nariai. Prasidėjo viena didžiausių to meto europoje stu dentų 
byla. Ją užbaigus iš univer siteto pašalinti kai kurie profesoriai. tai buvo pirmo
sios universitete tokio masto represijos, pradėjusios kūrybinės minties sąstingį. 

XViii a. pabaigoje Vilniaus universitete ypač suklestėjo gamtos mokslai. tai 
bu vo apšvietos epochos pasaulėžiūrą atitinkantis reikala vimas mokslinę mintį sie
ti su praktine veikla, su gyvybiškai svarbiais valstybės poreikiais. taip prasidėjo 
in ten  syvus įvairiausių kolekcijų kaupimas ir tvarkymas, sodų ir parkų veisimas. 
Vilniaus universiteto Botanikos sodą įkūrė prancūzas Jeanas emanuelis Gilibert’as 
(1741– 1814), vadinamas Lietuvos botanikos tėvu. Jis pirmasis ištyrė Lietuvos 
aug meniją ir savo darbą vainikavo 5 tomų veikalu „Lietuvos flora“. J. e. Gilibert’o 
dar bą tęsė vokietis Georgas Forsteris (1754–1794). stanislovas Bonifacas Jun dzi
las (1761–1847) pirmasis vykdė geologinius tyrinėjimus ir padėjo Lietuvos bo
tanikos te r minijos pamatus. Jo iniciatyva universiteto Botanikos sodas perkel  tas 
į sereikiškes. 
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Greta gamtos mokslų, universiteto edukacinėje programoje daug vietos skir
ta ir tiksliesiems mokslams. naujų mokslų purenama kultūrinė ir socialinė Lie
tuvos dirva išaugino Vilniaus astronomijos mokyklą. Šios mokyklos pradininku 
būtų galima laikyti jėzuitą tomą Žebrauską, nes jis 1753 m. įsteigė Vil niaus ob
ser vatoriją, amžininkų prilygintą garsiajai Grinvičo obser vatorijai. Vėliau observa
to rijos veiklą smarkiai išplėtojo Pranciškus norvaiša (1742–1819) ir apskritai la
bai pakėlė universiteto tiksliųjų mokslų lygį. Vyrauja pagrįsta nuomonė, kad 
XViii a. pabaigoje Vil niaus universitetas šioje srityje pranoko krokuvos univer
sitetą. Be to, P. norvaiša vadovavo nemuno vagos prie Druskininkų ir Rumšiškių 
valymo darbams. Vis dėlto astronomijos mokyklos priešakyje ilgą laiką buvo „ka
rališkasis astronomas“ Martynas Počobutas (1728–1810), ilgametis Vilniaus uni
versiteto rek torius. Jis buvo pasaulinio garso astronomas, Paryžiaus mokslų aka
demijos narys koresponden tas ir Londono karališkosios mokslo draugijos narys. 
Jo vadovaujama observatorija rekonstruota ir aprūpinta naujausia to meto stebė
jimų įranga. M. Počobuto dėka astronomijos disciplina 1786 m. tapo atski ra uni
versitetinė specialybė. 

ilgą laiką buvusi mokslinio gyvenimo nuošalėje, XViii a. pabaigoje Vilniaus 
universitete sparčiai ėmė plėtotis ir medicina. 1774 m. Vilniuje įkuriama Medicinos 
mokykla. Jai vadovavo gydytojas iš Prancūzijos Michaelis Regnier (1746–1800). 
1776 m. į Vilnių pakvies tas ir kitas prancūzų gydytojas Jacquesas antuanas Briô
tet (1746–1819), 1810 m. jis įkūrė Chirurgijos katedrą. Medicinos mokslas Lietu
voje neatskiriamai susijęs su Johanno Peterio Franko ir jo sūnaus Josepho var dais. 
1804 m. jie iš Vienos atvyko į Vilnių. J. P. Frankas (1745–1821) iš esmės refor
mavo Medicinos fakultetą ir parengė naują mokslo planą, kuris tapo pavyzdi niu 
kitiems carinės Rusijos universitetams. 1805 m. jis įsteigė pirmąją universitete 8
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terapijos kliniką. Josepho Franko (1771–1842) iniciatyva Vilniuje įkurta Medici
nos draugija, ambulatorija, Vakcinacijos institutas, Motinystės institutas. Jis taip 
pat padėjo pama tus Patologijos ir anatomijos muziejui. Fiziologijos mokslo Lietu
voje pradininkas buvo andrius sniadeckis (1768–1838). Vokietis Liudwigas Henri
kas Bojanus (1776–1827) įsteigė Veteri narijos mokyklą ir Veterinarijos ligoninę.

Vilniaus universitetas dar nuo jėzuitų laikų pasižymėjo ypač brandžia ir soli
džia humanitarinės minties tradicija. Ji nė kiek nesumen ko ir smarkiai besikei
čiant, stiprėjant gamtos mokslams. XViii–XiX a. sandūroje universitete ėmė ryš
kėti kokybiškai naujas humanitarinio mąstymo modelis, čia išskirtinę vietą užėmė 
istorijos mokslas ir metodologiniai jo principai. naujos istorinių tyrinėjimų mokyk
los pradininkas buvo Joachimas Lelevelis (1786–1861). Būdamas ne tik istorikas, 
bet ir geografas ir bibliografas, jis pirmasis universitete pradėjo rašyti istori jos te
orijos ir metodologijos klausimais. J. Lelevelio pradėtą darbą tęsė ignas Onacevi
čius (apie 1781–1845), pirmasis uni versitete pradėjęs skaityti Lenkijos ir Lietuvos 
istorijos kursą atskirai nuo visuotinės istorijos. Žymiausias politinės ekonomijos 
minties at stovas buvo Jeronimas stroinovskis (1752–1815), įkūręs pirmąją ne tik 
Lietuvoje, bet ir europoje Politinės ekonomijos katedrą. 

Vilniaus universitetas, apšvietos epochoje plačiai atsivėręs kitų šalių įtakai ir 
tradicijoms, naudodamasis visa savo sukaupta išmintimi ir idėjiniu potencialu, 
tapo integralia pasaulinės civilizacijos dalimi. tai rodo ir jo auklėtinių veikla, ku
rios pėdsakų galima ap tikti daugelio pasaulio šalių kultūrose. kūrybinės jų veiklos 
gijos nusidriekia nuo Lenkijos iki čilės.

Vienas žymiausių universiteto auklėtinių – poetas adomas Mickevičius (1798–
1855). ilgą laiką gyveno Paryžiuje. Buvo pirmasis svetimšalis, vadovavęs Prancūzi
jos aukštosios mokyklos – College de France – katedrai. Mirė konstanti nopolyje. 
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kitas žymus auklėtinis – Julijus slovackis (1809–1849). Jo tėvas, euzebijus slo
vackis, buvo Vilniaus universiteto profesorius. Julijus slovackis universitete bai
gė teisės mokslus; buvo vienas didžiausių lenkų nacionalinės kultūros pagrindėjų, 
romantizmo ideologijos formuotojų. Mirė Paryžiuje.

Vilniaus universitete aktyviai propaguotos ir lituanistinio sąjūdžio idėjos. Jo 
pradininkas ir iškiliausias veikėjas simonas Daukantas (1793–1864), istorikas ir 
švietėjas, pirmasis parašė Lietuvos istoriją lietuvių kalba.

Dar vienas žymus Vilniaus universiteto auklėtinis – geologas ir mineralogas 
ignotas Domeika (1801–1889). Po 1831 m. sukilimo pasiekęs čilę, i. Domeika ta
po La serenos ir santjago universitetų profesoriumi ir santjago universiteto rek
toriumi. Pagal jo projektą čilėje Lietuvos pavyzdžiu pertvarkyta mokyklų sistema. 
i. Domeikos vardu pavadin tas kalnagūbris (Cerro Domeyco), miestas (Puerto Do-
meyco), žiedinis augalas ir paties i. Domeikos atrastas mineralas. 

XiX a. pradžioje Vilniaus universitetas studentų ir katedrų skaičiumi buvo 
didžiausias Rusijos imperijoje. 1803 m. jame įkurti keturi skyriai: 1. Fizikos ir 
matematikos; 2. Medici nos; 3. Moralinių ir politinių mokslų; 4. Meno ir literatū
ros. Vil niaus universiteto gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su adomo Jurgio čar
toriskio, Vilniaus švietimo apygardos globėjo, veikla. Būdamas Rusijos imperijos 
užsienio reikalų ministru ir imperatoriaus draugu, a. J. čartoriskis globojo Vil
niaus universitetą.

1803 m. įvyko nemažai administracinių pokyčių. Pagal nuostatus, universite
to profesoriai trejiems metams rinko rektorių, o fakultetuose – dekanus. Be to, 
pradėta siekti iš Vilniaus universiteto pašalinti lotynų kalbą, ir nuo 1816 m. lenkų 
kalba tapo kanceliarine universiteto kalba.
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Daug dėmesio buvo skiriama palaikyti ryšius su užsienio mokslo židiniais. Jau 
1804 m. atvyko aštuoni Vakarų europos profeso riai. Buvo numatytos ir Vilniaus 
universiteto profesorių stažuotės užsienyje. taip mezgėsi platus Vilniaus univer
siteto ir Vakarų eu ropos mokslo centrų idėjinis tinklas, kurį stiprino paštu gau
na mi periodiniai leidiniai iš Vokietijos, anglijos ir Prancūzijos.

tačiau ilgainiui universiteto valdymas tapo vis labiau centrali zuotas. ypač ca
rinės valdžios spaudimas sustiprėjo, kai a. J. čartoriskio vietą 1824 m. užėmė ni
kolajus novosilcevas. Pradėta cenzūruoti leidžiamas knygas ir profesorių paskai
tas. Panaikintas rektorių renkamumo principas: juos ėmė skirti vyriausybė. 1828 m. 
parengti nauji Vilniaus universiteto nuostatai, numatę kai kuriuos struktūrinius 
pokyčius ir smarkiai išplėtę universiteto kanceliarijos funkcijas. nors šie nuosta
tai ir nebuvo įgyvendinti, Vilniaus universite tui nepavyko išvengti tiesioginio 
spaudimo ir įsakmaus Rusijos valdžios kišimosi. 

Prasidėjus 1831 m. sukilimui, nemažai universiteto studentų kovėsi sukilėlių 
gretose. Caro valdžia į tai atsakė drastiškai ir žiauriai – nikolajaus i dekretu 1832 m. 
gegužės 1 d. Vilniaus universite tas buvo uždarytas. Vietoj jo rekomenduota įkur
ti visai naują rusišką universitetą kijeve. Vilniaus universiteto uždarymas buvo 
didelis smūgis Lietuvos mokslui ir kultūrai. 

Dar didesnis smūgis Lietuvą ištiko po 1863 m. sukilimo, kai buvo uždrausta 
ir lietuviška spauda lotyniškomis raidėmis. Lietuva, turėjusi vieną seniausių uni ver
  sitetų Vidurio ir Rytų europoje, XiX a. liko ne tik be savo vardo, be aukšto sios mo
 kyklos, be spaudos, bet ir be pradinių tautos mokyklų ir viešosios lietuvių kalbos.

uždarius Vilniaus universitetą, Medicinos fakultetas buvo pertvarkytas į Me
dicinoschirurgijos akademiją. Ši akademija iki 1842 m. veikė universiteto patal
pose, o 1844 m. buvo perkelta į kijevą. teologi jos fakultetas pertvarkytas į Dva
sinę katalikų akademiją ir 1842 m. perkeltas į Peterburgą.

Vilniuje toliau veikė Veterinarijos institutas, Botanikos sodas, Medicinos ir 
Geografijos draugijos, astronomijos observatorija. Panaikinus universitetą, biblio
tekos fondai išblaškyti po įvairias Rusijos imperijos (kijevo, Charkovo, Maskvos, 
tartu, Peterburgo) aukštąsias mokyklas. Vilniaus universiteto observatorija, vei
kusi iki 1883 m., buvo perduota Peterburgo mokslų akademijos Pulkovo obser
vatorijos žinion. Pastaroji, kaip ir Rumiancevo muziejus Maskvoje, perėmė dau
gumą stebėjimo užrašų, Martyno Počobuto astronominių knygų ir prietaisų. tarp 
unikalių relikvijų, priklausiusių Vilniaus universitetui, Peterburge atsidūrė ir Vil
niaus universiteto autonominės valdžios ženklas – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio stepono Batoro dovanotas rektoriaus skeptras, Valstybinia
me Maskvos muziejuje – Vilniaus universiteto antspaudai, daug meno kūrinių ir 
inkunabulų. 1867 m. buvusiose universiteto patalpose įkurta Viešoji biblioteka, 
ji veikė iki pat 1919 m. ir tapo pamatu tuo metu atkuriamo universiteto bibliote
kai steigti.
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Dvarų kultūros akiračiai

Visą XiX a. dvarai dominavo Lietuvos ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, 
buvo svarbiausi jo židiniai, nepaisant to, kad jų gyvenimas ritosi per politinių ir 
ekonominių išbandymų slenksčius. Po 1795 m. bajorija neteko vienos iš pagrin
dinių privilegijų – teisės dalyvauti savo šalies valdyme. seimeliai liko tik luomo 
savivaldos organu. tačiau iki baudžiavos panaikinimo dvarai tebebuvo adminis
traciniai centrai, o bajorams priklausė apie 2/3 visos žemės. Šimtmečio pirmojo
je pusėje bajorija vis dar aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje – kūrė įvairias 
visuomenines labdaros, švietėjiškas ir kultūrines organizacijas, kai kurie dalyvavo 
masonų judėjime. Po 1861 m. valstiečių reformos, dvarai neteko apie trečdalio 
žemių, išdalytų naudotis buvusiems baudžiauninkams, be to, dėl politinių ir eko
nominių sankcijų po 1831 m., 1863–1864 m. sukilimų bajorijos veikimo laukas 
ėmė siaurėti, kol šimtmečio antrojoje pusėje apsiribota labdaros, medicinos ir 
ūkinių draugijų steigimu. tuo metu pradėtos organizuoti žemės ūkio parodos 
(pirmoji Bogdano Oginskio iniciatyva surengta 1875 m. Rietave), turėjusios iš
skirtinį pasisekimą. Prie dvarų pradėtos steigti žemės ūkio mokyklos (pirmąją 
dviklasę agronomijos mokyklą Rietave 1859 m. įkūrė irenėjus kleopas Oginskis), 
buvo rengiami kursai, kuriuose mokyta modernaus ūkininkavimo.

Dauguma Lietuvoje išlikusių dvarų sodybų kaip tik yra iš XiX a. tame šim
tmetyje daugelis jų ir buvo sukurta ar iš pagrindų rekonstruota. Dvarų sodybų 
architektūros raidoje klasicizmą keitė romantizmas, šį – įvairios istorizmo kryp
tys. Vaizdingiausiose vietose, ant kalvų, šalia vandens telkinių (ežerų, upių, upe
lių), netoli gyvenviečių ir kelių, įsikūrusios dvarų sodybos tapo ypač svarbia Lie
tuvos kraštovaizdžio savastimi. 

Daugelio aristokratų gyvenime buvo stiprios kosmopolitinės kultūros tenden
cijos, todėl pastatų architektūroje orientuotasi į Vakarų statybos madas. XiX a. 
pirmojoje pusėje nemažai dvarų projektų parengė Vilniaus universiteto archi
tektūros katedros profesoriai ir absolventai (Mykolas Šulcas, karolis Podčašinskis, 
Fulgentas Rimgaila, tomas tišeckis ir kt.). Vėliau pagausėjo iš užsienio atsikvies
tų kūrėjų. Retai naudotasi tik architektų iš Rusijos paslaugomis – XiX a. politinių 
aplinkybių kontekste tai buvo neetiška. Dvarų sodybas kartais projektavo net pa
tys savininkai. Pavyzdžiui, pagal stanislovo kosakovskio projektą statyti rūmai 
Vaitkuškyje, Juozapas antanas kosakovskis suprojektavo Liukonių dvaro (Širvin
tų raj.) parką, primenantį idilišką fantaziją, kurioje derėjo graikiško stiliaus šven
tykla, olandiškas vėjo malūnas, iš medžio išdrožtos skulptūros, baltai ir rausvai 
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dažytos kriauklės pavidalo sūpuoklės. Vis dėlto dauguma dvarų projektavusių ar
chitektų tebėra neišaiškinti. 

turtingi aristokratai statėsi reprezentacinius rūmus, kuriuose buvo paradinių 
ir kolekcijoms eksponuoti skirtų salių (tiškevičių Raudondvaryje, astrave, Pa
langoje, komarų – Baisogaloje, Vitgenšteinų – Verkiuose). smulkieji provincijos 
bajorai statydinosi gerokai kuklesnius medinius (dažniausiai su klasicistiniais por
tikais), rečiau – mūrinius rūmelius. Jų ir gyvenimo būdas buvo panašesnis į vals
tiečio kasdienybę – daugiau laiko skirta ūkinei veiklai, o ne reprezentacijai. XiX a. 
dvarų sodybose ėmė ženkliai daugėti naujų pastatų, nes, plėtojantis gamybai, pra
dėtos statyti įmonėlės – spirito varyklos, alaus bravorai, plytinės, garo malūnai, 
lentpjūvės, pieninės. ypatingas dėmesys buvo skiriamas parkams. Juos kuriant 
daugiausia sekta peizažinių parkų, tuo metu plitusių visoje europoje, madomis. 
kraštovaizdis aplink centrinę sodybos dalį buvo išmoningai komponuojamas so
dinant išraiškingus želdinius (dažniausiai egzotiškus, introdukuotus), gėlynus, 
formuojant vandens telkinius, takus, statant įvairius smulkius statinius (tiltelius, 
pavėsines, koplytėles, sūpynes, karuseles), skulptūras (vartus saugančius liūtus, 
žalumoje „nardančias“ nimfas ir faunus, globą simbolizuojančios Švč. Mergelė 
Marijos statu las). Šalia rūmų statyti žiemos sodai – oranžerijos su ištisus metus ža
liuojančiais augalais, pavyzdžiui, bananais, abrikosais, vynuogėmis, figmedžiais, cit
rinmedžiais, apelsinmedžiais. Gražiausi ir profesionaliausiais suprojektuoti XiX a. 
Lietuvoje tiškevičių Lentvario, Palangos, trakų Vokės, užutrakio parkai. Juose 
harmoningai dera didelė komponentų įvairovė: išskirtiniai augalai, dirbtinės gro
tos ir uolos, kuriančios kalnų įspūdį, natūralūs vandens telkiniai, padailinti dirb
tiniais elementais – kaskadomis ir kriokliais, tvenkiniai. tai pasaulinio garso įžy
mybės prancūzų kraštovaizdžio architekto Édouard‘o François andré šedevrai.
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išsilavinimas, kelionės, užsienio mokslo laimėjimų žinojimas leido dvarinin
kams diegti ir skleisti ūkio ir technikos naujoves savose žemėse. Didikai ir vidu
tiniai bajorai ėmė ūkininkauti moksliniais pagrindais, naudoti modernius įrengi
mus, mašinas, diegti naujas augalų ir gyvulių veisles, plėtoti naujas žemės ūkio 
gamybos šakas. tai davė postūmį Lietuvos pramonės raidai ir žemdirbystės pa
žangai, skatino mažiau pasiturinčius bajorus ir net valstiečius diegti naujus ūki
ninkavimo metodus. Per dvarus, pradedant didikų valdomis, į Lietuvą iš europos 
ėjo ir materialinės kultūros laimėjimai. Štai 1860 m. Juozapo tiškevičiaus Len
tvario dvare kuliamajai sukti imta naudoti garo mašina – pirmasis Lietu vos žemės 
ūkyje šiluminis variklis; 1882 m. B. Oginskio rūpesčiu Rietavą, Plungę ir kretingą 
sujungė pirmoji Lietuvoje telefono linija, 1892 m. Rietave pradėjo veikti pirmoji 
mūsų šalyje elektrinė. Modernizuojant dvarus svarbų vaidmenį suvai dino stam
biausias Lietuvoje privatus akcinis bankas – Vilniaus žemės bankas, įkurtas 1872 
m. grupės veiklių išsilavinusių aristokratų, telkiamų adomo Pliaterio, nikolajaus 
Zubovo, Petro Vitgenšteino. Šis bankas pelningai supirkinėjo žemes, teikė pasko
las, pirmenybę ir lengvatas skirdamas vietos dvarininkams ūkiui moderninti. 

kultūrinė veikla, kūryba kaip bajorų luomo laisvalaikio leidimo forma ir reikš
mingo socialinio statuso įrodymas XiX a. Lietuvos dvaruose tebuvo populiari. 
anks tes niais amžiais intelektinė ir meninė veikla puoselėtos visų pirma didikų 
aplin ko je, dabar su dideliu pagreičiu pasklido net smulkiuose dvaruose. tam impul
sų suteikė apšvietos epochos idėjos ir jų suformuotas išprususios, intelektualios 
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ir veik lios asmenybės idealas. išsilavinimo prestižo augimas traukte įtraukė plates
nius bajorijos sluoksnius. studijos Vilniaus universitete (iki 1832 m.) ar Rusijos, 
europos aukštosiose mokyklose didikų jaunimui pirmiausia buvo garbės daly
kas ir socialinio statuso išraiška, o daliai bajorų jos buvo ir būtinybė – įgyti pro
fesiją ir užsitikrinti pragyvenimo šaltinį. išsilavinimo siekė ne tik vyrai, bet ir mo
terys. kilmingų merginų ugdymui buvo keliami nemenki reikalavimai: jos turėjo 
būti susipažinusios su filosofija, politika, istorija, literatūra, muzika ir daile, mo
kėti groti, dainuoti, piešti, šokti. taip išsiplėtė kultūros vartotojų ir kūrėjų ratas. 
aristokratai – Oginskiai, Pliateriai, Radvilos, sapiegos, tiškevičiai, tyzenhauzai – 
tęsė kultūros mecenavimo tradicijas: jie dosniai rėmė profesionalius kūrėjus ir 
mokslininkus. antai irenėjus kleopas Oginskis kurį laiką rėmė lietuvių kultūros 
veikėjus simoną Daukantą, Mikalojų akelaitį, parėmė Lauryno ivinskio 1846 m. 
išleistą pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį „Metskaitlius“. Grafas eustachijus tiš
kevičius, kunigaikštis Gabrielius Oginskis su žmona Gabriele Pliateryte, grafienė 
alina Pliaterienė rūpinosi Vilniaus miesto teatru – pagrindine koncertų ir muzi
kinių spektaklių vieta; galimybę muzikams lavintis Varšuvos konservatorijoje su
teikė Benedikto tiškevičiaus ir irenėjaus Oginskio palaikomas stipendijų fondas. 
Dalis aristokratų patys ėmėsi mokslo darbų ir kūrybos: rašė arba vertė knygas, tapė 
paveikslus, kūrė poeziją, muziką, pjeses rūmų teatrams, patys muzikavo ir daina
vo. Literatūrinė kūryba puoselėjo lenkų kalbą, gaivino istorinę atmintį, moksli niai 
darbai skatino mokslo pažangą ir skleidė žinias, moralizuojantys ir religiniai teks
tai ugdė visuomenės moralę. taip dvarininkai ne tik tenkino savo intelektualinius 
ar kūrybinius poreikius, įvairino laisvalaikį, bet ir jautėsi atliekantys svarbią tau
tos saugojimo priedermę. nuo XX a. paskutinių dešimtmečių, per pastaruosius 
20 metų į lietuvių kalbą išversti ir išleisti Juozapo ignoto kraševskio grožiniai kū
riniai, teodoro narbuto, Mykolo Balinskio, adomo Honorio kirkoro, konstan
tino ir eustachijaus tiškevičių, Vladislovo sirokomlės (Liudviko kondratavičiaus) 
istorijos studijos, stanislovo Moravskio, Mykolo kleopo Oginskio, sofijos tyzen
hauzaitės, Gabrielės GiunterytėsPuzinienės atsiminimai – tai tik menka didžiulio 
to meto rašytinio dvarininkų palikimo dalis. 

svarbus dvaro gyvenimo reiškinys buvo vadinamieji salonai, juose formavosi 
vietos kultūros židiniai. Daugelyje salonų būrėsi ne vien aristokratai, čia ateidavo 
ir menininkai, mokslininkai. susirinkusieji diskutuodavo rimtais mokslo, literatū
ros ar socialiniais klausimais. tuose pokalbiuose dalyvavo ne vien bajorai vyrai, 
bet ir moterys. skambėjo įvairi muzika – nuo rimtų iki pramoginių kūrinių, atlie
ka  mų profesionalių artistų, formavosi savitas žanras – improvizacijos, muzikavo 
na  mų šeimininkai ir svečiai. Daugelio dvarininkų gyvenimas buvo suskirstytas į 
sezo nus: pavasarius ir vasaras jie dažniausiai leisdavo savo dvaruose provincijoje, 
artė jant žiemai traukdavo į Vilnių vadinamajam karnavalui – laikotarpiui tarp 
kalėdų ir užgavėnių. Vilniuje garsūs kilmingųjų susibūrimai vykdavo Bajorų klu
be, kai kurių didikų (Miulerių, Oginskių, Puzinų, Pliaterių, tiškevičių, čapskių) 
namuose. kilmingam jaunimui salonai buvo savotiška luomui derančių manie
rų mokykla – buvo tiesiog privalu lankytis pripažintuose Radvilų, tyzenhauzų, 
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Pliate rių, Jelskių, Oginskių, Chreptavičių ir kitų pobūviuose. čia vykdavo ne tik 
rimtos diskusijos, bet buvo žaidžiami ir įvairūs intelektualiniai, kūrybiniai žai
dimai, organizuojami persirengėlių pasirodymai, teminės vakarienės, loterijos, 
labdaros renginiai. ypač mėgta teatralizuotai švęsti vardines. Vasarą daugiausia 
pramo gauta dvarų parkuose. Pavyzdžiui, tiškevičių Lentvario parke poilsiaujan
tiesiems rengtos dviračių lenktynės, koncertai, buvo plaukiojama gondolomis po 
ežerą, veikė „Rivjeros“ kavinė. 

Po 1863 m. sukilimo Lietuvos dvarai tapo pagrindiniais vietos profesionalaus 
meno ir kultūros židiniais. Vis dėlto tuo metu juose labiau buvo puoselėjamos tra
dicijos ir utilitarios meno formos nei ieškoma naujovių. Caro valdžia įtariai žvel
gė į bet kokius mėginimus kurti meno susivienijimus ar net ūkines organizaci jas. 
Daugelis dvarų buvo užsiėmę ūkio reorganizavimu, tačiau nemažai dvarininkų 
rado galimybių remti nekilmingus menininkus, profesionalių menininkų atsi rado 
iš pačių bajorų tarpo. ypač XiX a. išgarsėjo dailininkų Römerių dinas tija, kurios 
pradininku laikomas edvardas Jonas, mokęsis Vilniaus universitete pas J. Rus
temą. Ryškiais talentais išsiskyrė jo sūnūs alfredas ir edvardas Matas, profe sinių 
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dailės aukštumų siekę Paryžiaus, Miuncheno, Drezdeno aukštosiose menų mo
kyklose. Šiandien žinoma bene devyniolika šios giminės atstovų, kurie reiškėsi kaip 
dailininkai. Dailę studijavo Rodų dvarininkas Romanas Švoinickis, žemaičių ba
jorai Leopoldas andrijauskas, tadas Daugirdas. Šių kilmingų dailininkų darbai 
vertingi ne tik Lietuvos dailės raidos požiūriu, bet ir kaip nepakeičiami to laikotar
pio istorijos dokumentai – kūriniuose įamžinti giminės nariai ir artimieji, žymūs 
visuomenės, kultūros veikėjai, dvarų sodybų vaizdai. atsirado nauja laisvalaikio 
leidimo forma – fotografavimas. Šį amatą įvaldę dvarininkai fiksavo apylinkių 
vaizdus, artimųjų portretus, valstiečius, kelionių vaizdus, kūrė menines nuotrau
kas. aistringiausiais fotografais laikomi Vaitkuškio dvarininkas stanislovas ko
sakovskis ir Raudondvario grafas Benediktas Henrikas tiškevičius, kuris net da
lyvaudavo įvairiose parodose, eksponavo savo nuotraukas Vilniuje, Varšuvoje, 
Lvove, Berlyne, Filadelfijoje. 

Madinga kolekcionavimo aistra XiX a. įsigalėjo ne tik didžiuosiuose, bet ir 
smulkesnių bajorų dvaruose. kaip ir anksčiau, dvarų rinkiniuose kauptos giminės, 
valstybės istorijai reikšmingos relikvijos. nauja buvo tai, kad meninės ir istorinės 
ver  ty bės tapo svarbios, pradėtos klasifikuoti pagal skirtingus kriterijus. XiX a. 
pabai goje išryš kėjo nauja kolekcionavimo tradicija – kryptingi, teminiai dailės rin
kiniai. Ryškus pavyzdys – Geranainių savininko ignaco korvinoMilevskio paveiks
lų kolek cija. Joje jis kaupė amžininkų tautiečių, studijavusių Miuncheno dailės 
mokyklose, kūri nius. Gruževskiai santeklių dvare kaupė japonų grafikos atspaudus. 
Didikų dailės kūrinių kolekcijos išsiskyrė ypatinga menine verte. XVi–XiX a. Vaka
rų europos tapybos, skulptūros šedevrais garsėjo baronų von Roppų Pakruojo, kosa
kovs kių Vaitkuškio, Šuazelių Platelių, Hutenčapskių Beržėnų, tiškevičių astravo, 
Biržų ir Raudondvario, Oginskių Plungės, komarų Raguvėlės ir kt. dvarai. Deja, 
XX a. į Lietuvos muziejus pateko tik maža dalis viso dvarų dailės paveldo lobių. 

Būtina dvarų gyvenimo palydovė buvo muzika. Didikų dvarų kapelose kaip 
ir anksčiau grojo daug užsieniečių. aukšta muzikavimo kokybe garsėjo čekų ka
pela tiškevičių kretingos dvare, vokiečių kapela Raudondvario dvare, Oginskių 
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22. Taujėnų dvaro sodyba. 
 akvarelė. 1861 m. MaB. taujėnų 

dvarą (ukmergės r.) nuo XViii a. 
pabaigos valdė Benediktas Marikonis 
su žmona Marija Radvilaite. 

 tuo metu pastatyti puošnūs klasi
cistiniai rūmai ir suformuotas 
angliško stiliaus parkas. čia buvo 
sukaupta Radvilų portretų galerija, 
vertingų skulptūrų, medžioklės 
trofėjų ir ginklų kolekcijų
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Plungės ir Rietavo, tyzenhauzų Rokiškio dvarų orkestrai. Muzikai ne tik griežė 
dvare, bet ir dainuodavo teatro vaidinimuose, operose, giedojo bažnyčiose, mokė 
muzikos didikų atžalas. ypač vertinami buvo muzikos mokytojai vokiečiai, pran
cūzai, čekai (pavyzdžiui, sapiegų guverneriu dirbęs Jozefas Živny vėliau mokė 
garsųjį Frederiką Chopiną). XiX a. buvo nemažai aristokratų, kuriems muzika ta
po svarbiausiu pomėgiu ar net profesine veikla. Muzikos mokęsi dažniausiai už
sienyje, kai kurie jų buvo ne tik puikūs atlikėjai, muzikavo pačių suburtuose an
sambliuose, bet ir kūrė muziką. Šiuose baruose ypač daug nuveikė tiškevičiai, 
Oginskiai, tyzenhauzai. nuo XiX a. vidurio Vilniaus viešuose koncertuose kaip 
orkestro vadovas pasirodė Jonas tiškevičius, kaip vokalistas – stanislovas tiške
vičius, Rudol fas ir konstantinas tyzenhauzai – kaip orkestro muzikantai. Vilniu
je tuo metu nemažai išleista konstantino tyzenhauzo kūrinių – mazurkų forte
pijonui. amžininkai labai vertino pianistą ir kompozitorių grafą tadą tiškevičių. 
Jis muzikos mokėsi Paryžiuje, 1872 m. Berlyne įsteigė Vokiečių laisvą aukštąją 
muzikos mokyklą, jai vadovavo, Vilniuje jis dažnai koncertuodavo su nekilmin
gais muzikantais (gitaristais, violončelininkais, pianistais). kunigaikštis Mykolas 
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23. Papinaujos dvaro (Šilalės r.) ponų 
namo kambarys. 1939 m. nuotr. ŠaM. 
Šie vidutinių bajorų mediniai dvaro 
rūmai neišliko. nuotraukoje – darbo 
kambarys, kampe už širmos – vieta 
skaityti, daug kambarinių gėlių. Prie 
durų – piešiniais išmargintas laikrodis
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kleopas Oginskis garsėjo ne tik politine veikla, nuopelnais tėvynei, bet ir kaip ta
lentingas muzikas. Jis sukūrė operą, parašė mazurkų ir polonezų, iš kurių pasau
linę šlovę pelnė „atsisveikinimas su tėvyne“. Jo anūkai Bogdanas Oginskis Rie
tave, Mykolas Oginskis Plungėje 1872–1873 m. įkūrė muzikos mokyklas. ilgainiui 
Rietave susiformavo net 60 žmonių simfoninis orkestras, kuris koncertuodavo 
Lietuvos dvaruose, vykdavo gastrolių už Lietuvos ribų. Rokiškyje grafienė Marija 
tyzenhauzaitėPšezdeckienė globojo 1883 m. įkurtą „vargonininkų ir giedojimo“ 
mokyklą, vadovaujamą iš čekijos pakviesto maestro Rudolfo Liehmanno. tokios 
mokyklos kai kuriems talentingiems muzikams, kompozitoriams buvo sėkmingos 
profesinės karjeros pradžios vieta: Plungėje kelią pradėjo Mikalojus konstantinas 
čiurlionis, Rokiškyje – Juozas Gruodis, Juozas tallatkelpša, Mikas Petrauskas, 
konradas kaveckas. 

Caro valdomoje Lietuvoje nedrąsiai brendo lietuvių liaudies amatų gaivinimo 
judėjimas, aukso amžių jis pasiekė vėliau – per nepriklausomybės dvidešimtme
tį. nemaža dvarininkų rinko eksponatus, tyrinėjo liaudies meno palikimą, ragino 
valstiečius užsiimti dailiaisiais amatais, steigė dirbtuves, supirkinėjo jų dirbinius 
ir vežė į ūkio parodas. Dailininkas ir archeologas t. Daugirdas savame Plembor
go dvare prie ariogalos 1891 m. įsteigė vytelių pynimo dirbtuvę ir mokyklą. Liau
dies meno entuziastė grafaitė anna Mohl prieš 1890 m. gimtajame Juozapynės 
dvare (Vitebsko gub.) įsteigė pirmąją audimo dirbtuvę, po kelerių metų savo dė
dės dvare (dab. Latvijoje) jos pastangomis atidarytos didelės audimo dirbtuvės. 
Garsus visuomenės veikėjas, filantropas Juozapas Montvila savo dvare Šėtoje 
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24. adomynės dvaro (kupiškio r.) rūmai, 
XViii a. pabaiga–XiX a. pradžia. 

 2009 m. klasicistiniuose rūmuose 
išliko daug autentiškų konstrukcinių 
ir apdailos elementų. Įdomus medinių 
ir mūrinių sienų derinys. Mūrinės 
sienos sujungtos su krosnių ir židinių 
dūmtakiais: taip pritaikyta pastatui 
šildyti. Daugelis reprezentacinės 
paskirties patalpų buvo dekoruotos 
sienine tapyba

25. Plungės dvaro rūmai. 
 arch. karl Lorentz, 1879 m. 
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1896 m. įkūrė pavyzdines audimo dirbtuves „Birutė“ ir audimo mokyklą. Šis au
dimo centras išpopuliarino tradicinį audimo amatą ir labai padėjo jam paplisti. 
XX a. pradžioje skatinamos ne tik romantinio troškimo kelti valstiečių gerovės 
lygį, bet ir dėl savotiškos garbės, mados audimo dirbtuves savo dvaruose atidarė 
Pliaterių, snarskių, kozielų, Gorskių, Pšezdeckių ir kitų garsių šeimų moterys. 

Dauguma dvarų XiX a. buvo Lietuvos mokslo, švietimo ir menų skleidimosi 
branduoliai. kultūrinė kūryba imta laikyti ypatingos svarbos veikla, tiesiogiai sie
tina su tautos, istorinės tradicijos išsaugojimu, iš dalies ji turėjo atstoti prarastas 
politinės veiklos galimybes, jų svarbą visuomenės gyvenime. 
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kūryba istorijai ir laisvei

Lietuvos dailėje subjektyviai apmąstyti ir įprasminti mūsų krašto istorijos moty
vai pirmiausia pasirodė Pranciškaus smuglevičiaus (1745–1807) kūryboje. Jis mo
kėsi garsiojoje Šv. Luko akademijoje Romoje, kartu su architektu Vincenzo Bren
na (1745–1820) domėjosi reikšmingais epochos archeologiniais atradimais – tarp 
jų ir nerono aukso namų kasinėjimais, tad ir grįžęs į tėvynę dailininkas atkreipė 
dėmesį į savo krašto senovę. Paskatintas kai kurių meno mecenatų, dailininkas 
pradėjo rinktis temas, susijusias su didinga Lenkijos ir Lietuvos Valstybės istorija. 
karaliaus stanislovo augusto užsakytame raižinių cikle „Lenkijos istorija“ bene 
pirmą kartą dailės kūrinio siužetu virto konkretūs, pilietiški senųjų valdovų veiks
mai – „Jogaila tariasi dėl miesto statybų plano“ (po 1784), „Lietuvos didysis ku
nigaikštis Vytautas po pergalės prieš totorius“ (1786)). Vėliau dailininkas, Vilniaus 
universiteto kuratoriaus adomo čartoriskio paprašytas, piešė griūvančius, bet vis 
dar didingus Lietuvos sostinės Vilniaus fragmentus – Valdovų rūmus, senuosius 
miesto gynybinės sienos vartus, kurie netrukus buvo sulyginti su žeme. 

P. smuglevičiaus teptukas įamžino įdomų socialinės ir ekonominės Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės istorijos reiškinį – Povilo ksavero Bžostauskio Paula
vos respublikos įkūrimą. Drobėje (1795) jis pavaizdavo laisvių suteikimo valstie
čiams ceremoniją. ypatingo dėmesio nusipelno XViii a. paskutiniajame dešim
tmetyje P. smuglevičiaus kūryboje matomi patriotiniai motyvai, labai ryškūs jo 
drobėse „tado kosciuškos priesaika krokuvos turgaus aikštėje“ (1797), „Gene
rolo Jokūbo Jasinskio mirtis barikadose“. Šių paveikslų tema primena Prancūzijos 
laisvės šauklio JacquesLouis Davido (1748–1825) paveikslus, kuriais jis siekė pa
gerbti dėl tėvynės ir laisvės kovojusius ir kritusius piliečius. Gali būti, kad neišsi
pildžiusioms laisvės viltims P. smuglevičius skyrė ir gedulo piramidės projektą, 
veikiausiai taip norėjo pagerbti t. kosciuškos sukilimo didvyrius.

susidomėjimą Lietuvos istorija perėmė P. smuglevičiaus mokiniai – daugiau
sia istorinių drobių sukūrė Jonas Damelis (1780–1840), vaizdavęs ir herojiškus 
mūšius („kryžiuočių magistro ulricho von Jungingeno mirtis kovoje ties Žalgi
riu“), ir romantizuotas legendas („tvardauskas rodo Žygimantui augustui Bar
boros Radvilaitės šešėlį“), ir to meto istorijos fragmentus („Besitraukianti napo
leono kariuomenė Vilniaus rotušės aikštėje“).

numalšinus tado kosciuškos sukilimą, laisvės troškimą ir viltį Lietuvos meni
ninkams teko užgniaužti giliai širdyje. iš naujo šie jausmai atgimė XiX a. 3iajame 
dešimtmetyje, Lietuvoje kaupiant energiją 1831 metų sukilimui. Daugelį Lietuvos 

26. Vladislovas neveravičiaus. 
Etmonas. XiX a. vidurys. 
MaB   ← 

27. nežinomas autorius. 
 Adomo Mickevičiaus 

portretas. Ducarme litografi
ja. Paryžius, XiX a. i pusė
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dailininkų įkvėpė vėl atrasta Lietuvos istorija, senieji praeities paminklai. 1822 m. 
ekspediciją į trakus surengęs tapytojas ir grafikas Vincentas smakauskas (1797–
1876) pirmasis užfiksavo saloje stūksančios pilies menių tapybą, perpiešė išliku
sius jos fragmentus. Po poros dešimtmečių jie buvo paskelbti žurnale „atheneum“, 
tai tapo reikšminga Lietuvos viduramžių kultūros tyrinėjimų pradžia. V. sma
kauskas domėjosi ir vėlesne Lietuvos istorija – drobėje užfiksavo mūsų šalies kul
tūrai ypač svarbų momentą: pritariančio karaliaus stepono Batoro mosto lydimą 
Vilniaus universiteto – XiX a. kūrėjų alma Mater – įsteigimą. atsigręžti į Lietu
vos praeitį dailininką skatino ir kiti menininkai, pirmiausia literatūros kūrėjai. 
Rašytojo J. i. kraševskio (1812–1887) „Vitolio rauda“ (1846) – kūrinys, kuriam 
V. smakauskas medžio graviūros technika sukūrė įtaigias ir meniniu požiūriu itin 
vertingas iliustracijas. iki tol grafika daugiausia buvo taikomojo pobūdžio, šiame 
kūrinyje ji atskleidė visą savo išraiškos priemonių galią – linija, štrichas, tamsių 
ir šviesių plotų kontrastai lakoniškai ir vaizdingai papildo poetiškas rašytojo fanta
zijas, siekį kitaip pažvelgti į Lietuvos mitologiją ir istoriją. neliko dailininko nepas
tebėtas įvykių turtingas gyvenamasis laikotarpis. V. smakausko kūryboje ryški 
1831 m. sukilimo pralaimėjimo nuotaikomis persmelkta alegorinė drobė, vaiz
duojanti angelą, sukilėliui įteikiantį piligrimo lazdą ir kryžių. 

Vienas didžiausių Lietuvos istorijos ir tautinės tapatybės autoritetų XiX a. pir
mojoje pusėje buvo poetas adomas Mickevičius (1798–1855) – Vilniaus universi
teto auklėtinis, Lietuvos kraštovaizdžio, senųjų padavimų ir legendų dainius. tėvy
nės meilės persmelktos jo eilės ir patį poetą pavertė Lietuvos tapatybės ženklu – tą 

28

29

28. Mykolas elvyras andriolis. 
Mūšis su kryžiuočiais. 
iliustracija adomo 
Mickevičiaus poemai 
„Gražina“. 1883 m.

29. Vincentas smakauskas. 
Vladislovas Jogaila 

 prie Žalgirio. Litografija, 
 XiX a. vidurys
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liudija įvairia technika atliktų jo portretų gausa ir iki pat XiX a. pabaigos popu
liari kūryba, skatinusi menininkus ieškoti vaizdų, adekvačių jo poetinei kalbai.

adomo Mickevičiaus – romantinio herojaus įvaizdį ryškino jo kaip tremtinio 
kelias. išvytas iš Lietuvos, žvelgė į ją idealizuojančiu žvilgsniu iš tolimiausių ir 
įvairiausių kraštų: sankt Peterburgo, Paryžiaus šurmulio ar nuo krymo kalnų. 
Žinomas tapytojas, Vilniaus universiteto ir sankt Peterburgo dailės akademijos 
auklėtinis Valentinas Vankavičius (1799–1842) yra sukūręs ne vieną a. Mickevi
čiaus portretą. Viename iš jų poetas pavaizduotas ant ajudago kalno viršūnės 
kryme, sukurta apibendrinta gimtojo krašto ilgesio kamuojamo poeto būsena – 
šalia padėta lyra, o mąslus žvilgsnis nukreiptas tėvynės link. 

a. Mickevičiaus kūriniai, šlovinantys senovės lietuvių laisvės, tėvynės meilės 
idealus („konradas Valenrodas“, „Gražina“), skatino Lietuvos dailininkų meni
nius vaizdinius. tarp jų vėl išsiskiria Vincento smakausko darbai – litografijose 
ir medžio raižiniuose vaizduojami herojiškos senosios Lietuvos istorijos įvykiai. 

a. Mickevičiaus „Ponas tadas“ sulaukė daugelio dailininkų dėmesio. Myko
las elvyras andriolis (1836–1893), garsus XiX a. antrosios pusės grafikas, kūręs 
iliustracijas žinomoms Paryžiaus leidykloms, iliustravęs Williamo shakespeare‘o, 
Jameso Fenimoro Cooperio ir kitų tuo laikotarpiu mėgstamų rašytojų kūrybą, 
taip pat iliustravo ir „Poną tadą“. XiX a. 9ojo dešimtmečio pradžioje jis sukūrė 
kelias dešimtis piešinių. išradingomis kompozicijomis, atskleidžiančiomis vieną 
ar kitą poemos fragmentą, remdamasis neoromantiška XiX a. pabaigos knygų 
iliustravimo stilistika, dailininkas perteikė poetinę kūrinio nuotaiką. tapytojas 
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30. Romanas Švoinickis. Bajorai renka 
musmires. Paveikslas sukurtas pagal  
Mickevičiaus poemą „Ponas tadas“. 
1897 m. ŽaM

31. Pajauta ir Lizdeika prie Perkūno 
šventyklos griuvėsių. Raižinys pagal 
kazimiero alchimavičiaus piešinį. 

 iš: Tygodnik ilustrowany…, 1882, 
 nr. 229. kūrinio literatūriniu šaltiniu 

tapo 1826 m. išleistas Felikso 
 Bernatovičiaus istorinis romanas 

„Pajauta, Lizdeikos duktė, arba 
lietuviai XiV amžiuje“
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Romanas aleknaŠvoinickis (1845–1915) šią poemą traktavo paraidžiui, kiek bui
tiš kai pavaizdavo musmires renkantį Vojskį (1897). M. e. andriolio dėmesį at
krei pė ne tik literatūriniai kūriniai, bet ir Lietuvos legendos ir istoriniai įvykiai – su 
romantišku patosu jis nutapė „Gedimino pilies statybą“ (1882), o vieno iš 1863 m. 
sukilimo dalyvių Liudviko narbuto (1833–1864), garsaus Lietuvos istoriko, pa
triotinių jausmų žadintojo teodoro narbuto (1784–1864) sūnaus, didvyrišką mir
tį pavaizdavo kaip dramatišką mūšio kulminaciją.

Literatūros ir dailės ryšį XiX a. pirmojoje pusėje atspindi ištikima menininkų 
bičiulystė – tapytojo adomo Šemešio (1808–1864) nutapytas Vladislovas siro
komlė (Liudvikas kondratavičius, 1823–1862) buvo Lietuvos istorijos žinovas, 
savo poezijoje, literatūriniuose tekstuose, kelionių aprašymuose iškėlęs tėviškės 
gamtos grožį ir didingą istoriją. Jis buvo artimas tapytojo Vincento Dmachausko 
(1807–1862) draugas, vertinęs jo kūrybą ir siekęs į ją atkreipti visuomenės dėme
sį. Vieną garsiausių šio laikotarpio peizažistų V. Dmachauską įkvėpė reikšmingas, 
lietuvių pasiaukojimą dėl tėvynės laisvės liudijantis istorinis faktas – tragiška Pu
nios pilies gynyba. Romantiškame istoriniame peizaže „kryžiuočiai ruošiasi pul
ti Punios pilį“ (1837) dailininkas perteikė nerimastingą būsimo mūšio ir tragiškų 
jo padarinių nuotaiką. emociniu požiūriu tai vienas įtaigiausių paveikslų ir šian
dien gebančių paveikti žiūrovų jausmus. Dailininko pasitelkiami įvaizdžiai ir 
stilius visiškai atitinka europietiškojo romantizmo tendencijas. V. Dmachausko 
kūryboje taip pat pasitaiko pralaimėto 1831 m. sukilimo motyvų – XiX a. 6ojo 
dešimtmečio pradžioje sukurtame paveiksle „sukilėlio pasakojimas“ prisimenami 
poros dešimt mečių senumo įvykiai.
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nemaža dailininkų tiesiogiai dalyvavo sukilime – tai ir V. Dmachauskas, ir 
M. e. andriolis, ir kiti. skulptorius Henrikas Dmachauskas (1810–1863) buvo 
1831 m. sukilimo dalyvis, gyveno Prancūzijoje, JaV, o žuvo viename iš 1863 m. 
sukilimo mūšių. Jis yra sukūręs tado kosciuškos, Jokūbo Jasinskio medalių, pa
rengęs neįgyvendintą Barboros Radvilaitės paminklo Vilniuje projektą. 1863 m. 
sukilime dalyvavo ir viena iš nedaugelio XiX a. menininkių moterų skulptorė elena 
skirmantaitė (1827–1874). Jos kūryboje taip pat yra Lietuvos istorijos motyvų – 
Lietuvos karaliaus Mindaugo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino horel
jefinės kompozicijos. 
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32. Vincentas smakauskas. 
Kęstutis kryžiuočių nelais-
vėje. Litografija. 

 1847 m. LDM 

33. Mykolas elvyras andriolis. 
Liudviko Narbuto mirtis 

 ties Dubičiais. 1865 m. 
Litografija. LDM

34. Vladislovas neveravičius. 
Simbolinė figūra. iliustracija 
a. Mickevičiaus poemai 
„konradas Valenrodas“. 
Medžio raižinys. 1851 m.

35. Vincentas Dmachauskas. 
Kryžiuočiai ruošiasi 

 pulti Punios pilį. 
 Paveikslas sukurtas 
 pagal Vladislovo sirokomlės 

poemą „Margiris“. 
 1837 m. LDM
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Romantinė meno topografija – simbolinė dvasinio gyvenimo erdvė

smulkieji dailės žanrai – peizažai, buitinės scenos, natiurmortai – į Lietuvoje kū
rusių dailininkų akiratį pateko gana vėlai. Jų pradininku galima vadinti Lietuvos 
dailės mokyklos kūrėją, pirmąjį Vilniaus universiteto tapybos katedros profesorių 
Pranciškų smuglevičių. tarp jo darbų dar studijų ir gyvenimo Romoje laikais bū
ta kraštovaizdžių ar scenų, atspindinčių kasdienį gyvenimą. Grįžęs į abiejų tau
tų Respubliką, lankydamasis, o vėliau ir įsikūręs Vilniuje, P. smuglevičius negai
lėjo dėmesio Lietuvos sostinei ir paliko ciklą nuotaikingų vaizdų, atskleidžiančių 
seniausio Lietuvos miesto dabartį, dramatiškai paryškintą didingos praeities žen
klų. aukštutinės ir Žemutinės Vilniaus pilių griuvėsiai, senieji miesto vartai yra 
ne tik ikonografiniai dokumentai, bet ir nuotaikos peizažai, atsiradę iš nostalgiš
kų, negrįžtamai prabėgančio laiko akistatos keliamų jausmų. 

Pilių ir griuvėsių motyvai dominuoja XiX a. Lietuvos peizažistų kūryboje. 
Dažnai vaizduojamos ant kalno rymančios aukštutinės Vilniaus pilies liekanos, 
gerokai apnykusi trakų pilis. tokią ją vaizdavo tapytojas Jonas Šolma (1793–1832), 
drauge pasižymėjęs ir metodiškais pasmerktų griauti Vilniaus statinių piešiniais. 
Vincentas smakauskas, žvelgdamas į tolumoje ryškėjantį trakų pilies siluetą, jo 
fone įkomponavo ant ežero kranto žaidžiančius vaikus: taip kontrastingai sugre
tindamas didingą praeitį ir nerūpestingą vaikystę. 

norėdami sukurti paslaptingą, romantišką paveikslo atmosferą, dailininkai 
dažnai pasitelkdavo pilies ar griuvėsių įvaizdį. senosios Lietuvos pilys ir dvarvie
tės kėlė susidomėjimą ir visuomenei, ir kultūros žmonėms, besirūpinantiems Lie
tuvos istorijos ir paveldo fiksavimu ir populiarinimu. tokių motyvų apstu gydy
tojo, kolekcininko, Lietuvos istorijos žinovo Jono kazimiero Vilčinskio (1806–
1885) leistame „Vilniaus albume“ (1846–1875). Šiam leidiniui kūrė daugelis gar
sių Lietuvos menininkų. Dailininkas napoleonas Orda (1807–1883) taip pat leido 
litografijų rinkinį „istorinių vaizdų albumas“ (1875–1882), supažindinantį su dau
gelio Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės miestų, pilių ir dvarų vaizdais. 

nemaža peizažų yra sukūręs kanutas Ruseckas (1800–1860). Jis daug metų 
keliavo po europą, aplankė Paryžių, mokėsi Romoje, bendravo su garsiais XiX a. 
europos dailininkais. Romantiška nuotaika, stipriai juntama jo itališkuose peiza
žuose, dažnai kuriama pasitelkus šviesos efektus, pavyzdžiui, drobė, vaizduojanti 
fejerverkų nušviestą Šv. angelo pilį Romoje, ar paveikslas „Vienuolynas prie jūros 
naktį“. čia išryškėja vienuolyno terasoje į mėnesieną ir vandenyje raibuliuojan
čius jos atspindžius žvelgiančių vienuolių siluetai. Grįžęs į Lietuvą, k. Ruseckas 
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36. Vincentas Dmachauskas. 
Nahorodovičių dvarelis, 
fragmentas. 1843 m. 

 LDM   ←

37. Vincentas slendzinskis. 
Senutė veria adatą. 

 1855 m. LDM
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su kūrė daug peizažų, kuriuose romantiškus motyvus pakeitė nuoširdžiai papras
tas gimtinės kraštovaizdis. iki šių dienų dailininkas labiausiai žinomas kaip šiek tiek 
idealizuotų lietuviškų tipažų kūrėjas. Jo „Pjovėja“ (1844), „Lietuvaitė su verbo mis“ 
(1847), „Žvejė“ (1856) įtvirtino pagražintų paprastų žmonių vaizdavimo tradiciją. 
ypač išpopuliarėjo „Pjovėja“. Dailininkas yra sukūręs dvi autorines šio paveikslo 
versijas: tipiško lietuviško peizažo su tolumoje dunksančiais trobesiais ir kapinai
tė mis fone vaizduojama šventiškai pasidabinusi liauna mergina įkūnija jausmingą 
ir idealizuotą dailininko požiūrį į gimtinės žmones ir jų darbus. k. Ruseckas yra 
nutapęs daug Vilniaus vaizdų, fiksavęs ir jame vykstančius dvasiniam krašto gy
venimui svarbius įvykius – Dievo kūno šventės procesiją prie evange likų liute ro
nų bažnyčios (1846) ar vakarines pamaldas prie aušros Vartų koplyčios (1846). 

Besikeičiantys jausmai ir nuotaikos dailininkus domino ne tik kaip istorijos, 
bet ir kaip gamtos atspindys. nepralenkiamas lietuviško kraštovaizdžio poetas 
buvo Vincentas Dmachauskas, gebėjęs suteikti jam paslaptingų ir prieštaringų 
bruožų. „naktigoniai pamiškėje“ (1854) – romantiškiausias dailininko paveikslas, 
kur prie vandens įsikūrusių piemenų draugija tarsi paskęsta raibuliuojančioje mė
nulio šviesoje ir jaukiuose laužo atšvaituose. V. Dmachauskas buvo pripažintas 
šviesos meistras – XiX a. nepralenktas liko jo „Miško gaisras“ (1860), meistriškai 
atkuriantis ugnies niokojamą, bejėgio žmogaus akivaizdoje žarijomis, nuodė gu
liais ir pelenais virstančią girią. Įgūdžius valdyti šviesą – vieną svarbiausių roman
tizmo fenomenų – ir dailininko išmonę galėjo pamatyti ir to meto Vilniaus miesto 
teatro, kuriam dailininkas kūrė dekoracijas, žiūrovai: jie apstulbę po stebuklingai 
apšviesto sodo Gioachino Rossini’o operoje „italė alžyre“ reginio plojimais vis 
kvietė dailininką į sceną.

38

39

38. nikodemas silvanavičius. 
Lietuvaitė iš Jiezno. 

 XiX a. ii pusė. LDM

39. Vincentas Dmachauskas. 
Lydos pilis. 

 apie 1847 m. čDM

40. kanutas Ruseckas. Pjovėja. 
1844 m. LDM
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Peizažus, buitinio, batalinio žanro kompozicijas tapė Mykolas kulieša (1799–
1865). Jo drobėse nemaža romantiškų elementų, dažniausiai susijusių su Lietuvos 
istorija (trakų, Lydos, naugarduko pilių vaizdai). Jausmingas praeities ir gamtos 
idealizavimas būdingas jo paveikslui „kalnų peizažas su pilimi“: čia kraštovaizdis, 
kuriame derinami tolumoje kylantys pilies mūrai ir dvi nedidelės pirmame plane 
įkomponuotos žmonių figūrėlės, apgaubtas ypatingos šviesos.

albertas Žametas (1821–1876) mokėsi sankt Peterburgo dailės akademijoje 
ir tobulinosi Šv. Luko dailės akademijoje Romoje. Jis taip pat daugiausia kūrė 
peiza žus. kai kuriuose iš jų pasitaiko istorinių, patriotinių motyvų („tado kos
ciuškos namelis“, 1847), tačiau dažniausiai dominuoja panoraminiai kraštovaiz
džiai, juos dailininkas tapė ir J. k. Vilčinskio „Vilniaus albumo“ litografijoms. nuo 
1862ųjų iki pat mirties dailininkas dirbo dekoratoriumi Vilniaus miesto teatre, 
čia jis sukūrė daug scenovaizdžių romantinėms ir istorinėms operoms ir dramoms, 
tarp jų ir edwardo Odynieco „Barborai Radvilaitei“.

Dėmesys paprasto žmogaus – valstiečio, miestiečio – gyvenimui išryškėjo 
P. smug levičiaus paveiksluose ir piešiniuose: „Lietuvos valstiečiuose“ perteikia 
orų, pagal klasicizmo kanonus sukurtą pokalbį, o piešinyje „Ritualinis žydės mau
dymas“ matyti Lietuvos kitataučių kultūros bruožai. 

XiX a. pirmojoje pusėje dailininkus labai domino kasdieniai gyvenimo reiš
kiniai. Daug žanrinių piešinių, vaizduojančių paprastus žmones, miestiečius, pre
kybininkus, muzikantus, keliaujančius akrobatus, sukūrė Vilniaus universiteto 
profesorius, daugybės meninių ir kultūrinių renginių iniciatorius ir dalyvis Jonas 
Rustemas (1792–1835). Šiuos motyvus jis dažnai komponuodavo į išradingus, 
kartais groteskiškus, iki šiol mįslingus kortų rinkinius. 

ypač daug žanrinių vaizdelių galima aptikti Vincento smakausko kūrybinia
me palikime. Piešiniuose tušu matyti patys įvairiausi tipažai: bajorai, kariškiai, 
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41. nežinomas Lietuvos XiX a. 
dailininkas. Kražių vaizdas. 
1843 m. ŠaM

42. Kauno pilies vaizdas. 
 Medžio raižinys. iš: Tygod-

nik ilustrowany…, 1888 
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prekeiviai, kasdienius darbus dirbantys tarnai, nemaža vaizdų iš šeimos gyveni
mo, daugybė buitinio pobūdžio scenų tapytojo palikta eskizų knygelėse. Dailinin
kas domėjosi ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautų papročiais – žinomi jo paveikslai, 
vaizduojantys žydų vestuves arba čigonų taborą prie vandens. Paprastų žmonių 
tipažų apstu ir V. smakausko raižiniuose, sukurtuose Varšuvoje išleistam elemen
toriui (1848) – iliustruodamas atskiras raides, dailininkas pavaizdavo valstietį, 
svogūnų pardavėją, kepėją, kalvį, laikrodininką ir kitokių profesijų žmones. 

Buitinio žanro piešinių sukūrė neilgai gyvenęs konstantinas kukevičius (1818–
1840). Jis mokėsi pas J. Rustemą, vėliau – sankt Peterburgo dailės akademijoje. 
Piešė ir tapė scenas iš karių gyvenimo, pardavėjus, malkų pjovėjus, o jo paveiks
las „Žydai kontrabandininkai, poilsiaujantys Vilniaus apylinkėse“ (1839) žinomas 
iš litografijos, įtrauktos į J. k. Vilčinskio „Vilniaus albumą“.

Žanrinių piešinių, buitinių scenų yra sukūręs Julijonas karčiauskas (1806–
1833). Jis mokėsi Vilniaus universitete, sankt Peterburgo dailės akademijoje, pri
vačiose studijose Paryžiuje, išliko jo piešiniai „Žydai kelionėje“, „Žydas su skėčiu“. 
Pomėgiu kurti satyrinius, žanrinius piešinius, komponuoti kortas pasižymėjo ir 
arturas Bartelis (1818–1885).

Paveikslų ir piešinių, vaizduojančių buitį, paprastus žmones, yra sukūręs Vil
niaus universiteto auklėtinis, J. Rustemo mokinys aleksandras slendzinskis (1803–
1878). Dažniausiai jis vaizdavo elgetas, scenas smuklėse. Jo sūnus Vincentas slen
dzinskis (1837–1909) mokėsi k. Rusecko studijoje ir Maskvos tapybos, skulptūros 
ir architektūros mokykloje, gerai žinomas iš drobės „senutė veria adatą“ (1855). 
sukūrė du kompozicijos autorinius variantus – tai tikroviškas, smulkmeniškas, be
veik natūralistinis elgetos atvaizdas. Šis paveikslas – Gustave‘o Courbet (1819–1877) 
„Realizmo paviljono“ amžininkas. nuo čia XiX a. antrosios pusės Lietuvos meninė 
kūryba suka nepagražintos, socialinių prieštaravimų kamuojamos tikrovės link. 
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43. Boleslovas Ruseckas. 
Bernardinų kapinės Vilniuje. 
XiX a. ii pusė. LDM
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sostinės nostalgija: kultūrinės iniciatyvos Vilniuje XiX a. antrojoje pusėje

nelikus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, jos sostinė dar ilgai išsaugojo tam 
tikrus metropolijos požymius, tebebuvo svarbiausias administracinis, ekonomi
nis, religinis ir kultūrinis centras Rusijos imperijos vakarinėse gubernijose, po su
kilimų, siekiant iš oficialios vartosenos išstumti Lietuvos vardą, imtose vadinti 
Šiaurės Vakarų kraštu. iki amžiaus vidurio jis buvo didžiąją dalį lietuvių etnoso 
gyvenamos teritorijos užėmusios Lietuvos gubernijos centras. XiX a. pradžioje 
Vilnius dar buvo tarp didžiausių imperijos miestų, gyventojų skaičiumi nusileido 
tik sankt Peterburgui ir Maskvai. ketvirtajame dešimtmetyje Vilniuje buvo apie 
50 tūkstančių gyventojų, iš jų apie pusę sudarė žydai ir rusai, o kitą pusę daugiau
sia lenkakalbiai lietuviai. tačiau nepalanki politinė ir geopolitinė situacija (karai, 
sukilimai) stabdė miesto raidą, tad iki 1861 m. Vilnius pastebimiau neaugo. Mies
tas pradėjo plėstis poreforminiu laikotarpiu, kai tapo geležinkelio mazgu, ėmė 
rastis daugiau fabrikų, suaktyvėjo prekyba. iš medinio jis vis labiau virto mūriniu. 
išaugo nauji kvartalai ir net rajonai (naujamiestis, naujasis Pasaulis, Žvėrynas). 
apskritai per carinės okupacijos šimtmetį miesto įgauti epochos ženklai – ampy
ro architektūra, telegrafas, geležinkelis, vandentiekis, tramvajus ir pan. – daugiau
sia buvo tiesiog neišvengiama civilizacijos būtinybė. Šiaip miesto gyventojų gero
ve rūpintasi mažai. Pavėluota ir nepakankamai sparti raida lėmė, kad Vilniuje 
neatsirado didesnio ir įvairesnio istoristinės, secesinės architektūros klodo. Pami
nėtinos ir okupacinės valdžios pastangos bent vizualiai jį rusifikuoti – pažymėti 
savais akcentais ir simboliais (cerkvėmis, paminklais).

niekas nebesuskaičiuos, kiek prarado Vilnius, kartu ir visa Lietuvos kultūra, 
daugiau nei šimtmetį atsidūręs svetimųjų priespaudoje ir netekęs natūralios rai
dos galimybės. iš miesto buvo išgrobta daugybė kultūros vertybių, istorinių reli
kvijų. nebelikus universitete veikusių dailės katedrų, dėl persekiojimų ir veiklos 
reglamentavimų ryškiai sumenkus Bažnyčios, kaip vieno iš svarbiausių ir didžiau
sių meno užsakovų, vaidmeniui, meninis gyvenimas prigeso, menininkų, kultū
rininkų bendruomenė iširo, išsisklaidė. Vienus (adomas Mickevičius, Joachimas 
Lelevelis, Leonardas Chodzka, Henrikas Dmachauskas, Vladislovas neveravičius, 
napoleonas ylakavičius, Juozapas ignotas kraševskis) politinės permainos ir re
presijos išginė į priverstinę emigraciją, kitus (ignotas Ceizikas, adomas Šemešys, 
edvardas Römeris) – į tremtį imperijos gilumon, treti (Valentinas Vankavičius, 
Jonas Damelis) ilgesniam ar trumpesniam laikui užsisklendė savo provincijos dva
ruose. netrūko ir tokių (Juozapas Oleškevičius, Gotlibas kislingas, Vincentas 
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44. Juozapas Marševskis. 
Vilniaus panorama nuo 
Velnių kalno, fragmentas. 
1872 m. LDM   ←

45. adolfas Lafosas. 
 Eustachijaus Tiškevičiaus 

portretas. tonuota lito
grafija, 1854 m. LDM
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smakauskas, Juozapas Hilaris Glovackis, stanislovas Moniuška), kurie skalsesnės 
duonos ieškoti išvažiavo į didesnius imperijos centrus – sank Peterburgą, Varšu
vą. ir tik nedaugelis rinkosi gyventi ir kurti Vilniuje. 1841 m. Vincentas Dma
chauskas konstatavo, kad tapybos situacija Vilniuje „labai liūdna“, o 18430619 
kanutas Ruseckas laiške sūnui, nerinkdamas žodžių, atvirai prisipažino, kad jam 
„galutinai atsibodo gyvenimas šiame bjauriame miestelyje…“

Vis dėlto, vertinant objektyviai, miesto vaidmuo Lietuvos dvasiniame gyvenime 
tebebuvo išskirtinis. su Vilniumi susijusios visos svarbiausios tuometinės krašto 
kultūrinės iniciatyvos. net ir uždarius universitetą Vilnius liko svarbus švietimo 
centras. Jame veikė dvi gimnazijos (vėliau vienos iš jų pagrindu iki 1863 m. vei
kės bajorų institutas), dvi apskrities mokyklos, devyni privatūs mergaičių pen
sionai. Daugumą jų mokinių sudarė vietos bajorijos atstovai. Po savo mokyklą 
turėjo beveik kiekvienas vienuolynas, veikė kelios pradinės mokyklos, daug žy
dų mokyklų. apskritai vilniečiai buvę daug raštingesni nei kitų buvusios LDk 
miestų gyventojai. 

Per visą okupacijų laikotarpį Vilnius išliko ir vykupijos centras. nors Vilniaus 
vyskupija, XViii a. viduryje apėmusi iš esmės visą LDk teritoriją (išskyrus Že
maitiją), iki XiX a. vidurio sumažėjo daugiau nei dvigubai, vis dėlto ir po 1849 m. 
reformos apėmė dvi (Vilniaus ir Gardino) gubernijas. Daugybė puošnių bažnyčių 
(nors nemažai jų buvo uždaryta), stebuklingasis aušros Vartų paveikslas, plačiai 
visame krašte žinomos kalvarijos padėjo miestui išlaikyti svarbiausio dvasinės 
traukos centro pozicijas. 
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46. adomas Šemešys. Vladislo-
vo Sirokomlės (Liudviko 
Kondratavičiaus) portretas. 
1854 m. LDM

47. Marcelinas Januševičius. 
Vilniaus senienų muziejaus 
atidarymas. 1857 m. VuB



405

net ir sunkiausiu tarpsukiliminiu laikotarpiu – 4ajame dešimtmetyje – mies
te gyveno apie tūkstantį profesinės inteligentijos atstovų, iš jų koks šimtas buvo 
kūrybiškai itin aktyvūs. Įsidėmėtina, kad ir uždaryto universiteto rūmai liko svar
bus kultūros židinys, be kurio tiesiog neįsivaizduojamas tuometinis miesto inte
lektinis gyvenimas. čia veikė dvi gimnazijos, glaudėsi universiteto biblioteka (kol 
rusai išvežė į Peterburgą kartu su Dvasine akademija), buvusios universiteto vais
tinės patalpose rinkdavosi Vilniaus medicinos draugijos nariai. nuo 1852 m. uni
versiteto rūmuose veikė ir Vilniaus centrinis senųjų aktų archyvas, sukaupęs LDk 
įstaigų aktų knygas. Dar po kelerių metų auloje įsikūrė Vilniaus archeologijos 
komisija ir senienų muziejus. Pastaroji institucija vertintina kaip bene reikšmin
giausia tarpsukiliminio laikotarpio Vilniaus kultūrinė iniciatyva. akivaizdu, kad 
būtent šiuo projektu siekta sukurti mieste visavertį krašto istorinės atminties cen
trą, pajėgų imtis įvairiapusės mokslinės veiklos, o gal net tapti baze universitetui 
atgaivinti. Jo iniciatorius grafas eustachijus tiškevičius tam reikalui nepagailėjo 
asmeninių senienų rinkinių ir bibliotekos. savo ruožtu vietos menininkai bent 
dešimtmečiui įgijo reikšmingiausią mecenatą ir globėją – archeologijos komisiją. 
taigi universiteto dvasia gyvavo ne tik kaip prisiminimas, ji tiesiogiai veikė mies
to kultūrinį klimatą. 

Buvo mieste ir daugiau visuomeninės ir kultūrinės veiklos židinių. Vienas iš 
tokių – dar 1805 m. universiteto profesoriaus Josepho Franko iniciatyva įkurta 
Vilniaus labdarių draugija, akumuliavusi aristokratų ir turtingesnės inteligentijos 
filantropines ir švietėjiškas pastangas. Draugija daug dėmesio skyrė muzikai ir 
labdaringiems koncertams, o 1853–1863 m. veikė jos globojama muzikos mo kykla. 
Paminėtinas ir buvusioje miesto rotušėje veikęs teatras. 
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48. Vilniaus medicinos draugijos 
 posėdžių salė buvusiuose Vilniaus 
 universiteto rūmuose. Raižinys. 
 iš: Tygodnik ilustrowany…, 1896 

49. Juozapas ignotas kraševskis 
 savo kabinete Drezdene. 
 XiX a. ii pusės raižinys. 
 iš: Biesiada literacka…, 1887
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Dar daugiau kultūrinės energijos miestas įgavo 5ojo dešimtmečio pradžioje, 
kai iš emigracijos ėmė grįžti po pasaulį išsiblaškę inteligentai. Blėstančiam seno
sios sostinės, kaip visuomeninio ir dvasinio centro, autoritetui kelti tiko visos le
galios veiklos formos, tad itin išpopuliarėjo istorinės studijos, archeologiniai ka
sinėjimai. tai atspindėjo bendras romantizmo tendencijas, bet ir siejosi su tautos 
istorinės atminties gaivinimo, išsaugojimo misija. Dideliais kiekiais spausdintos 
knygos, rimtai darbuotasi grožinės literatūros, publicistikos baruose. Paminėtini 
tuo metu mieste ėję almanachai „Biruta“, „Rocznik literacki“, „athenaeum“, „Wize
runki i roztrząsania naukowe“. nuo 1841 m. ėjo dvikalbis laikraštis „kurjer Wilens
ki/Vilenskij vestnik“. Legalios veiklos formos neretai pridengė rizikingas inicia
tyvas, galinčias užtraukti okupanto nemalonę, tačiau dažniausiai ieškota tam tikro 
kompromiso su rusų valdžia ir tikėtasi už viešai rodomą politinį lojalumą sulaukti 
nuolaidų kultūrinio gyvenimo sferoje. Populiariausia miesto aukštuomenės, inte
ligentijos bendravimo forma ir įvairių kultūrinių iniciatyvų kilmės vieta ir varik liu 
tapo salonas (iš garsiausių paminėti pirklių Fiorentinių, Jurgio tisevičiaus sesers 
svidovos, menininkai rinkdavosi ir pas poetą Vladislovą sirokomlę, leidėją adomą 
Honorijų kirkorą, spaustuvininką Juozą Zavadskį, Romualdą Podbereskį). Būtent 
šis laikotarpis Vilniui ir Lietuvai davė tokias menininkų dinastijas kaip Römeriai, 
Ruseckai, slendzinskiai, Jelskiai, andrioliai, Podčašinskiai, Moniuškos. Mieste 
veikė tapytojo Vincento Dmachausko mokykla, Römerių „akademija“. Vilnius 
tapo nemenku litografijos centru. čia dirbo Motiejus Pšibilskis, antanas kliukovs
kis, Juozapas Ozemblovskis, karolis Ripinskis, Rudolfas Žukovskis. Jau 1847 m. 
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50. Kompozitorius Stanislovas 
Moniuška. XiX a. raižinys. 
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k. Ruseckas galėjo pasakyti, kad „paprastas iki šio meto Vilnius, nors iš esmės ir 
nuskurdo, bet pradeda įgauti didelio miesto šiuolaikiškumo ir prabangos, atida
romos vis prašmatnesnės parduotuvės, daugiau atvyksta pirklių“. situacija dar 
labiau pagerėjo į Rusijos imperijos sostą 1855 m. atsisėdus aleksandrui ii, kuris 
pradėjo tam tikrą carinės politikos „liberalinį atšilimą“. 1858 m. Vilniuje net pla
nuota atidaryti specializuotą, visuomeniniais pagrindais veikiančią (išlaikomą iš 
aukų) dailės mokyklą, kurios projektą generalgubernatorius jau buvo patvirtinęs, 
deja, trūkstant lėšų, šio sumanymo taip ir nepavyko įgyvendinti. 

Mieste būta kelių didesnių privačių dailės darbų, senienų kolekcijų. Bene di
džiausia laikytina vokiečių kilmės kunigaikščio Liudviko adolfo Vitgenšteino dai
lės kolekcija Verkių rūmuose. nemažą savo krašto dailės darbų kolekciją turė jo 
J. i. kraševskis, dailės kūrinius rinko Rapolas slizienis, vilniečių dailininkų kolek ci
ją buvos sukaupęs k. Ruseckas. XiX a. pirmojoje pusėje Vilniuje garsėjo napoleo no 
kovų dalyvio generolo Juozapo antano kosakovskio senienų ir visokių įdomy bių 
kolekcija. stanislovo Fiorentinio parduotuvė Pilies gatvėje buvo ne tik svarbiausia 
prekybos paveikslais vieta, bet ir atliko tam tikrą parodų salės funkcją. Joje buvo 
eskponuojami vietos dailininkų ar iš užsienio atvežti darbai. tiesa, tikros parodų 

52 53
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 bendradarbiavimą Kurjer Wilenski 
redakcijoje, titulinis puslapis. 

 Dailininkas Vikoras Marcinkevičius, 
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53. Vilniaus senienų muziejaus plakatas. 
XiX a. iš kn.: J. k. Vilčinskis, 
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salės, galėjusios gerokai pagyvinti kadaise buvusį meninį gyvenimą, visos šios 
įstaigos negalėjo atstoti. Bent iš dalies tą funkciją atliko senienų muziejus.

nesėkme paženklintas 1863 m. sukilimas nutraukė daugumą Vilniaus kultūri
nių iniciatyvų. Buvo uždrausta archeologijos komisijos veikla, uždarytas senienų 
muziejus (dalis jo eksponatų išvežta į Maskvą, o likučiai perduoti Vilniaus vieša
jai bibliotekai), dvikalbis „kurjer Wilenski/Vilenskij vestnik“ virto tik rusišku, ne
lik o vienintelio lenkiško teatro, lenkų ir lietuvių mokyklų. iš negausių tebeveiku sių 
kultūrinių mokslinių įstaigų paminėtinos dar universiteto profesorių įkurta Vil
niaus medicinos draugija ir astronomijos observatorija, uždaryta 1883 m. nuo 
1867 m. veikė Rusijos geografų draugijos šiaurės vakarų skyrius, nuo 1864 m. – 
Vilniaus archeografinė komisija. numalšinus sukilimą mieste nebeliko ryškes nio 
lietuvių ar lenkų literatūrinio gyvenimo, dailės gyvenimas sukosi tik apie i. trut
nevo vadovaujamą piešimo mokyklą, universiteto rūmuose veikusią nuo 1866 m. 
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Vilnius (viešojo gyvenimo prasme) neteko visų kultūrinės metropolijos požymių, 
virto rusiškai kalbančiu provincijos miestu.

apibendrinant vis dėlto būtina pažymėti, kad nepaisant carizmo pastangų 
sunaikinti lietuvių politinės civilizacijos reliktus, senojo valstybingumo ženklus, 
Vilnius su gausiais vienuolynais ir bažnyčiomis, su jame gyvenusiais, sunkiausio
mis sąlygomis dirbusiais žmonėmis per visą XiX a. išliko buvusios valstybės dva
sinis centras, bene ryškiausias ir gyvas jos buvimo liudininkas, jos simbolis. tad 
neatsitiktinai jau XX a. pradžioje, įsiplieskus lietuvių ir lenkų ginčams dėl teisių į 
šį miestą, jis buvo suvokiamas kaip pretenzijų į visą LDk paveldą ryškiausia iš
raiška ir teisių į tą paveldą pagrindinis garantas. 

antra vertus, nors XiX a. Vilnius buvo suvokiamas kaip senosios LDk sosti
nė, nors išlaikė dvasinio, kultūrinio, ekonominio gyvenimo centro požymių, jis 
dar negalėjo būti ir nebuvo kylančios modernios Lietuvos sostinė, nes ir tos mo
dernios Lietuvos taip pat dar nebuvo. Vilniaus kaip sostinės statusas vėl galėjo 
susiformuoti tik įvykus naujoms socialinėms, etninėms ir, žinoma, politinėms, 
netgi geopolitinėms permainoms visame krašte. tos permainos XiX a. buvo tie
siog neįmanomos ir jų laukti teko dar beveik visą šimtmetį.
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1863 m. sukilimo pralaimėjimas ir po to rusų administracijos represijos žymėjo 
tikrą Lietuvos visuomenės raidos lūžį. tai buvo bajorijos viešpatavimo krašto vi
suomenės raidoje pabaigos pradžia. iš šimtmečių atstumo šis lūžis gali pasirodyti it 
dėsningos lemties padarinys, tačiau svarbiausias veiksnys buvo Rusijos valdžios 
galia ir priemonės, panaudotos integruoti ir asimiliuoti Lietuvą ir kitas buvusios 
Didžiosios kunigaikštystės žemes.

sukilimas tam tikra prasme buvo pretekstas valdžiai pakeisti Lietuvos socia
linę sanklodą, sukurti lojalių jos piliečių sluoksnį ir jo ekonominius pamatus. Ru
sų ginklo pranašumas sukilimo metu buvo toks didelis, kad realistas (o toks nea
bejotinai buvo vyskupas Motiejus Valančius) negalėjo nematyti, kad sukilėliai 
neturi jokių galimybių laimėti. 1863 m. antrojoje pusėje Lietuvoje buvo sutelkta 
kone 150 000 geriausių Rusijos karių, o sukilėliai stojo prieš juos dešimteriopai 
mažesnėmis, menkai ginkluotomis pajėgomis. anot rusų raportų, maištingiau
sioji kauno gubernija į sukilimą pasiuntė apie 15 000 vyrų. Bet padėtis buvo dra
matiška – su dalgiais prieš štucerius.

taigi didelių vilčių realistas negalėjo turėti, nebent būtų sukilusi visa Rusija 
arba būtų įvykusi anglijos ir Prancūzijos intervencija, kuri po krymo karo atro
dė tikėtina. Didžiosios Britanijos laivai demonstravo karinę galią Baltijos jūroje, 
o Lietuvos sukilėlių planas buvo palaikyti išsilaipinusią karinę ekspediciją. tačiau 
visa tai buvo tik neišsipildžiusios viltys. nedidelė teofilio Łapiński‘o ekspedicija 
nepasiekė audringo Baltijos kranto, o jo pasitikti išžygiavę Zigmanto sierakausko 
sukilėlių būriai buvo sumušti net neperžengę kuršo gubernijos sienų.

kai kurie tyrinėtojai įrodinėja, kad nei anglai, nei prancūzai iš tikrųjų neke
tino išsilaipinti Rusijos pakrantėje. Jie tenkinosi protesto notomis dėl rusų veiks
mų Lenkijoje ir Lietuvoje, tačiau visai nebuvo suinteresuoti nei sukilimo perau
gimu į liaudies revoliuciją, nei jo pergale. sukilimas tiesiog buvo didžiųjų Vakarų 
europos galybių demonstracijos dalyvis, jam buvo skirtas Rusijos pristabdymo 
vaidmuo. Radikaliausi šiuo klausimu istorikai be užuolankų teigia, jog britų ir 
prancūzų strategams reikėjo, kad toks sukilimas kiltų, ir reikėjo, kad jis kruvinai 
pralaimėtų. Galima teigti, kad taip klostėsi Vakarų valstybių strateginio elgesio 
Lenkijoje ir Lietuvoje tradicija. Po antrojo pasaulinio karo istorija pasikartojo. 
Priešinimasis sovietų okupacijai taip pat buvo palaikomas pažadais, kad pasiau
kojančiai kovojančiam kraštui į pagalbą ateis anglai ir amerikiečiai. Jie neatėjo nei 
1863iaisiais, nei 1946aisiais.

Rusų valdžios represijos po 1863 m. sukilimo
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1. Generalgubernatoriaus 
Michailo Muravjovo 
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Rusų valdžia elgėsi taip, it būtų siekusi parodyti, kad jei kraštas nebūtų suki
lęs, būtų reikėję maištą išprovokuoti. 1863 m. gegužės mėnesį į Vilnių atvyko Mi
chailas Muravjovas ir pakeitė generalgubernatorių Vladimirą nazimovą. naujam 
Lietuvos administratoriui buvo suteikti dideli įgaliojimai, o kompetencija išplės
ta: augustavo gubernijos lietuviškosios apskritys, tad ir užnemunė, buvo atiduo
tos jo jurisdikcijai. Paradoksalu, tačiau pirmą sykį po abiejų tautų Respublikos 
padalijimų istorinės Lietuvos žemės buvo suvienytos vienos administracijos. De
ja, tas suvienijimas buvo skirtas galutinai kraštą pavergti.

M. Muravjovas buvo labai ryžtingas: jo ranka pasirašyti mirties nuosprendžiai 
sukilėlių vadams prilipino koriko pravardę. Lietuvos valdytojas dar sukilimo 
liepsnoms neišblėsus ėmėsi drastiškų rusifikacijos priemonių. nedelsiant buvo 
pašalinti visi vietinės kilmės valdininkai, vietoj taikos tarpininkų katalikų buvo 
paskirti nauji atvykėliai iš centrinių Rusijos gubernijų – stačiatikiai. naujoji admi
nistracija pasirinko kelis taikinius ir politiką vykdė pagal seną užkariautojų prin
cipą – divide et impera.

svarbiausias taikinys, be jokios abejonės, buvo maištinga ir krašto laisvės idėjo
mis deganti lietuvių bajorija. antras – užsispyrusiai savo pozicijas ginanti katali kų 
bažnyčia ir jos hierarchai. Galiausiai pati Lietuvos liaudis, vargingieji sluoksniai, 
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įsivaizduojami kaip avių banda, kurios piemenis – bajorus ir kunigus išvarius 
būtų atverti keliai visiškam Lietuvos integravimui į Rusijos imperiją.

Bajorijos pažabojimo priemonės buvo tradicinės, tačiau M. Muravjovasko
rikas sugalvojo ir naujų. tradicinėmis vadintinos įkalinimas, tremtis ir dvarų se
kvestravimas. Jau ir 1830–1831 m. sukilėliai patyrė šias rusų akcijas. tada antiru
siškoje kovoje pasireiškusi Lietuvos diduomenė ir bajorija neteko tiek žemių, kad 
joms valdyti, disponuoti jomis administracijai reikėjo sukurti ištisą biurokratinį 
aparatą. Po 1863 m. tai vėl pasikartojo. iki liepos mėnesio Lietuvoje rusai konfis
kavo 1515 dvarų ir ūkių. taip pralaimėjimas po pralaimėjimo, sekvestravimas po 
sekvestravimo XiX a. Lietuvos istorijoje silpnino LDk politinio sluoksnio pali
kuonių – bajorijos – ekonominius pamatus.

tačiau rusai sugalvojo ir naujų šios politikos įgyvendinimo būdų. itin skau
džiai vietos žemvaldžius, kuriems pavyko išsaugoti savo nuosavybę ir kurie galbūt 
net nepritarė sukilimui, palietė bausmė visam kraštui: visi turėjo mokėti kontri
buciją už neištikimybę carui. Visi katalikai dvarininkai turėjo mokėti kontribuciją 
10 % nuo pelno, o rusų ar vokiečių kilmės latifundininkai – tik 1,5–2,5 %. čia ryš
kėjo aiškus valdžios tikslas: remti migrantus, kolonistus ir naujuo sius žemvaldžius, 
didinti jų ekonominį pranašumą varžytuvėse dėl krašto turto. 
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 ištremtų Lebeniškių kaimo 
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sodybose apgyvendintų rusų 
 kolonistų sąrašas. LVia
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Šia kryptimi buvo orientuotos kitos rusų administracijos bausmės lietuvių ba
jorams. iki pat 1905 m. katalikai nebegalėjo legaliai įsigyti žemės. Ją prarasti leng
vai buvo galima, o įsigyti – draudžiama. Šitaip rusų valdžia tikėjosi pajėgsianti 
išstumti iš Lietuvos senųjų LDk piliečių palikuonis, pakirsti politines išsivadavimo 
tra dicijas. Dėl tų pačių siekių buvo panaikintos bajorų savivaldos institucijos. kita 
vertus, Rusijos imperija vis dar buvo absoliutinė monarchija, jos socialinį pagrin
dą sudarė lojalus žemvaldžių sluoksnis. todėl vykdydami selektyvią antibajorišką 
politiką Lietuvoje, rusai turėjo atskirti katalikus nuo stačiatikių ar liuteronų dva
rininkų, kuriems buvo skirtas naujosios socialinės režimo atramos vaidmuo.

Rusų politika valstiečių atžvilgiu buvo dar prieštaringesnė. Viena vertus, jie 
tradiciškai buvo nuteikiami prieš dvarininkus, kurie buvo vaizduojami kaip visų 
krašto bėdų kaltininkai, maištininkai ir išnaudotojai. Carą buvo siekiama pavaiz
duoti kaip liaudies gynėją, tėvą, globėją, kurio didžiausias rūpestis sutramdyti sa
vanaudiškus dvarininkus. Per sukilimą M. Muravjovo nurodymu kaimuose buvo 
stengtasi net sušaukti savigynos būrius nuo sukilėlių. kartais ši politika duodavo 
vaisių. išleidus aplinkraštį, kad valstiečiai apdalijami žeme, kai kur atsirado kai
mų savigynos ženklų, bet paprastai tik sentikių kaimuose. 

Dažniausiai, o ypač Žemaitijoje, šios priemonės nedavė jokių vaisių. Ši poli
tinė nesėkmė rusams atvėrė akis ir parodė, kad ne tik bajorija, bet ir valstiečiai 
imasi ginklo dėl Lietuvos laisvės. Caro valdžia galutinai įsitikino, kad Lietuvos 
suki limas nebuvo kaip nors atvežtas iš Lenkijos, kad ne tik bajorai buvo pasiprie ši
nimo šaltinis, kad bręsta nauja bendra maištininkų karta. todėl viena ranka duo
 da ma, rusų administracija kita ranka skaudžiai trenkė ir valstiečiams. Vien ne
pranešę apie sukilėlių pasirodymą kaime jie turėdavo mokėti nuo 3 iki 10 rublių 7
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baudą nuo vieno kiemo. Valstiečiams buvo pritaikyta ir žemės konfiskacija. 
su nepaklusniaisiais elgtasi dar blogiau nei su bajorais. iki 1863 m. liepos buvo 
konfiskuoti 279 valstiečių ūkiai.

sumenkinusi lietuvių bajorijos įtaką, Rusijos valdžia matė dar vieną savo įsi
ga lėjimo kliūtį – katalikų bažnyčią. Vyskupo M. Valančiaus pastangomis Baž
nyčios vaidmuo ir autoritetas Lietuvos valstiečiams buvo milžiniškas. todėl ad
mi nis tra cija nedvejodama griebėsi represijų ir prieš kunigus, ir prieš vyskupus. 
konkordatas su Vatikanu buvo nutrauktas, dauguma vyskupų pašalinti ir ištrem
ti. savo soste liko tik M. Valančius, tačiau ir jo likimas kybojo ant plauko.

iš Varnių vyskupo sostas, kurija ir dvasinė seminarija buvo perkelti į kauną. 
Valdžia siekė labiau kontroliuoti, sekė kiekvieną M. Valančiaus žingsnį, kiekvie
na dingstimi varžė jo judėjimą. tačiau ir kauno nelaisvėje vyskupas M. Valančius 
sugebėjo būti veiklus, daryti įtaką net ir toms užnemunės ir Vilniaus vyskupijos 
parapijoms, kurios buvo likusios be savo vyskupų.

Bažnyčia buvo silpninama įvairiomis priemonėmis. negailestingai buvo el
giamasi su likusiais dar neuždarytais vienuolynais, neleidžiama statyti naujų kata
likų bažnyčių, trukdoma remontuoti senąsias. uždaryti bažnyčias ir trukdyti ka
talikų religinę praktiką – labai populiari rusų politinė priemonė. tokių veiksmų 
apogėjus buvo pasiektas XiX a. pabaigoje. 1893 m. pasaulyje nuskambėjo kražių 
įvykiai, kai rusų administracija neleido kražiškiams pasikeisti medinės parapinės 
bažnyčios į miestelyje stovinčią, prieš metus uždarytą benediktinių vienuolyno 
mūrinę bažnyčią. kazokams puolant joje užsibarikadavusius, savo tikėjimo teises 
ginančius žmones, 9 kražiškiai buvo nukauti, o 50 žmonių sužeista. kražiai ilgai
niui tapo priešinimosi rusinimui simboliu. 
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nuslopinusi sukilimą caro administracija pradėjo nežabotą rusifikacijos po
litiką Lietuvoje. Didžiausią smūgį lietuvių kultūros atgimimo pradžiai sudavė 
spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas. Rusai bandė gundyti lietuvius graž-
danka (kirilica), rėmė raštiją naujais rašmenimis, tačiau ši priemonė buvo neveiks
minga. nei liaudis, nei didelė dalis lietuvių šviesuomenės nepriėmė naujo rašto, 
nes jis reiškė beveik tą patį, kaip pakeisti katalikybę į stačiatikių tikėjimą.

kitu rusinimo politikos lazdos galu caro administracija trenkė per lietuviško 
švietimo užuomazgas. Buvo atimta ir ta anksčiau s. Daukanto ir M. Valančiaus 
bendražygių iškovota teisė turėti lietuviškas parapines mokyklėles. Po 1863 m. 
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 XX a. pradžios lietuvių tautos 
pasipriešinimo svetimųjų 

 valdžiai mastą



419

sukilimo valdžia ėmė griežtai persekioti tokias mokyklas, buvo leidžiamas vienas 
kelias į mokslą – valdiškos rusiškos mokyklos. atsitiko negirdėtas dalykas – pra
sidėjo nelegalus lietuvių švietimas, kaimuose ėmė kurtis daraktorių vargo mokyk-
los. Jos padėjo atsispirti rusifikacijos puolimui, bet vis dėlto buvo nepakankamos 
pasiekti aukštesnį švietimo lygį.

Lietuvių spaudos draudimas pradėjo bene juodžiausią Lietuvos istorijos lai
kotarpį, jis truko 40 metų iki 1904 m. pabaigos ir pareikalavo daug fizinių ir in
telektualinių aukų. Lietuvos istorijon įžengė naujas herojų būrys – tai krašto kul
tūrai pasiaukoję knygnešiai. Pirmosios organizacinės nelegalios knygų leidybos 
ir platinimo paskatos buvo susijusios su katalikų bažnyčia ir pirmiausia su vys
kupu M. Valančiumi. 1867aisiais – tik keleriems metams praslinkus po draudi
mo įvedimo M. Valančius per tilžės katalikų kunigą Joną Zabermaną suorgani
zavo Rytų Prūsijoje lietuviškų religinio turinio knygų leidybą. knygoms gabenti 
per Rusijos imperijos sieną ir jas platinti Lietuvoje reikėjo specialaus konspiraci
nio tinklo. 

Vėlesniais metais M.Valančiaus praskintais keliais ėjo ir gana platus pasaulie
tinio turinio knygų srautas. Juk ir „aušra“, pradėjusi gaivinti intelektualinę lietu
vių kultūrą, 1883–1886 m. buvo leidžiama Rytprūsiuose. istorikai, pirmiausia Vy
tautas Merkys, paskyręs keletą didelių veikalų M. Valančiaus ir knygnešių veiklai, 
nustatė, kad per visą draudimo laikotarpį iki 1904 m. buvo išleista ir nelegaliai 
Lietuvoje išplatinta 1830 pavadinimų lietuviškų knygų. O tuo pačiu metu už caro 
valdžios pinigus graždanka gebėta išleisti tik 66 knygas.

XX a. pradžioje Rusijos imperijos vyriausybė ėmė suprasti, kad draudimais 
nieko nelaimės. knygos plito po kraštą, vis rasdavosi patriotų ir švietėjų, kurie dėl 
spausdinto žodžio nebijojo rizikuoti laisve ar net gyvybe. Pagaliau tokiu būdu lei
džiamos knygos buvo bekompromisinės, necenzūruojamos, tad atviriau reiškė 
pasipriešinimą rusinimo politikai ir apskritai caro valdžiai. kylančios revoliucijos 
krizės akivaizdoje draudimas buvo panaikintas. Lietuva išgyveno juodžiausią savo 
istorijos laikotarpį, tačiau priėmė šį iššūkį ir atsilaikė prieš milžinišką imperijos 
mašiną. taip grūdinosi tautinis atsparumas, kurio prireikė sovietinių represijų 
metais. kita vertus, už visa tai buvo sumokėta didelė kaina. nors rusinimas neį
siskverbė giliai į Lietuvos kultūrą ir lietuvių sąmonę, tačiau sustabdė kultūros, 
ypač profesionaliosios, raidą, didino atsilikimą ne tik nuo Vakarų, bet ir nuo kai
mynų latvių ir estų. Pogrindyje negalėjo atsirasti nei akademijos, nei teatrai ir 
muziejai. tai Lietuvos kultūroje išsiskleidė tik po 1905ųjų.
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katalikų bažnyčia yra universali, o istoriškai klostėsi permainingas to universa
lizmo ir tautiškumo santykis. Vienaip buvo ten, kur ankstyvaisiais naujaisiais 
laikais atsirado galingos tautinės valstybės, kitaip šalyse, kurios buvo pavergtos, 
veikiamos svetimų jėgų. specifinis krikščioniško universalizmo ir tautiškumo 
santykis susiklostė Lietuvoje – paskutiniame pagoniškame europos krašte. čia 
kartu su kultūrine polonizacija skverbėsi mintis apie katalikybę kaip lenkų tikėji-
mą (polska wiara). todėl lietuvių atgimimo ir lietuvybės keliai į Bažnyčią XiX a. 
buvo labai painūs.

Viena vertus, Bažnyčios hierarchai nuo stanislovo sestšencevičiaus iki vysku
po antano Baranausko atstovavo tradicinėms visuomenės orientacijoms. Dėl rusų 
agresijos ir vykdomos asimiliacinės politikos lietuvių ir lenkų solidarumas darėsi 
būtina išgyvenimo ir priešinimosi sąlyga. Lenkų kalba dominavo Lietuvos bažny
čiose, klebonijose ir seminarijose. Rusų valdžią šis Lietuvos katalikybės bruožas 
labiausiai erzino ir būti kataliku jai pirmiausia reiškė būti lenku. 

kita vertus, lietuvių valstiečių protai ir širdys buvo tiek rusų valdžios, tiek 
krašto bajorijos, tiek ir ganytojiškos katalikų dvasininkijos veiklos taikinys. kokia 
kalba pasaulietinių viešpačių įsakymai ir Dievo žodis geriausiai galėjo būti išgirs
tas ir suprastas? XiX a. pradžioje tai tapo svarbiu klausimu. Į jį geriausiai atsakė 
anuometinis Žemaičių vyskupas kunigaikštis Juozapas arnulfas Giedraitis. Jis į 
lietuvių kalbą išvertė ir išleido Bibliją, rūpinosi valstiečių vaikų švietimu, skatino 
parapines mokyklas, kur vaikai mokėsi lietuviško rašto.

M. Valančius ir jo bendraminčiai suprato, kad pastoracinis darbas tarp lietu
vių valstiečių be lietuvių kalbos neturi ateities. tik pradėjęs rektoriauti Varnių 
dvasinėje seminarijoje jis ėmė skatinti lietuviškosios būsimų kunigų homiletikos 
gebėjimus. tapęs vyskupu M. Valančius siekė pakelti kunigų kultūrinį lygį, kartu 
skatino tuos, kurie gebėjo susikalbėti ir pamokslauti lietuviškai. čia slypėjo kon
servatyviosios visuomenės dalies ir klero įtarumas dėl naujo ir aktyvaus vyskupo 
motyvų. Valstietiškos kilmės hierarchas ir dar lietuvių kalba išleidęs tiems laikams 
aukšto akademinio lygio „Žemaičių vyskupijos istoriją“ atrodė neįprastas, provo
kuojantis ir pavojingas.

M. Valančiaus epocha ir lietuvių kalbos kelias į katalikų bažnyčios gyvenimą 
nebuvo vienareikšmis, greičiau kompromisinis. ypač tai buvo pastebima iki
reforminiu laikotarpiu, kurio metu vyskupas turėjo būti itin atsargus bendrauda
mas su krašto aukštuomene. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą du žymūs Lietuvos 

Lietuvių tautinis atgimimas ir katalikų bažnyčia
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istorijos tyrinėtojai Juozapas stakauskas ir Vaclovas Biržiška labai rimtai ginčijo
si dėl M. Valančiaus lietuvinimo darbo, dėl polonizacinių ir lituanizacinių Baž
nyčios raidos bruožų iki 1863 m. sukilimo.

tyrinėtojai daug iečių sulaužė bandydami įrodyti vyskupo M.Valančiaus 
vienokio ar kitokio sprendimo motyvus ir siekius. tačiau mažiau diskusijų ir abe
jonių kilo dėl to, kiek sutapo lietuvių kalbos kelias į bažnyčią su lietuvių tautinio 
atgimimo istoriniais žingsniais. iki 1883 m., kol sustiprėjo pasaulietinė lietuvių 
inteligentija, netekusi kraujo sukilimo mūšių laukuose ir katorgose, katalikų baž
nyčia, jos branduolys, susitelkęs apie Žemaičių vyskupą (nors ir „įkalintą“ kaune) 
buvo svarbiausia tautinio atgimimo atspara.

Pamažu katalikų teisių gynimas ėmė reikšti ne vien lenkų reikalą, nors caro 
administracija visaip bandė piršti šią nuostatą. Rusai siekė įrodyti, kad lietuvybė 
gali išlikti tik atsieta nuo polonizuotos Bažnyčios. tačiau jaunoji klierikų ir dva
sininkų karta, subrandinta M. Valančiaus aplinkos, o vėliau išsilavinusi Peterbur
go katalikų dvasinėje akademijoje, vis atviriau rodė litvomanijos ženklus. Lietuvių 
atgimimo ir Lietuvos katalikų atgijimo dėl tautinio reikalo judesiai buvo derina
mi. Būtent derinami, o ne susiliejantys į viena.

Pirmasis lietuviškas periodinis leidinys „aušra“ propagavo tautinį sąmonin
gumą, pasisakė prieš polonizaciją ir rusifikaciją, o lietuvių kalbai reikalavo bent 
jau tokių teisių, kokias turėjo kitos Rusijos imperijos pakraščių tautos. Pradžioje 
kokios nors liberalinės idėjos nekėlė katalikiškosios šviesuomenės įtarumo. Prie
šingai, kaip rodo praeities faktai, leidinio sumanytojai „aušros“ redaktoriumi įsi
vaizdavo ne ką kitą, bet didžiausią ano meto lituanistikos autoritetą tuometinį 
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kauno seminarijos profesorių a. Baranauską. Lietuviškų pažiūrų kunigai rėmė 
leidinio leidybą tiek savo veikla, tiek finansiškai. tačiau „aušros“ redaktorių idė
jos ir leidinio kryptis ilgainiui ėmė skirtis nuo katalikiškojo sparno nuomonės. 
1886 m., išėjus 40čiai numerių, „aušros“ leidyba buvo nutraukta dėl redakcinių 
nesutarimų ir finansinių priežasčių.

taip nuo XiX a. 9ojo dešimtmečio pabaigos lietuvių atgimimo procese išsi
skyrė liberalinis ir katalikiškasis sparnas. Pirmieji ėmė leisti „Varpą“, o antrieji – 
„Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“. Dar vėliau litvomaniškai katalikybės krypčiai 
ėmė atstovauti „tėvynės sargas“, kurio vedlys ir nenuilstantis darbininkas buvo 
kunigas Juozas tumasVaižgantas. kovingasis kunigas ir išradingas rašytojas ga
li būti pavyzdys paties spalvingiausio žmogaus, patyrusio konservatyviosios po
lonizuotos katalikų bažnyčios hierarchijos persekiojimus. tuo pat metu jis buvo 
geriausias pavyzdys šviesuolio, gebėjusio derinti krikščioniškąjį universalizmą su 
jauno lietuviško nacionalizmo idėjomis.

Didžiausias į lietuvių atgimimo sąjūdį įsiliejusios katalikybės nuopelnas ge
riausiai matyti iš „tėvynės sargo“ publikacijų. čia visu garsu buvo kalbama apie 
rusų valdžios savivaliavimą, sisteminį rusinimą, katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų 
teisių varžymą. svarbiausia buvo kovinga antirusiška propaganda, agitacija dėtis 
prie lietuviško reikalo, stengimasis įtraukti plačiuosius tikinčiųjų sluoksnius į 
sąmoningą kovą su rusinimu ir carizmu.

kunigai buvo tarp didžiausių tautos budintojų ir XiX a. pabaigoje. Pirmiausia 
tai atsiskleidė per Maironio poetinį ir akademinį talentą. Jo vaizdžiai ir uždegan
čiai parašyta istorija pasakojimas apie Lietuvos praeigą ilgainiui visuomenėje tapo 
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populiariausiu Lietuvos istorijos pradžiamoksliu. tačiau labiau už viską lietuvius 
jaudino ir budino romantiška Maironio lyra. Jo poezija virto tautinėmis patrioti
nėmis giesmėmis, iki šiandien nepraradusiomis savo tauraus paveikumo.

XiX a. pabaigoje katalikiškasis lietuvių judėjimo sparnas susiorganizavo į Lie
tuvos krikščionių demokratų partiją, kuri tapo viena iš svarbiausių lietuvių visuo
menės varomųjų jėgų. idėjiniai susikirtimai su liberaliomis jėgomis, o vėliau ir 
dar labiau į kairę nuėjusiais socialdemokratais rodė bundančios Lietuvos perspek
tyvas ir politinį pajėgumą. idėjinis ir politinis susiskirstymas ir konkurencija ko
vojant dėl masių palankumo XX a. pradžioje netrukdė rimtai bendradarbiauti, 
susitelkti dėl bendro reikalo ir prieš bendrus priešus.

Po 1905 m. revoliucijos įvedus konstitucinę monarchiją Rusijos imperijo je 
katalikų bažnyčios padėtis pagerėjo. Vis labiau lietuvybės kelius minanti Baž
nyčia ir toliau daug dėmesio skyrė švietimui, mokykloms, spaudai. knygoms ir 

21. Žemaičių kunigų semi
narijos auklėtinių laida. 

 1913 m. 

22. Žemaičių kunigų 
 seminarijos bažnyčia. 
 XX a. pradžia. VDaB

21



425

laikraščiams leisti susibūrė dvi didelės bendrovės: Šv. kazimiero kaune ir „Šal
tinio“ seinuose. Joms remti buvo surinktos nemažos tiems laikams lėšos, o pati 
organizacinė forma jau rodė liaudies virsmą modernia visuomene, gebančia per 
savanoriškas asociacijas siekti savo tikslų ir be valdžios paramos. 

Lietuviškomis mokyklomis rūpinosi švietimo draugijos: „saulės“ kauno gu
bernijoje, „Žiburio“ – suvalkijoje ir „Ryto“ – Vilniaus krašte. Lietuvos katalikų 
bažnyčia turėjo patenkinti įvairias lietuvių ir lenkų bendruomenių reikmes, atlai
kyti didžiulį abiejų pusių spaudimą ir suvaldyti peštynes dėl pamaldų kalbos, ta
čiau neabejotina, kad net pačiais sunkiausiais metais lietuvių dvasininkija suge
bėjo nepamesti kelio dėl takelio.
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Jau seniai istorikai ginčijasi, kas lėmė Rusijos imperijos valdžios ryžtą keisti vieną 
svarbiausių socialinės sanklodos ramsčių. Dešimtmečių dešimtmečiais marksis
tinės pakraipos autoriai laikė tai tiesiog dėsningu visuomenės raidos pokyčiu, kai 
visuomeniniai santykiai ir prievartinis darbas ima tapti nebenašus, valstybės eko
nominė galia senka, o priespauda ir masinio pažeminimo nuotaikos artina revo
liucinį sprogimą, pavojingą visai monarchijai. Revoliucijos šmėkla marksistinėje 
istorijos vaizduotėje užėmė svarbią vietą, todėl valstiečių, baudžiauninkų nepasi
tenkinimas neretai būdavo laikomas vienintele istorinio veiksmo pavara.

Revoliucijos ir socialinės katastrofos po jakobinų visuotinio giljotinos pritaiky
mo iš tiesų gąsdino senojo režimo atramą – aristokratiją. tačiau iš revoliucijos 
istorijos matyti, kad didieji perversmai retai prasidėdavo pačios skurdžiausios liau
dies iniciatyva. Ji dažniausiai tapdavo gyvomis barikadomis, o iniciatoriai ir veiks
mų planuotojai paprastai posėdžiaudavo tavernose ir salonuose. 1859–1861 m. 
Rusijoje susiklostė tokia padėtis, kurią istorikai be ginčų pavadino revoliucinės 
krizės (kai kada – revoliucinės situacijos) metais. ir ją sukūrė ne masiniai sukili
mai ar liaudies nepaklusnumo proveržiai. 

skaudus Rusijos pralaimėjimas krymo kare prieš jungtines turkijos, Prancū
zijos ir anglijos pajėgas, karinės viršenybės Juodosios jūros regione praradimas 
atidengė rusų karinio atsilikimo gelmę ir nuplėšė europos žandaro, galinčio eu
ropai diktuoti politines madas, garbę. nikolajaus i įpėdinis aleksandras ii pradė
jo savo viešpatavimą vedinas liberalių idėjų. Jis ir artimiausioji jo aplinka suprato: 
jei nepanaikinsi baudžiavos, nesudarysi sąlygų kapitalistiniam pramonės pervers
mui, milžiniška imperija yra nepajėgi varžytis pasaulio galybių žaidynėse. tad ca
ras iš esmės tapo didesniu revoliucijos kurstytoju negu daugelis revoliucionierių. 
Pasirengimas vykdyti reformą jaudino konservatyviuosius sluoksnius, drąsino de
mokratiškai mąstančiuosius, be jų energijos reformos idėja nebūtų buvusi pakel
ta į jai įgyvendinti tinkamą lygį.

Lietuvos bajorija ir turtingieji dvarininkai buvo tas caro valdžios liberaliųjų 
reformų šalininkas, kuris padėjo pasirengti įvesti naują tvarką. Vilniaus ir kauno 
bajorų susirinkimuose buvo svarstomos priemonės, kurios vėliau tapo reforma
torių dokumentų pagrindu. istorija žino ir kitą aplinkybę: būtent šiuose bajorijos 
susirinkimuose susiklostė organizacinis tinklas tų krašto jėgų, kurios 1863 m. su
kilime išgarsėjo baltųjų partijos vardu. Baltųjų lyderio Jokūbo Geištoro atsimini
mai ir šiandien yra spalvingas anų dienų ir idėjų svarstybų liudytojas.

agrarinės kultūros pokyčiai po baudžiavos panaikinimo
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1861 m. vasario 19 d. (naujuoju stiliumi – kovo 3 d. ) caras aleksandras ii pa
skelbė nuostatus dėl valstiečių, kurie buvo paleidžiami iš baudžiavinės priklauso
mybės. iki šiol šimtmečius dvarininkams priklausę valstiečiai buvo skelbiami as
meniškai laisvi, įgijo teisę išsipirkti žemę ir ja disponuoti, pasirinkti užsiėmimą ar 
verslą, kitaip tariant, jie tapo piliečiais, bendros civilinės teisės subjektu. kita ver
tus, baudžiavos panaikinimas nereiškė luominės Rusijos imperijos sandaros pa
naikinimo ir absoliutinės monarchijos teisinio apribojimo. tiesiog valstiečiai ta
po juridiškai apibrėžiamu luomu ir net įgijo luominės savivaldos teisę. 

socialine ir ekonomine prasme baudžiavos panaikinimas ir rusiška valstiečių 
reforma reiškė labai ribotą proveržį. ekonominiai permainų sunkumai ir finan
sinė našta buvo užkrauta ant valstiečių pečių, o pagrindinis šalies turtas – žemė 
iš esmės liko bajorijos – dvarininkų, latifundininkų rankose. Buvę baudžiaunin
kai išsipirkinėjo savo žemę iki pat 1904 m., ir už ją mokėjo didelę kainą. Visus 
reformos vykdymo svertus ir konfliktinių situacijų valdymą caro administracija 
perdavė iš vietos dvarininkų parinktiems taikos tarpininkams. Caro valdžia, ten
kindama dvarininkijos interesus, mokėjo jiems kompensacijas ir iš tokios išsipirki
mo procedūros galėjo net uždirbti. socialinė įtampa kaime augo, valstiečių ginčai 
su dvaru dėl servitutų, ganyklų ir miškų truko visą pusamžį ir leido rusų admi
nistracijai manipuliuoti lietuvių nuotaikomis, atskiras visuomenės grupes pjudy
ti vieną su kita ir lengviau valdyti maištingame krašte.

tiesiogiai 1861 m. reforma palietė tik privačių dvarininkų valstiečius, o vals
tybinėse žemėse gyvenantys baudžiauninkai beveik nepajuto jokių pokyčių. Jie po 
senovei mokėjo činšą valstybės iždui ir priklausė kitokiems negu laisvėn paleisti 
baudžiauninkai valsčiams. Beje, svarbus 1861 m. reformų priešininkų argu
mentas buvo tas, kad neva atėmus iš dvarininkų teisę valdyti paprastą liaudį, 

25

26

25. alfredas Römeris. 
 Pasiturinčio valstiečio 

sodyba Švenčionių apskri
tyje. iš: Wysla…, 1889, t. 3  

26. Rimašių kaimo kluonai



429

27

28

27. Lauko darbai Vaitkuškio 
dvare. XX a. pradžia. 

 stanislovo kosakovskio  
nuotr. čDM

28. Valstiečių turgus ukmergėje. 
XX a. pradžia. stanislovo 
kosakovskio nuotr. čDM



430

spręsti baudžiauninkų civilinius ginčus šalis paskęs chaose, nes žmonės nebus 
įgudę gyventi savarankiškai. iš tiesų tokiems argumentams būta pagrindo. ne vie
name kaime ėmus rinkti valsčiaus valdžią buvo siūloma seniūnu rinkti buvusi 
poną – kaip be jo.

tik 1867 m. gegužės 28 d. aleksandras ii paskelbė įstatymą, leidžiantį ir vals
tybiniams valstiečiams išsipirkti savo skirtinę žemę. išsipirkimo sąlygos buvo kiek 
lengvesnės negu buvusių privačių dvarų baudžiauninkų. teisiškai įvairios valstie
čių kategorijos buvo suvienodintos, o jų savivaldos institucijos – valsčiai sujung
ti. Panašiai, nors ir skirtingais teisės aktais, buvo išspręstas užnemunės lietuvių 
valstiečių klausimas. čia 1864 m. įstatymas vienu metu apėmė visas valstiečių – ir 
privačių dvarų, ir valstybinių – kategorijas, o jų turėta žemė iškart atiteko jų nuo
savybėn, formaliai – be išperkamųjų mokesčių. tačiau valdžia nebūtų valdžia, nes 
vietoj prastai skambančios išpirkos buvo įvesti žemės mokesčiai, prilygę dviem 
trečiosioms anksčiau mokėto činšo. tad ir pagerėjimas matuotinas tik trečdaliu. 
kita vertus, net ir toks nedidelis užnemunės socialinės ir ekonominės raidos skir
tumas sukūrė papildomas sąlygas suvalkiečiams tapti ūkinio ir kultūrinio gyve
nimo lyderiais. iki 1863 m. sukilimo Žemaitija buvo svarbiausioji socialinė ir eko
nominė bundančios šiuolaikinės lietuvybės atspara. XiX a. antroji pusė atvertė 
kitą lietuvių atgimimo puslapį, jame ryškiausius ženklus paliko būtent iš užne
munės valstiečių kilusi šviesuomenės karta.

tačiau svarbiausia buvo tai, kad XiX a. pabaigoje keletas tūkstančių didžiųjų 
Lietuvos žemvaldžių valdė kone du trečdalius visos dirbamos žemės. Valstiečiai 
smulkėjančiuose ūkiuose negalėjo išsimaitinti, turėjo ieškoti darbo pramoniniuo
se miestuose. O tokių Lietuvoje nebuvo. Lietuva darėsi atsilikusi agrarinė sala tam 
tikrą pramoninį proveržį išgyvenančių kaimynų apsuptyje. net Rusijos valdžioje 
atsidūrusioje Lenkijoje įvyko pramonės perversmas, Pabaltijo gubernijos, ypač 
Ryga, darėsi Baltijos jūros megapoliu, o Vilnius, kaunas ar Šiauliai vangiai žengė 
pramonės raidos keliu.
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tokia po reformos susiklosčiusi padėtis gynė iš Lietuvos šimtus tūkstančių 
valstiečių. Jie ieškojo darbų kaimynystėje – Mintaujoje, Liepojoje, Rygoje. Jie ke
liavo toliau – į Peterburgą, Petrozavodską, Maskvą, sklido po plačius Rusijos im
perijos plotus. nuo XiX a. 8ojo dešimtmečio ekonominiai migrantai iš Lietuvos 
ėmė masiškai vykti iš Rusijos imperijos ir per vokiečių, švedų uostus keltis už jū
rų į naujas gamyklas, kasyklas ir skerdyklas. XX a. pradžioje Rygos, Varšuvos ar 
čikagos miestuose jau gyveno daugiau lietuvių darbininkų nei Vilniuje ar kaune. 
Visa tai turėjo fatališkus padarinius lietuvių tautos raidai.

Valstiečių virsmas teisiškai įformintu luomu buvo prieštaringas dalykas. Ru
sijos imperijoje tai vyko tuo metu, kai Vakarų europoje senasis režimas, grįstas 
skirtingomis teisinėmis sąlygomis gyvenusiais luomais, jau buvo nuėjęs į istoriją. 
Valstiečių ir bajorų luomai poreforminėje Rusijoje liko gyventi pagal skirtingus 
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įstatymus. Valstiečių tapsmas luomu nereiškė jų luominių ir pilietinių teisių 
ly gy bės su bajorais, kurie po senovei galėjo naudotis privilegijomis. Valstiečiams g a
lio  jo ir kitokios bausmės už padarytus nusikaltimus. net iki 1903 m. jie buvo bau
džia mi žeminančiomis kūno bausmėmis. europoje tai neabejotinai buvo atgyvena.

Lietuvos kaimo gyvenimas keitėsi labai lėtai. ūkio naujovės greičiau sklido 
didesniuose dvaruose, nes čia kapitalo ir intelekto resursai buvo didesni. aleksan
dro ii liberalios reformos žingsniai buvo nesinchroniški. Štai paleidus valstiečius 
į laisvę, nebuvo panaikinta rekrūtų prievolė, ją vilko mokesčius mokantys luomai. 
Bajorijai tai negaliojo. tik 1874 m. buvo įvesta visuotinė karo prievolė, tačiau ir 
ji buvo įgyvendinama neišvengiant luominės nelygybės recidyvų. Beje, Rusijos 
karinė reforma ir visuotinės tarnybos prievolė buvo pradėta įgyvendinti per rusų 
ir turkų karinį konfliktą. tai kėlė pagrįstą nerimą lietuvių valstiečiams, todėl prie 
ekonominių emigracijos priežasčių prisidėjo dar ir politinės. Vengimas karo tar
nybos suteikė papildomų motyvų emigruoti į pramoninius Vakarus.

agrarinės ir luominės sąmonės recidyvai neišvengiamai trukdė lietuvių visuo
menės integracijai. O įveikti luominius barjerus, įtvirtinti vienos tautos idėją bu
vo būtina modernėjimo ir atgimimo sąlyga. stiprėjant lietuvių atgimimo kultūrai, 
kilo svarbiausias uždavinys: liaudį paversti tauta, o valstiečius – lietuviais. Šiame 
nelengvame procese ypatingą vaidmenį buvo lemta suvaidinti apšvietai ir spau
dai. to priežastis – trečiojo luomo – miestiečių negalia pažymėtas socialinis gyve
nimas. Pernelyg lėtas ūkio vystymasis, vėluojantis pramonės perversmas stabdė 
miesto darbininkijos ir profesionalų sluoksnio formavimąsi. Lietuvoje neatsitiko 
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taip, kaip Latvijoje. čia valstiečių išlaisvinimas sutapo su audringa pramonės plė
tra, todėl miestuose susitelkė nemaža išeivių iš kaimų. taip iki XX a. pradžios Ry
ga tapo latviškai šnekančios darbininkijos ir profesionalios inteligentijos miestu. 
tokia padėtis susiklostė ir taline. čia estų tautinis judėjimas galėjo pasijusti it 
savo tvirtovėje. Deja, lietuvių atgimimo padėtis buvo gerokai prastesnė. Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose tik turgaus ar jomarko dienomis garsiau suskambėdavo 
lietuvių kalba. Valstiečiai gyveno itin konservatyvų, naujovėms atsparų gyvenimą. 
Lietuva buvo tikra agrarinės kultūros ir archajiškų papročių buveinė, įdomi ro
mantiškiems tyrinėtojams, pasakų ir dainų rinkėjams, tačiau ne itin pajėgi daly
vauti pasaulio tautų pažangos lenktynėse. čia, Lietuvoje, iš liaudies – valstiečių ir 
smulkiosios deklasuotos bajorijos kilusiems inteligentams buvo lemta imtis bun
dančios tautos vedlių misijos. tą padarė „aušros“ ir „Varpo“, „Žemaičių“ ir „Lie
tuvos apžvalgos“ autorių ir skaitytojų karta.
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apie liaudies meną Lietuvoje imta kalbėti XiX a. ne todėl, kad jis radosi tuomet – 
visais laikais ir visur grožio, linijos, formos ir spalvos vertė yra neatskiriama dalis 
to, kaip visuomenė susitvarko savo kasdieninį praktinį gyvenimą. Bet todėl, kad 
XiX a. jį įprasmino, suteikė pateisinimą jo būčiai. netikėta, tačiau tai įvyko Lie
tuvos valstybei praradus politinį savarankiškumą ir visuomenei ieškant būdų savo 
nenugalėtai dvasiai išreikšti. XViii a. pabaiga ir visas XiX a. Lietuvai yra skaus
minga, bet kartu ambicinga ir romantiška epocha. Ją pažymėjo tėvynės meilė, 
mokslo ir technikos poreikis, demokratinės minties imperatyvai, socialinių ir po
litinių sąjūdžių aktyvumas. tai epocha atradusi valstietį – jo kalbos turtingumą, 
aprangos įvairovę, šeimos apeigų savitumą, pasilinksminimus, pagoniškuosius ti
kėjimus, dainas ir muzikos instrumentus, rankdarbius, žemdirbystės reikšmę ir 
kasdieninio gyvenimo poeziją. Šis atradimas įvyko apšvietos idėjų fone, paska
tintas Herderio tautinio kultūrinio principo ir fiziokratų socialinių ekonominių 
minčių. Prie jo prisidėjo istorijos mokslo susiformavimas ir meno mokyklos įstei
gimas Vilniaus universitete. Bet bene esmingiausiai – mokslininkų ir praeities 
mylėtojų darbai, jie tautos istoriją matė civilizaciniu požiūriu, įvairios mokslo 
draugijos kaupė ir puoselėjo žinias apie tautos praeitį. taip senųjų laikų pasako
jimai ir tų laikų daiktai tapo istorijos liudijimais ir paminklais. O žemės ūkio pa
dargai, valstiečių rankdarbiai rado garbingą vietą kolekcijose, parodose ir juos 
aprašančiuose veikaluose. 

anot etnologų, kiekviena visuomenė per meną pažįsta savo praeitį ir įsivaiz
duoja ateitį, savitai parodo santykį su savimi ir kitais. Lietuvoje būtent liaudies 
menui teko užduotis atskleisti tautos, o vėliau ir modernios valstybės kultūrinį 
individualumą. Jono Basanavičiaus žodžiais tariant, jis buvo pasirinktas kaip „tur
tinga medega sutvėrimui lietuvių tautiškojo stiliaus“. tačiau prie to artėta iš lėto, 
sąmoningai tarsi istorijos įvykius išgyvenant kiekvieną šio judėjimo poslinkį. Pir
miausia buvo išgirsta daina. ir čia pat lietuviškai užrašyta ir publikuota su nato
mis. ta svetimšaliui atrodanti graudi ir liūdna daina, lietuvių dainuojama per 
šventes ar nelaimės akimirkomis, dirbant kasdienius darbus ar patiriant bendra
vimo džiaugsmą. Vėliau šalia dainos ir kalbos grožio atsirado pieštas ir tapytas 
kaimo kraštovaizdis. XiX a. gausu Lietuvos dailininkų darbų, kur dominuoja ro
mantiški kaimo vaizdai su sodybomis, vyrais, moterimis ir vaikais, besišnekučiuo
jančiais gatvėse ar prie trobų, dirbančiais laukuose ar stoviniuojančiais prie baž
nyčių. Buitinių scenų, peizažo, žmonių paprastumo estetika juose prilygsta tuo 

Lietuvių liaudies menas: valstietiškosios kasdienybės 
poetika ir įprasminimas
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metu taip pamėgtų antikinių ir istorinių siužetų meninei įtaigai ir atskleidžia Lie
tuvoje tvyrojusias jausenas. elvyras andriolis 1892 m. laiške draugui pasakoja: 
„Dingstis keliauti buvo tokia – aš mėgau užrašinėti, daryti eskizus. taigi nuo se
nos pilies iki dvarelio, nuo dvaro iki pirkios, nuo miestelio iki vienuolyno. tipai, 
apsirengimas, žemdirbių padargai, namų indai, žirgai, pakinktai, trobų vidus, iš
kasenos, pilkapiai, dvarai, pilys ir bažnyčios, ir atmintinos vietovės, nepaprastai 
gražūs vaizdai ir t. t.“ Laiške matyti, kaip dailininko turimi siužetai tarsi daiktų 
idėjos yra paskata pieštiems atvaizdams atsirasti. Bet kartu matyti, kad tai yra ir 
būdas priartėti prie konkretaus daikto ir jį sąmoningai suvokti. iš tiesų XiX a. pa
baigoje, praslinkus sukilimų ir negandų audroms, vėl ėmus žvelgti į ateitį, imta 
kalbėti apie lietuviškų medinių kryžių meniškumą. Jie tapo pirmaisiais kryždir
bystės tradiciją pradėjusiais, saugomais ir išskirtiniais laikomais lietuvių liaudies 
meno pavyzdžiais. tai tie valstiečių memorialiniai paminklai, kurie buvo statomi 
bažnyčių šventoriuose, sodybose, kapinėse ir senkapiuose, pakelėse ir kryžkelėse, 
prie vandens ir tiltų, palaukėse ir pamiškėse šeimyninio ir bendruomeninio gy
venimo progomis. Įsikomponavę pavieniui ir grupėmis atvirai laukuose, tarp me
džių ar apsupti gėlių jie tapo neatskiriama XiX a. kraštovaizdžio dalis, suteikian
ti jam paslapties ir įsivaizduojamo pagonybės dvelksmo. 

Įprasta liaudies meno dirbinius grupuoti: pradėti medine architektūra, kry
žiais ir koplytėlėmis, medine skulptūra, geležies dirbiniais, raižiniais, tapyba ir 
baigti namų apyvokos reikmenimis – baldais, medžio drožiniais, moterų darbo 
įrankiais, keramika, tekstile, margučiais. tai valstiečių aplinkos ir jų rankų darbo 
daiktai, kurių grožis yra jų vertė ir gyvybingumas. Formaliai juos galima būtų api
būdinti atsižvelgiant į medžiagą, techniką, meno šakas, meninius bruožus ar tų 
daiktų paskirtį. Bet gyvenimiškai ir kiekybiškai žvelgiant iškyla dvi įspūdingos 
grupės – medžio dirbiniai ir tekstilė. Jos atitinka du atskirai gaminančius, bet tar
pusavyje bendraujančius vyrų ir moterų pasaulius, pažymėtus medinės drožybos 
meistriškumu ir audimo technikos subtilumu. 

Girių ir miškų Lietuvoje medis yra pagrindinė techninė ir kūrybinė medžiaga, 
suteikianti lietuvių kultūrai savitą medžio kultūros stilių. kaimo bažnyčia, gyve
namasis namas su ūkiniais statiniais, įrankiais, baldais, indais, koplytėlė su šeimos 
patronų skulptūrėlėmis buvo mediniai. Dažnas gabus valstietis mokėjo nusižiū
rėjęs daug ką pasigaminti pats – tai jo gyvenimo taisyklė. Vis dėlto dailus statinys, 
kraitinis baldas, puošnus įrankis, subtiliai skaptuota statulėlė yra savamokslių 
meistrų – dailidžių, stalių, dievdirbių darbo. Jie perėmė įgūdžius iš tėvų ir senelių 
ar pradėjo drožinėti piemenaudami. Medžio drožyba XiX a. – išimtinai vyrų kūry
bos sritis. tuo tarpu moterų rankų menas – audiniai. Jų raštų ir spalvų darnoje 
grožis, anot Pauliaus Galaunės, liejasi lyg dainoje. ūkyje užauginti linai ir sukarš
ta vilna, pirktinė medvilnė, raudonieji žičkai ir skaistgijai siūlai yra jų medžiagos. 
O įvairi ir sudėtinga audimo technika, siekianti archeologinį bronzos amžių ir 
XViii a. pramoninio perversmo laikus, yra kūrybingai įvaldyta daugelio kaimo 
moterų. tad staltiesių ir rankšluosčių servetos, lovatiesių dimai, juostos, kaišytinės 
prijuostės, gūnios ar kilimėliai mirga pasikartojančiais ir originaliais geometrinių 
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raštų ritmais ir spalvomis, puošia santūrią medinės gryčios erdvę, valstiečio apran
gos dalis ar žirgais pakinkytą brikelį. 

Lietuvių liaudies menas yra valstiečių daildirbystė arba meistrystė. P. Galau
nės žodžiais tariant, palyginti jaunuose jo pavyzdžiuose išliko gilios meninės 
tradicijos, įvyko skonio lokalizacija, kažin koks atkaklus prisirišimas prie senovės 
įpročių, dvasinio pasaulio konservatyvumas, glaudžiai susijęs su religija ir senai
siais papročiais. Žemdirbio aplinkoje daiktų ir dirbinių estetinė vertė – tas subti
lus santykis tarp technikos ir grožio jausmo – turi savo prasmę, tikslą ir net turti
nę išraišką. tai tarsi simbolinė kalba, ištraukianti daiktus iš kasdienybės pilkumos, 
viešai demonstruojanti jų išskirtinumą, sakralizuojanti objektus ir erdves. Puoš
numas čia tampa papildoma daikto savybe. to įrodymas kryžiaus ornamentų 
gausa uždengta jo lotyniškoji forma; spalvingai augaliniais motyvais tapyta krai
tinės skrynios plokštuma; turtinga prieverpstės bei verpstės raštų kompozicija; 
rankoje laikoma vilnietiška verba, nušviečianti Verbų sekmadienio bažnyčią; siu
vinių, paveikslų, raižytų altorėlių gausi bažnytinė procesija. Visais atvejais puoš
nūs daiktai ir yra situacijos akcentas ir socialinis bei estetinis įprasminimas. kaip 
tvirtina Juozapas Perkovskis, grožis lietuvių liaudies mene greičiau garbina nei 
dabina. taip atsitinka, kai puošmenos užvaldo daikto pradinę formą ir paneigia 
funkciją. estetinės intencijos ypač būdingos religinės paskirties dirbiniams, kurie 
Lietuvoje yra meniškiausi ir jų gausiausia. J. Perkovskio teigimu, liaudies menas, 
dvelkiantis gaivališku primityvumu, liūdesiu, o labiausiai – misticizmu, skirtas 
daugiau Dievui nei žmonėms, o jo dievobaimingumas giminingas tam, kuris įkvė
pė gyvastį viduramžių menui. 
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Bendruomenė nepertraukiamai būdama savo daiktiškoje aplinkoje ir ją nuo
lat atgamindama, atnaujindama paveldėjo nusistovėjusias formas ir proporcijas, 
idėjas apie grožį. Jos skonį, stilių, menines pažiūras atskleidžia ta tvarka, kuria 
sudėliojami daiktai, detalės, išskaidomos erdvės. Miškingo Lietuvos kraštovaiz
džio švelni įvairovė yra puikus gamtos pagrindas skirtingam sodybų ir kaimų su
planavimui atsirasti, tuo pat metu išlaikant subtilų santykį su natūralia gamta ir 
įsileidžiant ją jau kitokiu – sukultūrintu pavidalu. Bet yra ir dar vienas to supla
navimo bruožas – funkcinis sodybos erdvių paskirstymas. Įprasta, kad gyvena
moji dalis čia visada atskirta nuo gamybinės, švarusis kiemas tarp namo ir klėties 
atidalijamas nuo ūkinio. Šioje švarioje erdvėje komponuojamas gėlių darželis, ku
kliai primenantis prancūziškojo stiliaus dvarų parterius ar vienuolynų žolynus, 
statomas kryžius ar koplytėlė, sodinami mėgstami medžiai, kvepiantys krūmai, 
kažkur tolėliau veisiamas sodas. santūriu puošnumu čia atsiskleidžia gyvenamo
jo namo ir klėties dekoras. Liaudies meno tyrėjų nuomone, neaukšti, rąstiniai 
šiaudiniais, pusvalminiais ar dvišlaičiais stogais dengti namai nepalieka daug vie
tos puošybai. ir čia matyti dar vienas lietuviškojo meniškumo principas – puošme
nomis pabrėžti formos racionalumą, akcentuoti konstrukcines ir funkcines dalis. 
tad namai patraukia akį pjaustiniais dekoruotais langais ir langeliais, kuriuos paį
vairina langinių stačiakampiai, durų lentelių ritmu ir jų metalinių užraktų detalė
mis, puoštais galiniais fasadais, stogų lėkiais su paukščiukais ar žirgeliais, gonkeliais 
ir prieklėčiais su profiliuotomis kolonomis ir dekoratyvinėmis stogelio užbaigo
mis, išskirtiniu meniniu dėmesiu frontaliosioms statinių dalims. Gyvenamosios 
erdvės dalijimas į švariąją, arba gerąją, ir į kasdienę, arba prastąją, ir šio padaliji
mo įprasminimas puošmenomis yra valstiečių kultūros bruožas, kur grožiui ten
ka ypatingas vaidmuo tvarkant kasdienybę. Puošyba čia tarsi dailininko potėpiu 
išryškinama daikto funkcija ir struktūra. tad ir interjero, baldų ar keramikos me
niškumas kuriamas formų ir proporcijų santykiu, dekoru kukliai, bet subtiliai pa
žymint tik išskirtines vietas. Šį puošybos principą galima būtų pavadinti pasau
lietiniu – jis gyvuoja lygia greta šalia minėto siekio garbinti puošmenomis.

Gaminio estetinis žavesys yra meninio proceso ir aukštosios technikos rezul
tatas. tačiau, anot lietuvių liaudies meno tyrėjų, technika ir įrankiai čia paprasti. 
Paprasti ir kuklūs yra ir puošybos motyvai, tarp kurių dažniausi – geometriniai. 
Juos J. Basanavičius vadina „prasčiausiais ir seniausiais“ ir linkęs juose įžvelgti 
neatmenamų laikų palikimą. Bet yra nemažai pavyzdžių, kaip sudėtingi augali
niai, figūriniai ir kitokie motyvai kartojami palengva virsta geometriniais orna
mentais. tai susiję ne tiek su netobulu technikos įvaldymu, kiek su liaudiškuoju 
polinkiu vaizduoti objektų sąvokas, idėjas, schemas nekartojant atvaizdų identiš
kai ar natūralistiškai. taip gėlė liaudies mene nestilizuojama pagal tai, kaip ji at
rodo gamtoje, o dažniausiai lieka tiesiog gėle ar gėlės simboliu. Labiausiai liaudies 
mene pamėgti geometriniai raštai – tai eglutės, trikampiai ir stačiakampiai dan
tukai, kriputės, riestiniai ir lankeliai, rombai, ratukai ir rozetės, tinkleliai ir pinti
niai motyvai. iš augalinių ir figūrinių ornamentų ypač paplitę tulpės ir lelijos, la
peliai, pumpurai, rožės, paukščiai, žirgai, kartais fantastiniai gyvūnai ir žmonės. 
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 nės km., dievdirbys Jonas 

norvaišas. Balio Buračo 
nuotr., a. ir a. tamošaičių 
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galerijos „Židinys“ archyvas
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Šalia jų yra ir religinių motyvų, monstrancijos ir ypač mėgstamos spindulinės for
mos ir tokie dekoro elementai kaip mediniai kabučiai, vinutės, veidrodėliai. Meis
trai įvairiai panaudoja visus šiuos motyvus, kartais pritaiko ir skirtingiems ga
miniams, ir medžiagoms. Jie juos išpjausto, išraižo ar „išdėlioja“ vieną ant kito, 
supina vieną su kitu taip ardydami paprastumo monotoniją ir kurdami neišse
miamą puošmenų įvairovę. Jurgis Baltrušaitis šį Lietuvai būdingą bruožą vadina 
„ornamento ornamentavimu“ ir sieja su techniniu atlikimu, kuris pats savaime 
kviečia meistrą atrasti naujus estetinius sprendimus. Ornamentas čia nėra toks 
pre ciziškas kaip kitose šalyse, o laisvas ir įvairus, jo formą diktuoja medžiaga ir 
tech nika. Lietuviškų dirbinių grožis kuriamas vieno proceso metu: medžio gami
nių – pjaustant ar skaptuojant, tekstilės – audžiant, geležinių viršūnių – kalant, 43
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keramikos – žiedžiant ir degant, šiaudinio gaminio – pinant, margučio skutinė
jant ar liejant vašku. spalva nėra reikšminga pati savaime, ji dažniau naudojama 
ikonografiškai ar konservavimo tikslais, pavyzdžiui, dekoruojant kryžius, koply
tėles, skulptūras, arba kaip priemonė piešiniui nupiešti, pavyzdžiui, kraitinių skry
nių puošyboje, audinių raštuose, margučiuose, medžio raižiniuose, kuriuos liau
dis pažino iš spausdintų lietuviškų knygų ir kurie sudaro savarankišką liaudies 
grafikos šaką. todėl bene įspūdingiausi yra vienspalviai gaminiai, kurių ryškus ar 
vos įžiūrimas reljefas, linijų ritmas atskleidžia meninį žaismą. tokios yra ažūriniu 
kiaurapjūviu arba krištoliniu giluminiu pjaustymu dekoruotos medinės prieverps
tės, klumpės, rankšluostinės; aštuoniomis, dvylika, šešiolika ir daugiau nyčių aus
ti rankšluosčiai ir staltiesės, kurių raštai kuriami ataudžiant baltu siūlu ant balto 
metmenų pagrindo, pilku ant pilko. Šie dirbiniai sukuria paprastumo ir archajišku
mo įspūdį – įgimtą lietuvių liaudies meno bruožą, taip dažnai minimą jo tyrėjų. 

Daugelio nuomone, lietuvių liaudies menas, išaugęs Vakarų lotyniškosios kul
tūros dirvoje, turi šiaurietiškų bruožų ir yra patyręs įvairių meninių stilių įtaką. 
imitacijos galimybių jam teikia bažnyčių architektūra ir miesto kultūra, amatinin
kų naudojami dirbinių pavyzdžių katalogai ar fabrikinė gamyba. Gal ir netikėta, 
bet gotikos ir viduramžių bažnytinio meno atšvaitus galima įžvelgti kai kuriuose 
puošybos motyvuose, medinėje skulptūroje ar baldų stilistikoje. Per bažnyčių puo
šybą į liaudies meną atėjo ir barokas, toks dažnas pakelių koplytėlių, kryžių deko
re. anot J. Perkovskio, barokas, nors ir nėra liaudies kūrybos objektas, per kaimo 
bažnytėles suaugo su šiuo kraštu, todėl matome gražiausius savamokslių drožėjų 
kūrybos pavyzdžius – religinius ir namų apyvokos dirbinius. tuo tarpu klasiciz
mo ir dvarų architektūros atgarsis – puošniausia valstiečių gyvenamųjų namų de
talė – gonkelės su kolonėlėmis ir frontonais. Vis dėlto, nepaisant vienokių ar ki
tokių įtakų, lietuvių liaudies menas yra vietinis ir savitas, dvelkiantis tuo mielu 
primityvumu ir naiviu stilingumu, ir pats yra inspiracijos šaltinis. tai yra tas san
tūrusis menas, kuris taip ištikimai laikosi tradicijų ir kuris Lietuvoje yra ypatingas 
švelniu estetiniu iškalbingumu ir daugiaprasme kultūrine intriga. kuklūs valstie
tiškojo pasaulio daiktai čia liudija to pasaulio nepakartojamą unikalumą, o vaizdo 
ir skambesio ilgesingas grožis – istorijos dramą ir kultūros subtilumo paslaptį.

43. Plungės rajono 
 kryžių viršūnės. 
 arūno kyno piešiniai

44. kryžius Barčių kaime 
(Varėnos r.). 

 1969 m. nuotr. kPC

45. nežinomo XiX a. liaudies 
dailininko medžio raižinys. 
Okulicų Švč. Mergelė Marija. 
LDM
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iki XiX a. pradžios kitokia nei bajoriška (plačiąja prasme) lietuvių tautos kultūra 
kaip ir neegzistavo. Valstietiškosios kultūros elementai – papročiai, folkloras, kal
ba suvokti ne kaip kultūros, o kaip žmogiškosios natūros dalykai, taigi net nebū
tini fiksuoti. Lietuvos bajorija kalbos nelaikė tautinės priklausomybės kriterijumi, 
o rėmėsi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės politinio atskirumo, pilietinės ištiki
mybės tradicija, galėjo kalbėti ir lenkiškai, ir prancūziškai, ir vokiškai. Bajoriško
sios gente lituanus, natione polonus savimonės tipas lietuvių kalbai, valstietiškajam 
segmentui visuomenės ir valstybės (nors ir neegzistuojančios) politiniame gyve
nime neteikė jokios svarbesnės reikšmės (išskyrus ekonominę), ji buvo palikta 
istorijai ir jaudino tik romantikų vaizduotę. nors dar Gegužės 3iosios konstituci
joje liaudis, trečiasis luomas buvo pripažintas visaverte tautos dalimi, ši nuostata, 
matyt, daugiau taikyta Lenkijai. tik po išsilaisvinimo neatnešusių napoleono ka
rų, po pralaimėto 1831ųjų sukilimo, kai okupacinė valdžia itin suintensyvino 
pastangas išstumti bajoriją iš politinio ir ekonominio krašto gyvenimo, o Lietuva 
kaip politinė kategorija ir politinė tradicija vis labiau grimzdo praeitin, bajorų 
šviesuomenė atkreipė dėmesį į liaudies dvasinius lobius, pajuto pareigą prisidėti 
prie jos kultūrinių poreikių tenkinimo, ugdymo. Šis paternalistinis santykis su 
valstiečių kultūra (ar subkultūra) ryškiai gravitavo nuo jos ignoravimo, niekini
mo, link supratimo, rinkimo, net aukštinimo. tai, kad Lietuva pamažu, bet vis 
labiau ėmė tapatintis su etnografine lietuvių gyvenama teritorija neabejotinai lė
mė tiek subjektyvūs veiksniai (neabejotinas simono stanevičius, silvestro Valiū
no, simono Daukanto inteligentų kartos nuopelnas), tiek objektyvios priežastys, 
pirmiausia gilėjanti bajorijos luomo diferenciacija, didėjantis jos ekonominis nuos
mukis, ypač paskatintas dar vieno pralaimėto sukilimo, baudžiavos panaikinimo, 
vis spartėjančio kapitalistinių santykių įsigalėjimo kaime. 

taigi, nors modernioji lietuvių tauta (nacija) formavosi valstietijos pagrindu, 
bajorijos indėlis buvo gana ženklus. Jau vien dėl to, kad dar XiX a. pabaigoje be
veik trečdalio dabartinės Lietuvos teritorijoje gyvenusių kilmingų bajorų (o jie 
sudarė apie 6 proc. visų gyventojų) gimtoji kalba buvo lietuvių. krašto kultūrinio 
ir politinio gyvenimo subjektu tampanti demokratinė inteligentija šiek tiek švel
nino luominį antagonizmą ir tapo vienu iš laidininkų tolesnei „istorinės Lietuvos“ 
vardo, LDk tradicijos sklaidai. 

Šis procesas pirmiausia pasireiškė per vadinamuosius du lietuvio tipus (dviejų 
tautos kultūrų koncepcija) atgimimo epochoje. Juk iš esmės visi XiX a. pirmosios 

Bajoriškosios kultūros pabaiga ir modernios 
lietuvių tautos formavimasis

1. Vinco kudirkos eilėraščio 
„Varpas“ autografas. 

 XiX a. pabaiga. VuB   ←

2. tautinio atgimimo 
 žadintojas poetas 
 Jonas MačiulisMaironis. 
 XX a. pradžia 
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pusės lietuvių inteligentai (net ir poetai) rašė lietuvių ir lenkų kalbomis, o karo
lina Praniauskaitė tik lenkiškai, bet „balta varna“ tikrai nesijautė. amžiui baigian
tis grožinė kūryba pastebimai „sulietuvėjo“ (Maironis, Vincas kudirka, Pranas 
Vaičaitis), bet lietuvybės veikėjų epistoliarikoje lenkų kalba išliko dar ilgai, iš es
mės iki naujojo šimtmečio pradžios. Dėl to entuziastingas antano Baranausko 
bendraamžio Pranciškaus Viksvos pasiryžimas dar XiX a. 6ajame dešimtmetyje 
su draugais susirašinėti tik lietuviškai, to meto kontekste buvo visiška išimtis. s. Dau
kantas rašiusius ir kalbėjusius lietuviškai vadino „tikraisiais lietuviais“ (rodowity 
litwin), kitus, jau perėjusius prie lenkų kalbos, tiesiog „lietuviais“. nors tai pana
šu į užuominą apie luominio barjero atskirtas tautos dalis, s. Daukantui ir vieni, 
ir kiti buvo tos pačios tautos vaikai. taigi, nenuostabu, kad „aušros“, „Varpo“ ir 
kitų lietuviškų laikraščių redakcijose lenkų kalba nebuvo joks kliuvinys, greičiau 
priešingai – padėjo geriau suvokti, įvertinti ir perimti bajoriškosios kultūros reiški
nius. ne kas kitas, o būtent „aušra“ pradėjo publikuoti tos kultūros lenkakalbių 
atstovų kūrybos vertimus. ko vertas vien toks faktas, kad verstinės Juozapo ignoto 
kraševskio „Vitolio raudos“ visuomeninis poveikis buvo gerokai didesnis už dau
gelio tuometinių lietuvių poetų originalių kūrinių. išvada akivaizdi – Jono Ba sa
navičiaus, Jono Šliūpo karta gyveno savo tautos realios dvikalbystės sąlygomis. 

netgi tada, kai didelė lenkakalbės inteligentijos ir apskritai visuomenės dalis 
vis sparčiau modernėjo, kūrėsi moderni lenkų tauta, du lietuviškosios savimonės 
tipai dar buvo gana ryškūs. Pirmajam atstovavo jaunoji inteligentų karta, ypač 
varpininkai, radikaliai pasukę lietuvių tautinės kultūros keliu. Ši kryptis iš dalies 
jau oponavo elitinei bajoriškajai dažnai nelietuviakalbei kultūrai, atsidūrusiai 
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3. Jonas sruoga, kazys Matulis 
 ir Povilas Žitkevičius, pirmosios 

demokratiškai išrinktos savivaldybės – 
„čypėnų respublikos“ – kūrėjai. 
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pagrindu. kilus reakcijai šie nacionali
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atsidūrė Panevėžio kalėjime

4. Lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas 
Jonas Jablonskis su Šiaulių 

 gimnazistais. XX a. pradžia
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nacijos etnopolitinės raidos nuošalėje. antrajam tipui atstovavo senoji inteligen
tija, nors ir dirbusi lietuvybės labui, bet tebeveikiama unijinės tradicijos. Bene 
ryškiausiais šio tipo atstovais laikytini vyskupai antanas Baranauskas ir Motiejus 
Valančius, leidėjas Mikalojus akelaitis ar spaudos draudimo laikotarpiu pasižy
mėjęs Panemunėlio klebonas Jonas katelė – slaptų lietuviškų mokyklų kūrėjas, 
literatūros platintojas. 

Moderniosios lietuvių etnopolitinės savimonės, taigi ir nepriklausomos tauti
nės valstybės ištakos kartais siejamos su 1863 m. sukilimu, ypač vieno iš jo vadų ku
nigo antano Mackevičiaus asmeniu. Bet jo mintys apie tai, kad siekė sukelti liau
dį tam, „kad ji įsisąmonintų ir pasisakytų, ar su Rusija, ar su Lenkija ji nori būti 
susijungusi“, greičiau atspindėjo situaciją, kai lietuvių politinė mintis jau buvo pa
jėgi reflektuoti save kaip atskirą etnopolitinę bendriją, bet dar negalėjo formu luo  ti 
nepriklausomos valstybės koncepcijos. kaip realesnė tuomet vis dar rodė si dvie
jų ar net trijų tautų (Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos) respublikos ar federacijos idė ja, 
o norint tai pasiekti pirmiausia reikėjo atsiskirti nuo Rusijos imperijos, vieno kiu 
ar kitokiu pavidalu atkurti buvusią valstybę 1772 m. sienomis. Po nepavykusio 

5

5. Pasiturinčio valstiečio 
 iš kupiškio apylinkių šeima. 

XX a. pradžia. kupiškio 
viešoji biblioteka
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sukilimo emigracija, tremtys, dvarų konfiskacija, kontribucija labai stipriai pakir
to tradicines bajorijos pozicijas krašte, iškilo kitos jėgos ir kitos idėjos. Jau 1885 m. 
andrius VištelisVišteliauskas laiške J. i. kraševskiui rašė, kad lietuvių judėjimas 
pabudęs ne tik vadinamojoje liaudyje, kurią sudaro įvairiausi kaimiečiai, bet ir tarp 
smulkiadvarių ir turtingesnių bajorų, iš dalies dvarininkų. a.Vištelis taip pat rašė, 
„kad lietuviai toliau nesileis lenkinami, bent jau apsišvietusieji, kurie į rankas ga
vo „aušrą“, tai daugiau negu tikra, bet ar dvi tautos negalėtų pasilikti santai koje, 
paisant skirtingos kalbos, ypač būnant po okupanto jungu, tą sunku pasakyti…“ 
emigracijoje buvęs Jonas Šliūpas ėjo dar toliau ir 1887 m. niujorke išleido brošiū rą 
„Litwini i polacy“, kurioje iškėlė politinės nepriklausomybės nuo lenkų idėją. Pra
ėjo vos 15 metų ir krašte iškilo politinė jėga, savo programos projekto pirmuose 
punktuose įrašiusi: „Laisva ir nepriklausoma kitoms tautoms Lietuva – tai toli mas 
siekis mūsų Lietuvių Demokratų Partijos.“ nepriklausomos Lietuvos valsty bės su
kūrimo planai reiškė lietuvių politinių interesų atskyrimą nuo lenkų išsiva da vi mo 
judėjimo, norą nutraukti istorinę uniją. Įdomu, kad tas siekis, ypač išryškė jęs XX a. 
pradžioje, bene aiškiausiai deklaruotas vaizduojamosios dailės kalba – 1912 m. 
sukurta ir didelio atgarsio Lietuvoje susilaukusia Petro Rimšos skulptūrine kom
pozicija „kova“.6
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6. Grafas Adomas Pliateris. XX a. 
pabaiga–XX a. pradžia. ŽaM

7. Lietuvos etnografinių ribų žemėlapis. 
XX a. pradžia. MaB 

8. čeglovas. Žemaičių valstiečiai 
 iš Telšių apskrities. Šių tvirtai 
 ant žemės stovinčių, savimi 
 pasitikinčių kaimo vyrų povyzose 
 jau galima įžvelgti tą jėgą, 
 kuri tapo naujos modernios 
 lietuvių tautos pagrindu. 
 XiX a. vidurys. VuB
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Ryškiausia riba, žymėjusi bajoriškosios Lietuvos tradicijos, bajoriškosios kul
tūros (bent jau kaip dominuojančios) pabaigą, o kartu modernios lietuvių tautos 
radimąsi buvo 1905ųjų revoliucinis sąjūdis, kai iš pačių apačių, iš giliausios pro
vincijos (pirmoji politinė demonstracija kupiškyje, pirmoji demokratiškai išrink
ta valsčiaus savivaldybė čypėnuose) kilusi tautinio, politinio sąmoningumo ban
ga stebėtinai greitai apėmė visą kraštą ir iškėlė naujas politines jėgas. aukščiausiu 
šio sąjūdžio pakilimo tašku tapo Didysis Vilniaus seimas, tarp kitų neatidėlioti
nų, normaliai tautos egzistencijai būtinų uždavinių deklaravęs ir Lietuvos politi
nės autonomijos siekį. Po šių įvykių lietuvių tautos raida įgavo aiškią etnopoliti
nės integracijos kryptį. išaugusi valstiečių ekonominė galia kartu reiškė galutinį 
bajoriškosios visuomenės – lenkakalbės dvarininkijos pralaimėjimą ūkinėje sri
tyje. neatsitiktinai 1905–1915 m. laikotarpis tiesiog prisodrintas praskolintų dva
rų bankrotų. 

XX a. pradžioje įvykusį lūžį galėtume pailiustruoti ir perfrazavę minėtąjį po
sakį gente lituanus, natione polonus. Šios savimonės atstovus ir tuos nedaugelį, 
kurie jau išdrįso pasivadinti gente polonus, natione lituanus, galutinai pergalėjo 
naujasis savimonės tipas, kurį, iš šios konstrukcijos išstūmus polonus (begalintį 
būti tik nuoroda į Lenkiją), galima apibrėžti kaip gente lituanus, natione lituanus. 
Bajorijai, arba lenkakalbiams, kurių dauguma vis dar tebelaikė save istorinės Lie
tuvos palikuonimis ir paveldėtojais, tokia lietuvių pasirinkta etnopolitinės raidos 
kryptis buvo sunkiai suprantama, netgi atgrasi, nes kirtosi dar su LDk laikus me
nančia pilietiškumo tradicija. nacionalizmų audros ir neišvengiamo susidūrimo 
aplinkoje bajoriškojo federalizmo šalininkų, arba krajovcų, srovės bandymai ras
ti išeitį buvo jau pavėluoti, nors ir paliko labai gražių pėdsakų. 9

10

9. Pirmojo lietuviško 
 spektaklio Palangoje 
 vaidintojai ir plakatas. 
 1899 m. 

10. Mintaujos gimnazijos 
rūmai. Šioje gimnazijoje 
mokėsi daugelis būsimų 
Lietuvos valstybės, visuo
menės, kultūros veikėjų. 
Raižinys iš: Tygodnik 
ilustrowany…, 1879
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kelis šimtmečius buvusi Lietuvos valstybės stuburu, varikliu ir ramsčiu, XiX a. 
bajorija iš esmės baigė savo istorinę misiją, lietuviškojo valstybingumo ir patrio
tizmo estafetę perdavė naujai susiformavusiai etnopolitinei lietuvių tautai, jos in
teligentijai. tas perdavimas užsitęsė per dvi ar net tris kartas ir nebuvo paprastas 
ir lengvai suvokiamas nei tuo metu, nei šiandien. Orientuota į didingą praeitį, iš
saugojusi ištikimybę politinei ir valstybinei LDk (kartu ir abiejų tautų Respub
likos) tradicijai, bajorija savo gyvavimo „saulėlydyje“, kai reikėjo greitai persiorien
tuoti į ateities iššūkius, sunkiai susitaikė su istorinės misijos netektimi ir naujosios 
tikrovės diktuojamomis sąlygomis. Būtinybė iš dalies įveikti save, identifikuotis 
su vakarykščiu trečiuoju luomu, liaudimi, kurios darbo vaisiais dar taip neseniai 
naudotasi, buvo itin keblus uždavinys, tad nenuostabu, jog didelė dalis bajorijos 
šio slenksčio nė nebandė peržengti (garsusis „Pszenigdy!“ – buvo atsakymas į ra
ginimą kurti ateitį kartu). tai ir lėmė tolesnę bajorijos etninę diferenciaciją ne 
modernios lietuvių nacijos naudai. kita vertus, nauja besiformuojanti lietuvių na
cija buvo gana ryžtinga laikydamasi pasirinkto kelio. tai itin tvirtai pademons
travo ne tik analogų neturintis knygnešystės reiškinys, bet ir kultūrinė veikla po 
1904 m., kai nebeliko rimtesnių politinių varžtų ją plėtoti. tačiau ta naujoji naci
ja dar nebuvo tokia pajėgi, kad galėtų ramiai, be juntamo pavojaus savo egzisten
cijai priglausti prie savęs ir pabandyti integruoti didelį, kultūriškai aktyvų svetimo 
etnoso sluoksnį. tai tiesiog užprogramavo naujojo amžiaus jau 1ajame dešimt
metyje itin išryškėjusį lietuvių ir lenkų konfliktą, kuris vėliau lietuviams baigėsi 
du dešimtmečius trukusia Vilniaus netektimi. 

11

12

11. Lietuvių dviklasė mokykla 
Vilniuje – vienas iš ryškes
nių XX a. pradžios lietuvių 
nacionalinio sąjūdžio 
iškovojimų senojoje sos
tinėje. Jano Bulhako nuotr. 
1912 m. MaB

12. Petras Rimša. Kova. 
 1912 m. atvirukas. LnB
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XiX a. antrojoje pusėje prasidėjęs lietuvių tautinis judėjimas XX a. pradžioje 
išaugo ir lėmė ryškų nacionalinės kultūros pakilimą. Lietuviai, naudodamiesi tuo, 
kad susilpnėjo caro valdžia, ėmė ryžtingiau ir atviriau reikšti nepasitenkinimą 
vykdoma priverstine asimiliacija. Rusiją slėgė nesėkmingo karo su Japonija pada
riniai, ekonomikos krizė ir vis stiprėjantis visuomenės sąjūdis už demokratinę 
valstybę. Padėtis Rusijoje dar labiau paaštrėjo 1905 m. pradžioje prasidėjus revo
liucijai. Jos atgarsiai pasiekė ir Lietuvą – kilo streikai Vilniuje, kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, pradėta kalbėti apie galimus Lietuvos politinius pokyčius. Vienas 
svarbiausių įvykių buvo 1905 m. gruodžio 4–5 d. Vilniaus miesto salėje, dabarti
nėje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, įvykęs Lietuvių suvažiavimas, vėliau 
pavadintas Didžiuoju Vilniaus seimu. Jo nutarimuose buvo įrašytas reikalavimas 
suteikti etnografinei Lietuvai politinę autonomiją su demokratiškai renkamu sei
mu Vilniuje. Pasibaigus suvažiavimui anticarinės nuotaikos dar stipriau nuvilni
jo per visą kraštą, tačiau caro valdžia regresyviomis priemonėmis nuslopino kul
minacijos nepasiekusį sąjūdį. Lietuvos visuomeninis ir politinis gyvenimas liko 
suvaržytas, tačiau kultūrinė veikla plėtota toliau. Po revoliucijos caro valdžios at
kreiptas dėmesys į mažų tautų kultūros poreikius tarsi turėjo sumenkinti radi
kalesnius politinius reikalavimus ir įteigti mintį, kad jokios priespaudos nėra. 
atsivėrusios naujos kultūros ugdymo galimybės lėmė, kad per palyginti trumpą 
periodą Lietuva pasiekė itin daug – iki Pirmojo pasaulinio karo buvo suformuo
tas profesionalios nacionalinės kultūros pagrindas. 

kultūros pakilimas prasidėjo dar prieš revoliuciją, kai Rusijos imperija pama
žu ėmė atsisakyti XiX a. Lietuvoje pradėtos įgyvendinti „rusų pradų atkūrimo“ 
politikos. svarbų postūmį davė lietuviškos spaudos atgavimas – po ilgų dvejonių 
Rusijos valdžia 1904 m. gegužės 7 d. panaikino spaudos lotyniškais rašmenimis 
draudimą. Lietuviai, nors ir varžomi cenzūros, vėl galėjo viešai vartoti gimtąją 
kalbą. Pradėjo kurtis legalios lietuviškų laikraščių redakcijos, spaustuvės, knygy
nai, jie tapo tikrais kultūros ir švietimo židiniais. Pradėtos leisti „Vilniaus žinios“ 
(1904–1909), „Lietuvos ūkininkas“ (1905–1918), kiti periodiniai leidiniai. Daug 
buvo spausdinama lietuviškų kalendorių, almanachų, knygų. taip pat Lietuvoje 
gerokai padaugėjo kitų tautybių, daugiausia lenkų ir žydų, spaudinių. atgimė mu
zikinė, teatrinė ir parodinė veikla. 1906 m. rusų valdininkams iš dalies pakeitus 
draugijų steigimo ir veiklos tvarką buvo pradėtos kurti įvairios kultūros, švieti
mo, labdaros ir mokslo draugijos. kaip sparčiai jų daugėjo, rodo faktai: 1910 m. 

Visuomeninių, tautinių ir meninių, grupuočių veikla 

14

13. antanas Žmuidzinavičius. 
Neris ties Vilniumi, 

 fragmentas. 1916 m. 
 LDM   ← 

14. Paulius Galaunė. 
 Prie Mildos aukuro griuvėsių. 

1913 m.



454

oficialiai patvirtintų įvairių, tiek tautiniu požiūriu, tiek veikla, organizacijų Vil
niaus gubernijoje buvo 217, kauno gubernijoje – 127, nors prieš kelerius metus, 
pirmaisiais steigimosi metais jų buvo vos viena kita. išskirtinės tapo švietimo 
draugijos ir jų vykdoma misija. Jų steigiamos pradinės, vidurinės ir specialiosios 
mokyklos pradėjo formuoti gimtąja kalba ir savo kultūrinėmis tradicijomis grin
džiamą švietimo sistemą. steigiant lietuviškas mokyklas didžiausią darbą atliko 
katalikiškosios „saulės“ ir „Žiburio“ draugijos. 

Liberalėjanti Lietuvos kultūros padėtis suteikė progą prasiveržti ilgai brandin
toms kultūrinėms iniciatyvoms. ypač reikšmingos buvo Jono Basanavičiaus ir kitų 
inteligentų pastangos sukurti mokslo centrą. Jo užduotis buvo bent iš dalies ats
toti aukštąją mokyklą, kurių šalyje nebuvo. tokiu mokslo židiniu tapo J. Basana
vičiaus, Gabrieliaus LandsbergioŽemkalnio, Prano Mašioto, brolių Jono, antano, 
Petro Vileišių ir kitų šviesuolių Vilniuje įsteigta Lietuvių mokslo draugija (1907–
1938). Draugijos nariai leido žurnalą „Lietuvių tauta“, rinko tautosaką, kolekciona
vo archeologinius radinius, sudarinėjo geologijos, botanikos, zoologijos eksponatų 
rinkinius, kaupė lituanistinę literatūrą, rankraščius, rengė paskaitas, leido moksli
nes knygas ir mokyklinius vadovėlius. iš aukotų knygų ir kitokių vertybių suforma
vo biblioteką ir muziejų. Lietuvių mokslo draugija savo veiklą siejo su nacionaline 
lietuvių kultūra ir siekė atsiriboti nuo sulenkinto Lietuvos Didžiosios kunigaikš
tystės palikimo. Reikia pripažinti, kad etnolingvistiniais motyvais grindžiami Lie
tuvos istorijos tyrinėjimai gerokai susiaurino savos kultūros paveldo sampratą, 
todėl menkai domėtasi baroko, klasicizmo, net romantizmo kūriniais. toks po
žiūris formavo kaimo kultūra ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių mitais paremtą 
lietuvių identitetą ir jo atgarsiai buvo juntami kone visą likusį XX amžių. 

kitaip į Lietuvos praeitį žvelgė tais pačiais metais įsteigta Vilniaus mokslo 
bičiu lių draugija (1907–1940), ji siekė išsaugoti lenkiškuosius Lietuvos kultūros 15

16

15. Lietuvių mokslo draugijos 
 pirmininkas Jonas Basanavičius. 
 1912 m. LLti

16. Vilniaus miesto salės pastatas, 
kuriame 1905 m. įvyko Didysis 
Vilniaus seimas (dab. Lietuvos 
nacionalinė filharmonija). MaB



455

pradus ir akcentavo krašto sąsajas su senąja LDk, jos bajoriška, elitine kultūra. 
abiejų draugijų interesai buvo panašūs, domėtasi tais pačiais istoriniais įvykiais, 
išlikusiais istoriniais objektais, tačiau skyrėsi jų interpretacija. abi draugijos nuo 
pat įsikūrimo konkuravo dėl kultūrinio paveldo identifikavimo ir įtakos Lietuvos 
visuomenei. nepaisant tvyrojusios tarpetninės įtampos dalis inteligentų priklau
sė tiek vienai, tiek kitai organizacijai ir suvokė Lietuvos kultūrą kaip atskirais seg
mentais nesuskaldytą, nors ir vidinių prieštaravimų kamuojamą, visumą. 

1907 m. Lietuvoje įsikūrė ir daugiau draugijų: žydų, karaimų, savo veiklą pra
dėjo ir Lietuvių dailės draugija (1907–1914). naujai besikuriančios draugijos, jau 
minėtos mokslo organizacijos, dailės, muzikos ir kiti kultūros sambūriai susidūrė 
su amžiaus pradžioje Lietuvos kultūrai būdingomis problemomis. iškilo vienas 
svarbiausių klausimų, kaip išryškinti nacionalinį savitumą ir jo pagrindu kurti 
naują modernesnę kultūrą. Besikuriančias organizacijas vienijo noras suburti po 
Rusiją, Vakarų europą išsibarsčiusias intelektualines, kūrybines pajėgas, ypač tai 
buvo aktualu išblaškytai lietuvių inteligentijai. todėl dažniausiai naujų bendrijų 
branduolį sudarydavo iš užsienio sugrįžę keletas šviesuolių, kurie palaikydavo ry
šius su išvykusiais ar provincijoje gyvenančiais nariais. Gana intensyvi inteligen
tų migracija turėjo ir savo privalumų – užtikrino kultūrinio atgimimo sąsajas ne 
tik su krašto, bet ir su bendresniais europos kultūros procesais. tačiau ne visada 
atsivežamos modernios idėjos rasdavo atgarsį carinės priespaudos nualintoje vi
suomenėje, kuri naujoves sutikdavo nepatikliai ir kritiškai. antai modernizmo 
stilistiką ir pasaulėžiūrą liudijantys dailės kūriniai neretai vadinti nenatūraliais, 
abrakadabriškais, nervingais ir neestetiškais. 

Lietuvių dailės atgimimo idėja taip pat kristalizavosi svetur, ten, kur būsimieji 
dailininkai ir literatai siekė aukštojo mokslo ir būrėsi į neformalias bendraminčių 
kuopas. 1904 m. krokuvoje įkurtoje „Rūtos“ draugijoje kilo mintis steigti dailės 17

18

17. antanas Žmuidzinavičius. 
 septintosios lietuvių dailės parodos 

katalogas. 1913 m.

18. Lietuvių mokslo draugijos nariai 
 ant tauro kalno, nupirkus sklypą 

tautos namų statybai. tautos namai 
turėjo tapti lietuvių kultūriniu centru, 
tautinio atgimimo simboliu, tačiau 
prasidėjęs karas sužlugdė visus planus, 
dalis surinktų pinigų dingo Rusijos 
bankuose. aleksandro Jurašaičio 
nuotr. apie 1912–1913 m. LLti 
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draugiją, kuri suburtų išsklaidytus lietuvius, teiktų jiems materialią paramą mo
kantis, kuriant, rūpintųsi parodų organizavimu ir dailės leidiniais. tokios dailės 
draugijos okupuotuose, bet daugiau laisvių išsaugojusiuose kraštuose gyvavo jau 
pusę šimto metų ir buvo remiamos ne tik visuomenės, bet ir valdžios (Varšuvos 
„Zachęta“, Lenkų dailės bičiulių draugija krokuvoje). taip pat panašia kryptimi 
dirbo amžių sandūroje įsikūrusios modernaus meno šauklės krokuvos „sztuka“, 
Prahos „Mánes“, Miuncheno „sezession“ ir kitos dailininkų grupuotės. nutarus 
lietuvišką dailės draugiją kurti Lietuvoje, jos konkrečiu pavyzdžiu tapo plačia vei
kla pagarsėjusi Lenkų dailės bičiulių draugija. krokuvos dailės akademijos studen
tas Petras Rimša 1906 m. pirmasis „Vilniaus žiniose“ paskelbė, kad būtina sureng
ti lietuvių dailės parodą Vilniuje ir įsteigti draugiją. netrukus atsiliepė dailininkai, 
kurie pritarė lietuvių judėjimui ir patys save laikė lietuviais. Jie ėmė siųsti savo 
kūrinius į Vilnių iš Paryžiaus, Miuncheno, krokuvos, Varšuvos, kazanės ir kitų 
miestų bei nuošalesnių Lietuvos kampelių. Pirmoji lietuvių dailės paroda iškil
mingai buvo atidaryta 1907 m. sausio 9 d. Petro Vileišio rūmuose antakalnyje ir 
sulaukė neįtikėtinai didelio visuomenės susidomėjimo. netrukus buvo įkurta Lie
tuvių dailės draugija. Ji subūrė ne tik dailininkus, bet ir daugelio kitų profesijų 
atstovus – rašytojus, mokytojus, teisininkus, gydytojus, pramonininkus, gyvenan
čius ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Vokietijoje, JaV, Latvijoje, estijoje. Dailės 
draugijai apsiėmė vadovauti antanas Žmuidzinavičius, o aktyviausią draugijos 
branduolį sudarė 19 žmonių, tarp jų buvo Mikalojus konstantinas čiurlionis, 
P. Rimša, literatė sofija Gimbutaitė, visuomenės veikėjai Jonas ir antanas Vi leišiai 
ir kiti. Lietuvių dailės draugija ne tik rengė parodas, bet ir intensyviai plėtojo kitas 
veiklos sritis – inicijavo ir parėmė nemažai leidybos projektų (finansavo knygų, 
katalogų, atvirukų su kūrinių reprodukcijomis leidybą), sukaupusi lėšų ėmė skir
ti pašalpas dailininkams ir dailės mokyklų studentams, skelbė dailės konkursus, 
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19. Mokslo bičiulių draugijos 
namai astrachanės 

 (dab. a. Jaroševičiaus) 
gatvėje Vilniuje. 

 XX a. pradžia. LDM
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kaupė, eksponavo ir propagavo lietuvių tautodailę. 1911 m. mirus M. k. čiurlio
niui rūpinosi jo kūrybinio palikimo įamžinimu. Draugija kartu su Lietuvių moks
lo draugija aktyviai visuomenėje skelbė tautos namų – nacionalinio kultūros ir 
meno centro idėją. Buvo surinktas solidus kapitalas projektui įgyvendinti, tačiau 
prasidėjus karui taip ir liko nerealizuotas. 

Pradėjus rengti lietuvių dailės parodas imta diskutuoti ir apie dailės tautinį 
savitumą. Parodų recenzentai svarstė, koks turėtų būti lietuviškas menas. sutarta, 
kad remiantis tautodaile, ypač jos ornamentika, reikia kurti lietuviško stiliaus tai
komąją dailę. tačiau klausimas, kaip nutapyti paveikslą ar nulipdyti skulptūrą, 

20

21

20. Petro Vileišio namai 
Vilniuje, kur vyko Pirmoji 
lietuvių dailės paroda. 

 XX a. pradžia. MaB 

21. Pirmosios lietuvių dailės 
parodos ekspozicija. 
tyburcijaus Chodzko 

 nuotr. 1907 m. čDM
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kuri atskleistų svarbiausius lietuvių tautos bruožus, vieno atsakymo neturėjo. 
Vieni buvo linkę vaizduoti žmonių tipus, Lietuvos gamtą, valstiečių buitį ir taip 
perteikti lietuviškumą. tokius realistinės pakraipos paveikslus tapė Jonas Macke
vičius, antanas Jaroševičius, tadas Daugirdas, antanas Žmuidzinavičius ir nema
žai kitų menininkų. neoromantikai manė, kad vaizduoti to meto kaimo kasdieny bę 
yra banalu, jie siekė išreikšti tautos dvasią glūdinčią praeityje, užmirštoje didin
goje istorijoje, taip pat tautodailėje. Manyta, kad šie dvasiniai klodai atsiskleidžia 
menininkui intuityviai, neracionaliai. Pamėgti simboliniai įvaizdžiai – Vyčio figū
ra, peizažai su kryžiais, aušros motyvai. Lietuviška siela tapatinta su M. k. čiurlio
nio, Petro kalpoko, a. Žmuidzinavičiaus drobėse perteiktu melancholišku peiza
žu, ypatingu ilgesiu ir susimąstymu. tautos išgyvenimus aiškiai ir suprantamai 
iliustravo P. Rimšos simbolinio turinio skulptūros „artojas“, „Lietuvos mokykla 
1864–1914“, nulipdyti praeityje garsių asmenų biustai. 

22

22. Mikalojus konstantinas 
čiurlionis. Preliudas (Vytis). 
1909 m. čDM
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Lietuvių dailės draugijos įkūrimas ir veikla paskatino ir kitų dailės organi
zacijų atsiradimą. antai 1908 m. buvo įsteigta įvairiatautė Vilniaus dailės drau
gija (1908–1915), kurios pagrindinis tikslas buvo „vienyti vietinius dailininkus ir 
mėgėjus, nepaisant tautybės“. Draugijos rengiamose parodose dalyvavo lietuviai 
M. k. čiurlionis, P. Rimša, a. Žmuidzinavičius, rusai ivanas Rybakovas, Mariana Ve
riovkina, vietiniai lenkai Juozapas Balzukevičius, Boleslovas Buika, žydai Levas an
tokols kis, Beras Zalkindas ir kiti menininkai. Draugija, priešingai nei daugelis kitų 
orga ni zacijų, nekaupė liaudies meno, neleido knygų. Jos pagrindinė veikla buvo 
skatinti dailininkus bendrauti, rengti parodas. Draugijos propaguojama etninė to
le rancija ir tarpusavio supratimas tautiškai susiskaldžiusioje visuomenėje buvo pa
radoksalus, bet kartu labai charakteringas tuometinės Vilniaus kultūros bruožas. 

Lietuvoje ne visi inteligentai įsitraukė į draugijų veiklą. Dalis jų liko neįsipa
reigoję jokiai organizacijai, nors individualiomis pastangomis taip pat siekė puo
selėti ir kelti krašto kultūrą. Vienas iš tokių buvo plačiai pagarsėjęs dailininkas 
Ferdinandas Ruščicas. Jis nepriklausė jokiai tuometinei Lietuvoje oficialiai įsteigtai 
draugijai, tačiau jautriai reagavo į visus visuomeninius ir kultūrinius šalies poky
čius. Vis dėlto tokių individualistų buvo mažai, dauguma suprato draugijų kūri
mosi svarbą ir reikšmę Lietuvos kultūros sklaidai. 

Įvairialypė naujų institucijų veikla šiandien vertinama kaip vienas ryškiausių 
kultūros proveržių, lėmusių, kad Lietuva kultūriškai tapo nepriklausoma anks
čiau, nei išsilaisvino politiškai. Draugijų iškelti aktualūs tautiškumo, Lietuvos isto
rijos interpretacijos, lietuviškos dailės sampratos klausimai vėliau ne kartą buvo 
aptariami ir koreguojami jau nepriklausomoje Lietuvoje. 

23 24

23. Mariana Veriovkina. 
 Šv. Onos bažnyčia Vilniuje. 

1914 m. askonos moder
naus meno muziejus

24. Ferdinandas Ruščicas. 
Tuštuma. 1901 m. LDM
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XiX a. vidurys Lietuvoje paženklintas ypatingo lūžio – iki 1831 ir 1863 m. sukili
mų krašto socialinį peizažą formavo dvaras ir kaimas; po jų ekonominę ir kultūri
nę persvarą perėmė miestai. Carinės Rusijos okupuotoje Lietuvoje miestai augo ne 
taip intensyviai ir sparčiai, tačiau šis procesas, palyginti su didžiosiomis europos 
šalimis, lokaliniu mastu itin reikšmingas. Civilizacijos pokyčiai pačioje Rusijoje ska
ti no tiesti geležinkelius (Peterburgo–Varšuvos kelias ėjo per Vilnių ir kauną, Daug
pi lio šaka siekė Šiaulius), stambiuosiuose Lietuvos miestuose ėmė kurtis pramonė. 

Po sukilimų caro valdžia smukdė dvarų ekonomiką, ribojo katalikų bažnyčios 
teises (1864–1897 m. buvo uždrausta statyti naujas bažnyčias ir remontuoti se
nas). Miestuose valdžia nusavino daugelį vienuolynų, bažnyčių (kai kurias paver
tė cerkvėmis), didikų rūmų. naikino Lietuvos valstybingumo reliktus – Vilniuje 
sugriauta Žemutinė pilis ir dalis aukštutinės, gynybinė siena su vartais, Šv. Juo
zapo bažnyčia. 

Realūs didžiųjų Lietuvos miestų augimo tempai matyti iš statistikos: Vilniuje  
1860–1897 m. gyventojų padaugėjo 2,5 karto (aštuntadalį jų sudarė rusų kariuome
nė), pastatų kiekis 1818–1910 m. padidėjo 6 kartus; kaune 1843–1897 m. gyvento
jų padaugėjo 6 kartus, pastatų per tą laiką pagausėjo 6,5 karto. techninis statybų 
lygis itin aukštas buvo Prūsijai (Vokietijai) priklausiusiame klaipėdos krašte. Vil
niaus, kauno, Šiaulių ir kitų Rusijos valdomų gubernijų miestų gyventojai pri
klausė trims pagrindinėms – katalikų, stačiatikių ir judėjų konfesijoms, kartu ir 
skirtingoms etninėms grupėms, kurios laikėsi gan izoliuotai, todėl Rusijos admi
nistracijai nesisekė didinti joms savo įtakos. tačiau miestų socialinis ir kultūrinis 
gyvenimas turėjo laikytis lojalumo politikos. spauda, teatras, koncertai ir kiti ren
giniai buvo atvirai rusiškos pakraipos. surusinti buvo visi vietovardžiai. Oficialiai 
leista vartoti tik rusų kalbą. Miestuose daugėjo rusų valdininkijos ir kariuomenės. 
Valdžios iniciatyva buvo statomi kariniai objektai (žymiausias – kauno tvirtovė), 
mokyklos, teismai, kalėjimai, tiesiami geležinkeliai, statomi jų pastatai. Beveik vi
sa kita statyba buvo privati. Ją reglamentavo statybos statutas (1834), projektus 
derindavo gubernijų statybos skyriai, vėliau – ir miestų architektai. Didumą ko
mercinių pastatų ir nuomojamų namų statė žydų tautybės piliečiai. Miestuose 
gyvenantys katalikai kalbėjo lenkiškai, lietuvių buvo visiškai nedaug. 1897 m. duo
menimis, Vilniuje gyveno 30,9 proc. lenkų, 20,1 proc. rusų, 2,1 proc. lietuvių, ki
tą dalį sudarė žydai. kauno gyventojų santykis buvo panašus, tik lietuvių būta 
daugiau – 6,6 proc. Šiek tiek liberalesnė tvarka įsigalėjo po 1876 m., kai Vilniuje 
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ir kaune buvo įkurtos savivaldos institucijos. Joms vadovavo miestų dūmos, renka
mos jau nebe luomų atstovų, o turto savininkų. Miestų valdybos rūpinosi infrastruk
tūra (nutiestos tramvajaus linijos, pastatytos elektrinė, skerdykla ir pan.), žaliųjų 
plotų tvarkymu, kartais finansuodavo net teatrų statybą (kaune, klaipėdoje).

XiX a. pasaulio didmiesčiuose statyta nepaprastai daug, todėl naujiems pas
tatams buvo suteikiamos įvairių praeities stilių formos – jos reiškė tradicijų sta
bilumą, ryšį su istorija. Daugelis pastatų (geležinkelio stotys, dideli nuomojami 
namai, teatrai) neturėjo tokių funkcijų praeityje, todėl pradines stilių formas tek
davo modifikuoti, kad jos atitiktų naujoviškus plano ir tūrio sprendimus. Formų 
pasirinkimo ir interpretavimo laisvė tuo metu buvo laikyta kūrybos privalumu. 
Laikotarpio stilius vadinamas istorizmu, arba eklektika (graikiškai eklektikos – iš
renkantis). istorizmas – kosmopolitinio pobūdžio reiškinys, europos šalyse jo 
bruožai panašūs – savitų lokalinių apraiškų būta nedaug. Lietuvos teritorijoje ryš
kių savitumų negalėjo atsirasti dar ir dėl to, jog XiX a. ir XX a. pradžioje čia ne
buvo jokių architektus ar bent statybos technikus rengiančių mokyklų. studijuo
ti jie galėjo tik Peterburgo dailės akademijoje ir Civilinių inžinierių institute.

Valdžios iniciatyva buvo sudaromi tiek Vilniaus, kauno, suvalkų gubernijų, 
tiek klaipėdos krašto (Memelland) miestų projektiniai planai. kaune taisyklingu 
gatvių tinklu buvo suskirstytas vadinamasis naujamiestis, įkurtas apytuštėje teri
torijoje į rytus nuo istorinio miesto branduolio. Vilniuje suplanuotas pagrindinis 
Georgijaus prospektas (dab. Gedimino pr.), besitęsiantis nuo katedros aikštės iki 
Žvėryno. naujose didžiųjų miestų teritorijose vyravo pelningai nuomojami namai, 
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viešbučiai su parduotuvėmis ir užeigomis. Šie pastatai lėmė pragmatišką, komer
cinį naujųjų rajonų pobūdį. Vilniaus antakalnyje, Šnipiškėse, naujininkuose, 
kauno Žaliakalnyje ir Šančiuose išliko nedidelių sodybinių namų kvartalai.

XiX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje apstatytos miestų dalys ryškiai sky
rėsi nuo istorinių senamiesčių – gatvių tinklas taisyklingas, namai aukštesni (Vil
niuje pasitaiko iki 5 aukštų), suglausti vienas su kitu į ištisinį perimetrą. Dėl au
gančių žemės kainų siekta maksimaliai panaudoti sklypų plotą – kiemuose statyti 
atskiri korpusai ir siauri fligeliai, juosiantys ankštus vidaus kiemus. tai ypač bū
dinga Vilniaus ir klaipėdos kvartalams, kauno naujamiestis apstatytas gerokai 
laisviau. Palyginti su istoriniais senamiesčiais, urbanistinių dominančių naujai 
apstatytose teritorijose nedaug. Dėl caro valdžios politikos nestatyta naujų bažny
čių (kitokia padėtis buvo klaipėdoje), o stačiatikių cerkvės dėl specifinių architek
tūros formų neįgydavo glaudaus santykio su miesto aplinka. Gausūs žydų maldos 
namai su mokyklomis ir sinagogos dažniausiai slėpėsi kvartalų gilumoje. urba
nistinio peizažo akcentais kartais tapdavo stambūs pramonės statiniai su kaminų 
bokštais, didžiuliai depai prie geležinkelio stočių. Bankus, viešbučius, prekybos 
namus, teatrų pastatus buvo stengiamasi išryškinti kuo puošnesniu fasadų dekoru. 
Gatvės buvo grindžiamos akmenimis, apsodinamos liepomis. XX a. pradžioje du
jinį apšvietimą pakeitė elektra. Vilnius ir kaunas iki Pirmojo pasaulinio karo dar 
neturėjo vientisos vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, buvo tik atskiri mazgai. 
klaipėdoje modernus vandentiekis veikė nuo 1902 m. Miesto transporto naujo vė 
buvo arklių tramvajus („konkė“), anksčiausiai atsidaręs kaune (1892), netrukus 29
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ir Vilniuje (1893). klaipėdoje 1904 m. pradėjo veikti elektrinis tramvajus. auto
mobiliai miestų gatvėse pasirodė apie 1905 m. apskričių miestuose ir mažuose 
miesteliuose aplinkos permainos nebuvo tokios ryškios. 

XiX a. žinomas radikaliais techniniais statybos atradimais. Lietuvos miestuose 
pirmosios naujovės buvo lieto ketaus atramos geležinkelio pastatuose, prieangiai, 
balkonai, laiptų pakopos ir tvorelės. kniedytos metalo konstrukcijos iš pradžių 
naudotos tik statant tiltus, XX a. pradžioje jau buvo pritaikytos ir prekybos halių 
(Vilniuje, klaipėdoje), pramonės statinių (tilmansų, Šmidtų fabrikai kaune) per
dangoms. Lieto ketaus architektūrines detales gamino Mykolo Rekošo fabrikas 
„Minerva“, įsteigtas kaune 1862 m., metalines perdangų santvaras – vilniečio in
žinieriaus Petro Vileišio įmonė „Vilija“, įkurta 1900 m.

Vilniuje, juo labiau kaune nebuvo tokio turtingo pramonininkų ir finansi
ninkų sluoksnio kaip Rygoje, Lvove ar Peterburge, todėl architektūra čia daug 
kuklesnė. Vilnius iš kitų Lietuvos miestų išsiskyrė pastatų gausumu, jų paskir
ties ir stilistikos įvairove. Jam šiek tiek nusileido klaipėda. kaunas ir apskričių 
miestai (ukmergė, Šiauliai, Panevėžys) buvo daug kuklesni. klaipėdos krašto mies
telių (Šilutė, Priekulė, Pagėgiai) pastatuose matyti ryškios sąsajos su vokiška 
statybos tradicija.

XiX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje Lietuvos miestuose vyravo istoriz
mo kryptys – neorenesansas, neobarokas, neogotika, neoklasicizmas arba kelių 
stilių deriniai. Modernas – gana trumpalaikė kryptis europos šalyse, Lietuvoje 
pasirodė apie 1900 m. ir gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo. Plastiškos ir lako
niškos moderno formos, augalinis dekoras čia neretai susipindavo su neobaroku, 
„plytų“ stiliumi.
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Populiarus „arkadų“ stilius pritaikytas pagal panašų projektą statytoms Vil
niaus ir kauno geležinkelio stotims (1862 m., perstatytos po antrojo pasaulinio 
karo). Mažesnių miestelių stotys – „plytų“ stiliaus (Lentvaris). Reprezentacinis 
valstybės lėšomis pastatytas pastatas Vilniuje – teismų rūmai prie Lukiškių aikš
tės (1895–1897 m., dab. Gedimino pr. 40), jų projektą parengė Peterburgo archi
tektas Vasilijus Prusakovas. neoklasicizmo formos suteiktos karininkų klubui 
(1895 m., totorių g. 25/3), mergaičių gimnazijai (1900 m., Gedimino pr. 42). Pagal 
modernius reikalavimus 1901–1904 m. suprojektuotas geometrinės struktūros, 
su cerkve viduje Lukiškių kalėjimas. taupumo ir tvirtumo sumetimais jis pasta
tytas iš gelsvų plytų, netinkuotas. Finansiniu požiūriu didžiausia carinės Rusijos 
investici ja buvo pirmos klasės karinė tvirtovė kaune (pastatyta 1881–1914 m.). 
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Ją sudarė 9 fortai su baterijomis ir šaudmenų sandėliais, centrinių įtvirtinimų ei
lės, atskira geležinkelio šaka, kareivinių miesteliai Šančiuose ir Panemunėje, admi
nistraciniai pastatai ir Įgulos soboras miesto centre, daugybė pagalbinių statinių 
įvairiose miesto vietose. Raudonplyčiai fortų ir kareivinių statiniai su metalo kons
trukcijomis panašūs į statytus Vokietijoje, Lenkijoje. Moderniausias iX fortas pa
statytas iš betono ir gelžbetonio. klaipėdoje valdžios inicijuoti pastatai dažniausiai 
buvo neogotikos formų, kurias Vokietija savinosi kaip nacionalinį stilių (plytinė 
gotika – Backsteingotik). Būdingi teismo rūmai (1862 m., uosto g. 4), kareivinių 
kompleksas (1904–1907 m., H. Manto g.), Mokytojų seminarija (1908 m., k. Do
nelaičio g. 29), tačiau įspūdingiausi – pašto rūmai su bokštu ir aukštais laiptuotais 
frontonais (1890 m., architektas H. schoede iš Berlyno). Didingas, su bokštais, 
romanikos ir gotikos formų Reformatų, Šv. Jono ir lietuvių Šv. Jokūbo bažnyčias 
klaipėdoje suprojektavo garsus Berlyno architektas Friedrichas augustas stüleris. 
Jis taip pat sukūrė Rietavo bažnyčios projektą.

Mokyklų statybai tiek Rusijos, tiek Vokietijos valdžia skyrė daug dėmesio, nes 
per jas skleidė savo ideologiją. Vilniuje, be jau minėtų, buvo pastatytos geležin
keliečių, chemijos ir technikos, realinė mokyklos, kaune – berniukų ir mergaičių 
gimnazijos, amatų (1900 m., a. Mickevičiaus g. 2), komercijos (1912 m., k. Do
nelaičio 50/37) mokyklos, klaipėdoje – karalienės Luizės gimnazija (1891 m., 
Puodžių g.), augustės Viktorijos licėjus (1911 m., k. Donelaičio g. 4), Dotnu voje – 
Žemės ūkio mokykla (1910 m.). Žydų mokyklos statytos jų bendruomenių lėšo
mis, pirmoji lietuviška „saulės“ gimnazija už Lietuvoje ir JaV surinktas aukas 
1912 m. iškilo kaune.

Valstybinės įstaigos nuomodavosi privačių savininkų statomus namus (Gu
bernatoriaus rūmai, apygardos teismas kaune, Polesės geležinkelio valdyba 33
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Vilniuje). europos didmiesčiuose prabangia architektūra dėmesį patraukdavo 
bankai, užeigos, viešbučiai, prekybos namai. Lietuvoje šių tipų pastatai yra gana 
vėlyvi. Pirmasis specialiai bankui skirtas pastatas buvo privatus Vilniaus žemės 
bankas (1889 m., Gedimino pr. 6; jo projektui sukurti paskelbtas pirmasis Vilniuje 
architektūrinis konkursas). Valstybiniai bankai Vilniuje (1905 m., Gedimino pr. 3) 
ir kaune (1910 m., k. Donelaičio g. 68) pastatyti pagal architekto Michailo Pro
zorovo projektus, jų operacijų salės perdengtos gelžbetonio konstrukcijomis.

Pirmasis specialus teatras buvo pastatytas kaune (1892 m., architektas J. Goli
nevičius). čia buvo įrengta tiems laikams moderni 500 vietų salė su parteriu ir 
dviem balkonų aukštais, neobarokinis fasadas. Vilniaus miesto architektas Vaclovas 
Michnevičius vyko į užsienį susipažinti su teatrų architektūra, galiausiai 1913 m. 
suprojektavo lenkų teatrą (J. Basanavičiaus g. 13) su 900 vietų sale, įspūdinga mo
dernizuotų istorinių formų išore. 

spektakliai ir koncertai Vilniuje vykdavo pirklio izaoko smaženevičiaus na
me (Gedimino pr. 22–24: čia veikė ir lietuvių „Rūtos“ draugija) ir vadinamojoje 
Miesto salėje Didžiojoje gatvėje (dabar valstybinė Filharmonija). Įvairių sluoks
nių miestiečiams atsiradusios atviros teatrų ir koncertų salės buvo naujas reiški
nys, liudijantis demokratiškus kultūros poslinkius. Žinoma, daugumą miestiečių 
traukė populiarioji pramogų kultūra, kuriai buvo skirti įvairūs vasaros paviljo
nai – „Šveicariškas sodas“ Paplaujoje, vasaros restoranai Žvėryne, Bernardinų so
de, cirko, žvėryno, hipodromo statiniai. Visi jie buvo mediniai, neretai dekoruo
ti kiaurapjūviais drožiniais, profiliuotais stogakraščiais. Žinomiausias iš tokių 
objektų – secesijos ir neobaroko formų amatų paviljonas Bernardinų sode (neiš
likęs, 1902 m., architektas k. korojedovas). Jame 1903 m. eksponuota dailės drau
gijos „sztuka“ paroda, o vėliau jis pritaikytas vasaros teatrui. 
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XiX a. pabaigoje Vilniuje ir kaune atsirado daug prabangių viešbučių su res
toranais, cukrainėmis, biliardo salėmis. Prabangiausi Vilniaus „Jurgio“ ir „Bris
tolio“ viešbučiai buvo įsikūrę greta (Gedimino pr. 20, 22–24). Pirmasis priklausė 
žinomam to meto architektui tadeušui Rostvorovskiui, 1893 m. projektavusiam 
pastatą. Fasade jis įkomponavo raitelio figūrą, kuri asocijavosi su Lietuvos herbo 
Vyčiu. kaune prestižiniai viešbučiai „Centrinis“, „Versalis“, „Metropolis“ iškilo 
nikolajaus prospekte. kelių aukštų prekybos namai atsirado tik XX a. pradžioje, 
dauguma iš jų – Vilniuje. tai penkiaaukščiai, su liftu Zalkindų prekybos namai 
(1900 m., architektas M. Prozorovas, Didžiosios ir Rūdininkų g. kampe) ir brolių 
Zavadskių prekybos namai (Gedimino pr. 18, 1914–1923 m.). Jų vidaus kiemelį 
dengia piramidės formos stoglangis. 

XiX a. pabaigos ir XX a pradžios architektūros atradimai – naujos medžiagos 
ir konstrukcijos, geometriškos ir organinės formos – buvo taikomos pasaulieti
nėje architektūroje. sakraliniai pastatai buvo konservatyvesni, jų architektūra ne
palanki naujovėms. amžių sandūroje Lietuvos miestelių panoramas keitė naujai 
statomos aukštos neogotikos, neoromanikos (Rokiškio, Švėkšnos, Palangos, sa
lantų) arba neobaroko (Panevėžio, kietaviškių, subačiaus) formų bažnyčios. ne
tikėtas reiškinys tuo laiku – architekto ir skulptoriaus antano Vivulskio projektai. 
Vienoje ir Paryžiuje studijavęs menininkas interpretavo viduramžių architektū
ros formas (Šiluvos koplyčia, 1912 m.), derino jas su nauja medžiaga – gelžbetoniu 
(Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Vilniuje, 1913 m., neišlikusi; trijų kryžių pamink
las, 1916 m., atkurtas 1989 m.). Caro valdžios iniciatyva XiX a. antrojoje pusėje 
miestuose ir miesteliuose pastatyta daug stačiatikių cerkvių; jų architektūroje rem
tasi Maskvos mokyklos pavyzdžiais (Vilkaviškio cerkvė), bizantiškais prototipais 
(kauno Įgulos soboras, 1891–1895 m.). Pagrindinė (choralinė) sinagoga kaune 
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(1872 m.) pastatyta neobaroko formų, tačiau turi charakteringą kupolą, Vilniaus 
choralinė sinagoga (1902 m.) ir karaimų kenesa Žvėryne (1911 m.) pasižymi eg
zotiškais rytų architektūros motyvais.

nuo XiX a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo smarkiai pakito gyvenamieji 
namai. Pradžioje dar statytos prabangios rezidencijos (k. tiškevičienės, Žygiman
tų g. 1/8, architektas k. Maculevičius) ir dvarelių pobūdžio namai (architekto ed
mundo Fryko idalinos dvarelis kaune, Būgos g. 8). Rezidencijos tipo tik jau vėles
nio laikotarpio yra neobarokinis Petro Vileišio sodybos ansamblis antakalnio g. 6 
(1904 m., a. kleinas). tačiau pagal kiekį (ypač Vilniuje) dominavo dau gia bučiai 
nuomojami namai. Jie paprastai buvo sudaryti iš kelių sekcijų (kiek vienoje yra 
paradiniai ir šalutiniai laiptai), laiptinės dažnai apšviečiamos per stoglangius – toks 
evangelikų reformatų kolegijos namas (1881 m., Pylimo g. 20). Modernas (sece
sija) paveikė patalpų struktūrą, butuose atsirado zonos, šviesesnės virtuvės, kom
fortiškesnė įranga; fasadai būdavo dekoruojami originaliais augaliniais, zoomor
finiais arba geometriniais motyvais (namai kaštonų g. 35, Vilniuje, 1913 m.). 
XiX a. antrojoje pusėje daugely europos šalių prie fabrikų statytos darbininkų 
namų kolonijos. Vilniuje, subačiaus gatvėje, sumūryti du penkiaaukščiai namai 
žydų darbi ninkams (1899 m.), tačiau toks namo tipas nebuvo paklausus. Lietuvos 
miestuose vis dar išsilaikė nedideli sodybiniai namai, todėl ekonomiško būsto 
projektai pradėti kurti pagal sodybinio namo tipą. Mūriniai sodybiniai namai vy
rauja Juozapo Montvilos statydintose namų kolonijose Vilniaus Šnipiškėse, Ra
sose bei prie aguonų ir Jovaro gatvių (1896–1900 m., architektai V. stipulkovskis, 
a. kleinas). kolonijos šiek tiek primena anglijos ir Vokietijos miestus sodus. Jose 
buvo pastatyta ir dviaukščių kotedžų, ir keliabučių namų. 1913 m. baigta J. Mon
tvilos kolonija prie Lukiškių aikštės jau kitokia – namai dviejų aukštų su mansar
domis, suglausti šoniniais fasadais aplink uždarą kiemą. istorinių stilių dekoras 
sieja namų architektūrą su Vilniaus senamiesčiu. 

Moderno kryptis padarė postūmį paplisti Vilniuje nedideliems asimetriško 
tūrio kotedžams ir viloms: tai antono FilipovičiausDuboviko vila Valančiaus g. 3 
(1903 m.), medinis V. Michnevičiaus namas P. skorinos g. 5 (1913 m.). Pramo
nininko Chaimo Frenkelio viloje Šiauliuose (1908 m.) ir bankininko alexanderio 
rezidencijoje klaipėdoje (Liepų g. 10) sukurti unikalūs secesiniai interjerai. nau
ja XiX a. pabaigos ir XX a. pradžios architektūros sritis buvo kurortų vilos, kur
hauzai (Palangoje, smiltynėje), mineralinio vandens ir purvo gydyklos (Birštone, 
Druskininkuose). kurortų pastatai dažniausiai mediniai, gausiai dekoruoti. 

Per istorizmo ir moderno epochą Lietuvos miestuose buvo pastatyta ypač daug 
pastatų, be to, smarkiai prasiplėtė jų tipologinė įvairovė, o stilistinių formų gausa 
pralenkė visus ankstesnius laikotarpius. 
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Garsiausias XX a. lietuvių dailininkas Mikalojus konstantinas čiurlionis gyveno 
trisdešimt šešerius metus ir per labai trumpą laiką – nuo 1906 iki 1909 metų su
kūrė beveik visus kūrinius. Jis yra ryškus, savitas Rytų ir Vidurio europos anks
tyvojo modernizmo dailininkas, unikalaus simbolizmo varianto autorius, pratur
tinęs ne tik to meto Lietuvos dailę, bet ir visos europos dailės ieškojimus. Lietuvos 
mene jis iškilo lemtingu momentu – XX a. pradžioje, kai moderniojo nacionali
nio lietuvių judėjimo įkvėpta formavosi profesionali nacionalinė kultūra. Dailė 
buvo viena iš jos dalių. 1906 m. pabaigoje Vilniuje surengta Pirmoji lietuvių dai
lės paroda tapo tautiškai angažuotų menininkų debiutu senojoje Lietuvos sosti
nėje. kūrinius į šią parodą siuntė jauni menininkai, jie mokėsi ir gyveno Lenki
joje, Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, nes pačiame Vilniuje tuo metu lietuvių 
dailininkai negyveno. Šioje parodoje pirmą sykį Lietuvoje pasirodė M. k. čiurlio
nis, jo kūryba iš visų parodų dalyvių buvo vertinama prieštaringiausiai. Dauguma 
publikos kūrinių nesuprato ir atmetė, kritikai puolė jo paveikslus, tačiau buvo ir 
tokių, kurie paveikslais žavėjosi, pranašavo dailininkui ateities meno šlovę. Šian
dien žvelgiant iš šimtmečio perspektyvos pranašautojai pasirodė esą teisūs: čiurlio
nis laikomas ryškiausiu, originaliausiu XX a. Lietuvos dailininku, meno „milžinu“, 
įžengusiu į tik pradedančią formuotis modernią nacionalinę Lietuvos dailę. 

čiurlionis gimė 1875 m. senojoje Varėnoje, netrukus šeima persikėlė į neto
limus Druskininkus. XiX a. pabaigoje Druskininkai buvo ne paprastas provinci
jos miestelis, bet mineraliniais vandenimis pagarsėjęs kurortas, į kurį vasarą su
plūsdavo poilsiautojai iš Lenkijos, Rusijos, Latvijos miestų, atvykdavo pasiturinti 
publika, inteligentai, aukštuomenė. Jai skirti pramoginiai, kultūriniai kurorto ren
giniai, muzikiniai, literatūriniai įspūdžiai veikė ir jaunąjį M. k. čiurlionį. Jo tėvas 
buvo vargonininkas, tad berniukas anksti pradėjo muzikuoti, skambino pianinu. 
nuo mažens M. k. čiurlionį viliojo įspūdinga apylinkių gamta – didžiausia Lie
tuvos upė nemunas, aukšti jo skardžiai ir vaizdingos panoramos, netoli Druski
ninkų plytintis tapybiškas Raigardo slėnis. Reto grožio kraštovaizdis traukė ir jau 
subrendusį dailininką, inspiravo jo kūrybinius sumanymus.

Pastebėję išskirtinius sūnaus gabumus muzikai, tėvai 1889–1893 m. leido jį į 
kunigaikščio Mykolo Oginskio orkestro mokyklą jo dvare Plungėje. Melomano ir 
mecenato Mykolo Oginskio remiamas, M. k. čiurlionis 1894–1899 m. toliau mo
kėsi Varšuvos muzikos institute, 1901–1902 m. – Leipcigo karališkojoje konser
vatorijoje Vokietijoje. M. k. čiurlionis tapo profesionaliu kompozitoriumi, jis 

Mikalojus konstantinas čiurlionis ir simbolizmas
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sukūrė nemaža muzikos kūrinių – kantatą „De profundis“, simfonines poemas 
„Miške“, „Jūra“, preliudų, variacijų fortepijonui, styginiam kvartetui, vargonams, 
fugų chorui. 

kaip menininką M. k. čiurlionį subrandino lenkų jaunosios kartos meninin
kų sąjūdis „Jaunoji Lenkija“. Jis veikė XiX a. paskutinio dešimtmečio antrojoje 
pusėje Varšuvoje ir siekė meno atsinaujinimo, skleidė Vakarų europos moder
nizmo patirtį, estetizmo, intuityvizmo, iracionalizmo idėjas, iškėlė tikslą sukurti 
nacionalinį stilių, grįstą liaudies meno tradicijomis. 

apie 1902 m. kompozitorių M. k. čiurlionį sudomino dailė, 1904–1906 m. 
jis lankė Varšuvos dailės mokyklą. kai po 1831 m. sukilimo caro valdžia uždarė 
Vilniaus universitetą ir prie jo veikusias Dailės katedras, aukštosios dailės mokyk los 
Lietuvoje nebeliko, todėl būsimieji dailininkai galėjo studijuoti tik svetur. Varšu vos 
dailės mokykla buvo naujai įkurta, joje dėstė jauni, bet jau spėję išgarsėti dailinin
kai, Peterburgo dailės akademijos absolventai Ferdinandas Rušči cas, ka zi mie ras 
stabrauskas, konradas krzyżanowskis ir kiti. savo kūrybą jie grindė neoro man tizmo, 
simbolizmo, Art Nouveau krypčių principais, juos diegė ir savo moki niams. atmos
fera mokykloje buvo demokratiška ir atvira naujovėms, o M. k. čiurl ionis – jau 
susiformavęs kompozitorius, amžiumi beveik prilygstantis savo dėstytojams – 
greitai tapo jų kolega ir bendraminčiu. kartu su jais M. k. čiurlionis gilinosi į 
XiX–XX a. sandūroje europoje plitusią intuityvizmo, teosofijos, okultizmo, ezo
terikos, kosmogonijos, eksperimentinės psichologijos literatūrą, domėjosi senovės 
rytų religijomis ir kultūromis. 

Vyraujantis XiX a. pabaigos europos meno judėjimas buvo simbolizmas. Jo 
ištakos – XiX a. 6ojo dešimtmečio pabaigos prancūzų literatūra. Dailėje sim
bolizmas susiformavo paskutiniais XiX a. dešimtmečiais ir iki XX a. pradžios 41
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išliko vyraujančia europos dailės kryptimi. atsiradęs kaip priešprieša realizmui, 
natūralizmui, simbolizmas siekė per matomo, realaus pasaulio pavidalus išreikš
ti nematomą, anapusinį pasaulį – jausmus, sielos gyvenimą, būties sandaros pa
slaptis, dvasinę tikrovę. Šie klodai simbolistus domino, masino, viliojo kur kas 
labiau nei paviršutiniškas, išorinis, matomas ir apčiuopiamas pasaulis, kuris jiems 
buvo tik kiautas, maskuojantis, slepiantis būties esmę. simbolizmas nulėmė ir 
čiurlionio kūrybos kryptį. Jo paveiksluose dominuoja gamtovaizdis, tačiau jis vi
suomet pasižymi reikšmės dvilypumu: tai ir realus peizažas, ir kažkokio kito – ana
pusinio, transcendentinio, paslaptingo pasaulio išraiška, žinia ar bent užuomi na. 
toks prasmės dvilypumas ryškus dar ankstyvuose, studijų laikotarpio darbuose: 
paveiksle „Ramybė“ (1904) du žiburiai, uždegti pavakare nemuno salos pakran
tėje, virsta paslaptingos esybės akimis, jos žvilgsnis atsispindi tykiame vandens 
paviršiuje, ir sala tarsi gyva būtybė pažvelgia į žiūrovą. Debesys čiurlionio pa
veiksluose virsta dangumi keliaujančių žmonių, gyvūnų figūrų procesijomis, au
galai – degančiomis žvakėmis, kalnai – paslaptingais rūmais. už matomų, įprastų 
realybės formų slypi kažkas kita.
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Vienas svarbiausių naujos XiX a. pabaigos–XX a. pradžios europos dailės 
klausimų, jaudinęs simbolizmo, Art Nouveau, abstrakčiosios dailės kūrėjus buvo 
sinestezija – bandymas vienos rūšies pojūčiais sukelti kitus, t. y. pasitelkus garsus, 
muziką perteikti vaizdinius ir atvirkščiai. tokius bandymus atliko nemaža amžių 
sandūros dailininkų, tarp jų ir M. k. čiurlionis, tačiau būtent jis sukūrė unikalią, 
iš kitų ryškiai išsiskiriančią tapybos ir muzikos sintezę. 

Būdamas kompozitorius, jis pritaikė muzikos principus tapybai, ypač mėgo 
sonatos formą, pavyzdžiui, būdingas M. k. čiurlioniui „Jūros sonatos“ triptikas 
sudarytas kaip sonata iš trijų dalių. Pirmoji – allegro dalis yra greito tempo: ban
gų purslai žaismingai pažyra tarsi perlų vėrinio ornamentas. antroji andante da
lis – lėto tempo: vaizduojama rami skaidri jūros gelmių karalystė, priglobusi pa
skendusį laivą. trečioji finale dalis – pakilaus, dramatiško tempo: audra blaško 
mažus burlaivius, kuriuos tuoj paskandins milžiniška banga. sonatos dalys per
teikia skirtingas vandens stichijos nuotaikas, kartu įspėja apie jėgas, lemiančias 
žmogaus (jį simbolizuoja laivas) likimą.

M. k. čiurlionis poetiškai vizualizavo aukštesnes jėgas, valdančias ne tik žmo
gaus likimą, bet ir visatą. Jo vizijose – būties paslaptys, pasaulio atsiradi mas, am
žina, ritmiška jo kaita (ciklas „Pasaulio sukūrimas“). Dailininkas ypač dažnai kū
rė ciklus, sudarytus iš trijų ir daugiau savarankiškų paveikslų, plėtojančių vieną 
temą. naratyvas juose paremtas pasirinkto motyvo variacijomis: dailinin kas pa
teikia plačius panoraminius motyvo vaizdus ir jų fragmentus, priartina detales, 
simetriškai atkartoja jas, naudodamas savitą meninių priemonių arsenalą. 

Dailininką domino gamtos stichijos kaip amžinos, vitališkos jėgos. Cikle „Žie
ma“ jis tyrinėjo apsnigtų augalų, šerkšno, ledo, snaigių motyvus. tapydamas ledo 
kristalus, M. k. čiurlionis 1907 m. panaudojo pirmines geometrines struktūras – 
bedaikčio pasaulio pavidalus, taip jo paveiksluose atsirado visiškai naujos XX a. 
tapybos krypties – abstrakčiojo meno užuomazgos. tačiau abstrakcijos krypties 
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pradininku europos dailėje 1911 m. tapo Miunchene gyvenęs rusų dailininkas 
Vasilij kandinskij, grupių „naujasis dailininkų susivienijimas“ (Neue Künstlerve-
reinigung München) ir „Mėlynasis raitelis“ (Blaue Reiter) narys. Jis išplėtojo gryno
sios formos teoriją ir praktiką mene, galutinai nutraukė ryšius su tikrovės formo
mis, o M. k. čiurlionis vis dėlto išlaikė realius gamtos pavidalus. M. k. čiurlionio 
kūryba buvo artima europos naujojo meno ieškojimams ir žinoma jo kūrėjams, 
tai liudija faktas, jog 1910 m. M. k. čiurlionis gavo grupės „naujasis dailininkų 
susivienijimas“ kvietimą dalyvauti susivienijimo parodoje Miunchene, tačiau dėl 
ligos joje nedalyvavo.

Gamtos elementai – debesys, augmenija, dangaus kūnai M. k. čiurlionio pa
veiksluose virsta gyvomis būtybėmis. tokį gamtos reiškinių animavimą, sudievi
nimą pats dailininkas siejo su pagoniškomis pažiūromis. Lietuva buvo paskutinė 
pagoniška valstybė europoje, priėmusi krikštą gana vėlai, todėl nemaža pagony
bės reliktų išliko tradicinėje liaudiškoje kultūroje, papročiuose iki pat XX a., juos 
mėgo naudoti profesionalūs modernaus meno kūrėjai. archajiško tikėjimo atgar
sius matome ir M. k. čiurlionio paveiksluose, lietuvių mitologijos būtybė figū
ruoja „Žalčio sonatoje“, kur šliaužiančio žalčio linija formuoja erdvų panoraminį 
peizažą. „saulės sonata“ skirta saulės kelionei nuo ryto iki nakties, žmogaus liki
mą valdantiems žvaigždynams išaukštinti skirtas „Zodiako“ ciklas, metų laikams 
pagarbinti – „Vasaros“, „Pavasario“ sonatos. 
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simbolizmo dailininkai visoje europoje mėgo folkloro motyvus, sėmėsi įkvė
pimo iš savo tautų liaudies fantazijos. Lietuvių dainos, pasakos, legendos žavėjo 
ir M. k. čiurlionį. nemažai jo kūrinių inspiravo žodinė liaudies kūryba, kai kurie 
jų pavadinti pasakomis, o jų veikėjai yra karalaičiai, karaliai, galingi paukščiai, 
stebuklingos pilys, paskendę varpai, užburti kalnai. Dar XX a. pradžioje meno 
kritikai pastebėjo, kad ne tik M. k. čiurlionio kūrinių motyvai, bet ir jo paveiks
lų dvasia, nuotaika artima lietuviškam nacionaliniam charakteriui, yra lyriška, 
rami, kontempliatyvi. 

kaip ir daugelis XX a. pradžios europos menininkų, M. k. čiurlionis nesiri
bojo vien tapyba, kūrė grafiką, apipavidalino knygas, piešė inicialus, vinjetes gai
doms. Grafikos kūriniuose jis panaudojo lietuvių liaudies meno ornamentiką, 
ypač mėgo tulpės motyvą, atėjusį iš tradicinių liaudies audinių. „tautodailė turi 
būti mūsų dailės pamatas, iš jos turi pakilti savotiškas lietuvių stilius, nes tas gra
žumas, kurį turi savyje, yra grynas, savotiškas ir išimtinai lietuviškas“, – rašė jis. 
kartu su kitais XX a. pradžios lietuvių dailininkais M. k. čiurlionis kėlė liaudies 
kūrybos reikšmę moderniai profesionaliajai dailei. 

1907 m. M. k. čiurlionis apsigyveno Vilniuje ir įsitraukė į lietuvių naciona
linio atgimimo sąjūdį, debiutavo Pirmojoje lietuvių dailės parodoje, tapo tais pat 
metais įkurtos profesionalios dailės rėmimo organizacijos – Lietuvių dailės drau
gijos aktyvistu. Draugija subūrė svetimose šalyse gyvenančius tautiečius dailinin
kus ir iki Pirmojo pasaulinio karo kasmet rengė jų kūrinių parodas Vilniuje ir 
kaune. M. k. čiurlionis ne tik organizavo Lietuvių dailės draugijos renginius, da
lyvavo parodose, bet ir vadovavo lietuvių chorui, daug kūrė.

Vilniaus laikotarpiu dailininko kūryboje sustiprėjo neoromantizmo idėjos, 
tėvynės meilės, tėvynės praeities aukštinimo motyvai. Jo paveiksle „karaliai. Pa
saka“ karūnuoti valdovai tamsią naktį laiko rankose miniatiūrinę kaimo sodybą, 
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švytinčią tarsi kylanti saulė. Didingi valdovai globoja lietuvišką kaimą ir lenkia 
galvas prieš valstietišką židinį, išsaugojusį senąją kalbą ir kultūrą. kitame paveiks
le „Vytis. Preliudas“ Mikalojus konstantinas čiurlionis tapo istorinį Lietuvos 
valstybės herbą Vytį – karžygį su kalaviju ant žirgo. karžygys skrieja per platų pa
saulį – kalnus, miestus, miškus, simbolizuodamas nacionalinio atgimimo, Lietu
vos prisikėlimo idėją.

nors Vilniaus laikotarpis M. k. čiurlionio biografijoje buvo aktyvus ir vaisin
gas, dailininką traukė meno metropoliai, noras juose rasti pripažinimą. 1908 m. 
jis išvyko į sankt Peterburgą ir ten su pertraukomis gyveno iki 1909 metų. čia jį 
palankiai sutiko rusų meno grupių Mir iskusstva, Sojuz russkich chudožnikov na
riai. Dailininkai Mstislavas Dobužinskis, aleksandras Benois ir kiti gerai įvertino 
jo kūrybą, kvietė dalyvauti grupinėse parodose sankt Peterburge. Jo kūryba suža
vėjo rusų simbolizmo filosofą ir rašytoją Viačeslavą ivanovą, jis parašė straipsnį 
„čiurlionis ir menų sintezė“. tačiau publika, nemažai meno kritikų čiurlionio 
kūrybos neįvertino, kolekcininkai jo darbų nepirko, dailininkui tiesiog trūko lėšų 
gyvenimui. sankt Peterburge jis daug tapė, jo kūryboje sustiprėjo dekoratyvumo, 
ornamentiškumo tendencijos, atsirado ryškesni spalvų deriniai.

Viena iš mėgstamiausių M. k. čiurlionio kūrybos temų simbolizmo litera   tū roj e 
vadinama „dievoieška“ – visatos valdovo tema, perauganti tradicinę krikš  čio  niš ką
ją Viešpaties Dievo interpretaciją. Jai skirtas ir pats sudėtingiausias, stam biausias 
M. k. čiurlionio kūrinys „Rex“ (1909). Paveikslo centre – didingas soste sėdintis 51
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visatos valdovas, jo šviesų siluetą atkartoja didžiulis tamsus kontūras. karališkas 
valdovo sostas stovi ant skaidraus žemės rutulio, o jo centre kūrenasi ugnis, atsi
spindinti vandenyje, žemės rutulį supa kalnai, viena virš kitos kylančios žemės 
sferos, dar aukščiau dangus – žvaigždžių, kometų, saulių ir mėnulių sferos, lydi
mos sparnuotų angelų eisenos. Pagrindinės visatos stichijos – žemė, vanduo, ugnis, 
dangaus kūnai išdėstyti didinga hierarchine tvarka. Daugybę elementų M. k. čiur
lionis meistriškai susiejo į visumą, pasitelkdamas netikėtas metamorfozes, pavyz
džiui, debesys virsta tirpstančio sniego lopiniais. Paveikslo erdvę jis suskaidė į lai
ko dimensijas – dienos ir nakties (šviesos ir tamsos) ruožų ritmą. Šiame, kaip ir 
kituo se vėlyvuosiuose paveiksluose, M. k. čiurlionis sukūrė daugiasluoksnę, 
daugiapers pektyvinę, kartu dekoratyvią erdvę ir tai unikalus dailininko indėlis į 
XiX–XX a. sandūros europos dailę.

soste sėdintis karūnuotas visatos valdovas skendi šešėlyje. kas yra jis, tas 
nežinomasis, nepažįstamas, viską valdantis Dievas, – užmina paslaptingą mįslę 
M. k. čiurlionis ir neparodo mums jo veido, neduoda atsakymo. „Rex“ – pasku
tinis dailininko paveikslas. intensyvi kūrybinė veikla, nuolatiniai materialiniai 
nepritekliai pakirto jo psichinę ir fizinę sveikatą, dailininkas mirė 1911 m. Pustel
nikų sanatorijoje netoli Varšuvos.

Dailininkas buvo pripažintas tik po mirties. netrukus buvo surengtos jo kū
rybos parodos Vilniuje, sankt Peterburge, Maskvoje. čiurlionio kolegų, bičiulių, 
žmonos rašytojos sofijos kymantaitėsčiurlionienės pastangomis dailininko kūry ba 
buvo išsaugota ir neišblaškyta Pirmojo pasaulinio karo metais. Jo kūrinių ko l e k    ci
jai buvo paskirtas pirmasis atsikūrusios nepriklausomos Lietuvos valstybės muzie
jus – M. k. čiurlionio galerija kaune (dabar – nacionalinis M. k. čiurlionio dailės 
muziejus), įsteigta 1921 metais. Dailininko kūryba priskiriama vertingiausiam Lie
tuvos dailės istorijos palikimui, ji susilaukė daugybės tyrinėjimų, knygų, jo paveiks
lai ryškiai atstovauja mūsų dailei europos ankstyvojo modernizmo kontekste. 
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Lietuvos tarybos paskelbtas 1918 m. vasario 16 d. aktas nepakeitė okupacinio 
valdymo. Vokietija net siekė Lietuvą prijungti prie vokiečių žemių – Prūsijos ar 
sak sonijos. Lietuvos tarybai, 1918 m. liepą pasivadinusiai Lietuvos Valstybės ta
ryba, reikėjo laviruoti ir gelbėti valstybę. Ji ryžosi užmegzti santykius su kata li
kiškąja Viurtembergo valstybėle ir pakviesti jos kunigaikštį Vilhelmą von urachą 
tapti Lietuvos karaliumi Mindaugu ii. tokiu sprendimu taryba siekė išvengti 
planuojamo Lietuvos prijungimo prie Vokietijos Reicho. Liepos 13 d. taryba iš
rin ko urachą Lietuvos karaliumi, bet Vokietija jo nepripažino. tik Vokietijos 
pralai mėjimas Pirmajame pasauliniame kare 1918 m. lapkritį išsprendė kurį laiką 
truku sius Lietuvos ir Vokietijos nesutarimus. savaime atkrito monarchijos idėja 
ir Lietu va, kaip ir skelbė vasario 16 d. nepriklausomybės aktas, tapo demokratine 
parlamen tine respublika. tačiau kitos valstybės neskubėjo jos pripažinti, į šalį 
ėmė veržtis išorės priešai, prasidėjo vadinamasis Lietuvos nepriklausomybės 
kovų laikotarpis. 

1918 m. lapkričio 11 d. Vokietijai kapituliavus ir oficialiai pasibaigus Pirma
jam pasauliniam karui, vokiečių kariuomenė privalėjo pasitraukti iš užimtų teri
torijų ir grįžti namo. antantės valstybės siekė atkurti taiką europoje, todėl Pary
žiaus priemiestyje Versalyje 1919 m. birželio 28 d. buvo pasirašyta vadinamoji 
Versalio taika. Ja buvo numatyta apriboti Vokietijos galią ir teisę ir pertvarkyti 
europos žemėlapį.

tarptautinės permainos tiesiogiai palietė ir Lietuvą. 1918 m. lapkričio 11 d. 
Lietuvoje buvo sudaryta pirmoji profesoriaus augustino Voldemaro vadovauja
ma vyriausybė. Be paties augustinas Voldemaro, jis ėjo dar ir užsienio reikalų 
ministro pareigas, vyriausybę sudarė: Vladas stašinskas – vidaus reikalų minis
tras, Petras Leonas – teisingumo, Martynas yčas – finansų, aleksandras stulgins
kis – žemės ūkio, Juozas Purickis – švietimo. tačiau kilo vidaus nesutarimai, pa
sitraukė J. Purickis, jo vietą užėmė J. yčas, krikščionių demokratų partija atšaukė 
a. stulginskį, į jo vietą atėjo Juozas tūbelis. krašto apsaugos, susisiekimo, maitini
mo ir viešųjų darbų ministrai nebuvo paskirti. Laikinai krašto apsaugos ministe
rijai vadovauti ėmė pats a. Voldemaras, susisiekimo – finansų ministras M. yčas 
ir Maitinimo ir viešųjų darbų – vidaus reikalų ministras V. stašinskas. 

Pirmosios vyriausybės vadovas a. Voldemaras iš pradžių svarbiausiu uždavi
niu laikė šalies vidaus valdymą, negaišdamas ketino kurti valstybės valdymo or
ganus, teismą, švietimą, savivaldybes, atgaivinti gamybą, prekybą. Pristatydamas 
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savo vyriausybės deklaraciją jis nurodė, kad artimiausias vyriausybės uždavinys – 
apsaugoti šalį nuo netvarkos, o kovai su įsisiautėjusiu plėšikavimu kuo skubiau
siai turi būti sukurta „ginkluota pajėga – milicija ar policija“. tarptautinė padėtis 
a. Voldemarui neatrodė grėsminga. Lietuvos sienų, tarptautinio pripažinimo ir 
saugumo klausimus vyriausybės vadovas siejo su Vakarų demokratinėmis valsty
bėmis, jau minėta Paryžiaus taikos konferencija. a. Voldemaro požiūrį į Lietuvos 
užsienio politiką rodo jo vyriausybės deklaracijos nuostata: „karo mes su niekuo 
nevedam ir nė vienas iš mūsų kaimynų – Vokiečių, Lenkų, ukrainų, Rusų ir La
tvių – neturi pamato ant mūsų užsipuldinėti. taigi didelių spėkų rubežiams ser
gėti mums ir nereiks.“ Laikydamasi šios nuostatos iš pradžių Lietuvos valdžia pra
dėjo kurti lietuvių valdžios institucijas, policiją, savivaldybes, o savo kariuomenės 
neskubėjo organizuoti. a. Voldemaro nuomonė, kad užteks tik policijos, nepasi
tvirtino: vokiečiams traukiantis į Lietuvą pradėjo veržtis bolševikų karinės pajė
gos. užsienio įvykiai kuriam laikui nustelbė pradėtus vidaus darbus. 

Po 1917 m. spalio perversmo į valdžią Rusijoje atėję bolševikai komunistinę 
santvarką siekė pirmiausia įvesti europoje, o paskui ir pasaulyje. Ši idėja buvo 
kaip atsakas į 1948 m. išleistos karlo Marxo ir Friedricho engelso knygos „ko
munistų partijos manifestas“ šūkį „Visų šalių proletarai, vienykitės!“ Bolševikų 
vadai Vladimiras Leninas, Levas trockis karštai gynė pasaulinės komunistinės 
permanentinės revoliucijos idėją, o įgyvendinti ji buvo pradėta pilietinio karo me
tais, raudonarmiečiams kovojant su baltagvardiečiais. Oficialiai V. Lenino skelb
tas tautų apsisprendimo principas praktikoje neteko galios. Jau 1918 m. pabaigoje 
ir 1919 m. pradžioje sovietų vadovybė savo armijai įsakė veržtis Vakarų krypti mi 
ir ginklu užimti kaimynines, ką tik nepriklausomybę paskelbusias valstybes – Lie
tuvą, Latviją, estiją, Lenkiją ir kitas, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą priklausiusias 3
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carinei Rusijai. Bolševikų supratimu, valstybės „paklydėlės“ turi būti vėl prijung
tos prie Rusijos (tuo metu bolševikinės). 

1918 m. gruodžio antrojoje pusėje į Lietuvą įžengė raudonarmiečiai ir Vilniu
je buvo sudaryta vadinamoji Vinco Mickevičiauskapsuko vyriausybė. Ji ir pa
skelbė, kad įkuriama Lietuvos tarybų Respublika. Šią vyriausybę pripažino sovie
tų Rusija, o Lietuvoje ji buvo sutikta priešiškai. V. kapsuko vyriausybė valdė tik 
dalį šiaurinės ir rytinės Lietuvos, ji susidūrė su vietos gyventojų pasipriešinimu. 
Prosovietinei vyriausybei buvo iškeltas tikslas – įtraukti Lietuvą į sovietų Rusijos 
sudėtį. Lietuvos tarybų Respublika 1919 m. vasarį su Baltarusija buvo sujungtos 
į Litbelą (vėliau bolševikams pralaimėjus karą, buvo panaikintas ir Litbelas).

1918 m. pabaigoje bolševikams artėjant prie Lietuvos, Valstybės tarybos pir
mininkas antanas smetona ir Vyriausybės vadovas išvyko į Vakarus ieškoti pa
galbos. Šalis liko be aukščiausių valdžios pareigūnų, jai iškilo didelis pavojus, tad 
naująją koalicinę vyriausybę suformavo Mykolas sleževičius. Jis nedelsdamas 
gruodžio pabaigoje paskelbė atsišaukimą į lietuvių tautą – kvietė savanorius gin
ti tėvynės. Mykolo sleževičiaus ir krašto apsaugos ministro Mykolo Velykio pa
sirašytame atsišaukime „Į Lietuvos piliečius“ Lietuvos gyventojai buvo raginami 
stoti į savanorius: „nelaukdami toliau nei valandos, kas myli Lietuvą, kas trokšta 
laisvės, kas pajėgia valdyti ginklą, stokite visi į Lietuvos krašto apsaugą. Būrių 
būriais eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir tėvynės ginti. Drąsiai, be baimės, 
kaip mūs tėvai ir sentėviai, užstokime kelią, pakelkim žygį už Motiną tėvynę, už 
Lietuvos Valstybę!“ Ministro pirmininko balsas buvo išgirstas. Per trumpą laiką 
į savanorius įsirašė keletas tūkstančių Lietuvos gyventojų, dauguma jų buvo lie
tuviai. Pirmasis Lietuvos savanoris – kazys Škirpa, karininkas, o vėliau politikas 
ir diplomatas. 
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Lietuvos kariuomenė atkakliai priešinosi ir neleido bolševikams įgyvendinti 
savo siekių. 1919 m. vasario mėnesį kautynes su bolševikais ties kėdainiais (žuvo 
pirmasis karys savanoris Povilas Lukšys) ir alytumi (žuvo pirmasis Lietuvos ka
rininkas antanas Juozapavičius) laimėjo lietuviai. atremti bolševikus nelauktai 
padėjo lenkai. Jie tų pačių metų pavasarį užėmė Vilnių ir toliau puolė šiaurės ir 
rytų kryptimi. 1919 m. vasarą baigėsi lietuvių kovos su bolševikais. Bolševikai, 
pralaimėję karą ne tik su lietuviais, bet ir su kitų Baltijos valstybių kariuomenė
mis, su kiekviena iš šių valstybių pasirašė taikos sutartis: pripažino šalių nepri
klausomybę ir oficialiai atsisakė teritorinių pretenzijų. tarp Lietuvos ir sovietų 
Rusijos 1920 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta taikos sutartis. sutartis Lietuvai bu
vo naudinga: Rusija antroji po Vokietijos pripažino Lietuvos nepriklausomybę. 

sudarydami taikos sutartis su neseniai užpultomis valstybėmis sovietai pripa
žino, jog šį kartą komunizmo ekspansija į europą nepavyko. tam lemiamą įtaką 
turėjo bolševikų pralaimėjimas lenkams 1920 m. rugpjūtį prie Varšuvos. Vadina
masis stebuklas prie Vyslos išgelbėjo europą nuo komunizmo ir sovietų vadams 
leido suprasti, kad permanentinės bolševikinės revoliucijos idėjos įgyvendinti ne
pavyks. nuogąstavimus patvirtino nepavykęs komunistų valdžios perversmas Ba
varijoje, trumpalaikis komunistinio Belos kuno režimas Vengrijoje ir nepasisekę 
komunistų mėginimai įsitvirtinti kitose europos valstybėse. 

Dar tebevykstant kovoms su bolševikais, į šiaurinę Lietuvos dalį pradėjo verž
tis bermontininkai – buvę rusų karo belaisviai, likę Vokietijoje nuo Pirmojo pa
saulinio karo, jiems vadovavo Pavelas Bermontas avalovas. Bermontininkai kartu 
su vokiečių kariais siekė pulti bolševikinę Rusiją, bet jie taip pat nepritarė Baltijos 
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šalių nepriklausomybei, vylėsi, jog bus atkurta nedaloma Rusija, į kurios sudėtį 
turės sugrįžti ir Baltijos šalys. nuo 1919 m. vasaros iki lapkričio mėnesio bermon
tininkams pavyko užimti nemažą šiaurinės Lietuvos teritorijos dalį, tačiau tų pa
čių metų lapkričio mėnesį įvykio lemiami mūšiai ties Radviliškiu ir Šiauliais ir 
Lietuvos kariuomenė galutinai juos sutriuškino. Bermontininkų likučiai pasitrau
kė į Vokietiją.

siekdama atkurti Lietuvos ir Lenkijos Valstybės laikų žemes, 1919 m. balan
džio mėnesį lenkų kariuomenė pradėjo mūšius su Raudonąja armija ir užėmė Vil
nių. užpulti raudonarmiečiai buvo priversti trauktis, o lenkai veržėsi gilyn į Lie
tuvą. Prasidėjo lietuvių ir lenkų kovos, jas pristabdė į konfliktą įsikišusi anglija ir 
Prancūzija. Lietuvių prašymu Vakarų valstybės 1919 m. liepos 26 d. tarp Lietuvos 
ir Lenkijos nustatė demarkacinę liniją. Lietuva ja buvo nepatenkinta, nes Punskas 
ir seinai liko Lenkijos pusėje. konfliktas kuriam laikui aprimo, tačiau Lenkija sie
kio prisijungti visą Lietuvą neatsisakė. tai mėginta padaryti organizuojant vals
tybės perversmą kaune, iniciatorė buvo slapta lenkų karinė organizacija – Polska 
organizacja wojskowa (POW). Lietuvos saugumas atskleidė sąmokslininkų planus, 
todėl šios organizacijos planuotas perversmas 1919 m. rugpjūčio pabaigoje ir rug
sėjo pradžioje neįvyko.

1920 m. balandžio pabaigoje Lenkija vėl puolė bolševikinę Rusiją ir netrukus 
jos kariuomenė užėmė kijevą. čia bolševikams pavyko pereiti į kontrpuolimą ir 
nustumti lenkų kariuomenę iki pačios Lenkijos. Bolševikai užėmė Vilnių ir per
leido Lietuvai 1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi pripažintas teritorijas, nes 
laimėję karą prieš Lenkiją tikėjosi vėl okupuoti Lietuvą. tuomet Lietuvos ir so
vietų Rusijos sutartis būtų neturėjusi jokios galios. Lenkų kariuomenė nugalėjo 
bolševikus ir juos vydama atgal užėmė dalį Lietuvos teritorijos – atsinaujino lie
tuvių ir lenkų kovos. Įsikišus Vakarų valstybėms abi pusės pradėjo derybas, jas 
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užbaigė 1920 m. spalio 7 d. suvalkų sutartimi, pagal kurią Vilnius liko Lietuvos 
teritorijoje. abi pusės susitarė baigti karą ir laikytis demarkacinės linijos. tačiau 
Lietuvos delegacijai dar nespėjus grįžti į namus, buvo gauta žinia, kad Vilniaus 
pusėn traukia generolo Liucijano Želigovskio vadovaujama kariuomenė, o žygį 
palaimino Lenkijos valstybės viršininkas Juzefas Pilsudskis. Lenkų kariuomenė 
užėmė Vilniaus kraštą ir veržėsi gilyn kauno link. 1920 m. lapkričio mėnesį Lie
tuvos kariuomenė laimėjo mūšius prie Širvintų ir Giedraičių. Įsikišus Vakarų vals
tybėms, lietuviai nutraukė žygį į Vilnių. Pergalė buvo pasiekta, tačiau Vilniaus 
kraštas, lenkų okupacijos pradžioje įvardytas kaip nauja valstybė – „Vidurinė Lie
tuva“, 1922 m. buvo prijungtas prie Lenkijos. 

1920 m. rudenį baigėsi beveik dvejus metus trukusios Lietuvos nepriklauso
mybės kovos, nusinešusios per tris su puse tūkstančio Lietuvos gyventojų gyvy
bių. nepriklausomybės kovose aukų neišvengė ir kitos Baltijos valstybės – Latvi
ja, estija, suomija. Jos taip pat apgynė savo valstybingumą ir kiekviena įrodė, jog 
yra verta pati savarankiškai tvarkyti savo tautos likimą. 

kodėl nedidelei Lietuvos valstybei pavyko apsiginti? istorikai nurodo keletą 
priežasčių. Visų pirma Lietuvos valdžia kritišku momentu ginti nepriklausomy
bės sugebėjo sutelkti daugumą šalies gyventojų, o svarbiausia – iš visų sluoksnių. 
Maža to, 1920 m. Lenkijos kariuomenei užėmus Vilniaus kraštą, Lietuvą valdan
tis demokratiškai išrinktas steigiamasis seimas priėmė nutarimą laikinai, kol gre
sia pavojus Lietuvos nepriklausomybei, visą aukščiausią valdžią perleisti Mažajam 
seimui, sudarytam iš 7 steigiamojo seimo narių ir jų pavaduotojų. kiti tautos at
stovai, kas likęs laikinojoje sostinėje kaune, kas atsidūręs mūšio lauke ar parvykęs 
į gimtinę, lemiamu valstybei momentu prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo. Pažymėtina, kad kai kurie steigiamojo seimo nariai, pavyzdžiui, pirmasis 
Lietuvos savanoris k. Škirpa, lenkų kariuomenei užėmus Vilniaus kraštą, savo no
ru kreipėsi į steigiamojo seimo vadovybę, prašydamas išleisti ginti šalies nepri klau
somybės. Be kapitono k. Škirpos, tokius pat prašymus steigiamojo seimo prezidiu
mui įteikė parlamentarai kazys kupčiūnas, antanas tamošaitis. Jie prašė leisti 
ilgesnį laiką nelankyti steigiamojo seimo plenumo posėdžių, o priežastis – krašto 
gynimo reikalai. ne visi tautos atstovai sugrįžo iš fronto – 1921 m. pradžioje Ma
žajam seimui valstybės vairą vėl atidavus steigiamajam seimui, jo nariai tylos mi
nute pagerbė žuvusį savo kolegą parlamentarą karininką antaną Matulaitį. 

kita priežastis, kad buvo apginta Lietuvos nepriklausomybė – laiku valdžios 
duo tas pažadas skirti savanoriams, stojantiems į Lietuvos kariuomenę, žemės. 
M. sle ževičiui pavyko surinkti apie 10 tūkst. savanorių, iš jų beveik visi buvo ma
žažemiai ar bežemiai valstiečiai. Jiems ir apskritai daugumai Lietuvos gyventojų, 
jų daugiau nei 80 proc. gyveno kaime, žemė buvo labai vertingas valdžios atlygis. 
Pasibaigus nepriklausomybės kovoms, valdžia savo duotą pažadą tesėjo – kariai 
savanoriai ar žuvusių savanorių šeimos gavo nustatytą žemės kiekį. 

Lietuvai, kovojančiai su priešais ne vien lietuvių tautos patriotizmu, karių sa
vanorių ryžtu, itin svarbi buvo kitų valstybių finansinė ir karinė parama. Vokie
tija, padėdama Lietuvai, siekė sustabdyti bolševizmo plitimą į Vakarus. ne mažiau 
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svarbus buvo lietuvių ir lenkų karas ir bolševikų pralaimėjimas prie Varšuvos. 
kita vertus, prie Lietuvos nepriklausomybės kovų nemažai prisidėjo ir tautinės 
mažumos, žydai ne tik su ginklu rankose vijo iš Lietuvos priešus, bet ir tarptauti
nėje arenoje padėjo Lietuvai siekti pripažinimo. tarp Lietuvos delegacijos narių 
Paryžiaus taikos konferencijoje buvo ir žydų atstovas simonas Rozenbaumas. iš
vardytos priežastys lėmė, kad susikūrusi jauna Lietuvos valstybė, nors Lenkijos 
„žirklėmis“ apkarpyta teritorija, tarpukariu išliko europos žemėlapyje. tai – di
delis jaunos nepriklausomos valstybės laimėjimas. antra vertus, 1920 m. gegužės 
15 d. visų Lietuvos gyventojų demokratiškai išrinkto steigiamojo seimo padėti 
tolesnės šalies gerovės pamatai buvo gana tvirti.
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Po sunkių Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918–1920 m. susikūrusioje valsty
bėje, kurios dauguma gyventojų – valstiečiai, žemės reforma dėsningai tapo itin 
aktualiu ir visiems aiškiu dalyku. abejojančių jos politiniu, socialiniu ir ekono
miniu tikslingumu pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais buvo vienetai. 
tam įtakos turėjo gyventojų socialinis pasiskirstymas. Gedimino Vaskelos apskai
čiavimais, 1919 m. Lietuvoje dvarininkams priklausė apie 1384 tūkst. ha žemės, 
arba 26,2 proc. valstybės teritorijos. Vienam dvarui teko vidutiniškai po 490 ha. 
Palyginti su artimiausiais kaimynais, dvarininkų žemėvalda Lietuvoje buvo ma
žesnė, o dvarai – gerokai smulkesni. tuo metu estijos dvarininkams priklausė 
46,93 proc. šalies teritorijos, Latvijos – 48,12 proc., dvaro žemės ploto vidurkis 
estijoje buvo 2113 ha, Latvijoje – net 2507 ha. taigi dvarininkų valdomos žemės 
dal is Lietuvoje buvo kone perpus mažesnė, o dvarai 5–6 kartus mažesni nei šiaurės 
kaimynų. Valstiečių ūkiams 1919 m. priklausė apie 2932 tūkst. ha, arba 55,5 proc., 
visos žemės. Palyginti su kitomis Pabaltijo valstybėmis, valstiečių ūkiai Lietuvoje 
buvo smulkiausi: 1913 m. ūkio ploto vidurkis buvo 15,2 ha, Latvijoje – 21,0 ha, 
estijoje – 29,4 ha. net ir atsižvelgus į tai, kad žemė Lietuvoje yra geresnė, skirtu
mas vis tiek buvo didelis. Bežemiai valstiečiai sudarė apie 21 proc. 1919 m. žemės 
ūkyje dirbusių gyventojų. smulkieji valstiečiai ir itin smulkių žemės sklypų savi
ninkai – apie 25 proc. Dvarininkų ir jų šeimų narių lyginamasis svoris siekė apie 
1,1 proc. kaimo gyventojų. tad žemės pasiskirstymo netolygumas ir socialinis ne
teisingumas, nors ir mažesnis negu Latvijoje ar estijoje, buvo akivaizdus.

tomis aplinkybėmis tik didesnę ar mažesnę dvarų žemės dalį išdalijusi tūks
tančiams jos trokštančių bežemių ir mažažemių valstiečių, valdžia galėjo tikėtis 
suburti juos apie save ir taip sustiprinti valstybę. kariuomenės kūrimas iš mirties 
taško pajudėjo taip pat Mykolo sleževičiaus vyriausybei ir krikščionių demokra
tų partijai paskutinėmis 1918 m. dienomis pažadėjus tuoj pat, nelaukiant stei
giamojo seimo, dvarų žemę dalyti bežemiams ir mažažemiams, pirmiausia ka
riams savanoriams. 1919 m. balandžio viduryje Lietuvos kariuomenėje jau buvo 
beveik 8 tūkst. karių. tik dėl išmintingos valdžios agrarinės politikos Lietuva su
gebėjo nuo išorės priešų sėkmingai apginti paskelbtą savo nepriklausomybę ir iš
saugoti valstybingumą. 

Žemės reformos įstatymo pirmasis svarstymas steigiamajame seime baigėsi 
tik 1921 m. balandį, tačiau reforma buvo vykdoma kone nuo pirmųjų nepriklauso
mybės dienų. Jau 1919 m. balandį buvo parengtas ir paskelbtas Pamatinių dėsnių 

Žemės reforma ir agrarinės kultūros pokyčiai
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žemės reformos įstatymui rengti projektas, o birželio 20 d. paskelbtas Įstatymas 
kariškiams žeme aprūpinti. 1919 m. buvo išparceliuota 6,2, o 1920 m. – 21, 9 tūkst. 
ha dvarų žemės. 

1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs steigiamasis seimas, nelaukdamas, kol bus 
priimtas pagrindinis įstatymas, paskelbė ne vieną laikinąjį žemės valdymą regu
liuojantį įstatymą. Visų jų tikslas – sustabdyti dvarininkų vykdomą savo žemės ir 
kitokio turto išpardavimą ir įkeitimą, miškų kirtimą, sunorminti dvarų žemės 
nuomą. 1920 m. rugpjūčio 18 d. Žemės reformos įvedamasis įstatymas numatė iš 
privačių savininkų, turinčių daugiau kaip 70 dešimtinių žemės, nusavinti miškus, 
jei jų daugiau kaip 25 dešimtinės, pelkes, durpynus, vandenis, majoratų ir lenų 
teisėmis valdomus dvarus, taip pat dvarus, įgytus iš carinės valdžios lengvatinė
mis sąlygomis. 

1922 m. vasario 15 d. steigiamasis seimas krikščionių demokratų balsais (so
cialdemokratai balsavo prieš, o socialistai liaudininkai, Lietuvos valstiečių sąjun
ga ir žydų frakcija susilaikė) priėmė pagrindinį Žemės reformos įstatymą. Pagal 
įstatymą reformos reikalams į Valstybinį žemės fondą buvo imama valstybinė že
mė ir privilegijų teisėmis iš caro valdžios gauti dvarai, visų prieš Lietuvos nepri
klausomybę lenkų armijoje kovojusių asmenų ir bermontininkų žemė, taip pat 
privačių asmenų, bažnyčių, vienuolynų ir kitų bažnytinių institucijų žemė, jeigu 
jos yra daugiau kaip 80 ha norma (Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų par
tijos atstovai siūlė, kad maksimali žemėvaldos norma būtų 50 ha). G. Vaskelos 
teigimu, 80 ha žemės riba buvo pasirinkta neatsitiktinai. iš esmės tai ir buvo ski
riamoji riba tarp sulenkėjusių dvarininkų ūkių ir tų stambių ūkių, kuriuos XiX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje įsigijo prakutę lietuvių valstiečiai ar negausūs to meto 
lietuvių inteligentai, pramonininkai ir prekybininkai. Panašiai, tik daug atviriau, 
elgtasi estijoje ir Latvijoje (estijos steigiamojo susirinkimo buvo nustatyta, kad 15
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ūkiai iki 50 ha dydžio neliečiami. Jei dvaras didesnis kaip 50 ha, perviršis nusavi
namas, o savininko šeimai paliekama iki 80 ha. estams ūkininkams galėjo būti 
paliekami ir didesni kaip 100 ha ūkiai, o ūkiai iki 100 ha – apskritai neliečiami. 
Latvijos steigiamasis seimas elgėsi panašiai ir nustatė, kad nenusavinamos dva
rininkų žemės norma – 50 ha, kitų piliečių – 100 ha). 

Pirmenybę gauti žemės turėjo kariai savanoriai, žemės taip pat galėjo gauti 
bežemiai ir mažažemiai (turintys mažiau kaip 10 ha) valstiečiai, kaimo amatinin
kai, kai kurios valstybinės ir visuomeninės įstaigos. Buvusiems žemės savininkams 
valstybė įsipareigojo sumokėti simbolinį atlygį – tai sukėlė stambių žemės savi
ninkų pasipiktinimą. Be to, išpirka už žemę dvarininkams buvo atidėta neapibrėž
tai ateičiai, kai valstybė sustiprės finansiškai. Galima pritarti istorikui Liudui trus
kai, kad iš esmės žemės reforma Lietuvoje buvo įvykdyta konfiskacijos būdu, todėl 
kai kurios frakcijos griežtai kritikavo tokią valdžios politiką, jos buvo prieš dva
rų ardymą. tokiai nuostatai, be lenkų, pritarė net Lietuvos socialdemokratų frak
cija, ji siūlė dvarus perleisti valdyti kumečiams (manė, kad stambus ūkis yra na
šesnis ir naudingesnis valstybei, o kartu ir artimesnis socializmui). Prieš dvarų 
išdalijimą kategoriškai buvo nusistačiusi tautos pažangos partija su pirmuoju 
prezidentu antanu smetona ir pirmuoju ministru pirmininku ir užsienio reikalų 
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ministru augustinu Voldemaru priešakyje. Privatinė nuosavybė šios partijos ly
deriams buvo šventa ir neliečiama. todėl jie valdžios vykdomą žemės reformą 
lygino su bolševikine. tokia nuostata ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios 
tautos pažangos partija rinkimuose į steigiamąjį seimą patyrė visišką nesėkmę – 
nė vienas jos atstovas į jį nepateko. 

steigiamojo seimo priimtas Žemės reformos įstatymas buvo kiek papildytas 
kitų Lietuvos seimų. 1924 m. gegužės 9 d. įstatymo pataisa numatė, kad žemės 
sklypas, valdomas bendrai kelių asmenų, turi būti laikomas vieno asmens nuosa
vybe (vienu ūkiu), todėl tokiam ūkiui turi būti paliekama 80 ha norma. tai kiek 
sugriežtino nusavinimo sąlygas, nes pagal pagrindinį įstatymą tokiu atveju buvo 
numatyta palikti po 80 ha kiekvienam iš nominalių savininkų. savininkų, turin
čių didesnius kaip 80 ha ūkius, po žemės reformos įstatymo priėmimo padaryti 
pakeitimai (ūkio dovanojimas, ūkio preliminarus padalijimas būsimiems įpėdi
niams) minėta įstatymo pataisa pripažinti negaliojančiais. 

Po Lietuvoje 1926 m. gruodžio 17 d. įvykusio perversmo, kai valdžioje įsitvir
tino žemės reformą kritikavęs a. smetona, buvo peržiūrėtas steigiamojo seimo 
priimtas Žemės reformos įstatymas. Pagal 1929 m. lapkričio 13 d. valdžios priim
tą nutarimą, nenusavinamos žemės norma buvo padidinta iki 150 ha. tiesa, savi
ninkai, kurių ūkiai iki to laiko jau buvo išparceliuoti, žemių nebeatgavo. 1930 m. 
balandžio 16 d. savininkams, kurie iki nusavinimo spėjo atsidalinti ir faktiškai 
atskirai ūkininkavo (patikrinti, ar tikrai, ar tik formaliai atsidalinta, sunku), vėl nu
t ar ta palikti po 80 ha kiekvienam. taip buvo panaikintas jau minėtas 1924 m. 
gegu žės 9 d. Žemės reformos įstatymo pakeitimas. Be to, iki 80 ha nutarta palikti ir 
bū simiems savininkų įpėdiniams, kurie reformos įstatymo paskelbimo momentu 
savarankiškai valdė ūkį, nors juridiškai tuo metu ir nebuvo atsidalinę. Dar daugiau, 
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80 ha norma palikta tiems asmenims, kurie buvo įsigiję ūkius carinės valdžios 
nustatytomis lengvatinėmis sąlygomis ir kuriems pagal pagrindinį įstatymą nieko 
neturėjo būti palikta. iš esmės tokios tvarkos Lietuvos valdžia laikėsi per visą au
toritarinį valdymo laikotarpį iki pat lemtingo 1940 m. birželio. 

antroji sudėtinė žemės reformos dalis buvo kaimų skirstymas į vienkiemius. 
Vykdant reformą, buvo sudaryta 39 tūkst. naujakurių ūkių, turinčių 363 tūkst. ha 
žemės (vidutiniškai po 9, 4 ha), ir 26 tūkst. mažažemių pridėta 91 tūkst. ha (vi
dutiniškai po 3, 5 ha), 506 tūkst. ha miškų atiteko valstybei. Dvarų parceliacija, 
t. y. reforma siaurąja prasme, apėmė beveik 25 proc., o reforma plačiąja prasme, 
įskaitant kaimų skirstymą į vienkiemius – apie 56 proc. visos šalies teritorijos. 
Vykdant reformą buvo naikinama dar nuo viduramžių išlikusi žemės skirstymo 
į rėžius sistema, juose vyravusi trilaukė žemės dirbimo sistema ir bendros ganyk
los. Perėjus prie naujos žemės ūkio dirbimo sistemos pradėta daugiau įdirbti žemės 
plotų. Lietuvoje ariamos žemės ir apsėtų plotų nuolat daugėjo, dirvonai ir pūdy
mai nyko, nors apskritai žemės dirbimo struktūra priklausė ir nuo regionų skirtu
mų. Visoje Lietuvoje 1930 m. ariama žemė ir daržai užėmė 58,01 proc. ūkių žemės 
ploto, daug daugiau negu Latvijoje (1935 m. – 47,05 proc.) ir estijoje (1939 m. – 
35,15 proc.). Be to, dirbama žeme buvo paversta apie 300 tūkst. ha anksčiau bu
vusios kitos paskirties žemės plotų, todėl nepriklausomybės laikotarpiu pasėlių 
plotai padidėjo visu trečdaliu, pakito pasėlių struktūra: vietoj rugių ar avižų dau
giau pradėta sėti kviečių, išsiplėtė bulvių plotai. ketvirtajame dešimtmetyje, įsi
steigus Marijampolės ir Pavenčių cukraus fabrikams, kiek daugiau pradėta auginti 
cukrinių runkelių. 1931 m. jų plotas buvo 2,9 tūkst. ha, 1936–1938 m. – 8,2 tūkst. 
ha, derlingumas atitinkamai 155 ir 198 cnt iš hektaro, bendrasis derlius – 45 ir 
192,8 tūkst. tonų, cukringumas – 16,91 proc. ir 18,06 proc.
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Žemės reforma prisidėjo prie žemės ūkio modernizavimo. Žemės ūkio minis
terija ir kitos žemės ūkio įstaigos lengvatinėmis sąlygomis aprūpindavo ūkininkus 
geresnėmis javų sėklomis, veisliniais gyvuliais. Valstybė daug dėmesio skyrė že
mės ūkio specialistams rengti. Žemės ūkyje pradėjus taikyti organines ir minera
lines trąšas, pavyko pagerinti javų derlingumą: nuo 9 cnt prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą iki 12 cnt 4ojo dešimtmečio antrojoje pusėje. 

nepriklausomybės laikotarpiu, taikydamiesi prie Vakarų europos rinkos, Lie
tuvos ūkininkai nuo sėklininkystės vis labiau perėjo prie galvijų auginimo ir pie
nininkystės. Mėsos ir pieno produktų gamybos augimą visų pirma lėmė gyvulių 
produktyvumo ir jų skaičiaus didėjimas: 1938 m. Lietuvoje buvo 1192,8 tūkst. 
galvijų (1934–1938 m. – 1152 tūkst.). kiek padidėjo gaminamos produkcijos, pa
sakyti sunku, nes gyvulininkystės statistikos nepriklausomoje Lietuvoje nebuvo. 
tačiau žinant, kaip sparčiai ir nuosekliai augo sviesto eksportas, galima kalbėti ir 
apie bendrą pienininkystės produkcijos didėjimą. tuo labiau kad yra žinoma, kiek 
pieno buvo pristatoma į pienines ir kad tas kiekis taip pat nuolat augo. 1925 m. į 
kooperatines pienines pristatyta 9,5 tūkst. tonų pieno, o 1938 m. – 484,2 tūkst. 
tonų. Visoje eksportuojamoje galvijų produkcijoje sviestas sudarė apie 3/4, visa 
kita – gyvi gyvuliai, mėsa, sūris, žalios veršiukų odos ir apdirbtos galvijų odos.

iki Pirmojo pasaulinio karo iš Lietuvos buvo vežami tik arkliai, nepriklauso
ma Lietuva, 1924 m. pradėjusi eksportuoti sviestą, 1938 m. jo pardavė 17,4 tūkst. 
tonų. 1928 m. į Vakarų europą pradėtos gabenti pirmosios bekonų siuntos. ke
tvirtojo dešimtmečio pabaigoje gyvulininkystės produktai sudarė daugiau kaip 
pusę viso Lietuvos eksporto. Pasak G. Vaskelos, bendra penkiolikos metų Lietu
vos eksporto pajamų suma – 3,5 mlrd. litų. iš tos sumos 598 mln. Lt (17,15 proc.) 20
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buvo gauta iš kiaulių ir kiaulienos produktų eksporto, 460,5 mln. Lt (13,21 proc.) 
davė sviesto, sūrio, pieno ir grietinės eksportas, 591 mln. Lt (16,95 proc.) – linų 
sėmenų ir pluošto eksportas. iš šių trijų pagrindinių Lietuvos eksporto šakų – 
kiaulininkystės, pienininkystės ir linininkystės – iš viso buvo gauta 1,65 mlrd. Lt, 
arba 47,31 proc., eksporto pajamų. už užsienyje parduotus kiaušinius gauta 140,5 
mln. Lt (4,03 proc.), arklius – 114 mln. Lt (3,27 proc.), grūdus ir miltus – 90,3 
mln. Lt (2,59 proc.). 

Bendri žemės ūkio laimėjimai buvo neblogi, tačiau ūkininkų padėtis buvo ne
lengva. Oficialiais duomenimis, pelnas iš 1 ha žemės 1929–1932 m. vidutiniškai 
siekė 62,3 Lt, o per kelerius metus beveik perpus nukrito, 1938–1939 m. vidutinis 
pelnas siekė vos 30 Lt. Pažangą stabdė žemės ūkių smulkėjimas, 1930 m. duome
nimis, 45 proc. visų ūkių buvo mažesni nei 10 ha ir tik 1/10 turėjo daugiau kaip 
30 ha žemės. Žemės ūkį itin skaudžiai palietė didžioji pasaulinė ekonomikos kri
zė, nes valstiečiai sparčiai nuskurdo. Oficialiais duomenimis, vien per 1936–1938 m. 
už nesumokėtas skolas iš varžytinių buvo parduota 1615 vienetų kilnojamojo vals
tiečių turto (galvijų ir pan.) ir 2634 ūkiai. 1940 m. Lietuvoje buvo 80 tūkst. beže
mių ir 70 tūkst. mažažemių valstiečių ūkių ir jie sudarė daugiau kaip pusę visų 
valstiečių ūkių. nepatenkinti ūkininkai pradėjo streikuoti. Prieš maištautojus 
a. smetonos autoritarinė valdžia ėmėsi drastiškų priemonių. 1935–1936 m. teis
mams perduoti 456 ir karo komendantams – 882 streikuojantys ūkininkai, jie bu
vo nuteisti. Penki užnemunės ūkininkai už teroro aktus buvo nubausti mirties 
bausme, o keturi buvo nušauti arba mirtinai sužeisti per susirėmimus su policija, 
dar penki kaimiečiai ir trys policininkai buvo sužeisti. Šie įvykiai buvo akivaizdus 
sunkios ūkininkų padėties įrodymas, o valdžios veiksmai tik padidino visuome
nės nepasitenkinimą autoritariniu valdymu.

22



500



501

nepriklausomybės laikotarpiu švietimo srityje pasiekta didžiulių laimėjimų. 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, šalyje veikė vos keletas mokyklų, nebuvo 
jokios švietimo sistemos. Ją reikėjo kurti iš pagrindų. tuometinis Švietimo minis
teri jos valdytojas Jonas yčas per spaudą kreipėsi į žinomus Švietimo ministerijai 
asmenis ir pakvietė juos būti apskričių švietimo įgaliotiniais. Pradėta kurti švietimo 
sistema. netrukus 1922 m. steigiamasis seimas priėmė Pradžios mokyklų įs ta
tymą. Juo vadovaujantis Lietuvoje pradėtos steigti keturmetės pradinės mokyk
los, jas privalėjo lankyti 7–14 amžiaus vaikai. Privalomas mokyklos lankymas buvo 
skelbiamas ne iš karto visoje Lietuvoje, o atsižvelgus į steigiamų mokyklų tinklą. 
Mokytojus skyrė apskričių švietimo ir kultūros komisijos, o jų dar   bą prižiūrėjo 
Švietimo ministerijos skiriamas apskrities mokyklų inspektorius. 

1925 m. Pradžios mokyklų įstatymas buvo pakeistas. Mokytojų skyrimas, per
kėlimas ir daugelis kitų dalykų buvo perduota Švietimo ministerijai, buvo sudary
tos ir pavirtintos mokyklų programos. Minėtame įstatyme buvo numatyta vieną 
mokyklą skirti 500 gyventojų, tačiau praktiškai mokyklų dar buvo gerokai mažiau 
(įstatymo nustatytą normą pavyko pasiekti 1931 m.). 

Padėčiai iš pagrindų pagerėjus – padaugėjo mokyklų, padidėjo mokytojų ir 
mokinių skaičius, imtasi įgyvendinti pagrindinį tikslą – visoje Lietuvoje įvesti pri
valomą nemokamą pradinį mokslą. 1923 m., pirmojo šalies gyventojų surašymo 
duomenimis, iš 1 645 183 mln. gyventojų, vyresnių nei 10 metų, raštingų buvo 
1 108 147 mln., t. y. 67,36 proc. visų šios grupės gyventojų. Pagal šį rodiklį Lietu
va gerokai atsiliko nuo Vakarų europos valstybių. sutelktomis pastangomis nuo 
1928 m. Lietuvoje pradėtas įgyvendinti privalomas nemokamas pradinis mokslas, 
1930 m. tikslas oficialiai įgyvendintas. 

Privalomo mokslo įvedimas gerokai padidino mokinių skaičių pradinėse mo
kyklose. Lietuva pradinio švietimo požiūriu susilygino su kitomis valstybėmis, 
1939–1940 m. iš esmės likvidavo neraštingumą. 

nuo 1933 m. pradėtos steigti bendrojo lavinimo ii laipsnio šešių skyrių pra
dinės mokyklos. Jos rengė mokinius reformuotos gimnazijos i klasei. 1936 m. pri
imtame naujame Pradžios mokyklų įstatyme buvo iškeltas pradinės mokyklos 
tikslas: „teikti Lietuvos jaunimui pradžios mokslo žinių, ugdyti jo dvasios bei kū
no pajėgas, mokyti jį Lietuvą mylėti, branginti ir jai aukotis.“ Pradinėje mokyklo je 
buvo mokama šių dalykų: tikybos, lietuvių kalbos, skaičiavimo, tėvynės pažinimo, 
istorijos, geografijos, gamtos, dailės dalykų, rankų darbų, muzikos ir dainavimo, 

tautinio švietimo atgimimas
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kūno kultūros. Parengtose naujose pradinių mokyklų programose buvo ypač 
akcentuojamas savo krašto pažinimas ir tautinis auklėjimas. Įstatyme numatytos 
naujovės, valdžios pastangos davė gerus rezultatus. 1939 m. šalyje veikė per 2,3 
tūkst. pradžios mokyklų, jose dirbo 5–6 tūkst. mokytojų, mokėsi beveik 300 tūkst. 
vaikų. Lietuvos valstybė nepriklausomybės pradžioje užsibrėžtą tikslą pasiekė be
veik per dvidešimt metų. 

stiprėjant pradinėms mokykloms, gerokai padaugėjo ir aukštesniųjų mokyklų 
(gimnazijų, progimnazijų, realinių mokyklų). Prieš Pirmąjį pasaulinį karą šalyje 
(be klaipėdos krašto) buvo 15 gimnazijų ir 10 kitų vidurinių mokyklų ir progim
nazijų, o jose mokėsi apie 5–6 tūkst. mokinių, tarp jų mažai buvo lietuvių. Pirmais 
nepriklausomybės metais aukštesniųjų mokyklų skaičius padvigubėjo. Progim
nazijos buvo steigiamos kone kiekviename didesniame miestelyje, gimnazijos – 
apskričių centruose. Greitai jų tinklas pasidarė gana tankus. 

nuo nepriklausomybės pradžios formavosi skirtingo tipo aukštesniosios mo
kyklos. Švietimo ministerija ketino kurti trijų pakopų bendrojo lavinimo sistemą: 
i pakopa – keturmetė pradinė mokykla, ii pakopa – keturmetė vidurinė mokykla, 
iii pakopa – trimetė aukštesnioji mokykla. tačiau buvo pasirinkta prieškarinio 
tipo 8 klasių gimnazija, kurios pagrindas 4 klasių pradinė mokykla. Vidurinė mo
kykla, arba progimnazija, atstojo keturias žemesnes gimnazijos klases. Daugiausia 
progimnazijų buvo 1924 m. Jų ėmė mažėti, kai daug kur baigę keturių klasių vi
durinę mokyklą mokiniai buvo priimami į trumpalaikius profesinius kursus, aukš
tesniąsias specialiąsias mokyklas arba galėjo toliau mokytis gimnazijoje. 

1926 m. priimtame Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatyme buvo nusta
tyti pagrindiniai gimnazijų tipai: vienose privalomai mokomasi lotynų kalbos, 
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kitose nesimokoma, bet sustiprintas kitų dalykų mokymas. susiklostė 5 gimna zijų 
tipai: 1) klasikinė – sustiprintas graikų ir lotynų kalbų dėstymas, 2) humanitarinė – 
privaloma lotynų kalba, 3) sustiprinto naujų kalbų mokymo, 4) realinė – mate
matika ir gamtos mokslai, 5) komercinė – komercijos dalykų dėstymas. Labiausiai 
paplitusi buvo humanitarinė gimnazija, nes čia privalomos lotynų kalbos buvo 
reikalaujama norint siekti aukštojo mokslo. Lietuvos vyriausybė rūpinosi moder
nių pradinių mokyklų ir gimnazijų statyba. Buvo pastatytos ar pradėtos statyti 
modernios gimnazijos alytuje, Biržuose, kėdainiuose, klaipėdoje, Mažeikiuose, 
Pagėgiuose, Panevėžyje, Pasvalyje, Raseiniuose ir kitur.

Mokyklų reforma 1936 m. visas gimnazijas suvienodino ir mokymo laiką su
trumpino iki 7 metų. 1936 m. priimtas Vidurinių mokyklų įstatymas iškėlė tokį 
vidurinių mokyklų tikslą: „ugdyti jaunimo dvasios ir kūno pajėgas, mokyti jį Lie
tuvą mylėti, branginti, jai aukotis ir paruošti aukštajam mokslui eiti.“ 

Vidurinės mokyklos buvo valstybinės ir privačios, steigtos atskirai berniukams 
ir mergaitėms, arba buvo bendros. Privačias mokyklas galėjo steigti vietos savi
valdybės, visuomeninės organizacijos, vienuolijos ir pavieniai asmenys Lietuvos 
piliečiai. Visas mokyklas prižiūrėjo Švietimo ministerija. 

1918–1940 m. sukurti suaugusiųjų švietimo pagrindai. 1919 m. Vilniuje Lie
tuvių mokslo draugija įkūrė mokslo kursus suaugusiesiems. 1920 m. prie Švietimo 
ministerijos įsteigtas suaugusiųjų mokymo skyrius. Pagrindinės suaugusiųjų švie
timo formos buvo vakariniai ir šventadienio suaugusiųjų kursai, suaugusiųjų mo
kyklos, liaudies universitetai.

nepriklausomybės pradžioje steigiant aukštesniąsias mokyklas labai stigo tin
ka mai parengtų mokytojų. 1919 m. gimnazijose ir progimnazijose dirbo vos treč
dalis aukštąjį išsilavinimą turinčių pedagogų, du trečdaliai turėjo aukštesnįjį išsi
lavinimą. Padėtis ėmė gerėti 1922 m. kaune įsteigus Lietuvos universitetą, per 27
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28. kauno Šv. kazimiero seserų 
kongregacijos mergaičių 
gimnazijos klasė. 
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keletą metų jame buvo parengtas visas būrys mokytojų, todėl antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse beveik visi aukštesniųjų mokyklų mokytojai buvo reikiamo išsila
vinimo. 1938–1939 mokslo metais Lietuvoje buvo 62 gimnazijos, 27 progimnazijos 
ir 146 specialiosios vidurinės ir aukštesniosios mokyklos. Šiose mokslo įstaigose 
dirbo 2,7 tūkst. mokytojų ir mokėsi per 31 tūkst. moksleivių.

nepriklausomoje Lietuvoje tautinėms mažumoms buvo suteikta plati auto
nomija, vaikai galėjo mokytis gimtąja kalba ne tik pradinėse, bet ir vidurinėse 
mokyklose, o jas išlaikė ar šelpė valstybė. 1939 m. rudenį Lietuvoje veikė 18 žydų, 
14 latvių, 1 rusų, 3 lenkų ir 2 vokiečių gimnazijos ir progimnazijos. 

atsikūrusi valstybė susirūpino ir aukštojo mokslo atgaivinimu. Jau 1918 m. 
gruodžio pradžioje Valstybės taryba priėmė Vilniaus universiteto statutą, pagal 
kurį nuo 1919 m. sausio 1 d. turėjo būti atkurtas Vilniaus universitetas su ketu
riais fakultetais. Lietuvos valdžios planus įgyvendinti sutrukdė prasidėjusios ko
vos dėl Lietuvos nepriklausomybės ir Vilniaus netekimas. atsižvelgiant į sudėtin
gas sąlygas, buvo nuspręsta universitetą steigti kaune, nes į jį, kai buvo užgobtas 
Vilnius ir jo kraštas, persikėlė pagrindinės lietuvių inteligentijos pajėgos. 

1920 m. sausio 27 d. kaune iškilmingai atidaryti aukštieji kursai su šešiais 
skyriais. iš pradžių į kursus įstojo 522 klausytojai, iš jų 244 buvo tikrieji, t. y. turė
jo brandos atestatus. Ši mokslo įstaiga buvo pamatas steigti universitetui. 1920 m. 
rudenį aukštųjų kursų atstovų parengtas universiteto statuto projektas buvo svars
tytas dvejus metus ir 1922 m. vasario 16 d. kaune buvo atidarytas nepriklauso
mos Lietuvos universitetas. 1930 m. visoje šalyje iškilmingai minint LDk didžio
jo kunigaikščio Vytauto Didžiojo 500siąs mirties metines, jis buvo pavadintas 
Vytauto Didžiojo universitetu (VDu). Šis universitetas tapo pagrindine Alma 
Mater, čia svajojo studijuoti daugelis šalies jaunuolių. 1922 m. balandžio 12 d. 
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Prezidentas patvirtino steigiamojo seimo kovo 24 d. priimtą Lietuvos universi
teto statutą, kuriuo buvo pakeista universiteto struktūra. nuo tol universitetą su
darė ne penki, o šeši fakultetai: teologijos ir filosofijos, Humanitarinių mokslų, 
teisės, Matematikos ir gamtos, Medicinos ir technikos. statutas įteisino univer
siteto autonomiją, aukščiausias universiteto organas buvo universiteto taryba, į 
ją įėjo visi fakultetų tarybų nariai ir garbės profesoriai. Fakultetų tarybas sudarė 
ordinariniai ir ekstraordinariniai profesoriai, taip pat docentai. universiteto tary
ba iš profesorių vieniems metams rinko rektorių, prorektorių ir sekretorių, kvietė 
arba konkurso būdu telkė pedagoginio mokslo personalą. Rektorius, prorektorius, 
sekretorius ir fakultetų dekanai, kuriuos taip pat metams iš profesorių rinko fakul
tetų tarybos, sudarė universiteto vykdomąjį organą – senatą. 1925 m. kovo 31 d. 
seimas pakeitė universiteto statutą, buvo įsteigtas dar vienas fakultetas – evange
likų teologijos. nuo tol universitete buvo septyni fakultetai. 

1930 m. ir 1937 m. buvo priimti nauji VDu statutai. Jais buvo suvaržyta uni
versiteto autonomija: pakeista universiteto vyresniojo personalo skyrimo tvarka, 
susiaurintos universiteto tarybos ir praplėtos senato funkcijos, daugiau galių įgijo 
švietimo ministras – jis galėjo Prezidentui siūlyti savo kandidatus į rektoriaus ir 
prorektoriaus pareigas, turėjo teisę tvirtinti fakulteto dekaną ir pan. apskritai nau
jojo statuto nuostatos valdžiai leido gerokai daugiau kištis į universiteto veiklą.

1939 m. atgavus Vilniaus kraštą, VDu teisės ir Humanitarinių mokslų fakul
tetai buvo perkelti į Vilniaus universitetą. 1939 m. gruodžio 15 d. buvo sustabdy
ta lenkiškojo stepono Batoro universiteto veikla ir pradėjo veikti antras lietuviš
kas Vilniaus universitetas (Vu), jis vadovavosi VDu statutu. 1940 m. vasarą iš 
VDu į Vu buvo perkeltas Matematikos ir gamtos fakultetas. Dėl kelių fakultetų 
pertvarkymo Lietuvos okupacijos išvakarėse VDu studentų skaičius sumažėjo: 
1939 m. pabaigoje studijavo 3053, o pavasario semestre liko tik 1989 studentai. 
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nepriklausomybės laikotarpiu beveik visa Lietuvos studentija buvo susitelkusi 
Lietuvos, arba Vytauto Didžiojo, universitete. kitose Lietuvos aukštosiose moky
klose studijavo vos keli šimtai studentų. Daugiausia studentų per visą nepriklau
somybės laikotarpį studijavo 1932 m. – 4817. 

Per 18 nepriklausomybės metų VDu išleido 3790 absolventų, iš jų 1225 baigė 
Medicinos, 1174 – teisės, 550 – teologijos ir filosofijos, 300 – technikos, 264 – 
Humanitarinių mokslų, 254 – Matematikos ir gamtos fakultetą. 60 universiteto 
dėstytojų parengė ir apgynė daktaro disertacijas. 

Vytauto Didžiojo universiteto suteiktos žinios atitiko bendrą to meto išsivys
čiusių europos valstybių lygį. Baigę VDu studentai sėkmingai studijavo pagrin
diniuose Vakarų ir Vidurio europos universitetuose. Lietuvių išeivijos veikėjas, 
buvęs VDu studentas karolis Drunga teigia: „1938 m. bendraudamas su Vokie
tijos studentais, galėjau slapta didžiuotis, jog buvau ne blogiau pasiruošęs tada tik 
16 metų išgyvenusiame kauno VDu, negu mano pažįstami vokiečių studentai, 
gavę išsimokslinimą universitetuose, turėjusiuose daugelio šimtmečių istoriją.“ 

Be minėtų universitetų, Lietuvoje dar buvo įsteigtos tokios aukštosios moky
klos: Dotnuvos žemės ūkio akademija (1924 m.), Vytauto Didžiojo aukštoji karo 
mokykla aukštojoje Panemunėje (1931 m.), konservatorija kaune (1933 m.), 
aukštieji kūno kultūros kursai kaune (1934 m.), klaipėdos prekybos institutas 
(1934 m., nuo 1939 – Šiauliuose), klaipėdos pedagoginis universitetas (1935 m., 
nuo 1939 m. pabaigos – Vilniuje), Veterinarijos akademija Vilijampolėje (1936 m.). 
1939 m. kauno meno mokyklai buvo suteiktas aukštosios dailės mokyklos statu
sas. tų metų rudenį visose išvardintose aukštosiose mokyklose dirbo 450 dėsty
tojų, mokėsi 4 tūkstančiai studentų. 
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Daugelio aukštųjų mokyklų materialinė padėtis buvo nelengva, trūko mo
kymo ir pagalbinių patalpų, be to, studijos buvo mokamos, daugelis studentų 
negaudavo bendrabučio, stipendijos buvo skiriamos tik mažai jų daliai. 

nors sąlygos studijuoti nebuvo lengvos, valstybė dėjo daug pastangų lavindama 
visuomenę. 1919–1940 m. užsienio aukštosiose mokyklose su vyriausybės stipendi
jomis, pašalpomis ar paskolomis studijavo ar specializavosi daugiau kaip 1,5 tūkst. 
Lietuvos jaunuolių. 1939 m. duomenimis, 10 tūkst. Lietuvos gyventojų teko 16 
studentų, o kitose europos valstybėse – nuo 11 iki 30 studentų. Pagal šį rodiklį to 
meto Lietuvos išsilavinimo lygis nebuvo žemesnis negu europos. tai buvo dide
lis vos du dešimtmečius gyvavusios nepriklausomos Lietuvos laimėjimas. 
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tarpukario kauno vaizdinys daugeliui mūsų tai – Laisvės alėja su „konrado“ 
kavine, „Pienocentro“ ir „Pažangos“ rūmai, centrinio pašto ir Valstybės teatro 
pastatai. tai – Vienybės aikštė ir Vytauto Didžiojo muziejus, Prisikėlimo bažny
čia ir universitetas, Žaliakalnio vilos ir sporto halė. Žinoma, ir funikulierius, kauko 
laiptai, lietuvių iškovoti europos krepšinio čempionių vardai, Dariaus ir Girėno 
skrydis per atlantą, „naujoji Romuva“, Danieliaus Dolskio ar antano Šabaniaus
ko dainuojami šlageriai, kazio Binkio ir Bernardo Brazdžionio poezija, sofijos 
čiurlionienės arbatėlės, stasio ušinsko marionetės, neemijos arbitblato galerija, 
„trečias frontas“ ir „ars“. kitaip sakant, tarpukario kaunas tai – vienas nuosta
biausių Lietuvos istorijos epizodų, kurį prisimename ir prisiminsime kaip įspū
dingą jaunos valstybės piliečių kuriamųjų galių proveržį, vos per du dešimtmečius 
nedidelį carinės Rusijos pasienio įgulos miestą pavertusį šalies centru, turinčiu 
visa, kas būdinga moderniam vakarietiškam didmiesčiui.

kodėl tarpukario Lietuvos modernėjimas siejamas su kaunu? Juk nepriklau
somybė gerokai pakeitė ir Panevėžį, Marijampolę, klaipėdą. naujų laikų skersvė
jai stipriai įsisuko į Šiaulius – permainoms atvirą Lietuvos pramonės ir liberalios 
kultūrinės minties „širdį“. Vis dėlto nė vienas šių miestų nespėjo taip išaugti, kad 
galėtų varžytis su kaunu. niekur kitur neatsirado tokia gatvė kaip Laisvės alėja 
su įstaigomis, parduotuvėmis, bankais, žurnalų ir laikraščių redakcijomis, madin
gomis kirpyklomis ir grožio salonais, kavinėmis, kinais, restoranais; gatvė, kurio
je buvo galima sutikti „visus“ – nuo politikų ir verslininkų iki žinomų gražuolių, 
aktorių, rašytojų, dailininkų. nė viena Lietuvos miesto ar miestelio aikštė nega
lėjo net lygintis su kauno Vienybės aikšte – miestiečių pamėgta poilsio vieta ir 
simboliniu šalies istorijos centru, pažįstamu visiems valstybės piliečiams. Per dvi 
dešimtis metų kaune radosi tiek legendinių vietų ir vardų, kiek kitame mieste 
vargiai uždera per šimtmetį. Modernėjančios visuomenės ir kultūros gyvenimo 
kontūrą iki šiol brėžia pasakojimai apie „keturis vėjus“ ir Juozą keliuotį, Petrą 
Babicką ir antaną Pošką, „konrado“ kavinės nuolatinius lankytojus, lietuviškų 
autoralių dalyvius, efemeriškus menininkų klubus ir solidžias tradicijas įgijusias 
jaunimo organizacijas, madų teismus ir ginčus dėl „moderninių šokių“. Legenda 
tapo Boriso Dauguviečio auskaras, prie drabužių kolorito derinama Marijonos 
Rakauskaitės plaukų spalva, adomo Galdiko automobilis, „kipro Petrausko“ mui
las ir jo atsiradimo istorija, Danutės nasvytytės išraiškos šokio studija, Juozo Vaič
kaus kino bendrovė, apysakomis virtusios Liūnės Janušytės avantiūros, Juozo 
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tysliavos tarptautinio avangardo žurnalas „MuBa“, simbolizavęs sėkmingą lie
tuvio šuolį į paryžietiško avangardo epicentrą bei daugelis kitų didelių ir mažų 
faktų, nutikimų ir jų herojų. 

iš lūpų į lūpas keliavusios ir iki šiol keliaujančios legendos žadino ir tebeža
dina tarpukario kauno nostalgiją. ilgesį kelia ir maitina taip pat amžininkų me
muarai, kursto užsienio keliautojų įspūdžiai, kupini nuoširdaus susižavėjimo per
mainomis, per trumpą laiką radikaliai pakeitusiomis Lietuvos laikinosios sostinės 
gyvenimą ir įrašiusiomis ją į tarpukario europos žemėlapį. sunku be jaudulio 
skaityti, pavyzdžiui, italų žurnalisto Giuseppe’s salvatori’o, prisiminimus, ypač gy
vai perteikiančius nepriklausomybės atneštų permainų mastą. apsilankęs Lietu
voje 1923 m., jis prisipažino: „kai išlipau […] kauno stotyje, man suspaudė širdį. 
nejaugi, tariau sau, šitas miesteliūkštis nuo šiol turės būti europos valstybės, kad 
ir kokia kukli ji tėra, sostine“ (G. salvatori, I lituani di ieri e d’oggi, Bologna, 1932). 
Pasaulio mačiusiam italui turėjo būti nejauku. net gražiausia tuometinio kauno 
dalis – nemuno ir nėries santakoje įsikūręs senamiestis – atrodė graudžiai: ka
daise elegantiška rotušė apleista, daugelis bažnyčių uždaryta. tarp senamiesčio ir 
stoties plytintys kvartalai buvo skurdūs, užstatyti neaukštais, daugiausia mediniais 
namais; čia pat stūksojo raudonų plytų gamyklų ir kareivinių mūrai, kiek toliau 
driekėsi skurdūs priemiesčiai. Jų kasdienybę taikliai perteikė gatvių vardai. antai 
1922 m. išleista adresų knyga „Visa Lietuva“ nurodo Žaliakalnyje buvus Purvų 
gatvę, Žąsų skersgatvį. Pastarojo pavadinimas atskleidžia, kaip gyveno tuometi
niai žaliakalniečiai ir kiti priemiesčiuose įsikūrę kauniečiai – ravėjo daržus, laikė 3

4

3. kauniečių pasivaikščiojimas 
 Geležinkelio tiltu. 
 XX a. 4asis dešimtmetis. čDM

4. italų žurnalisto Giuseppe’s salvatori’o 
palydos kauno geležinkelio stotyje. 

 iš kairės: elena sklėrienė, kajetonas 
sklėrius, Petras kalpokas, salvatori, 
dvi nenustatytos ponios, dainininkas 
Jonas Būtėnas ir dailininkas Rimtas 
kalpokas. 1931 m. LLMa
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5. kauno senamiestis 
 ir nemunas nuo aleksoto. 
 XX a. 4asis dešimtmetis
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naminius paukščius ir net gyvulius. trečiojo dešimtmečio pradžioje vandentiekiu 
ir kanalizacija naudojosi vos kelių miesto centrinės dalies namų gyventojai, kiti 
tenkinosi šuliniais arba upių vandeniu. tokiame mieste nuo 1920 m. ėmė kurtis 
valstybės įstaigos: prezidentūra, seimas, ministerijos, pradėjo telktis politikai, val
dininkai, laisvųjų profesijų atstovai – gydytojai, teisininkai, menininkai. 1922 m. 
atidarius universitetą, Muzikos ir Meno mokyklas, gatvėse sumirgėjo studentiš
kos kepuraitės. Miestas atjaunėjo. atsirado jaunimo organizacijų, kūrėsi kultūros 
ir sporto klubai. 1925 m. Žaliakalnio Ąžuolyne lakūno stepono Dariaus iniciatyva 
įrengtas pirmasis Lietuvos stadionas. Profesiniu, konfesiniu, politiniu pagrindu 
radosi įvairiausi susivienijimai, skatinę jų narius peržengti darbovietės bei namų 
slenkstį. kauniečius į viešumą traukė ir kultūros židiniai. 1925 m. rekonstruoto je 
Miesto teatro būstinėje pradėjo veikti Valstybės teatras, turintis operos, baleto ir 
dramos trupes. tais pačiais metais atvėrė duris nacionalinis dailės muziejus – lai
kinoji M. k. čiurlionio galerija, pastatyta Žaliakalnio pakraštyje greta Meno mo
kyklos. Parodų atidarymai pamažu tapo svarbia miesto politinio ir kultūrinio eli
to, studentijos, mokytojų viešo gyvenimo dalimi. Žinoma, jie nė iš tolo neprilygo 
operos ir dramos spektaklių premjeroms, kurių atgarsiai ilgai užimdavo laikraš
čių ir žurnalų puslapius, būdavo svarstomi ir kavinėse ar salonuose, ir gimnazijų 
ar universiteto koridoriuose. teatras, ypač opera, kauniečiams, kaip ir visos eu
ropos sostinių gyventojams, imponavo patrauklia galimybe suderinti geros mu
zikos lydimų sceninių aistrų išgyvenimus su viešo buvimo malonumu. Papildomo 
žavesio, žinoma, teikia ir laikinosios sostinės gyvenimo aušroje – 1920 m. gruo
džio 31 d. – suvaidintos legendinės „traviatos“, kur pagrindinius vaidmenis atli
ko kipras Petrauskas ir adelė Galaunienė, prisiminimas.

Miestovaizdį ir kauniečių gyvenimo būdą keitė ir buities patobulinimai. 1924 m. 
mieste pradėta vesti kanalizaciją, 1928 m. – vandentiekį. Ryškus kauno moder
nėjimo ženklas 3iajame dešimtmetyje – nuo 1926 m. pradėjęs veikti radiofonas. 
naujos žiniasklaidos priemonės šiuolaikiškumą netruko įvertinti gimtosios šalies 
atjauninimo ir sudabartinimo siekiantys menininkai: jau 1926 m. gruodžio 9 d. į 
avangardistinę „keturių vėjų“ grupuotę susibūrę literatai per radiją surengė „po
ezokoncertą“.

Būtent technikos istorijos įvykis – 1929 m. pavasarį laikraščių plačiai aprašy
tos „konkės laidotuvės“, įvykusios balandžio 15 d., – dažniausiai laikomas simbo
liniu kauno „atsisveikinimu su XiX a.“ iš tiesų po šios ceremonijos miestiečių 
kasdienybė regimai pasikeitė. naujai išasfaltuotomis gatvėmis vietoj arklių trau
kiamo tramvajaus pradėjo kursuoti autobusai, ėmė riedėti privatūs ir valdiški au
tomobiliai, intensyvėjantį eismą reguliavo sankryžose stovintys policininkai. apie 
1930 m., iškilus centriniam paštui, „Pienocentro“ ir „Pažangos“ rūmams, Žemės 
bankui, Vytauto Didžiojo muziejui, naujamiestis tapo neatpažįstamas. Carinio 
miesto pėdsakai pasitraukė į periferiją. Miesto centre net trečiojo dešimtmečio 
architektūrai būdingą istorizmą (Lietuvos bankas) ir žaismingas art deco formas 
(gyvenamieji namai a. Mickevičiaus, s. Daukanto g., Žydų bankas Laisvės al.) nu
stelbė racionalizmo geometrija, pelniusi kaunui „mažojo Briuselio“ vardą. 

6
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Miestas savo gyventojams siūlė vis daugiau poilsiui, susitikimams, taip pat ir 
iškilmėms pritaikytų erdvių. ypatingą reikšmę ir simbolinį skambesį įgijo Vienybės 
aikštė, susiformavusi buvusio karo muziejaus sodelio vietoje. čia prie paminklo ne
žinomam kariui ir amžinosios ugnies mamos ir auklės atveždavo mažylius, čia rink
 davosi nepriklausomybės kovų dalyviai, minias sutraukdavo valstybės iškilmės.

naują tautinių ir religinių apeigų erdvę ketinta sukurti prie naujos Prisikėli
mo bažnyčios, kurios kertinis akmuo buvo iškilmingai padėtas 1934 m. vasarą 
Pirmojo Lietuvos eucharistinio kongreso proga. Bažnyčios titulas simbolizavo ne 
tik Viešpaties Jėzaus, bet ir lietuvių tautos prisikėlimą, o šventovėje siekta derin
ti sakralinio pastato ir paminklo funkcijas. užbaigus Prisikėlimo bažnyčią, kau
nas būtų įgijęs didžiulę viešųjų iškilmių erdvę, esančią beveik kaimynystėje su 
tradiciška masinių renginių vieta – Petro Vileišio aikšte, tikusia ir kavalerijos 

8

6. antanas samuolis. Geltona moteris. 
1933 m. čDM. Paveikslas pirmą kartą 
eksponuotas dailininkų modernistų 
grupuotės „ars“ antrojoje parodoje

7. Justinas Vienožinskis. Autoportretas. 
1936 m. čDM. antikinės Veneros 

 gipso išlieja liudija, kad paveikslas 
nutapytas kauno Meno mokyklos 
pastate, kuriame Vienožinskis, kaip 

 ir kiti dėstytojai, turėjo privačią ateljė

8. stasys ušinskas. Aviatoriaus sapnas. 
1938 m. LDM
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pasirodymams, ir šaulių eitynėms, ir dainų šventėms ar vaidinimams po atviru 
dangumi. 1934 m. kaune atsirado dar vienas svarbus modernaus viešojo gyveni
mo židinys – kūno kultūros rūmai, šalia kurių 1939 m., rengiantis europos krep
šinio čempionatui, pastatyta ažūriniu gelžbetonio skliautu perdengta sporto halė. 
Reprezentacijai – iškilmingiems minėjimams, kongresams, koncertams, labdaros 
vakarams, kviestiniams pokyliams – naudotasi 1934 m. pradėjusiu veikti Vytauto 
Didžiojo muziejumi ir 1937 m. atidaryta naująja karininkų ramovės būstine. 

naujieji poslinkiai įkvėpė gyvybę ir senamiesčiui. atsigavo rusų okupacijos 
metais merdėjusios katalikų šventovės, išsiplėtė kunigų seminarija, jėzuitų gim
na zija. studentams ir moksleiviams perduotai Švč. sakramento šventovei Vil
niaus g. prigijo studentų bažnyčios vardas. ypač gausiai miestiečiai lankė kated
rą ir Švč. Mer gelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčią, po 1930 m. minėto Vytauto 
Didžiojo jubiliejaus pagarsėjusią Vytauto vardu. čia juos traukė bažnyčios rekto
riaus – Vaižganto iškalba ir optimizmas, vėliau rektoriaus palikta legenda ir isto
rinė šventovės aplinka.

nuo kauno urbanistinių, architektūrinių, institucinių, demografinių, sociali
nių, kasdienybės gyvenimo pokyčių neatskiriamos meninės kultūros permainos, 
modernėjantis menininkų ir jų publikos pasaulis. kaunas nepriėmė „keturių vė
jų“ iššūkio 1924aisiais, gana abejingai klausė latvių avangardisto Romano sutos 
aiškinimų ir įtikinėjimų 1926aisiais, liko kurčias žurnalo „naujas žodis“ sklei
džiamai informacijai apie konstruktyvizmo plitimą Vokietijoje 3iojo dešimtme
čio pabaigoje, tačiau 1931 m. publika jau džiaugėsi paryžietiško art deco dvasia 
persiėmusiais stasio ušinsko pokonstruktyvistiniais paveikslais, entuziastingai 
sveikino trijų lietuviškų vienaveiksmių baletų – Juozo Gruodžio „Jūratės ir kas
tyčio“, Balio Dvariono „Piršlybų“ ir Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkury“ – prem
jerą Valstybės teatre. komplimentai moderniems V. Bacevičiaus ir B. Dvariono 

9

10

9. Žurnalo „keturi Vėjai“ 
(1928, nr. 4) 

 antraštinis puslapis

10. antanas Maziliauskas 
aptarnauja savo brolį 
Leonardą Maziliauską 
MRM – Muralio, Rubšio 

 ir Maziliausko kirpykloje, 
įsikūrusioje kauno 
„Pienocentro“ rūmų 
pirmame aukšte. 

 XX a. 4asis dešimtmetis
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kūriniams darsyk paliudijo masinio žiūrovo palankumą art deco dailei – spekta
kliuose pritaikytiems dailininkų telesforo kulakausko ir stasio ušinsko sceno
vaizdžiams ir kostiumams. ir kritika, ir publika buvo palanki 1934 m. surengtai 
antrajai dailininkų modernistų grupuotės „ars“ parodai. Poezijos mėgėjai 1935 m. 
perskaitę Henriko Radausko rinkinį „strėlė danguje“ sveikino naują nacionalinės 
literatūros balsą, o 1936 m. išleistos Bernardo Brazdžionio eilėraščių knygos „Žen
klai ir stebuklai“ pasisekimas reiškė ne tik lietuvių poetikos modernistinį lūžį, bet 
ir skaitytojų supratingą palankumą naujoviškai meninei raiškai.

1937ųjų kaunas – be didesnių išlygų gali būti laikomas moderniu vakarie
tišku miestu. simboliškai tai ženklintų nebe technikos, bet kultūros istorijos įvy
kis – sėkmingas Lietuvos prisistatymas Paryžiaus tarptautinėje technikos ir meno 
parodoje. Mūsų šalis pasirodė kaip augantis žemės ūkio kraštas, galintis pasiūly
ti keliautojui skanių maisto produktų, malonių akimirkų pajūryje, patrauklių pei
zažų, pažintį su istorine, daugiausia bažnyčių, architektūra. Lietuviai sudomino 
prancūzus ir kitus parodos lankytojus savo gaminamu sviestu, modernistine sce
nografija ir bibliofilams skirtomis meniškai apipavidalintomis knygomis. Šalyje 
tai jau buvo visuotinai pripažįstamos vertybės, nacionalinio pasididžiavimo objek
tai, jau nebetenkinę labiausiai išsilavinusių, gabiausių ir reikliausių piliečių. Bręs
tanti jaunoji filosofinė ir politinė mintis, meno talentai kūrė naujos, kultūringes
nės, tolerantiškesnės, veržlesnės Lietuvos vizijas, įkūnydami savo idėjas filosofijos 
veikaluose, politiniuose straipsniuose, dailės, muzikos ir literatūros kūriniuose.

11

11. Mozės (Moišės) 
 Hofmeklerio orkestras. 
 XX a. 4asis dešimtmetis
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nepriklausomos valstybės gyvenimą pradėjusios jaunos Lietuvos Respublikos 
piliečiams pirmą kartą istorijoje teko užduotis suderinti tautinės tapatybės suvo
kimą ir valstybingumo sampratą. Šie du dėmenys formavo identiteto paieškas, 
kurias atspindėjo ir skatino įvairios kultūrinės akcijos ir meno kūriniai. 

kokius nepriklausomos Lietuvos piliečių tapatybės vaizdinius išsaugojo tar
pukario meninė kultūra? 

Be abejo, stengtasi suvokti Lietuvą kaip jauną, dinamišką valstybę, moderni
zuojančią ūkį ir kultūrą, kad prilygtų kitoms, likimo malonėmis labiau apdovano
toms europos šalims. nuo 4ojo dešimtmečio pradžios šalies meninė kultūra vis 
gyviau reagavo į vakarietiško gyvenimo procesus ir naujoves. 1931 m. kaunas 
palan kiai priėmė paryžietiškus stasio ušinsko paveikslus, reprezentuojančius iš
grynintą art deco stiliaus versiją. kitais, 1932 m., kauno gatvėse pasirodė afišos, 
skelbiančios „ars“ grupuotės parodą: buvo pristatytas Juozo Mikėno ir jo bendra
minčių puoselėtas naujasis europos neoklasicizmas „pagal Picasso“. naująją Lie
tuvą liudijo nuo 3iojo ir 4ojo dešimtmečių sandūros laikinojoje sostinėje bei 
kituose šalies miestuose pradėję dygti racionalizmo stiliaus pastatai. tokia archi
tektūra suformavo ištisus kvartalus kauno naujamiestyje bei Žaliakalnyje. 

kuriančiuosius Lietuvos ateities vizijas maitino įvairūs šaltiniai. Įspūdį amži
ninkams darė filosofo stasio Šalkauskio plėtota idėja apie Lietuvos kaip slenksčio 
tarp Rytų ir Vakarų vaidmenį. Prisimatuojant modernios valstybės apdarus, teko 
stoti akistaton su ekonomine krize, sukrėtusia Vakarų pasaulį 3iojo dešimtme
čio pabaigoje, ieškoti atsakymo į nemalonų klausimą, ar Lietuvos piliečiai subren
dę demokratijai ir kokiu keliu teisingiausia sukti jaunos valstybės santvarką. tin
kamų pavyzdžių, modelių paieška skatino lietuvius susidomėti čekija, Belgija, 
italija. Mussolinio fašizmo ir Hitlerio nacionalsocializmo studijos provokavo po
lemiką tarp visuomenės žinovų, kartu suteikė impulsų menininkams. Politinės 
temos bei idėjos atsispindėjo taikomosios dailės kūriniuose nuo pašto ženklo iki 
plakato, formavo istorinės alegorijos žanrą. tapytojai, skulptoriai, vitražistai, gra
fikai stengėsi pristatyti amžininkams „didžiąją Lietuvą“ su kaunu, klaipėda ir 
Vilniumi, vaizdavo išvystyto žemės ūkio, pramonės ir prekybos šalį, išmaniai 
naudo jančią savo gamtos išteklius. Romantišką modernios, technologijos naujo
vėms atviros šalies vaizdinį padėjo perteikti ypač visuomenei svarbi nacionalinės 
aviaci jos laimėjimų tema, po 1933 m. Dariaus ir Girėno skrydžio per atlantą tra
giškos baigties įgijusi dramatiškų gaidų, bet kartu ir gilesnį, įtaigesnį simbolinį 

tautinio identiteto paieškos meninėje kultūroje 

12. antanas Gudaitis. 
 Moterys su žuvų krepšiais, 

fragmentas. 1933 m. 
 čDM   ←

13. kazys Šimonis. Šaulys. 
 XX a. 4asis dešimtmetis

13
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skambesį. 1937 m. Rygoje ir 1939 m. kaune vykusiuose antrajame ir trečiajame 
europos vyrų krepšinio čempionatuose lietuviai iškovojo aukso medalius ir tapo 
krepšinio tauta. Dailininkai stengėsi ne tik įamžinti, bet ir deramai apipavidalin
ti Lietuvos sporto gyvenimą. Remdamiesi Vakarų patirtimi projektavo bei kūrė 
uniformas, prizus, apdovanojimus, garbės raštus, vėliavas, lankstukus, plakatus ir 
visą kitą atributiką, lydėjusią įvairių lygių sporto varžybas nuo mokyklinių spar
takiadų iki 1938 m. surengtos tautinės olimpiados.

naujam gyvenimui atgimstančios tautos ir valstybės simboliniu ženklu turė
jo tapti 1934 m. kaune pradėta statyti Prisikėlimo bažnyčia – milžiniškas votas, 
išreiškiantis tautos padėką Viešpačiui už nepriklausomybę, už savą valstybę. Didin
gą racionalistinių formų šventovę pagal užsakovų ir architekto karolio Reisono 
sumanymą turėjo papuošti žinomiausių Lietuvos dailininkų kūriniai – paveikslai, 
vitražai, skulptūros, krikščioniškosios ikonografijos temas jungiantys su naciona
linės istorijos motyvais. Pasirengimas Prisikėlimo bažnyčios dekoravimo darbams 
įkvėpė drąsos ir moderniau mąstantiems kunigams bei tikintiesiems, ir meno kū
rėjams, paskatino bažnytinio meno atnaujinimo judėjimą, kurio rezultatų atsira
do ir laikinosios sostinės šventovėse (Liudo truikio vitražai bei Domicelės tara
bildienės altorius kauno Šv. Mikalojaus bažnyčioje), ir provincijoje (Jono Juozo 
Burbos altorinis paveikslas Lėno Šv. antano bažnyčioje, stasio ušinsko vitražai 
naujai statomai Berčiūnų bažnyčiai). Būtent bažnytinė dailė ypač vaizdžiai per
teikė modernios Lietuvos piliečių tapatybei būdingą siekį suderinti visam Vakarų 
pasauliui bendrus kultūros pagrindus su unikalia vietos patirtimi.14
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14. antanas Gudaitis. 
 Senas meistras. 
 1939 m. LDM 
15. Vladas eidukevičius. 

Moteris tautiniais rūbais. 
 Po 1935 m. LDM 
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tikrojo lietuviškumo pradų pirmiausia ieškota kaimo kultūroje. suaktualinti 
kaimo kultūros lobyną ir paversti jį nacionalinės kultūros savastimi siekta jau nuo 
XiX a. Pradėta nuo žodžio, nuo kalbos, o XX a. pradžioje Lietuvių dailės draugi
jos pastangomis iškelta ir dailiųjų amatų, kaimo meistrų grafikos bei skulptūros 
vertė. XX a. pradžioje vyravusį siekį apčiuopti lietuviško būdo raiškos formas, 
skatinusį ypač domėtis kaimo amatininkų dirbiniais, nepriklausomybės metais 
papildė pastangos įžvelgti liaudies mene gilesnį turinį, aprėpiantį ir krikščioniš
kosios kultūros poveikį, ir iš ikikrikščioniškų laikų išsaugotas kultūros lytis. Gana 
gausūs tradicinio meno paveldo rinkiniai amžininkams akivaizdžiai liudijo, kad 
tai – nepaprastai svarbi ir svari Lietuvos nacionalinio paveldo dalis. trečiajame 
dešimtmetyje būtent šis kultūros dėmuo pasirinktas žengiant į tarptautinę kultūros 
erdvę. Dailininko adomo Varno surinkta kryžių fotografijų ir autentiškų pavyzdžių 
kolekcija, paįvairinta audinių ir medinių „dievukų“ pavyzdžiais, išgarsi no Lietuvos 
vardą 1925 m. Monzos mieste italijoje vykusioje tarptautinėje dekoratyvinės dailės 
parodoje. 1927 m. kaimo audėjų dirbinius Lietuva pristatė Paryžiaus Luvre sureng
toje Šiaurės ir Rytų europos modernių kilimų parodoje. ypatingą amžininkų pa
sididžiavimą sukėlė 1931 m. stokholme prasidėjęs liaudies meno parodų turnė po 
Šiaurės europos šalis. Jį palankiai vertino ir kultūros žmonės, ir politikai. 

Visiškai suprantama, kad šalyje rūpintasi puoselėti liaudies meno tradicijas, 
amžininkai buvo skatinami naudoti pagal senuosius pavyzdžius pagamintus dirbi
nius. kaimo amatams palaikyti įsteigtas Žemės ūkio rūmų namų pramonės skyrius 
ėmėsi leisti literatūrą amatininkams, subūrė kooperatyvą „Marginiai“, kuris rū pi
nosi dailiųjų amatų dirbinių gamyba ir pardavimu. „Marginių“ pastangomis ša
lyje pradėjo masiškai plisti medžio drožiniai, stilizuoti kaimiški audiniai, tautiniais 
kostiumais pasipuošė įvairių jaunimo organizacijų nariai, dainų švenčių daly viai. 
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16. Vytautas kazimieras 
Jonynas. Pasaka. 

 1931 m. Gn

17. Vytautas kazimieras 
Jonynas. Šv. Kazimieras. 
1932 m. LDM

18. antano tamošaičio knygos 
„sodžiaus menas. Lietuvių 
moterų tautiniai drabužiai“ 
(kaunas, 1939) iš serijos 
„sodžiaus menas“ atvartas 

 su tautinių kostiumų 
fotoiliustracijomis 

 ir autoriaus piešiniu
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kaimo amatininkų pamainą ugdė amatų mokyklos, specializuoti kursai. Žvilgsnį 
į kaimo paveldą atkreipė ir tautinio stiliaus paieška susirūpinę menininkai. Muzikai 
ir poetai studijavo tautosaką, dailininkai kartojo tradicinius audinių ir drožinių 
motyvus – spalvas, raštus, būdingiausius ornamentus. Paveiksluose, skulp tūrose 
paplito šienpjovių ir grėbėjų, piemenėlių ir laukų darbininkų atvaizdai. 

Patyrusieji tiesioginį sąlytį su Vakarų modernizmo daile jaunosios kartos dai
lininkai atmetė paviršutinišką tradicinių meno formų mėgdžiojimą. Modernistų 
grupuotės „ars“ narių tapytojų antano Gudaičio, Viktoro Vizgirdos, grafikų Vy
tauto kazimiero Jonyno, Jono steponavičiaus, taip pat dar jaunesnės kartos meni
ninkų – Pauliaus augustinavičiaus, Viktoro Petravičiaus, Vaclovo Rataiskio – kūri
nių išraiška pagrįsta primityviajam menui būdingu formos supaprastinimu ir kar tu 
ji ekspresyvia deformacija. tai sieja jų dailę su prancūzų ar vokiečių moder nis tų 
ieškojimais. Lietuvių kūriniuose tautiškumo paieška susijungė su tuometiniam 
Vakarų menui būdinga pastanga siekti emocinio įtaigumo, emocionalumo, nuošir
dumo, kuriuo žiūrovus jaudino ir stebino viduramžių meistrų ar vėlesnių epochų 
talentingų primityvistų kūriniai. tačiau, pavyzdžiui, Viktoro Petravičiaus raiži
niai ar jo įspūdingai apipavidalintos liaudies pasakos „Gulbė karaliaus pati“ bei 
„Marti iš jaujos“ kai kuriems amžininkams atrodė pernelyg dramatiški, pernelyg 
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19. Viktoras Petravičius. 
Dailininko knygos 

 (livre d’artiste) pagal 
lietuvių liaudies pasaką 
„Marti iš jaujos“ atvartas. 
1938 m. LDM
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20. antanas Žmuidzinavičius. Vlado 
Putvinskio legendos „Giedrė“ 
(kaunas, 1927) viršelis

21. stasio ušinsko agitacinis plakatas 
„Ruoškimės švęsti L.D.k. Vytauto 
Didžiojo 500 metų sukaktuves“, 
raginantis deramai paminėti 

 1930aisiais sukankančias Vytauto 
Didžiojo mirties 500ąsias metines. 
1929 m. čDM
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grubūs, pernelyg prisotinti jausminės įtampos. Daugumos simpatijos teko ir vaiz
do, ir turinio prasme paprastesniems, lengviau suprantamiems, jokios intelektu
alinės įtampos nereikalaujantiems dailės kūriniams, kurių stilių reprezentavo Do
micelės tarabildienės iliustracijos Jono Balio sudarytam rinkiniui „Šimtas liaudies 
baladžių“. 1939 m. autorė už jas pelnė Valstybės premiją. 

iš dailininkų visuomenė pageidavo aiškaus, lengvai suprantamo, pamokančio 
ir įkvepiančio praeities vaizdinio. toks „visuomenės užsakymas“ neišvengiamai 
lėmė tam tikrą savęs supriešinimą su kaimynais, apribojusį tapatybės sampratą. 
nepakankamai ištyrinėtą ir pažintą praeitį gaubusi romantizmo migla teleido pa
matyti tekančios saulės nutviekstą idilišką kaimą, apgyventą darbščių, tvarkingų 
žemdirbių, paklūstančių gamtos ritmui, ir monumentalias didžiųjų kunigaikščių 
figūras. Žinoma, šiam modeliui mėgino priešintis pavieniai intelektualai, refor
mistiškai nusiteikę menininkai. Pavyzdžiui, 1934 m. filosofas Vosylius sezemanas 
tautininkiško žurnalo „akademikas“ straipsnyje „tautinės kultūros klausimu“ 
skaitytojų retoriškai klausė: „ar gyvos tautos tautiškumas yra kažkas užbaigta ir 
griežtai apibrėžta, kad galima būtų jis tiksliai nusakyti, nurodant tam tikrą apri
botų bruožų ir savitumų visumą.“ kartu jis įspėjo apie praeities pervertinimo bei 
sureikšminimo pavojų, iš užsidarymo kylantį provincialumą, ragino visų pirma 
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22. Vytauto Didžiojo paveikslo 
 (į medinį skydą įmontuoto reljefo, 

išlieto pagal Petro Rimšos medalio 
Vytautui Didžiajam atminti aversą) 
kelionės aplink Lietuvą pradžia: 

 1930 m. liepos 15 d. paveikslą 
 iš aukštosios Panemunės karininkų 

mokyklos išneša jubiliejinio komiteto 
pirmininkas švietimo ministras 
konstantinas Šakenis, lydimas 
Valstybės tarybos pirmininko 

 stasio Šilingo ir Vytauto bažnyčios 
rektoriaus Juozo tumoVaižganto. 
LnM
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siekti „ne kultūros tautiškumo“, bet jos „gilumo“. tačiau per dvidešimt nepri
klausomybės metų tokie samprotavimai nespėjo esmingiau paveikti, juo labiau 
pakeisti visuomenės požiūrio.

tik mažuma giliau suprato, jog neužtenka idealizuotos krikščioniško kaimo 
tradicijos, kunigaikščių Lietuvos bei pagoniškojo edeno mitų, kad modernios Lie
tuvos pilietis pasijustų lygus su kitų europos valstybių atstovais. tiesa, 1937 m. 
Paryžiaus pasaulinėje parodoje bendrą Baltijos šalių paviljoną puošė visų trijų 
kaimyninių šalių besiformuojančią modernią tapatybę liudijantis lietuvių skulp
toriaus Juozo Mikėno bareljefas: angelas sargas rūpestingai lydi pajūriu žings
niuojančias tris mažas sesutes. kūrinio ikonografija perteikė rusenančią idėją apie 
trijų Baltijos šalių galimą sąjungą, pagrįstą geografinės padėties ir istorinės patir
ties panašumu, jo forma bylojo visą tuometinės europos kultūros bendrą siekį pe
rimti ir išreikšti amžinąsias žmonijos vertybes, suteikti joms moderniems laikams 
suprantamą pavidalą ir taip įkvėpti visuomeninės reikšmės turinį. tačiau šioje 
parodoje Lietuva prisistatė kaip baltmarškinių valstiečių ir liūdinčių medinių die
vukų šalis. kaip sena, šiek tiek nuvargusi ir konservatyvi europos valstybė ji pa
sirodė ir 1939 m. atidarytoje niujorko tarptautinėje parodoje. Modernios šalies 
įvaizdį paviljono įrangoje stelbė šlovingos praeities aidai. Pagrindinės salės centre 
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23. kauno vandentiekio stotis. 
 Broniaus Pundziaus skulptūra 

Vandens nešėja, 1939 m. apdovanota 
Valstybės premija. VDkM

24. Vytauto Didžiojo muziejus – 
 svarbiausias „vytautinių“ metų 

paminklas, pastatytas 1930–1936 m.
 arch. Vladimiras Dubeneckis



526

stovėjo Vytauto kašubos sukurta kunigaikščio Vytauto Didžiojo statula, abipus 
jos ant sienų rikiavosi monumentalūs pano, vaizduojantys kunigaikščių Lietuvą 
nuo Mindaugo vainikavimo iki Lucko suvažiavimo, Vilniaus universiteto įkūri
mą, iš caro jungo Lietuvą trumpam išvadavusio napoleono apsilankymą Vilniuje 
ir pagaliau – nepriklausomybės deklaraciją, t. y. svarbiausias šalies išaukštinimo, 
pergalių, laisvės valandas. tarp kritikos balsų išryškėjusi nuomonė, kad parodos 
rengėjai persistengė aukštindami tėvynės praeitį, liudijo apie pamažu besikeičian
tį požiūrį į amžininkams siūlomą Lietuvos vaizdinį. Vis dėlto, nepaisant Mstis lavo 
Dobužinskio, algirdo Mošinskio, Mikalojaus Vorobjovo straipsnių apie Lietuvos 
baroko savitumą, vienuolynų ir bažnyčių architektūrą, dvarų kultūros vertybes, 
gotika, barokas, klasicizmas, šventovių ar miesto namų architektūra, ją formavu
si kultūra netapo integralia nepriklausomos Lietuvos piliečių tapatybės dalimi, 
kurią jie būtų suvokę kaip savos praeities liudijimą. nedaug kas šalyje žinojo ir 
skaitė dailės istorikės Halinos kairiūkštytėsJacinienės monografiją apie Pažaislio 
kamaldulių vienuolyno ansamblį, muziejininko Pauliaus Galaunės straipsnius apie 
Vilniaus meno mokyklą ir jos dailininkus. net genialiojo mistiko Mikalojaus 
konstan tino čiurlionio gimimo ir mirties datų minėjimai tebuvo oficiali duoklė 
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pripažintam talentui, bet nepadėjo plačiau skleisti jo meninio paveldo, paversti 
jo kūrybos nacionalinės kultūros savastimi.

Vertinant tautinio identiteto paiešką, tiksliau, sąmoningą jo įvaizdinimą tar
pukario Lietuvos kultūroje ryškiausi du dėmenys – kaimo paveldo tradicijų gai
vinimas ir pastangos modernios Lietuvos valstybingumą susieti su kunigaikščių 
Lietuva. Būdinga, kad net modernių formų visuomeninių pastatų – Centrinio 
pašto, Pramonės, prekybos ir amatų rūmų, kauno karininkų ramovės – dekoro 
autoriai neišvengė nuorodų į kaimiškąjį paveldą ir herojiškuosius viduramžius.

27 28

25. Jurgis Okunis. 
 Dariaus ir Girėno namų 

Vilijampolėje projektas. 
1939 m. LnM

26. transatlantiniai lakūnai 
steponas Darius ir stasys 
Girėnas. 1933 m.

27. Petras Rimša. Vilniaus 
paminėjimo metraščiuose 
600ųjų metinių atminimo 
medalis. 1923 m. čDM

28. statoma kauno kristaus 
Prisikėlimo bažnyčia. 

 arch. karolis Reisonas. 
 apie 1939 m. čDM
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sėkminga ateitis ir modernumas tarpukario europoje nedviprasmiškai buvo 
siejama su technikos ir pramonės raida. Mokslinės vadybos principai, socialinės 
ir fizinės darbo aplinkos gerinimas, racionalus planavimas ir estetika kėlė įspūdį, 
kad modernioji pramonė gali ne tik pakelti nacionalinę ekonomiką, bet ir atlikti 
„visuomenės civilizavimo“ vaidmenį. Lietuvos Respublikos vyriausybė dėdama 
pastangas sukurti naują krašto ekonomiką, paremtą vietos pramone, siekė naujo 
atgimusios valstybės identiteto ir modernizuoti visuomenę. 

stiprios ekonomikos svarbą įtvirtinant nepriklausomybę pabrėžė pirmosios 
Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas augustinas Voldemaras. savo kalbo
je 1918 m. jis piešė saulėtą ateities vaizdą: „Lietuva pavirsta į didelius laukus ir 
sodus, gražias pievas, tarp kurių išmėtyti gražūs, paskendę žalumoj ūkininkų na
mai. Viensėdžiai ir miesteliai surišti lygiais kaip delnas keliais. kraštas išraižytas 
geležinkeliais. Į visas Lietuvos puses lengva ir greita ir pigu nuvažiuoti. Vietomis 
užeini didelį fabriką. <…> aplink juos auga eilė miestų ir miestelių. skirtumas 
tarp miestų nedidelis; visi švarūs, visi malonūs, visi gyventi patogūs. Visur elek
tra, visur kanalizacija. <…> kur pažvelgsi, pamatysi sveikus žmones linksmais 
veidais. kas pamatys Lietuvą, pasakys: „čia darbo ir laimės šalis.“

Žaliavų ištekliai, tradiciniai ūkininkavimo būdai ir naujas rinkų pobūdis ne
priklausomoje Lietuvoje skatino kurti tokį ekonomikos modelį, kurio svarbiausio
ji šaka būtų žemės ūkis. tačiau, norint patekti į Vakarų europos rinką, šią šaką 
reikėjo modernizuoti: buvo atlikta žemės reforma, nuo javų auginimo pasukta 
gyvulininkystės ir pienininkystės kryptimi, sukurta žemės ūkio perdirbamoji 
pramo nė, skatinama ūkininkų kooperacija, pradėtas plėtoti eksportas. Lietuvos 
ekonomikos struktūros kontūrai pradėjo ryškėti nuo 1935 m. Pagerėjo valstybės 
biudžetas, pradėjo nykti krizės reiškiniai, atsirado daugiau žemės ūkio produkciją 
perdirbančių įmonių, geriau veikė kredito įstaigos, pagausėjo pramonei reikalingų 
kvalifikuotų specialistų – inžinierių, technikų, ekonomistų, įmonės įgavo daugiau 
pramoninės ir technologinės patirties. 1939 m. vyriausybė įsteigė Pramonės depar
tamentą, kuris turėjo formuoti pramonės politiką, planuoti, reguliuoti ir propaguo
ti pramoninę veiklą, pradėtas rengti Lietuvos industrializacijos planas, pagal kurį 
turėtų būti vystoma krašto pramonė. industrializuojant šalį valstybės vaidmuo 
buvo lemiamas. Būtent vyriausybė ėmė modernizuoti agropramonę, organizuoti 
grūdų, pieno produktų, mėsos ir linų eksportą. Žaliavų paruošimo ir perdirbimo 
įmonių išdėstymas regionuose paspartino Lietuvos periferijos modernizaciją. 

ekonomikos pakilimas ir miestų kultūros raida
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29. antano Gustaičio lėktuvas 
anBO virš kauno sena
miesčio, fragmentas. 

 1925–1926 m. VDkM   ←

30. telesforas Valius. 
 Audimo fabrike. 1939 m. 

LDM
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Valstybei aktyviai planuojant ir reguliuojant, Lietuvos pramonės vaizdas ge
rokai pasikeitė: praplėsti aB „Maistas“ bekono fabrikai klaipėdoje (1928), kaune 
(1930) ir pastatyti nauji Panevėžyje (1931), tauragėje (1932), Šiauliuose (1932); 
iškilo 22 modernūs „Lietūkio“ sandėliai provincijoje, elevatoriai kaune ir Šiau
liuose (1922–1924) ir elevatorius klaipėdos uoste (1937), pastatyti aB „Lietuvos 
cukrus“ fabrikai Marijampolėje (1930), Pavenčiuose (1935) ir Panevėžyje (1940). 
krašto apsaugos ministerija pastatė modernią tyrimų laboratoriją kaune (1933–
1937) ir vieną moderniausių europoje ginklų fabriką Linkaičiuose (Radviliškio r., 
1936–1938). Buvo skatinamos ir finansuojamos naujos savivaldybių įmonės: elek
trinės, skerdyklos, plytinės. 1936 m. susirūpinus elektrifikacija įsteigta valstybinė 
bendrovė „elektra“, kuri 1939 m. pastatė Lietuvos inžinierių suprojektuotą Rėky
vos elektrinę. Pradėtas statyti pirmasis cemento fabrikas skirsnemunėje (1940), 
išžvalgyta teritorija prie akmenės. 

stingant kapitalo ir ilgalaikių kreditų pramonei, viena svarbiausių priemonių 
įvairioms ekonomikos programoms įgyvendinti buvo kooperacija. norėdama su
stiprinti ir palaikyti didžiausią bei lietuviškiausią ekonomikos sluoksnį – ūkinin
kus, valstybė rėmė kooperatyvus, ypač pieno perdirbimo pramonę. tarp valdžios 
ir kooperatyvų visą laiką buvo gana glaudūs ryšiai, o didžiųjų kooperatyvų są
jungų „Pienocentro“ ir „Lietūkio“ stambiausiuoju akcininku tapo valstybės iždas. 
iki 1939 m. Lietuvoje buvo pastatyti 77 mūriniai standartinio tipo pastatai gari
nėms ir 71 medinis pastatas rankinėms ir motorinėms pieninėms įrengti. Buvo 
džiaugiamasi, kad nuveikti darbai ne tik modernizavo pieno pramonę, bet ir „gra
žina bendrąjį Lietuvos pastatų vaizdą“. išsidėsčiusios po visą Lietuvą pieninės kai
muose ir miesteliuose atliko dar ir kultūrinę bei socialinę misiją – tapo tikrais 
kaimo kultūros židiniais.

naujų pramonės pastatų vaizdais buvo iliustruojamas Lietuvos miestų ir 
miestelių modernėjimas. ketvirtojo dešimtmečio pabaigos periodikoje buvo popu
liaru gretinti miestelių senųjų ir naujųjų pieninių ar kitų gamybinių pastatų nuo
traukas, kuriose akivaizdžiai matomas naujųjų privalumas. 1937 m. tarptautinia
me pienininkystės kongrese Berlyne buvo eksponuojami ne tik „Pienocentro“ 
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31. Vsevolodas Dobužinskis. 
Palemono plytinės 

 emblema. iki 1934 m.

32. kajetonas sklėrius. 
Kretingos geležinkelio 
statyba. XX a. 4asis 
dešimtmetis. čDM

33. statoma „Pienocentro“ 
centrinė pieninė 

 karmelitų rajone kaune. 
Vytauto augustino nuotr. 
1938 m.
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produkcijos pavyzdžiai, bet ir modernių pieninių projektai. Modernios architek
tūros pastatų nuotraukos buvo publikuojamos vietinėje spaudoje ir užsieniui skir
tuose bukletuose. ekonominėje, pramoninėje ir prekybinėje aplinkoje modernioji 
Lietuvos pramonė jau buvo suvokiama kaip svarbus veiksnys, formuojant ekono
miškai išsivysčiusios valstybės įvaizdį.

nors vietiniu mastu Lietuvos pramonė neabejotinai išaugo, tačiau apskritai 
Lietuvos pramonės potencialas buvo nedidelis (1939 m. Lietuvos pramonėje ir 
amatuose dirbo 8,1% visų dirbančių asmenų skaičiaus, o žemės ūkyje – 73,8%). 
Pramonės sektorius patyrė didžiausią ekonomikos plėtrą ir labiausiai buvo mo
dernizuotas. Jo veiklą organizavo ir joje dalyvavo vyriausybė, nes ji turėjo geriau
sias galimybes planuoti ir finansuoti naujas statybas, reprezentacijos tikslais kvies
ti garsius architektus ir konstruktorius. 

Šalies modernizavimas ir industrializavimas buvo tiesiogiai susijęs su miestų 
augimu. amžininkai suvokė, kad „Lietuva be pramonės neturi ir negali turėti di
desnių miestų, o be miestų kraštui, su 85% gyvenančių kaimuose gyventojų, labai 
sunku kilti kultūriniai, nes tik miestuose gali koncentruotis mokslo, kultūros, me
no įstaigos“. Bet miesto gyventojų skaičius Lietuvoje augo lėtai. stambiausiu pra
monės centru tapo kaunas – jame buvo sutelkta 28% visų pramonės įmonių ir 
daugiau kaip 34% visų jos darbuotojų. Vilniaus ir Vilniaus krašto netekimas 
1920 m. buvo skaudus smūgis Lietuvos kultūrai ir ekonomikai. 1923 m. prie Lie
tuvos prijungtas klaipėdos kraštas ekonominiu požiūriu tarsi „kompensavo“ Vil
niaus netekimą, nes tuo metu buvo labiausiai industrializuotas Lietuvos regionas. 
svarbiausias Lietuvai buvo klaipėdos uostas – vieninteliai vartai į jūrą. todėl itin 
skausmingas Lietuvos ekonomikai buvo klaipėdos krašto netekimas 1939 m. 34
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34. kauno centrinis paštas. 
arch. Feliksas Vizbaras. 
1932 m. VDkM

35. kauno popieriaus fabrike. 
XX a. 4asis dešimtmetis. 
VDkM
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nepriklausomos Respublikos laikotarpis – ryškus Lietuvos miestų ir architek
tūros modernėjimo etapas. tą liudijo daugybė ženklų – infrastruktūros plėtra, 
prekybos ir gamybos augimas, modernių įstaigų ir gyvenamųjų namų statyba. 

Planingu Lietuvos miestų ir miestelių atstatymu po Pirmojo pasaulinio karo 
rūpinosi 1921 m. įkurtas Lietuvos atstatymo komisariatas, kuris įsteigė svarbias 
apskričių atstatymo komisijas, reikalavo, kad apskričių technikai ir inžinieriai pri
žiūrėtų statybas, rūpinosi profesionaliu projektų rengimu ir leidimais juos įgy
ven dinti. Parengti pirmieji miestų ir miestelių projektai (Šiaulių, salantų, Šedu
vos, Mažeikių). 1925 m. įstaiga buvo pertvarkyta į statybos inspekciją, vėliau – į 
statybos ir sauskelių inspekciją. Deja, Lietuvoje trūko šios srities specialistų: 
matininkų, statybos technikų, inžinierių, architektų, todėl lėtai buvo rengiami 
statybos įstatymai, miestų generaliniai planai, o ir infrastruktūros projektų užmo
jai buvo nedideli. 

tarpukariu Lietuvoje labai trūko miestų planavimo įstatymo, jis buvo ypač 
aktualus planuojant pramonės rajonus. kelti Lietuvos miestų ir miestelių archi
tektūros lygį labai paskatino 1929 m. pakeisti statybos įstatai, pagal kuriuos buvo 
leista griauti blogos būklės ir vaizdo pastatus. 

Didelę reikšmę Lietuvos miestų išvaizdai pagerinti turėjo 1931 m. išleistas 
savivaldybių įstatymas – nors ir lėtai įgyvendinamas, jis buvo stimulas miestų 
gerovei kilti. Buvo tiesinamos ir grindžiamos gatvės, įvedamas centralizuotas van
dentiekis ir kanalizacija, augant pramonei, plėtėsi miestų teritorija. trečiajam de
šimtmečiui būdingą iš carinės Rusijos paveldėtą „plytų stilių“ ketvirtajame dešimt
metyje pakeitė moderniosios architektūros principai. kilo vietos inžinierių ir 
architektų meistriškumas, pradėta statyti daugiau valstybinių ir visuomeninių 
pastatų. Gerėjo bendras miestų ir miestelių architektūros lygis, miestų ir mieste
lių vyriausiaisiais architektais ir inžinieriais pradėjo dirbti Lietuvos ir užsienio 
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36. Lietuvos banko pastatas 
kaune. arch. Mykolas 
songaila. XX a. 3iasis 
dešimtmetis. MaB

37. Juozas Zikaras. sidabrinė 
 10 litų moneta. 1936 m.

38. Petras kalpokas. Lietuvos 
prekybos ir pramonės 
banko reklaminis plakatas. 
1922 m. čDM

39. adomas smetona. 
 Žurnalo „tautos ūkis“ 

reklaminis plakatas. 
 apie 1935 m. ŠaM 
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aukštąsias mokyklas baigę specialistai. išaugo miestų ir apskričių savivaldybių 
vaidmuo – jos inicijavo modernių ligoninių, mokyklų statybą, miesto ūkio mo
dernizavimą.

1932 m. buvo priimtas įsakas plėsti mūro statybą, tad visuose miestuose ir 
daugelyje miestelių buvo numatyti „mūro rajonai“ (anykščiuose – 1932, Rokiš
kyje – 1934, Joniškyje – 1935, Žagarėje ir Žeimelyje – 1938). Juose galėjo būti sta
tomi tik mūriniai kapitaliniai pastatai. europoje tuo metu įsivyravo tendencija 
iškelti pramonės įmones už miesto, tačiau Lietuvoje nemažai įmonių vis dar kū
rėsi miestų centruose, sklypai buvo tankiai užstatomi, todėl 1938 m. buvo priim
tas Miesto žemėms tvarkyti įstatymas. 

siekiant, kad augtų miestai, buvo aktualu modernizuoti statybas, diegti nau
jas medžiagas ir metodus. Vis daugiau statant Lietuvoje ėmė daugėti ir statybinių 
medžiagų pramonės įmonių bei statybos bendrovių. statybos technikos naujovės, 
tokios kaip monolitinis gelžbetonis ar karkasinė konstrukcija, pirmiausia buvo 
panaudotos pramonės architektūroje, tačiau statybos būdai buvo atgyvenę: vyra
vo rankų darbas, buvo naudojami tik nedideli keltuvai medžiagoms į aukštesnius 38

39
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pastatus kelti. Lietuvoje į statybą buvo investuojama daug mažiau nei kaimyni
nėse šalyse, nes nebuvo sutvarkytas jos finansavimas ir kreditavimas. 1939 m. vy
riausybė patvirtino Mūrinės statybos ugdymo planą (rengėjai dr. Vladas Juodeika 
ir archit. Vladas Švipas, 1938) ir susirūpino steigti plytines, didinti gaminamų 
plytų produkcijos kiekį, mažinti savikainą ir taikyti tipinius projektus. tačiau, net 
ir skatinant plytininkystę, plytos Lietuvoje tebebuvo labai brangios (palyginti su 
Latvija, estija ir Lenkija), o tai stabdė pažangius statybos procesus. 

Ryškiausios miesto modernėjimo permainos įvyko kaune. 1919 m. kaune, 
tapusiame laikinąja sostine ir ekonominiu Lietuvos centru, buvo pastatyta nema
žai reikšmingų visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų namų, įrengtas vandentie
kis ir kanalizacija, sutvarkytas visuomeninis transportas. 

Per nepriklausomybės laikotarpį išaugęs į modernų europietišką miestą kau
nas – fenomenas, neturintis analogų europoje (savo kompleksiškumu, masteliu, 
vieningu architektūriniu stiliumi). 

tarpukariu Lietuva naujų miestų nestatė. Vienintelė nauja statyba – tai 1937 m. 
suplanuotas ir pradėtas statyti Šventosios miestelis prie smarkiai plečiamo Šven
tosios uosto. Plastiškas šio miestelio planas būdingas to meto europos ir JaV 
miestųsodų idėjai, kai nedideli pastatai, apsupti žaluma, komponuojami neregu
liariame gatvių tinkle. 

ketvirtojo dešimtmečio viduryje spaudoje pasirodė straipsnių, pabrėžiančių 
planingo miestų ir miestelių tvarkymo ir plėtros privalumus, dažniau pradėtas 
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40. etingerio ir Martyno 
Liutermozos studijos 
„Lietuvos pramonė“ 
(kaunas, 1923 m.) 

 pirmojo tomo viršelis. 
Dailininkas saul knabs

41. „Pienocentro“ 
 Buginių pieninė. 
 Vytauto augustino nuotr. 

1938 m.
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minėti terminas „urbanistika“. kalbama apie darnios urbanistinės sistemos rei
kalingumą, aktualizuojamas miestų planų, tikslių geodezinių nuotraukų, zonavi
mo, specialistų trūkumas, modernaus miesto tvarkymo klausimai. Per dvidešimt 
nepriklausomybės metų Lietuvos inžinieriai, architektai ir kiti specialistai miestų 
statybos tvarkymo ir architektūros srityje nuveikė labai daug. Deja, įsibėgėjančią 
kūrybinę veiklą nutraukė sovietinė okupacija ir antrasis pasaulinis karas.

42

42. telesforas kulakauskas. 
Pramoninės grafikos 
pavyzdys – valstybės vidaus 
paskolos lakštas. 1938 m. 
čDM
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Vilniaus netektis ir „Vidurinė Lietuva“

1918 m. vasario 16ąją Lietuvos taryba paskelbė atkurianti „nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“. 
toks siekis buvo visiškai suprantamas. Reikia turėti omenyje ir tai, kad jau nuo 
XX a. pradžios visa lietuvių kultūrinė ir politinė veikla Vilniuje orientavosi į jį, 
kaip į būsimą atkurtos valstybės sostinę. tačiau tikrovė buvo tokia, kad pretenzijų 
į Vilnių kaip į savo kultūros židinį ar remdamosi kitokiais (pavyzdžiui, gyventojų 
sudėties) motyvais neslėpė ir kitos tautos. atgimstanti Lenkija, norėdama tapti 
stipria valstybe ir sudaryti barjerą tarp Vokietijos ir Rusijos, atvirai siekė užval
dyti terito rijas, kurios Lietuvos ir Lenkijos valstybei priklausė iki pirmojo padali
jimo 1772 m. Lenkų politiniame diskurse dėl buvusios abiejų tautų Respublikos 
teritorijos aiškiai išsiskyrė dvi koncepcijos – inkorporacinė (Romano Dmovskio) 
ir federacinė (Juzefo Pilsudskio). tiek viena, tiek kita pusė įsivaizdavo Lietuvą tik 
unijoje su Lenkija ir jos bei Vilniaus ateitį matė savo būsimos valstybės sudėtyje. 
nepriklausoma Lietuva laikyta tik „litvomanų“ užgaida, nes tokia valstybė esą ne
pajėgs išsilaikyti, todėl nenaudinga ne tik lenkams, bet ir patiems lietuviams.

Vilniuje ir jo apylinkėse lenkai pagal socialinę ir kultūrinę įtaką buvo reikš
minga visuomeninė grupė. Jai priklausė beveik visa vietos aristokratija ir turtin
gesni žemvaldžiai. Lenkakalbiai sudarė arti pusės visų miesto gyventojų. Jau nuo 
Pirmojo pasaulinio karo pradžios Vilniuje veikė Lenkų karinė organizacija (POW). 
1918 m. pabaigoje, kai, susilpnėjus vokiečių okupacijos gniaužtams, Vilniuje ėmė 
kurtis Lietuvos Respublikos valdžios organai, pradėta formuoti kariuomenė, lenkų 
judėjimas mieste irgi itin suaktyvėjo. artinantis bolševikinės Rusijos divizijoms, 
Lietuvos vyriausybė ir visos kitos valdžios įstaigos nepajėgė suorganizuoti bent 
minimalaus pasipriešinimo invazijai, todėl iš Vilniaus persikėlė į kauną. 1919 m. 
sausio 1 d. Vilniaus komendantūros kariai dar spėjo Gedimino pilies bokšte iš
kelti lietuvišką trispalvę, bet jau tą pačią dieną mieste valdžią paėmė lenkų karinės 
formuotės. Jos čia išsilaikė iki sausio 5 d., kai Vilnių užėmė Raudonoji armija. 

nuo pat 1918ųjų pabaigos bandyta užmegzti tarpvalstybinius Lietuvos ir 
Lenkijos santykius, tačiau nesėkmingai – viena iš svarbiausių kliūčių buvo neiš
spręstas Vilniaus klausimas. Jau 1919 m. pavasarį sustiprėjusi Lietuvos kariuome
nė pabandė žygiuoti į Vilnių. tai Lenkijos pusę, matyt, gerokai išgąsdino, nes 
balandžio 19 d. lenkų kariuomenė, surengusi rizikingą žygį į bolševikų užimtos 
teritorijos gilumą, netikėtai įsiveržė į Vilnių ir po atkaklių kovų užėmė miestą. 

2

1. simboliniai Vilniaus raktai, 
1922 m. įteikti Juzefui 
Pilsudskiui. Dailininkas 
Ferdinandas Ruščicas. 

 Jano Bulhako nuotr. 
 LDM   ←

2. Petras Rimša. 
 antilenkiškas plakatas. 
 1924 m. čDM
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J. Pilsudskis tikėjosi, kad šiuo „įvykusių faktų“ argumentu pavyks pasiekti ne 
tik karinę, bet ir politinę pergalę, tad kreipdamasis į „Buvusios Lietuvos Didžio
sios kunigaikštystės gyventojus“ bandė įtikinti juos, kad jis, atvedęs lenkų kariuo
menę, kuri nešanti visiems laisvę, ir norįs „sutverti išlygas išrišti vidujinius, tau
tinius ir tikėjimo reikalus tokiu būdu, kokiu patįs panorėsit, be jokios prievartos 
ar varžymo nuo Lenkijos“. tačiau dėl savo ateities Vilnijos gyventojai bendros 
nuomonės neturėjo, o Lietuvos pozicija buvo tvirta. J. Pilsudskiui taip ir nepavy
ko suorganizuoti bent fiktyvios savivaldos, tad teko Vilniaus krašte įvesti karinį 
administracinį valdymą. 

Lenkijos kariuomenė, toliau stumdama bolševikus Dauguvos link, iki 1919 m. 
rudens užėmė nemažą dalį Rytų Lietuvos. antantės pastangomis tarp lietuvių ir 
lenkų kariuomenių buvo nubrėžtos net trys demarkacijos linijos, kiekviena jų už
griebdavo vis daugiau Lietuvos teritorijos lenkų naudai. Remdamasi išplėtotu 
slaptu POW tinklu, Lenkija suplanavo nuversti Lietuvos valdžią ir kaune paso
dinti Varšuvai lojalius statytinius. sąmokslą numatyta įvykdyti 1919 m. naktį iš 
rugpjūčio 28 į 29 d., bet Lietuvos žvalgyba laiku jį susekė ir likvidavo. suimta apie 
150 organizacijos narių, rastas jų archyvas. sąmokslininkams valdžią pavyko pa
imti tik lietuviškame seinų krašte. Šis įvykis, bent jau lietuvių visuomenės akyse, 
galutinai palaidojo Lietuvos ir Lenkijos federacijos planus. Liko inkorporacijos 
kelias. Lietuva, norėdama užsitikrinti bent vieną sąjungininką, pradėjo derybas 
su sovietų Rusija. Jas vainikavo 1920 m. liepos 12 d. sutartis, kuria Lietuvai pri
pažinta didžioji dalis rytinių ir pietinių etnografinių teritorijų buvusiose Vilniaus, 
Gardino ir suvalkų gubernijose. kita vertus, dalies šių teritorijų, konkrečiai esan
čių į vakarus nuo nemuno, priklausomybė liko gana neapibrėžta, nes lenkai pripa
žino tik 1919 m. pabaigoje antantės nubrėžtą vadinamąją kerzono demarkacijos 
liniją, kuria suvalkų trikampis (su seinais ir suvalkais) buvo paliktas lenkams. 

3
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3. Bolševikų atsišaukimas į Vilniaus miesto 
gyventojus 19181218. Dokumentas liudija 
vadinamosios Vilniaus darbininkų atstovų 
tarybos bandymą imti valdžią. tačiau iki 

 1919 m. pradžios, kai į Lietuvą įsiveržė 
Raudonoji armija, iš esmės liko deklara

 tyvus. LVia

4. kovoje dėl Vilniaus žuvusių lietuvių 
 karių kapai Giedraičiuose
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5. Lenkų kariuomenės grupės 
vado 1919 m. atsišaukimas 

 į vietinius gyventojus, 
 19190420. LVia

6. Lenkų valdžios iškraustytas 
lietuvių moksleivių 

 bendrabutis. 1926 m. LLti 
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tačiau 1920 m. vasarą, sukaupę dideles karines pajėgas, bolševikai pradėjo 
stiprų kontrpuolimą visu frontu ir planavo užimti Lenkiją, nesustoti, nešti pasauli
nės revoliucijos vėliavą toliau į europą. siekdama tautų sąjungos pagalbos, Lenki
ja liepos 4 d. pripažino Lietuvos valstybę de facto, o liepos 10 d. spa derybose Len
kijos ministras pirmininkas Vladislavas Grabskis pasirašė protokolą, jog atiduoda 
Vilnių Lietuvai. Bet to daryti neskubėjo, nes vis dar tikėjosi atremti bolševikus. 
Po 4 dienų į miestą įsiveržė raudonoji kavalerija. kiek vėliau čia įžygiavo ir nedi
delis lietuvių kariuomenės dalinys, buvo įkurta komendantūra. iki rugpjūčio vi
durio lietuvių kariuomenė, eidama paskui besitraukiančius lenkus, užėmė beveik 
visą sutartimi su sovietų Rusija Lietuvai pripažintą teritoriją pietinėje suvalkijoje. 
tačiau sutelkusi visas jėgas Lenkija sugebėjo sulaikyti Raudonąją armiją ir sun
kiose kautynėse ties Varšuva ją sumušė. Pergalingas pasaulinės revoliucijos žygis 
buvo nutrauktas, kartu nuo bolševizmo grėsmės išgelbėta ir Lietuva, nes Vilniuje 
apsistoję Vinco kapsuko ir Zigmo angariečio bendrai jau laukė palankios progos 
vėl sukelti „socialistinę revoliuciją“ ir atkurti sovietų valdžią visoje šalyje.

Bolševikai sparčiai traukėsi iš Lenkijos, rugpjūčio pabaigoje jie galutinai 
užleido Vilnių lietuviams ir į sostinę iš kauno skubiai grįžo vyriausybė, kitos val
džios įstaigos. Bet tuo pačiu metu prie Lietuvos sienų priartėjo lenkų kariuomenė. 
Pirmiausia po kelias savaites trukusių susirėmimų lietuvių pajėgos buvo išstum
tos iš Pietų suvalkijos, o, rugsėjo 22 d. pradėję stiprų puolimą, lenkai kirto ne
muną ir ėmė žygiuoti Vilniaus kryptimi. nors tautų sąjungai tarpininkaujant 
suvalkuose susitikę lietuvių ir lenkų derybininkai spalio 7 d. sutarė dėl naujos de
markacijos linijos, kuria Vilnius paliktas Lietuvai, J. Pilsudskis vėl griebėsi „įvy
kusių faktų“ politikos. Jo nurodymu „Lietuvių–gudų divizijos“ vadas generolas 
Liucijanas Želigovskis (beje, kilęs iš ašmenos) inscenizavo maištą, taip sulaužė 
suvalkų sutartį ir spalio 9 d. užėmė Vilnių. iš miesto paskubom vėl pasitraukė 
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7. Laikinoji lietuvių 
 kanceliarija Vilniuje 
 po lenkų kratos 
 19220120. LLti

8. kalvarijos derybos 
 tarp Lietuvos ir Lenkijos 

kariuomenių atstovų. 
 1920 m. MaB
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negausūs lietuvių kariniai daliniai ir valdžios įstaigos. Lenkai neslėpė noro žygiuo
ti gilyn į Lietuvą, užvaldė teritorijas pagal Vilniaus–Daugpilio geležinkelį, bandė 
veržtis ukmergės ir kauno kryptimis. nors lapkričio mėnesį sunkiose kovose ties 
Širvintomis ir Giedraičiais lietuvių kariuomenei pavyko sustabdyti besiveržian
čius lenkus, L. Želigovskio „maištininkai“ nebuvo visiškai sumušti ir sugebėjo išlai
kyti didžiąją dalį Vilniaus krašto. Prie to prisidėjo ir tautų sąjungos pozicija, nes 
ji, tebesitęsiant Lenkijos ir Rusijos karui, siekė kuo greičiau nutraukti lenkų ir lie
tuvių tarpusavio kovas. Lapkričio 29 d. pasirašius paliaubų sutartį, Vilniaus klau
simą tikėtasi išspręsti politinėmis priemonėmis. taip atsirado Belgijos atstovo 
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9. Lietuvių veikėjo Prano 
Žižmaro (stovi šeštas 

 iš kairės) 1926 m. įsteigta 
Vilniaus Lietuvių skautų 
Gedimino draugovė. 

 XX a. 3iasis dešimtmetis. 
LLti

10. „Vidurinės Lietuvos“ 
valdžios organizuotų 
rinkimų į vadinamąjį 
Vilniaus seimą agitacinis 
plakatas. 1922 m. LVia
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Paulo Hymanso siūlymai dėl plebiscito. tiek Lietuva, tiek Lenkija kurį laiką vie
šai tarsi pritarė šiai idėjai, bet kartu abi nenorėjo plebiscito, nes bijojo pralaimėti. 
iš esmės lietuviams racionalus apskaičiavimas ir savigarba neleido susitaikyti su 
tokia savosios sostinės, be to, tebesant joje okupacinei L. Želigovskio kariuome
nei, parceliacija. Maža to, plebiscitas buvo nepriimtinas ir todėl, kad jis revidavo 
suvalkų sutartį. Žlugus plebiscito idėjai, Lietuvai siūlyta šveicarų pavyzdžiu dvie
jų autonominių kantonų federacinės valstybės sistema: Vilniaus kraštas turėtų 
tam tikrą savivaldą, būtų dvi valstybinės kalbos ir pan. tačiau federalizmo trau
kinys jau buvo nuvažiavęs, unija palaidota. nei kaunas, nei Varšuva nebenorėjo 
nusileisti ir Hymanso projektai žlugo.

tiesa, vienu iš lenkų politikų argumentų unijos naudai turėjo tapti dalyje 
užimtos Vilnijos L. Želigovskio sukurta „Vidurinė Lietuva“, kurį laiką bandyta 
vaizduoti kaip nepriklausoma valstybė. Ji iš pradžių turėjo 37 tūkst. kv. km ploto 
ir apie 600 tūkst. gyventojų. Visa valdžia čia priklausė vyriausybės viršininku ir 
kariuomenės vadu apsiskelbusiam L. Želigovskiui, nors dėl vaizdo veikė ir grynai 
lenkiška Valdymo komisija, netgi buvo sušauktas endekiškas Vilniaus seimas, ku
rio rinkimus tautinės mažumos boikotavo. aktyviausiais lietuvių veikėjais atsi
kratyta – jie ištremti į nepriklausomą Lietuvą. Šis žaidimas „valstybe“ užtruko, 
kol galutinai išgaravo unijos iliuzijos. 1922 m. vasarį Vilniaus seimo „daugumos“ 
prašymu „Vidurinė Lietuva“ buvo įjungta į Lenkijos sudėtį. Jos teritorija virto 
Vilniaus vaivadija. 1923 m. naująsias Lenkijos sienas, remdamasi Versalio sutar
timi, pripažino ambasadorių konferencija. Paradoksalu, bet taip galų gale fede
racinės idėjos šalininkas J. Pilsudskis įgyvendino inkorporacinę Lenkijos teritori
jos išplėtimo programą.11
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11. Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos 
linija. Pasodintas Vilniaus ąžuolas, 
skirtas Lietuvos sostinei Vilniui 
vaduoti. XX a. 4asis dešimtmetis, 

 Porai (dab. Puoriai, Širvintų r.). 
 M. Reizenmano nuotr. LCVa 
12. studentai renka aukas Vilniui 
 vaduoti sąjungai. 1937 m. MaB

13. atvirukas „O Vilniaus nepamiršk, 
lietuvi!“ 1924 m. LnB

14. Vilniaus atgavimui skirtų Lietuvos 
 Respublikos pašto ženklų (19400506) 

suvenyrinis blokas. Dailininkas 
eduardas krasauskas 
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Vilniaus netektis buvo skaudus smūgis ką tik atsikūrusiai Lietuvos valstybei. 
Ji prarado ne tik sostinę ir apie trečdalį teritorijos, bet ir nemažą dalį savo pilie
čių. Vilnijoje sustiprėjo polonizacija ir taip jau stipriai paveikusi lietuvių tautos 
dalį. Vilniui Lietuvos ir sostinės statuso praradimas taip pat labai pakenkė. Di
džiulę istorinės raidos patirtį ir kultūrinį potencialą turintis miestas, užuot buvęs 
nepriklausomos valstybės sostine, galiausiai virto Lenkijos užkampiu, neturtingos 
vaivadijos administraciniu centru. Beveik visą Vilniaus netekties laikotarpį tarp 
Lietuvos ir Lenkijos buvo karo padėtis, todėl miesto ryšiai su Lietuva nutrūko. iš 
esmės dėl vieno politiko egoistinio noro turėti tėviškę savo valstybėje visavertis 
miesto augimas, kurio jis galėjo sulaukti likdamas Lietuvos sostine, buvo drastiš
kai sustabdytas. Galima net teigti, kad laikinas Vilniaus praradimas moderniajai 
Lietuvai buvo ne tokis skaudus, negu Vilniui – Lietuvos netektis. Likusi be savo 
istorinės sostinės Lietuva nepaprastai susitelkė, tai jai padėjo dvasiškai augti ir su
bręsti, tapti vertai Vilniaus. Hymanso projektų laikais jauna Lietuvos valstybė gal 
net kiek prisibijojo tautų sąjungos diktuojamomis sąlygomis atsiimti Vilnių su 
jo itin gausiu svetimtaučiu kultūriniu ir etniniu potencialu, bet po dvidešimties 
metų Lietuva, turinti stiprią ekonomiką, gerai organizuotą švietimo sistemą, mo
dernią vakarietišką kultūrą, jau drąsiai žengė į Vilnių. Gaila, kad tada jau pati Lie
tuvos valstybė balansavo ties išnykimo riba. Jos ir Vilniaus laukė dar ne vienas 
išbandymų laikotarpis.
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Po Pirmojo pasaulinio karo Vilnius, kaip ir dauguma kitų karo paliestų miestų, 
pasikeitė. Lenkams užėmus Vilnių daug žmonių emigravo į nepriklausomą Lie
tuvą, Rusiją, kitas šalis. Visiškai sunyko rusų kultūros sluoksnis, ėmė dominuoti 
lenkų kultūra. išlikusi nedidelė lietuvių kolonija gyveno savo atskirą gyvenimą, 
būrėsi ir bendravo nedidelis jų būrelis. iš miesto neišvažiavo Jonas Basanavičius, 
jis toliau rūpinosi Lietuvių mokslo draugijos veikla, veikė Marijos ir Jurgio Šlape
lių knygynas, už lietuvių teises griežtai pasisakydavo žurnalistas Rapolas Mackonis, 
nekonfliktiškus tarpetninius santykius puoselėjo kurį laiką čia tarnavęs Vilniaus 
vyskupas Jurgis Matulaitis. nelengva Vilniuje buvo gudams: lenkų administracija 
jų kultūrinę veiklą taip pat nuolat slopino. Lenkams užėmus Vilnių, priverstinai 
suskilo Lietuvos žydų bendruomenė, perskilo ir jų intelektualinis gyvenimas: Vil
niuje 1925 m. įkurtas Žydų mokslo institutas suformavo ryškų jidiš kultūros ty
rinėjimo centrą, o nepriklausomoje Lietuvoje, kaune, žydų veikla buvo gerokai 
blankesnė, nors sąlygos jai reikštis buvo daug palankesnės. nepaisant stiprios lenkų 
kultūros įtakos, Vilnius išliko įvairiatautis miestas, kuriame gana uždarai, kiekvie
nas sau funkcionavo skirtingų tautų kultūriniai centrai. Rašytojas, nobelio premi
jos laureatas česlovas Milošas apie tuometinį Vilnių, savo vaikystės ir jaunystės 
miestą, rašė: „Jis šiek tiek pseudo rytietiškas, truputį toks, kokius įsivaizduoju Ma
žosios azijos miestus, ir truputis europos su baroku ir gotika“, kartu – „tai ma
giškas, magiškas miestas“. 1927 m. Vilniuje apsilankęs garsus britų rašytojas Gil
bertas keithas Chestertonas miestą apibūdino kiek kitaip – kaip „istorinę vietą, 
kur lenkai su lietuviais gyvena taikoje netgi tuomet, kai tarpusavy kariauja“. 

tarpukariu urbanistinis Vilniaus veidas didelių permainų nepatyrė, miesto 
architektūra sparčiau kisti pradėjo tik 4ojo dešimtmečio viduryje. Per neilgą lai
kotarpį buvo pastatyta keletas mokyklų, bankų, valstybinių įstaigų, individualių 
namų, jų architektūra išsiskyrė tuo metu europoje plitusiu racionalistiniu stiliu
mi. Daug dėmesio buvo skiriama senajai architektūrai tyrinėti ir išsaugoti, pra
dėtos sistemingai restauruoti Vilniaus bažnyčios, architektūriniai ansambliai, ypač 
susidomėta XVii–XViii a. Vilniaus baroko architektūra. Miesto skveruose ir aikš
tėse vienas po kito ėmė dygti kultūrai nusipelnusių asmenų biustai, skulptūros, 
memorialinės lentos, tačiau vienas ambicingiausių poeto adomo Mickevičiaus 
skulptūros projektų taip ir liko neįgyvendintas. netašyto akmens gatvelių grindinį 
ir medinius šaligatvius mieste ilgainiui pakeitė gatvių plytelės, o lengvas dengtas 
karietas – autobusai su padangomis. toliau nuo centro nedideliuose, žalumoje 

Prarastosios sostinės gyvybingumas

16

15. Juzefas Horydas. Lukiškių 
aikštė žiemą, fragmentas. 
1932 m. LDM   ←

16. 1923 m. architektūros 
profesoriaus Juliaus kloso 
vadovas po Vilnių „Wilno. 
Przewodnik krajobrazowy“ 
(Vilnius, 1923) tapo itin 
populiarus ir tarpukario 

 metais buvo išleistas tris 
kartus. Leidinys iliustruotas 
Jano Bulhako fotografijomis, 
viršelį sukūrė Ferdinandas 
Ruščicas
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skendinčiuose mediniuose priemiesčių namuose gyveno mažai pasiturintys ama
tininkai ir darbininkai. Miestiečių kasdienybė modernėjo, tačiau socialinis ir kultū
rinis gyvenimas Lenkijos rytų provincijos miestu tapusiame Vilniuje neprilygo sos
tinės užmojams. Vieninteliu ryškiu kultūros židiniu tapo atkurtas universitetas. 

Vilniaus universiteto atkūrimo idėja kristalizavosi XiX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje, Lietuvos bajorai savo seimeliuose ne kartą apie tai kalbėjo, tačiau tik 
pasikeitus geopolitinei situacijai buvo įmanoma šią idėją įgyvendinti. 1918 m. 
gruodžio 5 d. Lietuvos Valstybės taryba paskelbė Vilniaus universiteto atkūrimo 
aktą, tačiau besikeičiančios sovietų ir lenkų administracijos šį įvykį ignoravo, nes 
tai neatitiko nei pirmųjų, nei antrųjų politinių siekių. 1919 m. balandį išvijus 
sovietų karius, Vilnių užėmė Lenkijos kariuomenė, ir netrukus, spalio 11 d., buvo 
paskelbtas oficialus stepono Batoro universiteto atidarymas. Lenkiškojo univer
siteto pagrindą sudarė Humanitarinių mokslų fakultetas. čia kelerius metus dir
bo garsus filosofas Władysławas tatarkiewiczius, logikos ir mokslo metodologijos 
tyrimais išgarsėjęs tadeuszas Czezowskis, ne vieną indoeuropeistą išugdęs kalbi
ninkas Janas Otrębskis ir kiti mokslininkai. Palyginti su kitais Lenkijos universi
tetais, vilniškis buvo vienas mažiausių ir menkai finansuojamų universitetų, tačiau 
jo reikšmė tarpukario ir vėlesnei kultūrai buvo didelė, daug jo absolventų nusi
pelnė mokslui ir kultūrai. 

stepono Batoro universitete buvo atidarytas Dailės fakultetas, jis tapo svarbiau
sia meninio lavinimo institucija Vilniuje. Jo įkūrėjas žymus XX a. pradžios ta
pytojas Ferdinandas Ruščicas siekė atgaivinti senojo Vilniaus universiteto tradi
cijas, kai svarbus vaidmuo buvo skiriamas Literatūros ir laisvųjų menų fakultetui, 17
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17. edvardas Giedraitis. universiteto 
 350 m. jubiliejaus proga sukurtas 

medalis puikiai atspindi tarpukario 
Lenkijos valdžios ideologiją. Medalyje 
šalia universiteto įkūrėjo stepono 
Batoro pavaizduotas to meto Lenkijos 
lyderis Juzefas Pilsudskis. 

 XX a. 3iasis dešimtmetis  
18. Jano Bulhako užfiksuota universiteto 

Pranciškaus smuglevičiaus salė prieš 
restauraciją. 1929 m. universiteto 

 350 m. jubiliejaus proga salė kartu 
 su kitais universiteto pastatais buvo 

restauruota. 1926 m. LDM
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garsėjusiam Pranciškaus smuglevičiaus, Jono Rustemo, Lauryno Gucevičiaus 
kū ryba ir veikla. steigdamas Dailės fakultetą universitete, F. Ruščicas siekė sujung
ti mokslą su menu, jo nuomone, tai turėjo padėti atgaivinti carinės valdžios ir karo 
nualintą krašto kultūrą. F. Ruščicas fakultetui vadovavo iki 1932 m., jo pastango
mis dailės studijos beveik prilygo studijoms Dailės akademijoje, nors iš esmės 
skyrėsi nuo to meto europos akademijų. čia greta praktinių užsiėmimų buvo nu
matyta daug valandų universitetinio pobūdžio teorinėms disciplinoms, o dai lės 
specialybės dėstytojų nuolatos trūko. Fakultete veikė dailės ir architektūros sky
riai, pastarasis 1926 m. taupant lėšas Lenkijos valdininkų buvo likviduotas. tiek 
dėstytojų, tiek studentų darbuose vyravo neoromantizmas, art deco stilistika, taip 
pat tuo metu europoje plačiai paplitęs neoklasicizmas. Greta dailininkų ir archi
tektų, Dailės fakultete nuo 1923 m. pradėti ruošti piešimo mokytojai, meno isto
rikai, paminklų restauratoriai, kurių darbas tiesiogiai siejosi su to meto pamin
klosaugos idėjomis, aktualiais Vilniaus senamiesčio architektūros restauravimo 
darbais. Dailės fakultetą garsino pirmoji profesionali fotografijos ugdymo įstaiga 
Lenkijoje – Meninės fotografijos studija. Jos vadovas Janas Bulhakas siekė, kad 
fotografija būtų pripažinta lygiaverte meno šaka ir išplėtojo savitą fotografikos 
teoriją. 1932 m. sunkiai susirgus F. Ruščicui, vadovavimą Dailės fakultetui perėmė 
Liudomiras slendzinskis, ryškiausias vilnietiško neoklasicizmo atstovų. Jis siekė 
atnaujinti vilnietišką dailės tradiciją, derino ją su Peterburgo klasicizmu ir Rene
sanso epochai būdingomis monumentaliomis, idealizuotomis formomis. L. slen
dzinskio kūryba darė stiprų poveikį Vilniaus menininkams, kreipė juos tradi
cionalizmo linkme.
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20

21

19. Rektoriaus skeptro kopija pagaminta 
1919 m. Po 1832 m. Vilniaus universi
teto uždarymo rektoriaus skeptras 
kartu su kitomis vertybėmis buvo 
išvežtas į Peterburgą. Ferdinandas 
Ruščicas skeptrą atkūrė pagal Vilniaus 
mokslo bičiulių draugijos archyve 
išlikusią nuotrauką. LDM

20. Rektoriaus žiedasantspaudas, 
sukurtas pagal Ferdinando Ruščico 
projektą. 1919 m. LDM

21. stepono Batoro universiteto 
 pirmasis senatas. 1919 m. LDM
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aktyviai miesto dailės gyvenime reiškėsi 1920 m. įkurta Vilniaus dailinin kų 
drau gija [lenk. Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków], vadovaujama L. slen
dzinskio. Draugijos branduolį sudarė lenkų kilmės vilniečiai: architektas sta nislovas 
Vožnickis, tapytojas ir grafikas Jurgis Hopenas, tapytojai kazimieras kviatkovs
kis, Bronislovas Jamontas ir kiti menininkai. Jų kūrybai buvo būdingos įvairios 
stilistinės kryptys, tačiau ryškiausiai pasireiškė neoklasicizmas. neoklasicistai, 
vadovaujami L. slendzinskio ir s. Vožnickio, siekė kurti naują meną, pagrįstą kla
sikinėmis dailės vertybėmis, pasisakė prieš natūralizmą, impresionizmą, simbo
lizmą ir tarpukario avangardo apraiškas, savo kūrybą siejo su Vilniaus istorine 
daile. ilgainiui draugijai prigijo Vilniaus mokyklos pavadinimas. Draugija rengė 
kasmetines parodas tiek Vilniuje, tiek kituose miestuose, ypač stengėsi pavergti 
Varšuvos publiką. 1921 m. draugijos pastangomis buvo įkurta Piešimo mokykla, 
ją 1928 m. pertvarkė į Dailiųjų amatų mokyklą. 1931 m. iš šios Vilniaus dailininkų 
draugijos pasitraukė dalis menininkų. Jie norėjo atsiriboti nuo pernelyg didelės 
L. slendzinskio ir jo šalininkų įtakos ir įkūrė Vilniaus nepriklausomųjų dailinin
kų draugiją [lenk. Wileńskie Towarzystwo Niezależnych Artystów Sztuk Pięknych]. 
Į ją susibūrė tiek konservatyvesni (tapytojai eugenijus kazimirovskis, Marijonas 
kulieša, skulptorius Petras Hermanovičius), tiek meninėms inovacijoms atvires
ni dailininkai (skulptorė Leona Ščepanovičova, tapytojai Vaclovas čechavičius, 
Juzefas Horydas). 

Vilniaus meninį gyvenimą stipriai veikė istorinės dailės tradicijos, tačiau 1923 m. 
Vytauto kairiūkščio ir Władysławo strzemińskio surengta Naujojo meno paroda 
miestiečiams atvėrė kitokio meno horizontus. Lenkijos konstruktyvizmo mani
festu tapusi paroda padarė didelę įtaka šalies avangardo istorijai, tačiau taip ir ne
tapo vilnietiško meno savastimi ir tradicija. Vilniuje šia kryptimi kurį laiką kūrė 
V. kairiūkščio mokiniai lietuviai Vladas Drėma, Balys Macutkevičius. Vis dėlto 
jų kūryba platesnio atgarsio visuomenėje nesulaukė, o prasidėjus antrajam pa
sauliniam karui ir įsitvirtinus socrealistinei dailei tapo išvis nepageidaujama.

neskubrų tarpukario Vilniaus gyvenimą sujudino vienas įsimintiniausių is
torinių įvykių – po Didžiojo Vilniaus potvynio katedros požemiuose netikėtai 
buvo rasti karališkieji palaikai. 1931 m. pavasarį išsiliejusi neris apsėmė dalį mies
to ir užliejo beveik visą Vilniaus vaivadiją. atslūgus stichijai buvo pradėti svar
biausi gelbėjimo darbai, taip pat susirūpinta Vilniaus katedros restauracija. Jos 
būklė ir prieš potvynį buvo apverktina, tačiau dėl lėšų trūkumo rimtesni darbai 
buvo vis atidedami. tvirtinant pastato pamatus ir atliekant tyrinėjimus, vienoje 
užmūrytoje požemio kriptoje buvo aptikti karaliaus aleksandro († 1505 m.) ir 
dviejų Žygimanto augusto žmonų elžbietos Habsburgaitės († 1545 m.) ir Bar
boros Radvilaitės († 1551 m.) gerokai sunykę palaikai. karališkųjų relikvijų 
atradimas prilygo sensacijai, nes iki tol Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės sos
tinėje nebuvo valdovų kapų, galėjusių reprezentuoti buvusios valstybės jėgą ir 
didybę. Dailininkai F. Ruščicas, L. slendzinskis, k. kviatkovskis, J. Hopenas, foto
grafas J. Bulhakas paliko nemažai neįtikėtiną radinį fiksuojančių kūrinių. Vienuo
se atsispindėjo dokumentinė realybė, kituose buvo perteiktas trapumo ir nykimo, 
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22. Vytautas kairiūkštis. 
 Kubistinis portretas. 
 1921 m. LDM

23. Liudomiras slendzinskis. 
 Merginos su dėžute portretas. 
 1927 m. LDM

24. Liudomiras slendzinskis. 
 Autoportretas. 1935 m. LDM 
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paslapties pojūtis. iš naujo atgimusi Žygimanto augusto ir Barboros Radvilaitės 
romantiška meilės istorija paskatino literatus, istorikus, dailininkus kurti naujus 
darbus šia tema. Bene didžiausias dailininkų dėmesys buvo skiriamas Barboros 
Radvilaitės palaikams, per sunykusį jos atvaizdą siekta susilieti su savo krašto is
torija, apčiuopti jos autentiškumą, fiksuoti netvarų jos pavidalą. apie relikvijas 
piešiantį F. Ruščicą rašyta: „nusileidžia į kriptą, tyrinėja, žiūri ir mąsto, negali at
sitraukti nuo Barboros karsto, išgyvena jos trumpą, tragišką gyvenimą, spindu
liuojantį poezijos kerais. ima pieštukus ir piešia garbingas karūnuotas relikvijas, 
pakiliai garbina tas vilnietiškas karališkąsias dienas.“ suradus Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių palaikus, jau kitą dieną katedros tyrimų vadovas Julius klosas pasiū
lė po Šv. kazimiero koplyčia įrengti mauzoliejų. svarbiausi konstrukciniai darbai 
buvo baigti 1936 m., o pagal stanislovo Bukovskio projektą sukurtas mauzo liejaus 
interjeras buvo beveik baigtas iki antrojo pasaulinio karo pradžios 1939 m. tikė
tasi, kad 1931–1937 m. tyrinėjimų metu bus surasti ir Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio Vytauto palaikai. Pagal pirminį mauzoliejaus planą buvo net numatyta Vytau
to Didžiojo sarkofago vieta, tačiau viltims neišsipildžius lietuvių bendruomenė 
neoficialiai kaltino lenkus nutylėjus „tikruosius“ atradimo faktus. 

su ypatingu religiniu atsidavimu tarpukario Vilniuje buvo švenčiamos kata
likiškos iškilmės, jos liudijo šimtamečių tradicijų tęstinumą XX a. modernėjan
čioje visuomenėje. Šv. kazimiero kanonizacijos jubiliejus (1922) ir aušros Vartų 
paveikslo karūnavimas (1927) buvo svarbiausi vietos žmonių maldingumą repre
zentuojantys įvykiai. Vilniaus katalikiška aplinka tapo ir visame pasaulyje žinomo 
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„Gailestingojo Jėzaus“ paveikslo istorijos ir maldų Dievo gailestingumui ištako
mis. 2000 m. šventąja paskelbta sesuo Marija Faustina kovalska 1933–1936 m. 
gyveno Vilniuje, Dievo Motinos Gailestingumo seserų vienuolyno namuose anta
kalnyje. čia ji ne kartą patyrė mistinius regėjimus, pagal kuriuos, jai pačiai nuolat 
prižiūrint, vilnietis dailininkas eugenijus kazimirovskis 1934 m. nutapė garsųjį 
„Gailestingojo Jėzaus“ paveikslą, o jo kopijos vėliau pasklido po Lenkiją, Prancū
ziją, JaV ir kitas šalis. Vilniuje sesuo Faustina sutiko garsųjį seserų nuodėmklau
sį kunigą Mykolą sopočką, padrąsinusį imtis patikėtos misijos skelbti Viešpaties 

 
27. Ferdinandas Ruščicas. 

Vilniaus katedros gelbėjimo 
komiteto antspaudas. 

 1931 m.

28. Janas Bulhakas. Vil
 niaus katedra 1931 m. 

kasinėjimų metu. LDM

29. eugenijus kazimirovskis. 
Gailestingojo Jėzaus pa
veikslas. 1934 m. Dievo 
Gailestingumo šventovė
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gailestingumą. Pirmą kartą „Gailestingojo Jėzaus“ paveikslas viešai pagerbtas 
1935 m. Vilniaus aušros Vartų koplyčioje, kur nuo seno saugomas stebuklingas 
Gailestingumo Motinos paveikslas. Dabar šiam paveikslui skirta speciali šventovė 
Dominikonų gatvėje. Pirmasis sekmadienis po Velykų paskelbtas Gailestingumo 
švente, o Vilniuje rašytas sesers Faustinos dienoraštis laikomas vienu garsiausiu 
katalikiškojo misticizmo veikalų. 

tarpukario Vilniaus kultūros gyvybingumas rėmėsi senųjų miesto tradicijų 
gaivinimu ir išsaugojimu. senoji LDk sostinė neturėjo galimybių tapti moderniu 
pramonės ir kultūros centru, tačiau išsaugojo tai, kas buvo geriausia, kas išliko 
nesunaikinta per keletą šimtmečių – miesto architektūrą, jo dvasią, kadaise čia 
gyvenusių ir kūrusių žmonių atminimą. 1939 m. Vilniui ir Vilniaus kraštui su
grįžus Lietuvai, dauguma lenkų išvyko, iš naujo pradėjo kurtis lietuvių bendruo
menė. Ji su nepasitikėjimu ir priešiškumu vertino „lenkišką“ tarpukario paveldą, 
tačiau neliko nepastebėti ir teigiami miesto pokyčiai. kaip apsilankęs laisvame 
Vilniuje lietuvių rašytojas ir diplomatas ignas Šeinius 1939 m. spaudoje rašė „Šiaip 
jau reikėtų pabrėžti, kad Vilniaus miesto laikinieji šeimininkai lenkai yra parodę 
gero skonio ir pietiškumo senesniam Vilniui“, o istorikas Vladas Pryšmantas pri
pažino, kad okupantai lenkai „mūsų kultūros paminklus gerbė ir juos rūpestingai 
saugojo visomis galimomis priemonėmis“.
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Per tūkstantį žinomo Lietuvos vardo metų daugelio dramatiškų įvykių aidas skli
do po pasaulį. alinantis kryžiaus karų prie Baltijos laikas, XVii a. švedų tvano 
negandos, rusų žiaurybės Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės saulėlydyje – visa 
tai juodi istorijos puslapiai. tačiau antrasis pasaulinis karas ir jo padariniai pra
noksta visas ankstesnes tragedijas. tokį lyginimą reikėtų atsargiai pateikti, nes 
pagrįstai teigiama, jog laike artimos traumos visada atrodo didesnės, nes jų prisi
minimas dar būna išlikęs kognityvioje tautos atmintyje.

XX a. vidurio karo tragedija Lietuvoje yra unikali. Pirmoji Lietuvos Respublika 
okupantų buvo sutrypta į purvą ir paskandinta kraujyje. kartu ir patys lietuviai 
buvo įsukti į kančių ir keršto sūkurį, buvo ne tik aukos, bet ir budeliai. Lietuvos 
žydų litvakų likimas, visos jų bendruomenės kelias į mirtį yra pažymėtas ir lie
tuvių. keli tūkstančiai jų dalyvavo žydų žudynėse, o dauguma abejingai žiūrėjo į 
žudomus taikius bendrapiliečius – vaikus, moteris ir senelius. iškilo nepaprastai 
sudėtinga aukos ir budelio santykio problema. antrasis pasaulinis karas – tai au
kų, kaltės ir gėdos laikas, įtraukęs lietuvius į kruvinus sąskaitų suvedinėjimus su 
kaimynais. tačiau šioje pažeminimo ir keršto psichozėje keli tūkstančiai dorų Lie
tuvos žmonių sugebėjo ištiesti pagalbos ir užuojautos ranką mirtinan pavojun 
atsidūrusiems žydams.

kaip visa tai galėjo nutikti? atsakymas aiškėja suvokus, kad ne tik Lietuvoje 
dėjosi tokie dalykai. Buvusios LDk rytinėse žemėse – Voluinėje žydų naikinimas, 
ukrainiečių ir lenkų tarpusavio skerdynės 1942–1943 m. gali pasirodyti dar bai
sesni dalykai. tačiau suomijos didvyriškumas ir suomių tolerancija galėtų būti 
kitas atskaitos taškas. tyrinėtojų išmintis liudija vieną dalyką: niekas taip nepa
žadina žiaurumo ir žudymo geismo, kaip patirtas pralaimėjimas, pažeminimas, 
kaip išgyventa kančia. suomiai Žiemos kare 1940aisiais sugebėjo atlaikyti dešimte
riopai gausesnes sovietų ordas, sugebėjo sukurti tautos karinio priešinimosi stebuk
lą, ir tai kaip tik vėliau slopino norą kerštauti, nesukėlė revanšo aistrų, neužteršė 
politinės atminties. net paminklai rusų carams liko nenugriauti. Šią dramatišką 
taisyklę patvirtina ir kitas Lenkijos istorijos pavyzdys. 

Prieš keletą metų, kai lenkų kankinystės istorija buvo sukrėsta publikacijų apie 
Jedvabnos žudynes, tada paprasti lenkų valstiečiai išžudė kaimynus žydus, istori
kai pastebėjo, kad žiaurūs pogromai karo metais įvyko tik tose Lenkijos dalyse, 
kurios po 1939 m. buvo patyrusios sovietų okupaciją ir represijas. taip aukos 
tapdavo budeliais.

karo ir pokario tragedija
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Lietuvos Respublika pasaulinio karo išvakarėse nevaidino svarbesnio tarptau
tinių santykių dalyvio vaidmens, jos likimas buvo susijęs su Berlyno ir Maskvos 
ašimi, t. y. priklausė nuo sovietų sąjungos ir nacistinės Vokietijos strateginių už
mačių. Molotovo–Ribentropo paktas yra lemtingas ir simbolinis istorijos įvykis, 
nulėmęs Lietuvos likimą ir tautos geopolitinę ateitį iki mūsų dienų. Šiuo aktu ne 
tik buvo sunaikinta Lietuvos valstybė, bet ir pusei amžiaus tautos likimas atiduo
tas į totalitarizmo kalėjimą.

Šiandien Lietuvos istorikai linksta nesupaprastinti antrojo pasaulinio karo 
pradžios interpretacijų ir Lietuvą ištikusio likimo aiškinimo. tas Lietuvos likimas 
buvo didžiųjų agresorių žaidimo paraštėse. Štai jeigu atskaitos tašku imama karo 
pabaiga – 1945 m. gegužė, panašu, kad laimėjo sovietų sąjunga. ko tikėjosi Vo
kietija 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašydama paktą su sovietų sąjunga? Labiausiai 
įtikina versija, kad naciai siekė lokalaus karo su Lenkija. Įtikinama ir tai, kad pa
ti karo pradžia, Lenkijos užpuolimas, sukėlęs pasaulinį konfliktą, vyko visiškai ne 
pagal Hitlerio scenarijų: jis turėjo priimti jam primestas žaidimo taisykles ir tikrai 
negalėjo kontroliuoti, kaip viskas baigsis.

sovietų sąjungos padėtis buvo kitokia: stalinas iš pat pradžių žinojo, kad pra
sidės karas su Lenkija, o iš jo kils europos karas. tada Vokietija neišvengiamai 
pradės kovoti su Vakarais, kur jokios taikos būti negalėtų. anot istoriko nerijaus 
Šepečio, stalino vizija buvusi tokia: europoje tarp dviejų blokų vyksta kruvinas ir 

3. skelbimas dėl 19410703 
vokiečių kariuomenės 

 karo komendanto įsakymo 
vykdymo lietuvių 

 ir vokiečių kalbomis, 
 19410704. VŽM 
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ilgas karas, po jo išmuša sovietų sąjungos valanda – ateina stalinas, visus išva
duoja, o sovietų įtaka pasiekia Viduržemio jūrą. kad vizija būtų įgyvendinta, sta
linas privalėjo pastūmėti Vokietiją kariauti. tas postūmis ir buvo sutartis, sure
daguota paties stalino.

Žvelgiant į pokario europą, galima sakyti, kad ne kas kitas, o Vokietija tapo 
Molotovo–Ribentropo pakto auka. Žinoma, teiginys metaforiškas, tačiau įvykiai 
klostėsi pagal stalino scenarijų: Vokietija puola Lenkiją, Vokietijai skelbiamas ka
ras, rugsėjo pabaigoje du režimai sukeičia interesų sferas – Lietuva atgauna Vilnių 
ir dalį Vilniaus krašto, o kartu pereina į sovietų interesų zoną. tai reiškė, kad vo
kiečiai vieni tampa atsakingi lenkų klausimu. sovietų sąjunga tokiu gudriu ma
nevru atsakomybės išvengia ir kaip išvaduotoja žengia į Vidurio europą. 

1940 m. birželį sovietų kariuomenė, padedama kolaborantų, okupuoja Balti
jos šalis, pradedama griauti nepriklausoma valstybė ir naikinti politinė tauta. Pre
zidentui a. smetonai neužtenka politinės paramos, kad būtų organizuotas bent 
simboliškas, demonstratyvus karinis pasipriešinimas. Lietuvos kariuomenės va
dovybės elgesys ir šiandien istorikams kelia daug neatsakytų klausimų, karininkų 
veiksmus galima vertinti kaip sutrikimą ir kaip išdavystę. tai buvo gėdos ir nusi
žeminimo veiksmas. 

sovietai elgėsi laikydamiesi įprastų rusų užkariautojų tradicijų. kaip Jeka
terinos ii vyriausybė, taip ir stalino valdžia veikė dviem pagrindiniais būdais. 

4. sužalotų toros ritinių 
laidojimo ritualas 

 sinagogų kieme (Šulhoife) 
Žydų gatvėje, Vilniuje, 

 apie 1945 m. VŽM
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Pirmiausia bandė sukurti Lietuvos prisijungimo prie sovietų sąjungos legitimu
mo įspūdį. sovietai visada stengėsi pasauliui pasirodyti kaip visų skriaudžiamųjų 
klasių gynėjai. Per kelias savaites šalyje buvo surengti vadinamojo Liaudies seimo 
rinkimai, o šio marionetinio susirinkimo delegacija Maskvoje paprašė, kad Lie
tuva būtų „priimta į sovietinių respublikų šeimą“. Oficialiojoje rusų atmintyje te
begyvuoja tokia fikcija.

antra, sovietai be gailesčio ėmė naikinti atspariausias patriotines Lietuvos jėgas. 
Pirmieji sovietiniai metai buvo pažymėti kruvinomis represijomis: nuo pavienių 
politikų areštų pirmaisiais okupacijos mėnesiais iki keliasdešimties tūkstančių 
Lietu vos visuomenės ir kultūros žmonių, tremiamų į mirties stovyklas prie Ledinuo
tojo vandenyno. Represijas nutraukė į šalį 1941 m. birželio 22 d. įsiveržę naciai.

Patirto pažeminimo trauma ir susižavėjimas viltimis, kad nacistinė Vokietija 
padės atkurti Lietuvos valstybės suverenumą, skatino antisovietinį sąjūdį. Hitle
rio „žaibiško karo“ prieš sovietus pradžia sutapo su Birželio sukilimu kaune ir 
kitose Lietuvos vietose. sukilimui buvo rengtasi iš anksto, veiksmai derinami su 
Berlyne prisiglaudusiais Lietuvos veikėjais. Organizacinė iniciatyva priklausė Lie-
tuvių aktyvistų frontui, o keletą viltingų posukiliminių savaičių suverenumo at
kūrimui vadovavo Laikinoji Lietuvos vyriausybė. istorijos drama šalyje įgijo ypač 
žiaurų atspalvį. Lietuviai skelbė atkurtą nepriklausomą valstybę ir pataikavo na
ciams, siekdami palankesnio naujų okupantų nusiteikimo. naciai be sentimentų 
naudojo lietuvių sukilėlius kaip savo penktąją koloną, visokiais būdais skatino 
keršto akcijas. taip prasidėjo masiniai žydų pogromai, į juos įsivėlė ir dalis suki
lėlių. nacistinis antisemitizmas Lietuvoje susipynė su pažemintųjų ir nuskriaus
tųjų kerštu. esant tokiai psichotinei atmosferai, nacių politiniams dirigentams 
pavyko dalį lietuvių įtraukti į neregėtas Holokausto žiaurybes. 5
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Pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais dalis Lietuvos politinio ir intelektua
linio elito, senieji nepriklausomybės judėjimo veteranai, tokie kaip kunigas My
kolas krupavičius, dar bandė protestuoti dėl žydų žudynių, kvietė naujus Lietu vos 
šeimininkus stabdyti nusikaltimus žmonijai, tačiau kvietimas buvo balsas tyruo
se. istorikai šiandien sutaria, kad be nacistinės Vokietijos intervencijos Holokaus
tas Lietuvoje būtų buvęs neįmanomas. Lietuva nebuvo savarankiškas politi nis da
rinys ir negalėjo kontroliuoti masinių procesų. Maža to, šalies elitas, galintis bent 
kiek sumažinti tamsiausių savo tautos sluoksnių siautėjimą, buvo nusilp nintas, 
išblaškytas ir bejėgis. Jam teko pasyvaus stebėtojo, o kai kuriems atstovams – mir
ties pavojuje patekusių žydų gelbėtojų vaidmuo.

nacių valdžia greitai išsklaidė Lietuvos nepriklausomybininkų viltis. Laikino
sios vyriausybės nariai perėjo į pasyvią rezistenciją. antinacinis pasipriešinimas 
stiprėjo, formavosi atskiros to priešinimosi srovės, tarp savęs konkuruojančios 
ideologinėje ir ateities vizijų srityje. Laikinosios vyriausybės ir Lietuvių aktyvistų 
fronto orientacija buvo katalikiška, o Lietuvos laisvės kovotojai (LLk) gynė libera
liąsias idėjas. Vieni buvo atsargesni pasyvesnės veiklos šalininkai, iki pat karo pa
baigos siekė politinėmis priemonėmis laimėti kuo daugiau erdvės Lietuvos vals
tybės atkūrimui (kompromisas su Vokietijos valdžia, formuojant lietuvių karinius 
dalinius kraštui ginti nuo sovietų sąjungos). kiti kvietė į radikalesnes akcijas prieš 
vokiečių okupacinę valdžią. Bendriems veiksmams derinti susikūrė Vyriausiasis 
Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLik’as), sudarytas iš visų politinių partijų, iš
skyrus komunistų ir nacionalistų, atstovų. Bendras vokiečių okupacijos metų vaiz
das atskleidžia dar vieną dramą: boikotavę šaukimus į vermachtą ir ss diviziją, 
galiausiai sužlugdę nacių pastangas panaudoti Vietinės rinktinės karius Rytų fron
te, lietuviai buvo nubausti: uždarytas universitetas, o garsūs inteligentai areštuo
ti ir įkalinti koncentracijos stovyklose. 
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Pasipriešinimo judėjimas buvo vis aktyvesnis. Jo drama buvo ta, kad antina
cinė kova neišvengiamai artino sovietų pergalę. kova su priešu nr.2 buvo pagal
ba priešui nr.1. tai, ką apie sovietus žinojo Lietuva, jau nekėlė jokių abejonių – 
1941 m. birželio trėmimai ir žudynės visiems buvo įsirėžusios į atmintį. Lietuviai 
iš esmės buvo palikti vienui vieni didžiųjų agresyvių kaimynių karo lauke. anti
nacinė kova nelėmė ir nesukūrė jokių politinių perspektyvų antrosios sovietų 
okupacijos atveju. Geriausia tokios dramos iliustracija yra sovietų nkVD tardy
tojo žodžiai keletą mėnesių po karo pasakyti LLK aktyvistui karoliui Drungai: 
pasipriešinimo sąjūdis buvo tik treniruotė prieš antisovietinį karą.

antroji 1944 m. pusė ir 1945 m. žiema atvertė naują Lietuvos tragedijos pus
lapį. Prasidėjo ilga sovietų valdžios epocha, per kurią žudynes ir sovietų valdžios 
represijas, trėmimus ir pažeminimus keitė įmantresnis politinio pavergimo bū
das. Prasidėjo ilgus dešimtmečius trukusi mentalinė tautos sovietizacija, galiausiai 
deformavusi socialinius santykius ir patį žmogų, įrėžusi dar ir šiandien matomus 
homo sovieticus bruožus. tyrinėtojai iš jų sudeda lietuviškai šnekančių rusų įvaizdį. 
Penkiasdešimt sovietizacijos metų buvo žiauresni ir daug labiau pakeitė lietuvių 
būdą negu carinės Rusijos viešpatavimo šimtmetis.

kartu nuo 1944 m. dar kone dešimtmetį Lietuva nepasidavė okupantui. Par
tizaninio karo liepsnos prasiverždavo dar 1949aisiais, o nedideli ginkluoto prie
šinimosi židiniai ruseno ir stalino mirties metais – 1953aisiais. Beviltiškoje pa
dėtyje palikti Lietuvos patriotai nebuvo akli, matė politines manipuliacijas. Viena 
vertus, legendinis lietuvių partizanas Juozas LukšaDaumantas savo knygoje sakė, 
mes niekad negalėjome patikėti, kad Vakarai leistų raudonajam Azijos siaubui su-
naikinti Rytų ir Vidurio Europos tautas. tikėjimas tiesos pergale ir laisvojo Vaka-
rų pasaulio sąžine palaikė viltį, kad kils naujas pasaulinis konfliktas ir tada lietuvių 
kovotojų aukos įgis pergalės viltį. Šiandien jau žinoma, kad Vakarai nė nebandė 
pradėti naujo karo dėl okupuotų Vidurio europos tautų laisvės.9
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kita vertus, pogrindyje veikusiems antisovietinės kovos organizatoriams, prade
dant Lietuvos laivės armijos (LLa) vadovybe ir baigiant Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdžio (LLks) taryba, turėjo būti akivaizdu, kad atviroje kovoje šimtatūkstantinė 
sovietų armija neįveikiama. Įvairiomis progomis buvo siekiama neleisti labai padi
dėti partizanų skaičiui: tautos gyvasties sergėjimas ir pajėgų tausojimas buvo nuola
tinis tikslas. tačiau sovietų sąjungos kariuomenei išstūmus vokiečius, buvo sunku 
valdyti prasidėjusį partizaninį judėjimą, nes daugybė jaunų vyrų atsidūrė miškuose. 

Vengdami mobilizacijos ir mirtino pavojaus fronte už Lietuvos ribų tūkstan
čiai lietuvių tiesiog buvo priversti pasitraukti iš legalaus gyvenimo. Partizanų po
tencialas buvo didelis, tačiau pasipriešinimo organizatoriai puikiai suprato, kad 
susiklosčiusiomis sąlygomis dar svarbiau plėsti neginkluoto pogrindžio erdvę ir 
pusiau legalias antisovietines akcijas. Deja, sovietų represijos, prievartinė kolekty
vizacija ir trėmimai neginkluotą kovą padarė beveik neįmanomą. klastingas sovie
tų valdžios elgesys skelbiant tariamą partizanų amnestiją galutinai sugriovė viltis, 
kad patriotiniai sluoksniai gali išvystyti neginkluotą rezistenciją. Mūšiai tęsėsi, o 
kariniai susidūrimai kainavo tūkstančius aukų, tarp kurių neišvengiamai radosi 
daug nekaltų, bejėgių, sutrikusių žmonių. Vienas šios šlovingos epochos bruožas 
ypač įsirėžė į istorinę atmintį. Partizanų krauju buvo atpirkta ta pralaimėjimo gėda, 
kurią Lietuvos politinis elitas ir kariuomenė patyrė 1940 m. birželį.

11
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kone dešimtmetį Lietuvos sovietizacija vyko dramatiškos kovos sąlygomis. sovie
tinė ideologija mobilizavo komunistinių pažiūrų elementus, kurie ir tapo svar
biausia kolaboracine jėga. kariniai susidūrimai su partizanais sovietų valdžios 
buvo pateikiami kaip vykstančio pilietinio karo epizodai, o to įrodymui buvo or
ganizuojami būriai vadinamųjų liaudies gynėjų, kuriuos lietuviai vadino tiesiog 
stribais. Po stalino mirties ir nuslopinus ginkluotą kovą už nepriklausomybę, de
magogijos formos ėmė keistis, bet pagrindinė kryptis nepakito.

sovietų valdžia formaliai gerbė ne tik demokratines procedūras, bet ir vietinių 
Lietuvos gyventojų teises. konstitucinė santvarka kūrė kone idealią tikrovės iliu
zija. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika (toks buvo oficialus pavadinimas) 
buvo pristatoma kaip suvereni valstybė, savanoriškai prisijungusi prie sovietų są
jungos. Ji buvo valdoma vietos Liaudies deputatų tarybų ir aukščiausiosios ta
rybos, deputatai į jas buvo renkami tiesioginiuose rinkimuose. Buvo ir Ministrų 
taryba, ir ministerijos, tarp jų atsirado vietos net užsienio reikalų ministerijai, 
nors Lietuva nevykdė jokios savarankiškos užsienio politikos. nebuvo tik gyny
bos ministerijos. Radosi ir tariamai nepriklausomi teismai, kurių pamatai buvo 
kuriami tada, kai vadinamosios troikos – nkVD karo lauko teismų forma – tie
siog siuntė myriop arba tremtin laivės kovotojus. tačiau naujoji administracija 
buvo itin dosni uoliems kolaborantams, dažniausiai ateinantiems iš nepriklauso
moje Lietuvoje buvusio žemesnio nuskriaustų žmonių sluoksnio. neturtingiems 
kaimo bernams atsivėrusi galimybė per kelerius metus baigti vidurinę mokyklą, 
o per pusmetį įgyti teisininko išsilavinimą vadinamojoje Bacharovo akademijoje 
ir jau sėsti į prokuroro kėdę – tai iš tiesų buvo svaigi karjeros galimybė. naujasis 
režimas taip formavo savo politines ir administracines jėgas, o šalį kartu paskan
dino moralinės tamsybės ir pačių primityviausių biurokratijos įpročių liūne.

svarbiausias demokratijos principas – visų piliečių teisė tiesioginiuose ir lais
vuose rinkimuose rinkti įstatymų leidžiamąją valdžią. Žinoma, dar platesnės de
mokratijos erdvės atsiveria tada, kai tiesioginiuose rinkimuose renkami kai kurie 
vietinės administracijos ir net teisinės valdžios pareigūnai. Vaidindama demokrati
ją komunistų diktatūra nepersistengė: pasitenkino renkamomis tarybomis. O vie
nas esminis dalykas tiesiog neleido būti demokratijai: Lietuvoje, kaip ir pačioje 
sovietų sąjungoje, buvo įtvirtinta vienpartinė sistema. Ji ne tik panaikino laisvą 
rinkimų kovą, bet ir kompartiją padarė toli gražu ne partija, o specifine uždara 
valdžios institucija.

Okupacija ir sovietinė Lietuvos valstybingumo fikcija
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Pagal įstatymą rinkimai buvo tiesioginiai, bet jų laisvės niekas negarantavo: 
vietinių tarybų kandidatų nuo vadinamojo „partinių ir nepartinių bloko“ sąrašai 
būdavo tvirtinami komunistų partijos komitetuose, o kandidatai į aukščiausiąją 
tarybą parenkami Lietuvos komunistų partijos Centro komitete. tokiu būdu bu
vo dėliojama politinės regimybės mozaika: tam tikros proporcijos darbininkų, 
moterų, vyrų, inteligentų, komunistų ir nekomunistų – visa tai priklausė ne nuo 
rinkėjų laisvos valios, o nuo komunistų valdžios vaizduotės. Demokratijos fikcija 
kūrė pamėklišką santvarką su nieko nereiškiančiu, pradžioje net prievartiniu da
lyvavimu rinkimuose, kur biuletenių niekas net neskaičiavo. užrišti balsavimo 
biuletenių maišai visada rodė absoliutų – 99 nuošimčių dalyvavimą ir bemaž tokį 
patį komunistų partijos iškeltų kandidatų palaikymą.

Demokratija buvo kuriama žodžiais ir jos iliuzija gyvavo it kokia paralelinė 
realybė, neturinti nieko bendra su ta tikrove, kur masiškai buvo represuojami re
žimui įtartini žmonės, kur gyvuliniuose vagonuose be jokio teismo tremtin buvo 
vežama šimtai tūkstančių nekaltųjų, kur valdžios savivaliavimas ir eilinio žmo
gaus beteisiškumas buvo pasiekęs istorijoje neregėtą mastą. ypač unikalia savybe 
laikytinas būtent tas primygtinis bandymas naudotis demokratijos žodynu ten, 
kur jokios demokratijos nė pėdsako nebūta.

sovietinė demokratijos fikcija buvo įtvirtinta konstitucine nuostata, kad visa 
valdžios piramidė vainikuojama sovietų sąjungos komunistų partijos. tokia bu
vo ir Lietuvos tsR komunistų partija, tačiau ne atskira, o tik kaip nuolankus so
vietų kompartijos padalinys. čia demokratinė iliuzija ir realybė susiliejo. komu
nistų partija į savo rankas buvo sutelkusi ir įstatymų leidybą, ir vykdomąją valdžią, 
ir net tam tikrą teisinės valdžios funkciją. Lietuvos kompartijos Centro komitetas 
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ir jo daugybė padalinių rajonuose buvo tikroji sovietinės Lietuvos administracija. 
O tikroji ir vyriausioji valdžia vietose buvo rajoniniai kompartijos komitetai. su
siklostė tokia padėtis, kad valdžių atskyrimo demarkacinė linija ėjo ne tarp įs
tatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios, o tarp fiktyvios demo
kratinės neva žmonių rinktos tarybų valdžios ir komunistų partijos diktatūros. 
Fikcija laikytina net ir tai, kas oficialiai buvo vadinama tarybų valdžia. iš tikrųjų 
Lietuvoje buvo komunistų, arba dar tiksliau, komunistų partijos nomenklatūrinio 
elito valdžia. Visos kitos įvairiai vadinamos valdžios buvo tik komunistų partijos 
Centro komiteto įsakymų vykdytojos. 

sąmoningai kuriama demokratijos regimybė, begalinis tuščiažodžiavimas, ku
rio net nebuvo galima vadinti demagogija (demagogija turi turėti šiokį tokį ryšį 
su tikrove ir įtikinti žmones), formavo cinišką dezintegruotą žmogų ir veidmai
nišką žmonių santykį su valdžia. sovietinės Lietuvos žmonės, iškankinti persekio
jimų, šnipinėjimo, sovietinių kolaborantų ir skundikų uolumo, tiesiog įgudo slėp
ti savo tikrąją nuomonę ir požiūrį. Visažinės kGB galia kontroliuoti turėjo ribas: 
buvo sunku išsiaiškinti, ką konkretūs individai iš tiesų galvoja, kokios tikrosios jų 
politinės nuotaikos. tai tiko ne tik rezistencinių polinkių visuomeninės sluoks
niams, bet ir išoriškai indiferentiškoms masėms ir net kai kuriems nomenkla
tūrininkams. 

sovietų Lietuvoje vienintelė oficialioji mintis turėjo galimybę reikštis toje vie
šojoje erdvėje, kuri buvo palikta valdžios – nebuvo nė kalbos apie kokią nors lais
vą spaudą ar eterį. čia be perstojo buvo brukamas dirbtinai konstruojamas pa
saulėvaizdis, priimamas tik dalies Lietuvos visuomenės, dažnai neįtikinantis net 
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tų, kurie tą pasaulėvaizdį kūrė ir transliavo. sovietams okupuojant Lietuvą, o vė
liau dorojantis su ginkluotu pasipriešinimu sovietizacijai buvo remiamasi idėji
niais vietos komunistais – svarbiausiu kolaborantų sluoksniu, tačiau vėlesniais 
metais valdantieji tiesiog tapo demokratijos ir komunizmo žodyną perėmusia val
džios klase. taip, pasak disidento ir sovietinės sąmonės tyrinėtojo aleksandro 
Štromo, susiklostė didžiausias ir laikui bėgant vis sunkiau suprantamas paradok
sas: visiška oficialios politikos pergalė Lietuvos visuomenėje ilgainiui tapo jos žlu
gimu individualioje lietuvių politinėje sąmonėje. Jis teigė, kad tam tikru požiūriu 
paskutinis idėjinis Lietuvos komunistas buvo talentingas poetas Vladas Grybas, 
kuris nusivylė sovietine tikrove ir nusišovė 1954 metais.

komunistinės diktatūros pajėgumas sutriuškinti viešas rezistencijos ir kovos 
už Lietuvos nepriklausomybę apraiškas nekėlė abejonių. sovietizacijos pakeltas 
tamsybininkų gaivalas ir bukinanti ideologinė indoktrinacija griovė dešimtmečius 
brandintą asmens tapatumą ir tautinį orumą. tačiau diktatūros mašina pajėgė 
sukurti tik dirbtinę regimybę, kuria nebetikėjo net patys valdžios žmonės, išsky
rus kai kuriuos bukiausius jos atstovus. komunistinė diktatūra efektyviai gebėjo 
naikinti, griauti, žudyti, bet nepajėgė savo utopijos paversti tikrovei artimu vaiz
diniu. Po prievartinio ideologizavimo putomis kunkuliavo nemąžtantis pašaipų, 
juokų, anekdotų katilas. Diktatūra ir masinio švietimo vadovėliai bruko „komu
nizmo statytojo moralės kodeksą“, o jo retorika daugeliui kėlė ironišką ir cinišką 
šypsnį. Privatumą pasirinkusių žmonių gyvenimas ieškojo savo vagų ir takelių. 

komunistinė diktatūra ir falsifikuota oficiali politinė sąmonė formavo visiško 
susvetimėjimo atmosferą. ilgainiui neliko jokios nuoširdžios pagarbos oficialiai 
išpažįstamoms vertybėms. Visuomenės ir valstybės turtas pasidarė tik nužemintų 
žmonių grobstymo taikiniu. Cinizmas, moralinė degradacija, girtuokliavimas, vien 16
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„grynų“ meninių ar materialistinių, daiktiškų interesų propagavimas – štai tie 
sovietinio režimo „laimėjimai“, kurių gal niekas ir nesiekė. Bet jie tapo homo so-
vieticus svarbiausia charakteristika, tuos požymius nesunkiai pamatydavo tie reti 
Vakarų žurnalistai, kurie 7ajame ar 8ajame dešimtmetyje užklysdavo į Baltijos 
šalis. Buvo ir tokių dalykų, kurie stebindavo vakariečius. Jie pastebėjo, kad Lietu
voje vyrauja didžiulis noras praturtėti, labai akivaizdus, tik skurdo kultūrai bū
dingas gobšumas ir polinkis užsidaryti primityvaus privatumo kiaute, o kova už 
nepriklausomybę ar apskritai nacionalinę egzistenciją jaudina kur kas mažiau ne
gu asmeninė gerovė ar darbo karjeros sėkmė.

Panašus likimas komunistinės diktatūros ir demokratijos spektaklių scenoje 
ištiko Lietuvos visuomenę ir žmonių tarpusavio santykius. sovietinė valdžia nuo 
pat pradžių kūrė totalitarinę visuomenę, suvalstybino ne tik daiktišką turtą, bet 
ir patį individą padarė valstybiniu. totalitarinėje visuomenėje visi turėjo kam nors 
priklausyti: ideologinių, profesinių, partinių, jaunimo organizacijų tinklas buvo 
tankus ir priklausyti kuriai nors organizacijai buvo privaloma. Į komjaunimą ne
įstojęs jaunuolis visada turėdavo sunkumų asmeniniame gyvenime. sovietai ne
gailestingai traukė visus nepriklausomoje Lietuvoje susiklosčiusius visuomeninius 
saitus: senosios draugijos, klubai, visa tai, kas buvo vadinama laisvųjų asociacijų 
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kultūra ir kas buvo sukurta Lietuvos atgimimo ir Pirmosios Respublikos metais, 
buvo išardyta. Jų vietoj pradėta kurti komunistų partijos ir sovietinės adminis
tracijos kontroliuojama profesinių sąjungų ir draugijų hierarchija. sovietams bū
dingu stiliumi buvo sukurtos oficiozinės kultūros kūrėjų sąjungos, o jų nariai už 
lojalumą ir patarnavimą režimui buvo apdovanojami privilegijomis. Rašytojų, 
kompozitorių ar dailininkų sąjungos garantavo savo lojaliems nariams tokias gy
venimo sąlygas ir galimybes, apie kurias nesvajojo paprasti žmonės ir kurias ne
viešai turėjo sovietinė nomenklatūra.

Profsąjungos iš esmės buvo skirtos ne dirbančių žmonių interesams ginti, bet 
jiems valdyti. Dėl masinio žmonių dalyvavimo visuomeninėje veikloje abejonių 
nėra, statistika tai patvirtina, tačiau tuo pat metu galima teigti, kad savanoriš ku
mo – svarbiausio visuomenės raidos principo – čia būta nedaug. ko gero, tik privi
legijas garantuojančios oficialiosios kultūros organizacijos ir medžiotojų draugijos 
buvo sietinos su savanoriškumo principu. O tas savanoriškumas buvo skatinamas 
galima individualia nauda.

Lietuvos sovietizacija ir komunistinės diktatūros dešimtmečiai neabejotinai pa
keitė Lietuvos žmones. kai kurie tyrinėtojai bando aprašyti šį laikotarpį ir jo žmo
nes, laikydamiesi kolonializmo ir postkolonializmo metodologinių orientyrų. Vie
na aišku – komunistinio totalitarizmo poveikis žmonių sąmonei yra nepaprastai 
gilus. Gal dėl to nėra ir pakankamo mokslinės reflekcijos gylio. Galima tik kasdien 
pamatyti, kad buvusi prievartinė Lietuvos sovietizacija dar ilgai bus jaučiama. 
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sovietų okupacija ir jų sukurtos totalitarinės valdymo sistemos įtvirtinimas dras
tiškai sulaužė įprastas Lietuvos politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo formas. 
Vienas svarbiausių sovietų režimo tikslų buvo tradicinių religijų sunaikinimas ir 
visuomenės, besąlygiškai įtikėjusios komunistinės ideologijos teisingumu, sukū
rimas. tokia nuostata reiškė radikalų Bažnyčios veiklos apribojimą ir tikėjimo 
laisvės suvaržymą. Lietuvoje buvo vykdoma ankstesne sovietų režimo patirtimi 
paremta antireliginės politikos veiksmų programa, o jos uždavinys buvo atimti iš 
Bažnyčios bet kokias tikėjimo tiesų aiškinimo ir sklaidos galimybes, toleruoti tik 
religinio kulto atlikimo laisvę. 

nuo pat okupacijos pradžios Lietuvoje buvo nutraukta religinės literatūros ir 
periodinės spaudos leidyba, religiniai leidiniai iš bibliotekų buvo išimti ir sunai
kinti arba perkelti į uždarus fondus, pradėta griežtai kontroliuoti religinės litera
tūros įvežimą iš užsienio. Oficialiai iš esmės buvo galima spausdinti tik religinei 
praktikai būtinus leidinius: kalendorius, maldynus ir giesmynus, apeigų knygas. 
tik 8ojo dešimtmečio pradžioje pirmą kartą sovietų okupacijos metais buvo iš
leistas naujasis testamentas, o pradinei katechezei skirto mažojo katekizmo teko 
laukti dar beveik dešimtmetį. 

Gilesniam tikėjimo pažinimui reikalingos literatūros spragą bent iš dalies mė
gino užpildyti savilaida, tačiau dėl valdžios vykdyto per sekiojimo jos galimybės 
buvo labai ribotos. Dar vienas svarbus įvedimo į sąmoningą tikėjimą kelias buvo 
uždarytas po to, kai buvo panaikintas tikybos dėstymas mokyklose ir pradėtas 
varžyti jaunimo religinis auklėjimas už mokyklos sienų.

Religinės literatūros ir švietimo trūkumas buvo bene didžiausias iš nuostolių, 
kuriuos sovietinės priespaudos metais patyrė Bažnyčia. Visų pirma, tai neabejo
tinai buvo viena svarbiausių priežasčių, kuri lėmė didžiosios visuomenės dalies 
religinį neišprusimą. to neigiamas poveikis juntamas iki šiol. Dauguma vyresnės 
ir viduriniosios kartos tikinčiais save laikančių lietuvių tikėjimą iš tėvų paveldėjo 
tik kaip tradicinę gyvo turinio nepripildytą ir jų gyvenimą mažai veikiančią for
mą. Reikiamo religinio auklėjimo nebuvimas ir religinių klausimų išstūmimas iš 
viešojo diskurso prisidėjo prie to, kad Lietuvoje beveik visiškai sunyko prieš oku
paciją gana sėkmingai plėtojama krikščioniškoji intelektualinė kultūra. kita šio 
reiškinio priežastis buvo ta, kad iš Lietuvos į Vakarus buvo priversta pasitraukti 
arba buvo represuota didžioji dalis kultūrinio elito atstovų, galėjusių ginti ir to
liau puoselėti krikščioniškąsias vertybes Lietuvos kultūroje.

tikėjimo suvaržymai ir Bažnyčios veikla
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Pasiryžusi visiškai išstumti Bažnyčią iš viešojo gyvenimo, sovietų valdžia nu
traukė veiklą visų katalikiškų pasauliečių organizacijų, kurių platus tinklas iki 
okupacijos buvo vienas svarbiausių socialinės integracijos instrumentų. Režimui 
žlugdant ir parapijos vidaus gyvenimą, ilgainiui blėso tikinčiųjų bendrumo jaus
mas, jie darėsi vis labiau izoliuoti vienas nuo kito, tenkinosi dalyvavimu Mišiose 
ir sakramentų priėmimu. 

taip buvo sustabdytas XX a. pirmojoje pusėje sėkmingai vykęs Bažnyčios 
veiklos atnaujinimo procesas, kai vis daugiau pasauliečių įsitraukė į apaštalinę 
Bažnyčios misiją, o Bažnyčia stengėsi aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 
svarbų vaidmenį atsakant į Bažnyčiai kylančius naujus iššūkius vaidino ir nepri
klausomybės metais atgaivintos vyrų ir moterų vienuolijos, todėl jų uždarymas 
taip pat buvo didelė netektis, smarkiai apribojusi Bažnyčios galimybes. 

siekdama Bažnyčiai palikti tik siaurą religinio kulto apeigų sferą, sovietų val
džia nesitenkino vien pagrindinių tikėjimo sklaidos visuomenėje kanalų uždary
mu, bet ir agresyviai kišosi į jos vidaus gyvenimą. Vyskupijų valdytojai negalėjo 
priimti jokio svarbesnio sprendimo iš anksto nesuderinę jo su sovietų valdžios 
institucijomis, sukurtomis kontroliuoti religinių organizacijų veiklą. kunigo pa
reigų atlikimo erdvė buvo apibrėžta jo aptarnaujamos parapijos ribomis, kurių jis 
negalėjo peržengti be specialaus pasaulietinės valdžios atstovų leidimo. Bažnyčios 
savarankiškumą labai ribojo ir tai, kad iš jos buvo nusavinta didžioji dalis nuosa
vybės, kuria ji disponavo iki okupacijos. netgi religinių bendruomenių naudoja
mi kulto pastatai ir visas jų inventorius buvo paskelbtas valstybės nuosavybe.

Vienas svarbiausių režimo tikslų buvo suformuoti jam visiškai lojalių, sielo
vadiniu uolumu nepasižyminčių Bažnyčios vadovų ir eilinių dvasininkų sluoksnį, 
kuriuo būtų galima remtis įtvirtinant prisitaikymo prie naujos tvarkos nuostatas 
ne tik Bažnyčios kaip institucijos viduje, bet ir platesnėje visuomenės dalyje. Lie
tuvos dvasininkų kontingentas šiaip nepasižymėjo geru pasirengimu naujiems 
iššūkiams, o okupacijos pradžioje buvo smarkiai išretintas: dauguma pajėgesnių 
kunigų pasitraukė į Vakarus arba buvo sovietų represuoti. Galimybės parengti 
jiems tinkamą pamainą taip pat buvo labai menkos, nes sovietų režimas toliau 
veikti leido tik vienai kunigų seminarijai kaune. klierikų skaičiaus ribojimas ir 
šiurkštus kišimasis į jų atranką, kvalifikuotų dėstytojų ir tinkamų mokymo priemo
nių trūkumas lėmė, kad ši seminarija negalėjo užtikrinti reikiamo būsimų kunigų 
auklėjimo lygio. Be to, vyskupijų valdytojai ne visuomet galėjo savo nuožiūra 
skirstyti kunigus po parapijas ir neretai buvo priversti paklusti sovietų valdžios 
institucijų nurodymams. Dėl to dažniausiai pajėgesni ir aktyvesni dvasininkai at
sidurdavo nuošaliose kaimo parapijose, o didesniuose miestuose dirbo valdžiai 
priimtini, jos įvestų apribojimų nedrįstantys peržengti kunigai. kGB pastangos 
verbuoti sau bendradarbius tarp kunigų taip pat turėjo demoralizuojantį poveikį.

tokiomis sąlygomis, kai kitų būdų skleisti ir stiprinti tikėjimą visuomenėje be
veik nebuvo, kunigo sielovadinio darbo kokybė ir jo autoritetas tapo ypač svarbiais 
Bažnyčios ateities veiksniais. tai suprasdama sovietų valdžia ne tik kišosi į ku nigų 
skirstymo reikalus, bet ir kryptingai stengėsi griauti jų autoritetą. Panaudojant 
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režimo visiškai kontroliuojamą žiniasklaidą ir kitas viešojo diskurso forma vimo 
priemones, buvo kuriamas itin atstumiantis kunigo tipažas, dažniausiai buvo 
akcentuoja mi tokie bruožai kaip politinis priešiškumas, materialinis interesas, 
veidmainišku mas. kita vertus, sovietinė antireliginė propaganda siekė visuome
nės sąmonėje išlaikyti pasenusį Bažnyčios kaip išimtinai klerikalinės institucijos 
įvaizdį, pabrėžti didžiulį atotrūkį tarp dvasininkų ir eilinių tikinčiųjų, blokuoda
vo Bažnyčios kaip gyvos tikinčiųjų bendruomenės sampratą. sovietiniame viešaja
me diskurse taip pat buvo formuojamas tikinčiojo kaip menkavertės, dvasinių ar 
net fizinių problemų turinčios asmenybės įvaizdis, o Bažnyčios aktyvas paprastai 
buvo siejamas su senyvo amžiaus moterimis arba ,,davatkomis“. taip siekta sufor
muoti stereotipą, kad Bažnyčiai priklauso tik marginalinės visuomenės grupės.

sovietų propaganda mėgino sugriauti Bažnyčios autoritetą ne tik iškreiptai 
vaizduodama jos dabartinę būklę, bet ir falsifikuodama praeitį. Galima teigti, kad 
vienas svarbiausių sovietų režimo vykdytos istorinės atminties politikos tikslų bu
vo krikščioniškojo tautinės tapatybės matmens ištrynimas. Jau nuo okupacijos 
pradžios sovietų propaganda įkyriai piršo mintį, kad nuo pat pirmųjų kontaktų 
su krikščionybe visų lietuvių tautos nelaimių priežastis buvo katalikų bažnyčia. 
sovietinė propaganda stengėsi atriboti ar net supriešinti krikščionišką tradiciją su 
sterilizuotu tautiškumu. Dėl to humanitariniame diskurse skatintos pastangos ak
centuoti neigiamą katalikybės įtaką tautinei kultūrai: ji sugriovusi neva aukštą 
pagonišką lietuvių kultūros paveldą, ilgą laiką buvusi lenkų kultūrinės įtakos pa
grindinis kanalas. siekiant to paties tikslo, buvo nutylimi arba reinterpretuojami 
krikščionybės istorijai svarbūs Lietuvos įvykiai ir asmenybės, šalinami krikščio
nybės ženklai iš kultūrinės (meno kūrinių religiniu siužetu netoleravimas) ir fizi
nės (religinių paminklų naikinimas, toponimikos keitimas) Lietuvos erdvės, iš 
svarbiausių švenčių kalendoriaus buvo siekiama ištrinti religines šventes. tokia 
politika nemažai prisidėjo prie to, kad krikščioniška tradicija nėra pakankamai 
įsitvirtinusi kaip svarbiausia šiuolaikinio lietuvių tautinio tapatumo atrama.29

27 28

24. kunigas Fabijonas kemėšis už 
sovietinės santvarkos kritiką 1947 m. 
nuteistas ir ištremtas į kemerovo 

 sritį Rusijoje, čia 1954 m. mirė

25. sovietų valdžios persekiotas, kalintas 
arkivyskupas teofilis Matulionis, 

 1957 m. slapta konsekravęs vyskupu 
kanauninką Vincentą sladkevičių 

26. kazimieras Paltarokas 1947–1955 m. 
buvo likęs vienintelis vyskupas 
Lietuvoje 

27. Šv. Jurgio bažnyčia Vilniuje – 
 joje buvo įkurdinti knygų rūmai

28. Viešpaties Jėzaus (trinitorių) bažnyčia 
L. sapiegos gatvėje antakalnyje – 
buvusi sovietų karinė bazė, 

 Vilnius, 1992 m. LCVa

29. klaipėdos Švč. Mergelės Marijos 
Dangaus karalienės bažnyčios 
piešinys, 1956 m.
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nors sovietų konstitucija pripažino religinio kulto laisvę, bet ji visaip buvo 
varžoma. Bažnyčios ne tik buvo uždaromos, tai buvo labiau būdinga 1ajam oku
pacijos dešimtmečiui, bet ir vėliau buvo draudžiama atidaryti maldos namus nau
jose atsiradusiose gyvenvietėse (n. akmenė, elektrėnai, Visaginas) ar smarkiai 
išaugusiuose miestuose. sovietmečiu ,,įšaldytas“ parapijų tinklas neleido Bažny
čiai prisitaikyti prie naujų demografinių tendencijų. toliau funkcionavo parapijos 
ištuštėjusiuose kaimuose, o sparčiai augant gyventojų skaičiui svarbiais pramonės 
centrais tapusiuose miestuose, tokiuose kaip klaipėda, Mažeikiai, Marijampolė 
(tuo metu kapsukas), kėdainiai, veikė tik po vieną katalikų bažnyčią. Be to, kai 
kuriuose nemažuose miestuose (ignalinoje, Šalčininkuose, Radviliškyje) tikintie
ji buvo priversti melstis akivaizdžiai per mažo ploto maldos namuose, įrengtuose 
kapinių koplyčiose arba privačiuose gyvenamuosiuose namuose. tokiu būdu dau
giausia iš kaimo atvykę naujieji miestų gyventojai atitrūko nuo jiems įprastos re
liginio gyvenimo aplinkos, kurios centras buvo gimtosios parapijos bažnyčia, ir 
atsidūrė visiškai dehumanizuotoje urbanistinėje erdvėje. Ši sovietinės urbaniza
cijos specifika neabejotinai prisidėjo prie akivaizdaus visuomenės sekuliarizacijos 
tempo spartėjimo, sutapusio su 7ajame dešimtmetyje Lietuvoje prasidėjusia be
atodairiška urbanizacija.

Šiuo atveju Bažnyčia negalėjo būti tik pasyvi stebėtoja ne vien dėl to, kad re
žimui beveik pavyko visiškai ją izoliuoti nuo visuomenės, bet ir dėl to, kad ir nuož
miai persekiojama ji dėjo visas pastangas apginti esamą padėtį nuo galimų naujų 

30

31

32

30. areštuota nijolė sadūnaitė 1974 m.

31. nijolės sadūnaitės knygos 
 „kGB akiratyje“ viršelis

32. antano Vivulskio suprojektuota, 
nebaigta statyti ir sovietų sunaikinta 
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Vilniuje, 
XX a. 6asis dešimtmetis
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režimo smūgių, pirmiausia stengėsi išsaugoti jau egzistuojančias institucines struk
tūras. suvokiant Bažnyčią kaip apsuptą tvirtovę, kurios sienos saugo nuo priešiš
kos aplinkos, pirmiausia rūpintasi tų sienų stiprinimu, o ne galvota, kaip išeiti už 
jų. tai buvo viena pagrindinių Bažnyčios uždarumo, dar iki šiol juntamo vyres
nės dvasininkų ir tikinčiųjų kartos, priežasčių. Dauguma Lietuvos kunigų ir vy
resnės kartos tikinčiųjų su nerimu sutiko ir Vatikano ii susirinkimo nutarimus ir 
naujoves, kurios buvo pradėtos diegti Bažnyčioje po šio susirinkimo. Baiminta si, 
kad sovietų režimo sąlygomis jos gali daugiau pakenkti, negu padėti Bažnyčiai iš
likti. skeptišką požiūrį į Vatikano ii susirinkimo pradėtą Bažnyčios atsinaujinimo 
procesą sustiprino tai, kad kelis dešimtmečius katalikų bažnyčia Lietuvoje buvo 
izoliuota nuo tų problemų, su kuriomis susidūrė ir kurias mėgino spręsti Bažny
čia Vakarų pasaulyje. kita vertus, lėtesnis tempas įgyvendinant susirinkimo nu
tarimus ir, visų pirma, liturgijos reformą leido Lietuvoje išvengti kai kurių klaidų 
ir perlenkimų, sugluminusių daugelį Vakarų katalikų.33

34

33. sibiro tremtinės adelės Dirsytės 
parašyta maldaknygė „Marija, gelbėk 
mus“, pirmąkart pogrindžio sąlygomis 
išleista 1964 m. 

34. Pogrindžio leidinys Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. 19790722, 

 nr. 39. Leistas 1972–1989 m., 
 išėjo 81 numeris. Leidėjai – 
 kunigai sigitas tamkevičius 
 ir Jonas Boruta, elena Šuliauskaitė 

(sesuo Gerarda). GaM
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septintojo ir aštuntojo dešimtmečių sandūroje Bažnyčios viduje, šalia vyra
vusios prisitaikymo ir išgyvenimo strategijos, pradėjo stiprėti pasipriešinimo re
žimo suvaržymams srovė. kai kurie aktyvesni kunigai ir pasauliečiai, matydami 
didėjantį atotrūkį tarp Bažnyčios ir visuomenės, suvokė, kad sustabdyti šį proce
są įmanoma tik ignoruojant sovietų režimo įvestus religinio gyvenimo apriboji
mus, trukdančius ieškoti naujų kelių į atitolusiųjų nuo gyvo tikėjimo širdis. Prie
šinimosi iniciatyva priklausė daugiausia jaunosios dvasininkų kartos atstovams, 
kuriuos nuo vyresniųjų pašaukimo brolių, be kitų dalykų, skyrė ir požiūris į so
vietų valdžios pajėgumą. kartai, subrendusiai stalininio teroro metais ir dirbusiai 
,,realiai egzistuojančio socializmo” sąlygomis, sovietų režimas atrodė galingas ir 
nepažeidžiamas. O po J. stalino mirties subrendusi karta buvo mažiau įbauginta, 
be to, 8ajame dešimtmetyje akylesni jau galėjo įžvelgti tam tikrus režimo krizės 
ženklus. sumažėjusi baimė ir atsiradusi viltis, kad režimas ilgai nebeišsilaikys, tai 
pat skatino pasiryžimą aktyviau veikti.

Pasipriešinimas režimo vykdomai antireliginei politikai įgijo kovos už tikin
čiųjų teises sąjūdžio pavidalą, o jo pagrindiniu ginklu tapo informacijos apie re
liginį diskriminavimą sklaida Lietuvoje ir užsienyje. savotiškas šio sąjūdžio sim
bolis buvo beveik du dešimtmečius stiprų kGB persekiojimą atlaikiusi ,,Lietuvos 
katalikų Bažnyčios kronika“. Drauge su kitais katalikiškos krypties pogrindiniais 
periodiniais leidiniais ji pamažu kūrė alternatyvios informacijos erdvę, kuri pra
dėjo klibinti iš pirmo žvilgsnio tvirtus režimo pamatus. tūkstančiai tikinčiųjų pa
rašų, surenkamų po atviromis peticijomis, kuriose iš valdžios institucijų buvo rei
kalaujama gerbti religijos laisvę, taip pat liudijo, kad nors ir smarkiai aplamdyta, 
Bažnyčia tebebuvo gyvybinga institucija, galinti mobilizuoti protestui gana didelę 

35

36

35. kun. Jonas Boruta 
 (kairėje) lanko kun. sigitą 

tamkevičių tremtyje.
 1988 m. 
36. Liturginis maldynas, 
 1968 m. 

37. kryžių kalnas
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visuomenės dalį. tikinčiųjų teisių sąjūdis tuo metu buvo pagrindinė opozicijos 
jėga Lietuvoje, glaudžiai susijusi su kitomis pasipriešinimo srovėmis, kuriose ak
tyvūs katalikai tai pat vaidino svarbų vaidmenį. 

Pasibaigus ginkluoto pasipriešinimo sąjūdžiui, Bažnyčia, nepaisant režimo 
pastangų paversti ją dar viena savo tarnaite, sugebėjo išsaugoti bent dalį autonomi
jos. Daugiausia dėl pasyvios inteligentijos laikysenos Bažnyčia, šalia savo tiesio
ginės misijos, prisiėmė ir pareigą ginti tautines vertybes. Dėl tokio dvejopo vai
dmens Bažnyčia, viena vertus, turėjo atlaikyti padidintą valdžios spaudimą, kita 
vertus, sugebėjo išsaugoti ir net padidinti savo autoritetą visuomenėje, kurios abe
jingumas krikščioniškoms vertybėms vis dėlto nesulaikomai didėjo. 

tokia para doksali situacija taip pat trukdė aiškiai suvokti tikrąją Bažnyčios 
būk lę ir neskati no anksčiau pradėti ieškoti jos gerinimo priemonių. netgi poten
cialiai sėkmingai pasi baigusi kova už tikinčiųjų teisių išplėtimą, į ją buvo sutelktas 
didžiausias dėmes ys, negalėjo garantuoti, kad tuoj pat bus išspręstos Bažnyčią 
slėgu sios problemos.

tam tikrus būsimo religinio atgimimo ženklus buvo galima įžvelgti pogrin
diniame Bažnyčios gyvenime, kuris pastebimai suaktyvėjo aštuntuoju ir devin
tuoju dešimtmečiu. Įvairesnė ir kokybiškesnė religinė savilaida (šalia iki tol dau
giausia leistų prieškarinių katekizmų, maldynų, pamokslų rinkinių, pasirodydavo 
vis daugiau aktualių Vakarų ir išeivijos autorių knygų vertimų) sudarė prielaidas 
įtraukti į religinį gyvenimą jaunesnius ir geriau išsilavinusius žmones, kurie vė
liau sudarė negausaus naujo katalikų inteligentų sluoksnio branduolį. Dalyvauda
ma tuo metu susikūrusio eucharistijos bičiulių sąjūdžio veikloje ir neformaliuose 
katalikiško jaunimo sambūriuose, subrendo jaunoji sąmoningų katalikų karta, 
kuria vėliau Bažnyčia jau galėjo remtis gaivindama sovietmečiu sunykusį parapijų 
gyvenimą. sukūrus alternatyvią kunigų rengimo sistemą, buvo išugdytas nemažas 
būrys naujomis sąlygomis pajėgių darbuotis dvasininkų, kurie iki šiol užima svar
bią vietą Bažnyčios gyvenime. Būtent nuo šio laikotarpio savo atgimimo pradžią 
skaičiuoja ir dauguma šiandien sėkmingai veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų.

taigi pusę amžiaus trukusios sovietų priespaudos padariniai Bažnyčiai Lietu
voje buvo labai prieštaringi. smarkiai nukentėjusi ir praradusi okupacijos išvaka
rėse turėtas pozicijas, ji išlaikė gana didelį socialinį autoritetą. kita vertus, po šia 
išorinės pagarbos skraiste slėpėsi didėjantis Bažnyčios skelbiamų tiesų nepažini
mas ir abejingumas joms. Dėl ilgalaikės priespaudos ir izoliacijos nuo išorinio 
pasau lio ji užsisklendė kietame kiaute, patikimai saugojusiame nuo totalitarinio 
režimo atakų, tačiau nepritaikytame atviros visuomenės keliamiems naujiems iš
šūkiams. kita vertus, ir šioje nepalankioje terpėje sugebėjo išlikti ir skleistis nau
jos gyvybės daigai, kurie teikė vilčių ateičiai.

37
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tautinio identiteto raiška sovietmečio mene: 
istorinės dramos, mitai ir pasakos

Po stalino mirties XX a. 7ojo dešimtmečio pradžioje prasidėjęs politinis ir 
kultūrinis „atšilimas“ davė stiprų impulsą visoms gyvenimo sritims modernėti. 
stipriai suintensyvėjo ir įvairiomis kryptimis ėmė plėtotis meninis gyvenimas. 
Privalomos, per jėgą įpirštos socialistinio gyvenimo tvarkos suvaržyta visuomenė 
iš dalies jau buvo prisitaikiusi prie sovietinės sistemos, tačiau savasis lietuviškasis 
identitetas išliko gyvybiškai svarbus, ieškota būdų ir progų jį išreikšti. Pasak isto
riko arūno streikaus, „kultūra tapo viena iš tautos savęs teigimo formų, kartu ir 
okupacinio režimo dekoracijų, įteisinančių jo buvimą“. Prisitaikymas ir pasiprie
šinimas grūmėsi vienas su kitu, pynėsi tarpusavyje ir suformavo tokį darinį, kad 
ir šiandien sunku tuos reiškinius atskirti vieną nuo kito. 

Lietuvybės tema skleidėsi renkantis Lietuvos istorijos, tautosakos temas, tra
dicinės etninės kultūros, liaudies meno ir amatų formas. teigiant savo tautinį 
identitetą, gręžtasi į Lietuvos valstybingumo istoriją, ieškota dokumentinių jos 
ženklų, kurti meniniai senosios Lietuvos valstybės įvaizdžiai. sovietai, nors ir su 
išlygomis, bet legitimavo menines istorijos interpretacijas. 1949 m., taigi gūdžiau
siu sovietmečio laikotarpiu, akademiniame operos ir baleto teatre rampos šviesą 
išvydo tarpukariu parašyta Jurgio karnavičiaus opera „Gražina“ pagal adomą 
Mickevičių. 1956 m. buvo pastatyta pirmoji repertuarinė lietuviška opera – Vy
tauto klovos „Pilėnai“. Jose vaizduojamos kovos su kryžiuočiais. ta tema sovietų 
buvo anksti legitimuota ir tai galima sieti su antrojo pasaulinio karo priešiškų 
stovyklų – nacistinės Vokietijos ir sovietinės Rusijos – susidūrimu. Po stalino 
mirties tik pradėjus slūgti baimės atmosferai publikuoti seniau parašyti kazio Bo
rutos, Balio sruogos, Vinco krėvės literatūros kūriniai, netruko pasirodyti ir nau
ji: Vinco MykolaičioPutino romanas „sukilėliai“ (1957), eiliuotos istorinės dra
mos – Juozo Grušo „Herkus Mantas“ (1957), vėliau – Justino Marcinkevičiaus 
trilogija „Mindaugas“, „Mažvydas“, „katedra“ (1968, 1971, 1977). istoriniai mo
tyvai suskambo kompozitorių Vytauto klovos, Rimvydo Žigaičio kūryboje. 

autentiški praeities liudijimai kelią į viešumą skynėsi gerokai sunkiau. Dėl 
neigiamų asociacijų su rusų tauta buvo sunaikintas jau išspausdintas alberto ko
jalavičiausVijūko knygos „Lietuvos istorija“ tiražas. Į bibliotekų specialiuosius 
fondus pakliuvo ir iš visuomenės akiračio dingo tarpukario laikų Lietuvos isto
rijos vadovėliai ir studijos. tačiau įveikus daugybę kliūčių buvo pradėta atstatyti 
trakų pilis. 1960 m. oficialiai buvo leista minėti Žalgirio mūšio 550ąsias meti
nes. Ši aplinkybė atvėrė kelią V. klovos operai „Du kalavijai“ (1966). Pirmą kartą, 

1. scena iš spektaklio
 „Valdovas“ (Vincas 
 MykolaitisPutinas). 
 Rež. aurelija Ragauskaitė, 

dail. Dalia Mataitienė. 
Šiaulių dramos teatras, 

 1974 m. LtMkM   ←

2. Gediminas Jokūbonis. 
„Pirčiupio motina“, 1960 m. 

2
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perteikiant tokį svarbų istorinį įvykį, scenoje figūravo istoriniai personažai: didy
sis kunigaikštis Vytautas ir kunigaikštienė Ona, Jogaila, kryžiuočių ordino didy
sis magistras ulrichas von Jungingenas. 

aštuntajame dešimtmetyje, istorikų vertinimu, teatras tapo svarbiausia to me
to Lietuvos istorijos pažinimo vieta. nemaža dalis spektaklių buvo svarbūs ne tiek 
dėl režisūrinių sprendimų, kiek dėl temos. Pasak teatrologės irenos aleksaitės, 
tai – kūriniai, „prieštaraujantys sovietmečio ideologų iškraipytai istorijos proceso 
sampratai“. 

J. Marcinkevičiaus istorinė trilogija buvo praminta pagrindiniu Lietuvos is
torijos vadovėliu. Pirmasis scenines jos interpretacijas sukūrė Henrikas Vancevi
čius Vilniaus akademiniame dramos teatre. ypatingą atgarsį turėjo klaipėdos 
dramos teatre Povilo Gaidžio režisuotos pjesės „Mindaugas“ (1969, dailininkas 
arūnas tarabilda, muzika teisučio Makačino, Mindaugo vaidmens atlikėjas – Vy
tautas Paukštė) ir „Mažvydas“ (1976, dailininkas Vytautas kalinauskas, muzika 
Broniaus kutavičiaus, Martyno Mažvydo vaidmens atlikėjas – Vytautas Paukštė). 
Pirmasis didelį atgarsį sukėlė dėl originalios arūno tarabildos scenografijos. Dai
lininkas, panaudojęs veidrodinę sieną, kurioje atsispindėjo pirmosios parteryje 
sėdinčių žiūrovų eilės, savitai sudabartino scenoje vykstantį veiksmą, aktorių iš
tariamus istorinius tekstus ir tuo užsitraukė valdžios nemalonę – dekoracijas liep
ta pakeisti. klaipėdietiškasis „Mažvydo“ pastatymas į Lietuvos teatro istoriją įėjo 
kaip, teatrologės Gražinos Mareckaitės žodžiais tariant, „toli siekiančias pasekmes“ 
turintis spektaklis: „žilabarzdė M. Mažvydo – V. Paukštės figūrėlė, […] tėviškės, 
likusios kitapus nemuno ilgesys, […] scenos tamsa ir virpantis šviesos ratas, ap
šviečiantis Mažvydo veiksmus, jo kalbą, giedojimą, skaitomą knygą, švytintį pirmo
sios lietuviškos knygos puslapį ir garsųjį pastoriaus skiemenavimą LietuVa – 
tokia buvo tautiškumo suvokimo pamoka pulkeliui negudrių baudžiauninkų būrų 
scenoje ir sausakimšai žiūrovų salei sovietizuotų lietuvių.“

3

4

3. atvirukų rinkinio viršelis. 
Robertas antinis. 

 Eglė žalčių karalienė, 
 1958 m.

4. Rūta staliliūnaitė Vlado 
Vildžiūno skulptūros 
Barbora fone Vilniaus 
Jeruzalės sode, 1973 m. 
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skambiu teatrinio gyvenimo akcentu tapo Šiaulių dramos teatre aurelijos Ra
gauskaitės režisuotas „Valdovas“ pagal V. MykolaičioPutino dramą (1974). nors 
spektaklyje vaizduojama šalis tiesioginių sąsajų su Lietuva neturėjo, nacionalinis 
pradas buvo juntamas labai stipriai. Legenda virto Dalios Mataitienės scenogra
fija, režisierės apibūdinta kaip „nuostabi lino simfonija“, kurią „pynė ir mezgė vi
sas teatras ir net Šiaulių gyventojai“. Dailininkė labai originaliai sukūrė archajiš
kumo nuotaiką. Ji kostiumams ir scenovaizdžio draperijoms pritaikė didingus, 
šarvų faktūrą primenančius nertinius. Monumentaliuose lininio pluošto nėriniuo
se glūdėjo stipri, visą vaidinimo atmosferą persmelkianti tautiškumo dvasia. 

istorinių temų kontekste ypatinga vieta teko Barboros Radvilaitės asmeniui. 
Jos personalija – viena iš labiausiai dominusių ir įvairiausiais pavidalais įkūnytų 
sovietmečio Lietuvos mene. 1972 m. Jonas Jurašas kauno dramos teatre ėmėsi 
režisuoti Juozo Grušo pjesę „Barbora Radvilaitė“. Pjesės pagrindas – Barboros ir 
Žygimanto augusto meilės istorija. Jų gyvenimo drama vyko Lietuvos valstybės 
fone, kuris ne tik slėpėsi po metaforų skraiste, bet ir buvo išreikštas akivaizdžiais 
prasminiais ir vizualiais ženklais. spektaklis alsavo dvasingumu ir patriotiškumu. 
Režisierius ir dailininkė Janina Malinauskaitė buvo sumanę ypač įtaigų finalą – 
didingos kompozitoriaus Giedriaus kuprevičiaus muzikos lydimas į sceną nusi
leidžia aušros Dievo Motinos paveikslas – legendinis Barboros atvaizdas. Deja, 
spektaklis buvo uždraustas. Vėliau jis buvo rodomas kupiūruotas. nepaisant to, 
aktorės Rūtos staliliūnaitės įkūnyta Barbora neišsiteko tarp teatro sienų, tapo sim
boliniu personažu, įkvėpusiu ne vieną menininką ir, gal net ne per drąsu pasa kyti, 
aktorės tapatybės dalimi. Būtent su jos asmeniu tapatinama Barbora Radvilaitė 
vaizduojama tapytojų Vytauto Ciplijausko ir sofijos Veiverytės, grafikės Gražinos 
Didelytės, skulptoriaus Vlado Vildžiūno kūriniuose. 5

6

5. Eglė žalčių karalienė. 
 Rež. ir dail. Vitalijus 

Mazūras, kauno valstybinis 
lėlių teatras, 1968 m.  
LtMkM 

6. Eglė žalčių karalienė. 
 Filmas baletas, rež. algi

mantas Mockus, Vytautas 
Grivickas, dail. Jeronimas 
čiuplys, Dalia Mataitienė 

 ir Petras ilgūnas, Lietuvos 
kino studija, 1965 m. 
LtMkM



588

Greta istorijos interpretacijų, labai svarbus inspiracijų šaltinis nacionalinei 
savimonei palaikyti buvo tautosaka ir liaudies menas. 

Vienas iš chrestomatinių liaudies dailės įvaizdžių perkėlimo į profesionalųjį 
meną pavyzdžių – Gedimino Jokūbonio paminklas „Pirčiupio motina“ (1960). 
Šio kūrinio idėja ir forma ypač stipriai supynė oficialiąją ir tautinę prasmes. isto
rinei vietai ir tragiškam įvykiui paženklinti dailininkas pasirinko raiškos būdą, 
kad akivaizdžiai atpažįstame sekimą religine liaudies skulptūra, jai būdingą pa
prastą ir kartu didingą formą, santūrų, introvertišką tragizmą. 

Folkloriškos dailės, prabilusios modernizmo kalba, kryptis buvo labai stipri 
XX a. septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje. ypač savitas tautosakos inter
pretacijas sukūrė Birutė Žilytė ir algirdas steponavičius. Buvusios „nykštuko“ 
vaikų kavinės Vilniuje, „Pušelės“ sanatorijos Valkininkuose sienų tapyboje pina
si įvairių pasakų, legendų motyvai, istorijos atgarsiai, į kompozicijas įausti tuomet 
drausti, bet ypač svarbūs nacionaliniai simboliai. septintojo ir aštuntojo dešimt
mečio vaikų knygų iliustracijose matyti, kaip nacionalinio paveldo aruodai padė
jo avangardistams „atšilimo“ laiku rasti originalų modernios dailės raiškos būdą. 
tokios iliustracijos skatina mąstyti apie bendrąsias to laiko idėjines tendencijas, 
kylančias iš poreikio atrasti, išsaugoti, kaupti senosios kultūros palikimą ir pasi
telkus jį kaip svarbų įkvėpimo šaltinį savaip improvizuoti. tas pats pasakytina ir 
apie lakštinę grafiką. 1972 m. Petras Repšys pradėjo litografijų ciklą „Mano tėvy
nė“, kuris, pasak dailininko, turėjo atspindėti papročius, žaidimus, darbus įvairiais 
metų laikais, karus. Vienas šio ciklo estampų pavadintas „Lietuvių kovoms su 
kryžiuočiais atminti“. tai nesuvaržytos dailininko interpretacijos, kuriose praeitis 
pinasi su dabartimi, tikrovės motyvai su vaizduotės sukurtaisiais. tai pačiai fol
kloriškos dailės krypčiai galima priskirti antano Martinaičio, Leopoldo surgailio 
paveikslus mugių, karnavalų, liaudies švenčių motyvais, alfonso ambraziūno, 
Vlado Vildžiūno, Rimanto Dauginčio skulptūras. 

7

8

7. Eglė žalčių karalienė. 
 eduardo Balsio baletas, 
 choreogr. Vytautas Grivickas, 
 dail. Rimtautas Gibavičius. 
 Valstybinis akademinis operos 
 ir baleto teatras, 1976 m. 
 LtMkM

8. Eglė žalčių karalienė. 
 eduardo Balsio baletas, 
 choreogr. Vytautas Grivickas, 
 dail. Juozas Jankus. 
 Valstybinis akademinis operos 
 ir baleto teatras, 1960 m. 
 LtMkM
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senoji liaudies kūryba traukė ir teatralus. 1968 m. režisierius Povilas Mataitis 
subūrė etnografinį ansamblį, 1974aisiais jis tapo profesionaliu folkloro teatru. 
Visuose šio teatro spektakliuose buvo atliekamas autentiškas folkloras, vaidinimai 
vyko Rumšiškėse – etnografinės aplinkos apsuptyje. Lietuvos teatro gyvenime tai 
buvo išskirtinis reiškinys, pelnęs dideles žiūrovų simpatijas ir pripažinimą.

Viena iš labiausiai mene eksploatuojamų temų buvo lietuvių liaudies pasaka 
„eglė žalčių karalienė“. Bene į kiekvieno atmintį yra įaugęs Roberto antinio skulp
tūrinės kompozicijos vaizdas iš Palangos tiškevičių parko. Pasaka įkūnyta grafi
kos lakštuose – sigutė Valiuvienė, Petras Repšys nuo šios temos pradėjo profesio
nalaus dailininko kelią, ypač pagarsėjęs yra albinos Makūnaitės medžio raižinių 
ciklas. ne viena pasakos interpretacija rodyta teatrų scenose. net keletą jų išvydo 

9

9. Petras Repšys. 
 Lietuvių kovoms su kryžiuo-

čiais atminti, 1972 m. 
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baleto žiūrovai. eduardo Balsio pastatymas Operos ir baleto teatro scenoje pasi
rodė 1960 m. (choreografas Vytautas Grivickas, dailininkas Juozas Jankus). Po 
penkerių metų sukurtas televizijos filmas baletas (operatoriai algimantas Mockus 
ir aleksandras Digimas, dailininkai Jeronimas čiuplys, Dalia Mataitienė ir Petras 
ilgūnas). Praėjus dar dešimtmečiui, 1976aisiais, kūrinį įkūnyti ėmėsi baletmeis
teris elegijus Bukaitis ir dailininkas Rimtautas Gibavičius. nė vienas iš šių spek
taklių nebuvo pripažintas kaip didelė kūrybinė sėkmė, tačiau iš bandymų gausos 
galima spręsti, kad tai buvo „ore tvyranti“ tema. 

10
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Būdų pabėgti nuo lėlių teatrui privalomo natūralizmo ir infantilumo ieškojo 
lėlininkas Vitalis Mazūras, taip pat ėmęsis statyti „eglę žalčių karalienę“. kurda
mas spektakliui lėles jis panaudojo vyžas – tai buvo tiesioginis sąlytis su terpe, iš
auginusia liaudies kūrybą. kartu netikėtas senosios buities daikto pritaikymas 
atspindėjo modernią menininko laikyseną – priminė ekspresijos išraišką, asam
bliažo kūrybos principų taikymą.

tautiškumo tema buvo tapusi ir manipuliacijų objektu – iš transformuotos 
liaudies kultūros elementų buvo kuriamas specifinis, sovietine ideologija per
smelktas pseudonacionalinis stilius. Jis turėjo okupuotai tautai liudyti tariamą jos 
savasties palaikymą. išraiškingas šios krypties pavyzdys – kai kurios ansamblio 
„Lietuva“ koncertinės programos. tai buvo viena iš daugelio sovietinės sistemos 
fikcijų. Jos fone susiformavo stipri ir ilgalaikė profesionalaus meno kryptis, kurią 
inspiravo istorija ir tradicinė liaudies kultūra – legendos, pasakos, dainos, amatai, 
liaudies menas. Ji buvo labai nevienalytė, tai priartėjanti prie oficiozinės krypties 
ir su ja susiliejanti, tai nuo jos atitolstanti. ne visiems ši kryptis atrodė priimtina 
– kai kuriuos, ypač jaunosios kartos avangardistiškų pažiūrų, modernumo sie
kiančius menininkus erzino legitimuoti liaudies dailės įvaizdžiai – „tie užkankin
ti baudžiauninkų veidai“. tačiau, nepaisant tam tikro skepticizmo, ši kryptis tuo 
laiku buvo suprantama kaip bene vienintelis leistinas būdas teigti nacionalinį sa
vitumą ir atsilaikyti prieš sovietinę niveliaciją. Šiurkščia, ekspresyvia maniera su 
sąmoningais primityvizmo elementais buvo raižomi, tapomi, skaptuojami iš me
džio vaizduojamosios dailės kūriniai pasakų, legendų motyvais. Ši stilistika plačiai 
paplito taikomojoje dailėje, pasklido po visuomeninius ir privačius interjerus dra
perijų, įvairių pano, pertvarinių elementų, papuošimų ir suvenyrų pavidalais.

10. Birutė Žilytė, algirdas steponavičius. 
sienų tapyba vaikų sanatorijoje 
„Pušelė“ Valkininkuose. 

 Trys raiteliai, 1969–1972 m. 
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Modernėjimo dvasia alsavęs „atšilimo“ laikotarpis teikė didelių laisvėjimo vilčių, 
ore tvyrojo įkvėpimas. Deja, lūkesčiams nebuvo lemta išsipildyti. sovietinė siste
ma išliko tvirtai susaistyta privalomos ideologijos, ribojanti žingsnius į šalį nuo 
apibrėžtų ar, dažnu atveju, tik numanomų normų. natūralu, kad esant tokiai si
tuacijai visuomenę apėmė nusivylimas, apatija, ji užsisklendė savyje. Mene šie 
jausmai įgavo įvairiausias formas – nuo tylios melancholijos iki aštraus sarkazmo. 
7ojo dešimtmečio menininką – kilnų romantiką, idealų kupiną herojų, pakeitė 
skeptikas, puikiai suvokiantis savo nelaisvės situaciją ir bandantis jai įgelti, nuo 
jos gintis kandžia pašaipa ar abejingumu. susiformavo ironiškas ir melancholiš
kas santykis su tikrove. Jis buvo juntamas visose kūrybos srityse. Literatūroje – tai 
pesimizmo apimti Romualdo Lankausko, Juozo apučio, Jono Mikelinsko kūrinių 
personažai, teatre – groteskiškai perteikiama tikrovė Povilo Gaidžio, Jono Jurašo 
spektakliuose. Dailėje – sulaužyti, „sistemos varžteliais“ paversti Vinco kisaraus
ko asambliažų herojai, dažnai viskam abejingi kosto Dereškevičiaus, Raimundo 
sližio paveikslų savimylos žmonės, apšiurusių, aptrūnijusių daiktų, interjerų mo
tyvai algimanto kuro, Romano Vilkausko tapyboje. 

idealizmo kupinus žvilgsnius į tautos istoriją, didingus siekius pakeitė supan
čios tikrovės, kasdienybės tyrinėjimai. Daugelį kūrėjų akistata su sovietų valdžia 
ne tik gniuždė, bet ir skatino jų kūrybingumą – norą rasti būdų pašiepti utopijo
mis grindžiamą sistemą, iš jos pasijuokti, atskleisti jos absurdiškumą. kita vertus, 
įmanoma atsiriboti nuo išorinio pasaulio gilinantis į save, pačią artimiausią aplin
ką, akiratį apribojant bendraminčių bičiulių būreliu. 

Plačiajai publikai perteikti kritinį požiūrį į sovietinį gyvenimą didžiausias ga
limybes turėjo teatras, nors tuo metu ir stipriai kontroliuojamas. Pirmiausia reikė
tų paminėti režisierių Povilo Gaidžio ir Jono Jurašo spektaklius. stiprus sovietinio 
gy venimo principus pašiepiantis užtaisas glūdėjo Povilo Gaidžio komedijoje „Pir
tis“ pag al Vladimiro Majakovskio pjesę (1970). Režisierius „užkūrė tikrą pirtį“ 
sovieti nei sistemai, taikliai ir komiškai perteikdamas jos absurdiškumą. Legenda 
tapo pa sakojimai apie tai, kaip spektaklį pamatę ideologai puldavo ieškoti V.Maja
kovskio teksto ir tikrinti, ar scenoje skambantys žodžiai tikrai parašyti autorite
tingo poeto. ir ką gi, režisierius nenukrypo nuo pjesės – kandžiausia kritika pri
klauso V. Majakovskio plunksnai. kuriant teatrinę įtaigą labai svarbi vizualioji 
spektaklio dalis. klaipėdos dramos teatras garsėjo avangardinių pažiūrų daili
ninkų – Juzefos čeičytės, arūno tarabildos, Lino katino, Vinco kisarausko, 

sustabdytos kasdienybės akimirkos: tarp melancholijos ir ironijos

11. algirdas Šeškus. 
 Žaliasis tiltas, fragmentas. 
 1975–1982 m.  ←

12. Vytautas Balčytis. 
 Vilnius. Viršuliškės. 
 1981 m.

12
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Valentino antanavičiaus – scenografija. spektaklių apipavidalinimas sustiprin
davo teksto ir vaidybos raišką, suteikdavo naujų prasmės niuansų. Žiūrovai itin 
pamėgo komediją „Dramblys“, klaipėdoje pastatytą 1977 m. (dailininkas Vitali
jus Mazūras). teatrologė Gražina Mareckaitė taikliai ją pavadino „karpa ant 
funkcio nieriaus nosies“. spektaklis iš tikrųjų kėlė didelį rūpestį valdžios kultūrinin
kams. Jie liepė rasti būdus sušvelninti „darbo liaudies“ primityvumą išjuokiantį 
spektaklio toną. Vienas iš jų – buvo įsakyta nuardyti lopus – ryškiaspalves aplika
cijas nuo aktorių, kaimo žmonių minios, kostiumų. Rezultatas buvo netikėtas – 
lopų neliko ir tarytum, savaime suprantama, jų vietose atsirado skylės. 

tokių „karpų“ buvo ir daugiau. Režisierius Jonas Jurašas smagiai prisimena 
tų dienų peripetijas. 1968 m. jis sukūrė tragikomišką „tarybinės liaudies“ paveikslą 
spektaklyje „Mamutų medžioklė“ pagal kazio sajos pjesę. Jo tonas puikiai numa
nomas iš spektaklio afišos, kurioje vaizduojama klusniai paskui piemenį einanti 
„avelė“ – sovietų sąjungos teritorijos siluetą primenanti vienalytė žmonių masė. 
1970 m. niokojamos Lietuvos paveikslą ketinta parodyti k. sajos pjesės „Švent
ežeris“ pastatyme. tiesa, žiūrovai išvydo kupiūruotą vizualinę spektaklio versiją, 
čia nebuvo likę akivaizdžių laisvės praradimo ir sovietų brutalumo simbolių – Lie
tuvos teritorijos formos pievą niokojančių melioratorių. tais pačiais metais J. Ju
rašui teko statyti repertuarui „reikalingą“ ideologizuotą spektaklį – Michailo Šatro
vo pjesę apie spalio perversmą „Bolševikai“. spektaklio kulminacija buvo scena, 
labai primenanti „Paskutinės vakarienės“ paveikslą – prie raudonai nušviesto sta
lo sėdėjo dvylika komisarų. Metaforiškas revoliucijos temos sugretinimas su Bi
blijos siužetu buvo stiprus kirtis ateistinėmis nuostatomis pagrįstai sistemai.

13
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13. spektaklio Pirtis 
 scenovaizdžio eskizas. 
 Rež. Povilas Gaidys, 
 dail. igoris ivanovas, 

klaipėdos dramos teatras, 
1970 m. LtMkM 

14. spektaklio Bolševikai 
finalinė scena. 

 Rež. Jonas Jurašas, 
 dail. Janina Malinauskaitė, 

kauno dramos teatras, 
 1970 m. LtMkM
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Vienas iš pirmųjų sarkastiškai apie sovietinę sistemą kūryboje prabilusių 
dailininkų – Valentinas antanavičius. tapytojo paveiksluose apstu jos nuožmų 
grobuoniškumą ir absurdiškumą perteikiančių motyvų. V. kisarausko kūriniuose 
gausu iškalbingų nelaisvės metaforų. Jo paveikslų herojai – deformuoti, sulaužy
ti žmonės, vietoj jų galvų medinės kaukės ar apardyti įvairių mechanizmų sraig
telių rinkiniai. Šių dailininkų kūriniuose dažnu atveju priežasties ir pasekmės ry
šiu susieta panieka sovietinei santvarkai ir stiprus dramatizmas, tragiškos žmogaus 
lemties pajautimas.

tuo metu, kai teatruose pasirodė P. Gaidžio ir J. Jurašo spektakliai, į dailės 
gyvenimą įsitraukė tapytojų ketvertukas: algimantas kuras, kostas Dereškevičius, 
arvydas Šaltenis ir algimantas Švėgžda. Po kelerių metų jų kritinį žvilgsnį į aplin
ką savaip perėmė bendramokslių dailininkų penketukas: Romanas Vilkauskas, 
Mindaugas skudutis, Bronius Gražys, Henrikas natalevičius ir Raimundas sližys. 

15

15. spektaklio „Šventežeris“ 
scenovaizdžio eskizas. 

 Rež. Jonas Jurašas, 
 dail. Janina Malinauskaitė, 

kauno dramos teatras, 
 1970 m. LtMkM
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Jų paveiksluose – nuoga kasdienybė, proziškos situacijos. Žmonės, pakliuvę į ruti
niškas situacijas, „pagauti“ pačiais nepatogiausiais momentais – kažkas užsnūdęs 
vietiniame traukinyje, kažkas pritūpęs išvietėje ar paskubomis užkandžiaujantis, 
demaskuojami tuštybės pilni savimi pasitikintys savimylos. Prabanga ir skurdas 
jų paveiksluose šalia. Vaizduojami daiktai aptrūniję ir nenusakomo amžiaus – šian
dien 8ojo dešimtmečio simboliu jau tapusi elektrinė plytelė iš a. kuro paveikslo, 
aprūdijusios troleibuso durys, pakrypęs sunkvežimio galas, apmusiję langai… 
atrodo, kad apsnūdęs pasaulis sustojo, valdo beprasmybė ir monotonija. tapy
tojų paveikslai oponuoja dirbtinai sukonstruotai, netikras vertybes skelbiančiai 
lozunginei tikrovės versijai, atskleidžia jos tuštybę ir veidmainiškumą. Vadinamų
jų žemų instinktų ar ypač subuitintų veiksmų ir būsenų vaizdavimas buvo būdas 
protestuoti prieš teigiamą gyvenimo deklaratyvumą. Šiuo požiūriu itin iškalbingi 
a. Šaltenio paveikslai, atskleidžiantys sovietinės kariuomenės kasdienybę. Viena
me iš jų – anoniminis, liesas šauktinis šluoja tuščią apytamsį niūrių kareivinių 
koridorių. Panašias metaforas galima įžvelgti R. Vilkausko kruopščiausiai nuta
pytuose interjeruose, kai pageltę laikraščiai su pablukusiomis vadų fotografijomis 
iš valstybinės reikšmės oficiozų virsta varganos buities dalimi. Vaizdas konstruo
jamas taip, kad propagandos ženklai praranda didybę ir pompastiką, tampa skur
džios kasdienybės detale. 16

17

16. Mindaugas skudutis. 
 Jūratė klausosi muzikos. 

1977 m.

17. Romanas Vilkauskas. 
Interjeras su pašto dėžutė-
mis. 1981 m.  

18. kostas Dereškevičius. 
Važiuojanti traukiniu. 

 1977 m. 



597

18



598

tapybos darbų tylus protestas slėpė paniekos geluonį, kartais nusivylimą ar 
beprasmybės pojūtį. tapytojai M. skudutis ir R. sližys aštuntajame dešimtmetyje 
dar tik ironizavo sovietinę tikrovę ir iš jos šaipėsi, o devintajame jau aštriai kriti
kavo aklą sistemą ir jai pasidavusius, marionetėmis virtusius žmones. 

Formavosi dar kitokia dailininkų požiūrio į tikrovę kryptis. a. Švėgžda tarsi 
fetišą iškabino aptrintus džinsus – alternatyvaus, laisvo vakarietiško gyvenimo 
metaforą. kiek vėliau jis žvilgsnį nukreipė į mažus gamtos ir savos aplinkos tikrus, 
be ideologinės pompastikos daiktus – akmenukus, augalų šakeles, virveles, senas 
knygas. akmenys, maldaknygės, žvakidės tapo prarasto ir iš naujo atrandamo 
tauraus pasaulio simboliais Ričardo Vaitekūno tapyboje. Į paveikslus atėjo ypa
tingų vietų vaizdai. Dėsninga, kad tikrų vertybių, autentiško gyvenimo priebėga 
tapo gamta, kaimas, o jo priešprieša – miestas – dažnai asocijavosi su falsifikuota, 
iškreipta tikrove. Viena iš tokių ypatingų vietų, pažymėjusių ne vieno tapytojo 
biografiją – Pažaislio vienuolynas ir jo aplinka. kita – Vilniaus Jeruzalės sodas, 
kuriame įsikūrę Vladas ir Marija Vildžiūnai aplink save subūrė avangardiškų pa
žiūrų menininkus. tose vietose klestėjo savas intymus pasaulis, atsiribojęs nuo 
oficialiojo gyvenimo realybės, atsiveriantis tik nedaugeliui išrinktųjų. čia būrėsi 
diskusijų klubai, vyko eksperimentinio meno bandymai. toks uždarumas buvo 
savisaugos priemonė, būdas neprarasti savasties. Buvo brėžiama aiški takoskyra 
tarp viešo ir intymaus, savo ir svetimo, kuriamas sustojusio, nuo dabarties atsiribo
jusio laiko įspūdis. Romantiška, lyriška ir greta ironizuojanti ar melancholiška kū
ryba – tai išdava poreikio išgyventi pozityvų santykį su pasauliu, atrasti pastovius, 19
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19. arvydas Šaltenis. 
 Koridorius į Lenkomnatą. 

1986 m.

20. Povilas Ričardas Vaitekūnas. 
Pažaislio pieva. 1978 m. 
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manipuliacijoms nepasiduodančius jo elementus. Šios kryptys Lietuvos mene iš
liko labai ryškios ir aktualios per visą devintąjį dešimtmetį, vis svarbesnės tapo 
artėjant nepriklausomybės atkūrimo laikui.

stilistiškai vėlyvojo sovietmečio Lietuvos dailė įvairi. iki pat XX a. pabaigos 
išliko aktuali siurrealizmo kryptis kaip viena svarbiausių metaforinio kalbėjimo 
priemonių. Perkeltine prasme buvo dėstomas tikrasis požiūris į supančią tikrovę, 
kalbama apie skaudžius išgyvenimus, autentiškas emocines pagavas. Visą XX a. 
Lietuvos tapybą bene ryškiausiai ženklina ekspresionizmas. Gerokai mažiau papli
to, tačiau stiprų pėdsaką paliko hiperrealizmas.

savitas požiūris į tikrovę skleidėsi fotografijoje. septintajame dešimtmetyje 
kūrybingi fotografai antanas sutkus, algimantas kunčius, Vitas Luckus, Romual
das Rakauskas, aleksandras Macijauskas sudarė 1969 m. įkurtos Lietuvos fotome
nininkų draugijos branduolį. Ši sritis prasiskynė kelią į meno pasaulį. Fotografai 
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21. algimantas kuras. 
 Kompozicija „Z“. 1978 m. 
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užfiksavo ne tiek dokumentinius tikrovės fragmentus, kiek emocinius būtojo lai
ko atspindžius. Daugiausia inspiracijų kėlė kaimas ir jo žmonės: nuo romantizuotų 
R. Rakausko iki prozaiškų a. Macijausko įvaizdžių. Įkvėpimo teikė ir senamiestis. 
neišvengta ir naujųjų sovietinio urbanizmo vaizdų. kai kuriuose iš jų atsispindi 
to laiko modernaus meno aktualijos. unifikuotose gyvenamosios architektūros 
struktūrose akcentuotas geometrinio konstruktyvumo pradas. Šiandien jau ne
lengva atkoduoti tokių įvaizdžių turinį. Viena vertus, iš pilkos, visą sovietiniam 
žmogui pasiekiamą pasaulį į ankštus gardelius suskirsčiusios architektūros dvel
kia gilia apatija. kita vertus, fotografijose matomas retro stiliaus estetiškumas, jau 
nežinia, ar sumanytas pačių nuotraukų autorių, ar atsiradęs dėl pakitusio dabar
ties santykio su kelių dešimčių metų ne tiek istorine, kiek menine praeitimi.

aštuntojo dešimtmečio pabaiga yra lūžis Lietuvos fotografijos raidoje. Pana
šiai kaip ir tapyboje, į kūrybos areną atėjo nauja fotografų karta atkreipusi dė
mesį į proziškąją tikrovės pusę. Vieni ryškiausių jos atstovų – alfonsas Būdvytis, 
Vytautas Balčytis, algirdas Šeškus. Į fotografijos akiratį ne tik pakliuvo, bet ir 
joje ėmė dominuoti sustingusios, tuščios aplinkos vaizdai. Jie alsuoja monoto
nija. kartais iš netikėtai kadre atsidūrusių objektų derinių sukuriami sovietinio 
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22. Gintautas trimakas. 
Vilnius. 1984 m. 
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gyvenimo absurdą demaskuojantys kalambūrai. skurdi aplinka pasitelkiama kaip 
priemonė pašiepti oficialaus gyvenimo pompastiką ir reprezentatyvumą. kartu 
atrandamas kadruose užfiksuotų paprastų daiktų, rutiniško gyvenimo, atsitiktinių 
situacijų paveikumas. 

Vėlyvasis, arba brandusis, socializmas daugeliui Lietuvos menininkų buvo 
kovos už kūrybos laisvę laikas. Vienas iš svarbių jos ginklų buvo panieka ir kandi 
pašaipa. aiškus priešo – sovietinės sistemos – suvokimas ir noras kuo skaudžiau 
jam įgelti žadino vaizduotę, skatino kūrybinį entuziazmą. Demaskavimas oficia
liosios prievartinės, netikros, dirbtinai sukonstruotos aplinkos, poreikis atsiribo
ti nuo jos ir idealistinis troškimas pajusti tikrąjį gyvenimo skonį lėmė, kad XX a. 
pabaigos mene tiek daug ir įvairiais pavidalais reiškėsi ironija ir melancholija.
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XX a. antrojoje pusėje didžiulis poveikis istorinės atminties, tautinės savimonės 
gaivinimui teko istorinių ir kultūrinių įvykių, garsių asmenybių sukakčių minė
jimams. ideologizuotoje sovietinio gyvenimo kasdienybėje svarbios Lietuvos is
torijos datos, nusipelniusių visuomenės, mokslo, kultūros veikėjų jubiliejai buvo 
vienintelės progos, leidusios atsigręžti į praeitį, visuomenei priminti ir naujais kū
riniais įprasminti tikrąsias vertybes. Viešasis kultūrinis gyvenimas, tautinio ir is
torinio sąmoningumo situacija sovietmečiu buvo itin sudėtinga – bendrasis tau
tinės savivokos kontekstas nuolat slopintas pačiomis įvairiausiomis formomis ir 
būdais. Griežtai unifikuota ideologinė kontrolė, siekdama suardyti tautos solida
rumą, iškreipti žmonių savimonę, performuoti tapatumo sampratą, aprėpė visas 
gyvenimo sritis. Ji beveik nepaliko vietos tautinėms problemoms ir skirtims, lei
do propaguoti tik ideologiškai priimtinus dalykus. sovietinės valstybės cenzorių 
akylai buvo stebimos mokslo ir kultūros sritys, jose dirbantys žmonės, ypač įtariai 
vertintos valstybingumą liudijančios, tautos konsolidacijai svarbios Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės istorinę praeitį ar ilgaamžę mokslinę, kultūrinę, religinę 
patirtį menančios datos. Rengiantis minėti vieną ar kitą sukaktį, iš aukštas parei
gas ėjusių politikos pareigūnų, sovietiniam režimui lojalių visuomenės veikėjų, 
garsių mokslo, meno ir kultūros atstovų buvo sudaromi respublikiniai komitetai, 
kuriuose svarbiausias vaidmuo tekdavo ideologinės kontrolės struktūrų atstovams, 
atidžiai žiūrintiems, kad nebūtų prasilenkta su partiniais principais, į minėjimų 
akiratį nepatektų griežtai reglamentuotame asmenybių sąraše neįtrauktų pavar
džių. itin atidžiai buvo sekama ir griežtai cenzūruojama bet kokio pobūdžio infor
macija apie lietuvių tautinio atgimimo pradininkų, aušrininkų, varpininkų asme
nybes, Lietuvos Respublikos (1918–1940) valstybės veikėjus. kita vertus, kaip tik 
rengiamų istorinių minėjimų proga, prisidengus oficialiąja politika, sąmoningai 
buvo bandoma apeiti ar išplėsti leidžiamas ribas, ateinančioms kartoms išsaugoti 
nykstančias kultūros paveldo vertybes, sukurti naujų, istorinę atmintį gaivinančių 
kūrinių – buvo restauruojami istoriniai ansambliai, statomi paminklai, kuriami 
vaizduojamosios ir taikomosios dailės objektai, kraštotyrininkų pastangomis tvar
komos ir prižiūrimos Lietuvą garsinusių žmonių gimtosios sodybos. 

nacionalinės kultūros ir jos tradicijų plėtotei, tapatybės išsaugojimui itin ne
pa lankus buvo tragiškais įvykiais paženklintas pokario laikotarpis, kai tautinio 
identi t e to, individualumo apraiškos meninėje praktikoje buvo uždraustos, o visa 
kūrybi nė veikla, kaip veiksminga propagandos priemonė, pajungta sovietinės 

istorinės progos ir dailės proveržiai

24. Petras Repšys. 
 Metų laikai, fragmentas. 
 1976–1984 m. Vilniaus 

universiteto Lituanistikos 
centro vestibiulis   ←

25. Mečislovas Bulaka. 
 Pirmosios lietuviškos 
 knygos meninis 
 apipavidalinimas, 1947 m.
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ideologijos reikmėms. totalitarinis režimas, įsakmiai reikalavęs formuoti pato
sišką sovietinio darbo žmogaus įvaizdį, nepaliko vietos žmogiškosioms tautoje 
susiklosčiusioms vertybėms. Vis dėlto net ir pačiu intensyviausiu kultūros sovie
tizacijos laikotarpiu šviesiausios visuomenės dalies pastangomis bandyta neleisti 
ištrinti reikšmingų įvykių ar iškiliausių žmonių atminimo. tarsi atsitiktinai spau
doje pasirodydavo žinutė apie vieną ar kitą svarbią datą, jos paminėjimą, nedide
lę parodėlę, vietinę uždarą mokslinę konferenciją, kitas kuklias, nereglamentuotas 
kultūros apraiškas, ir atgarsis iš karto pasklisdavo visuomenėje, susilaukdavo di
džiulio susidomėjimo ir palaikymo. 

nuo pat pokario per visą sovietinį laikotarpį itin daug pastangų buvo skirta 
gimtajai kalbai išsaugoti. 1947 m. sutelktomis humanitarinių mokslų ir kultūros 
žmonių pastangomis buvo pažymėtas pirmosios lietuviškos knygos – Martyno 
Mažvydo „katekizmo“ 400osios metinės. Šį tautos kultūrai reikšmingą įvykį 
įprasmino ir dailininkų darbai. Jubiliejiniais metais buvo išleistas Mečislovo Bu
lakos apipavidalintas leidinys „Pirmoji lietuviška knyga“, tiražuotas Petro Rimšos 
sukurtas jubiliejinis medalis (1947), kurio averse dailininkas pavaizdavo M. Maž
vydo portretą, reverse – pirmosios lietuviškos knygos teksto fragmentus. Pokariu 
(1949) buvo bandyta paminėti ir Mikalojaus Daukšos „Postilės“ – vieno iš pačių 
reikšmingiausių senosios lietuvių kalbos ir raštijos paminklų 350ąsias metines. 
M. Daukšos – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės raštijos lietuvių kalba pra
dininko, kovotojo dėl gimtosios kalbos teisių, 350osios mirties metinės kur kas 
iškilmingiau buvo paminėtos 1963 m., kai politinis ir ideologinis klimatas tapo 
kiek liberalesnis.
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iš gausių renginių, kurių metu buvo sukurta vertingų dailės kūrinių, ne tik 
tvirtai įėjusių į XX a. lietuvių dailės kontekstą, bet giliai įaugusių ir į visuomenės 
sąmonę, paminėtinos 1964 m. lietuvių literatūros klasiko kristijono Donelaičio 
iškilmės, skirtos 250osioms poeto gimimo metinėms. Respublikinės reikšmės 
jubi liejinis komitetas sudarė turiningą programą, didžiąsias šalies bibliotekas ir 
mu ziejus įpareigojo surengti parodą. Vilniaus universiteto, Mokslų akademijos 
ir Respublikinės bibliotekos darbuotojai kartu su Lietuvių kalbos ir literatūros ir 
isto rijos instituto mokslininkais parengė išsamią ekspoziciją, atspindėjusią ne tik 
poeto kūrybą, vertimus, kitus mokslo darbus, bet – svarbiausia – jo gyventą epo
chą: atidesni lankytojai galėjo pažvelgti į turtingą praeitį, įvertinti neįkainoja mą 
jos paveldą. Parodą papildė šiai progai dailininkų konstantino Bogdano, Vytauto 
kalinausko, Vytauto Valiaus, Broniaus Vyšniausko skirti kūriniai, taip pat šian
dien bibliografine retenybe tapę dailininkų kurti jubiliejiniai vokai ir pašto žen
klai, o Vytauto Jurkūno „Metų“ iliustracijos ir rašytojo portretas, vėliau nuolat 
puošęs mo kyklinių sąsiuvinių viršelius ir vadovėlių puslapius, visam gyvenimui 
pasiliko moki nių širdyse. Pasinaudodama klasine būrų poeto priedanga, Lietuvos 
šviesuomenė pradėjo rūpintis ir rašytojo memorialinio muziejaus tolminkie
myje projektais. 
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siekiai susigrąžinti istorinę atmintį pirmą kartą platesniu mastu išryškėjo 
1973 m., kai buvo minimos Vilniaus 650osios įkūrimo metinės. ta proga kate
dros aikštėje buvo pastatytas jubiliejų įamžinantis paminklinis akmuo, sakralinę 
Šventaragio slėnio erdvę įprasmino Vlado Vildžiūno skulptūra „Lietuviška bala
dė“, taip pat buvo surengta didžiulė paroda „Mūsų Vilnius“, kurioje aktyviai da
lyvavo visų kartų menininkai. Dailininkų kūriniuose dominavo Lietuvos sostinės, 
1323 m. istoriškai paliudytos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškais, reikšmin
gi įvykiai, žymūs vardai. kai kurie menininkai, vaizdavimo objektu sąmoningai 
pasirinkę istorines buvusio kunigaikščių miesto vietas, stengėsi pabrėžti Vilniuje 
ugdytas valstybingumo tradicijas, priminti garsiųjų mokslo ir kultūros židinių is
toriją bei juose dirbusius žmones. 

tautinio pasididžiavimo jausmus žadino 1975 m. visoje Lietuvoje iškilmingai 
paminėtas Mikalojaus konstantino čiurlionio 100ųjų gimimo metinių jubiliejus. 
nacionalinės politikos pokyčiai paskatino ilgą laiką nutylėto dailininko vardo ir 
lietuvių tautinio identiteto simboliu tapusių jo kūrinių prikėlimą naujam gyveni
mui. Lietuvoje renginiai garsiam dailininkui atminti vyko ištisus metus, jų būta 
Rygoje, taline, kituose sąjunginių respublikų miestuose, iškilmingas vakaraskon
certas buvo surengtas net Didžiajame teatre Maskvoje. tarp daugybės priemonių, 
skirtų M. k. čiurlionio atminimui pagerbti, Vilniaus dailės parodų rūmuose vei
kė didžiulė paroda, kurioje dalyvauti garbe laikė kiekvienas dailininkas. Lietuvos 
vaizduojamosios dailės paveldą M. k. čiurlionio tema praturtino Vytauto Cipli
jausko, Gražinos Didelytės, antano Gudaičio, Vinco kisarausko, Leonardo strio
gos, antano Žukausko ir daugelio kitų kūriniai, iškilmes vainikavo skulptoriaus 
Vlado Vildžiūno sukurtas M. k. čiurlionio paminklas Druskininkuose (1975). 

1979 m. iškilmingai buvo švęstas Rytų europoje seniausio mokslo židinio –
Vilniaus universiteto 400 m. jubiliejus. Šių iškilmių preliudu buvo 1970 m. turi
ningai paminėtos universiteto mokslinės bibliotekos 400osios metinės: buvo 
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30. Ramutė Jasudytė. Gobelenas Broleliai. 
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pastatyta nauja knygų saugykla, išleista leidinių, surengta paroda, paskelbtas kon
kursas bibliotekos ekslibrisui sukurti. atgarsis apie Renesanso tradicijas menančią 
sukaktį plačiai nuskambėjo visame pasaulyje: Lietuvos ryšių ministerija su kon
kursą laimėjusių dailininkų antano kučo ir Petro Repšio ekslibrisais išleido ne
žymėtuosius vokus, o ssRs ryšių ministerija – pašto ženklus. Bibliotekos jubilie
jaus proga dailininkas Rimtautas Gibavičius sgrafitais „Mūzos“ graikų mitologijos 
tema dekoravo Filologijos fakulteto vestibiulį (1969), o dailininkas Šarūnas Šimu
lynas M. Mažvydo salėje nutapė freską, vaizduojančią pirmosios lietuviškos kny
gos autorių. Parengiamieji seniausios šalies aukštosios mokyklos jubiliejaus darbai 
tęsėsi ištįsą dešimtmetį. Per tą laiką buvo restauruota ir atnaujinta daugelis alma 
Mater ansamblio pastatų, išleista universiteto istorija ir viso architektūros kom
plekso istorinė apžvalga, sukurta daug įsimintinų dailės kūrinių. Lietuvos monu
mentaliosios dailės kontekstą ryškiai papildė etapiniai kūriniai – antano kmie
liausko freskos Rektorato posėdžių salėje (1979–1983) ir „Litteros“ knygyne (1979), 
Petro Repšio Lituanistikos centro vestibiulio freskos „Metų laikai“ (1976–1984), 
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atspindinčios baltiškąjį mitologinio pasaulio modelį ir archajiškus papročius, Vy
tauto Valiaus sieninė tapyba kristijono Donelaičio „Metų“ motyvais k. Donelai
čio salėje (1979), Vitolio trušio granito mozaikos „iš lietuvių mitologijos“ (1974–
1978), puošiančios klasikinės filologijos katedros vestibiulį. Per ilgus šimtmečius 
universitete dirbusių žmonių atminimą įamžino skulptorių algirdo Boso, Juozo 
kėdainio, Petro Mazūro, Regimanto Midvikio, Mindaugo navako, Leono strio
gos, Vytauto Šerio ir kitų dailininkų sukurti portretai, medaliai, paminklinės len
tos, Ramutės Jasudytės gobelenų ciklas „kovos su kryžiuočiais“ (1973–1976). Vie
nas ryškiausių šventės akcentų buvo jubiliejinė retrospektyvinė paroda „Vilniaus 
universitetas Lietuvos dailėje, 1579–1979“. Dailininkų irenos Daukšaitės, Vytau
to kalinausko, Rimvydo kepežinsko, algirdo Petrulio, igorio Piekuro, Marijos 
Rožanskaitės, Reginos sipavičiūtės, Birutės stančikaitės, aloyzo stasiulevičiaus, 
Jūratės urbienės brandūs kūriniai akivaizdžiai leido suvokti universiteto įtaką 
Lietuvos mokslo raidai. Visais laikais senasis Vilniaus universitetas buvo reikš
mingas estetinės minties ir meninės kūrybos ugdymo židinys, todėl šiuolaikinių 
dailininkų indėlis taip pat buvo itin prasmingas. Jubiliejinius renginius tarsi pra
tęsė skulptoriaus Gedimino Jokūbonio sukurtas universiteto auklėtinio poeto 
adomo Mickevičiaus ir skulptoriaus Vlado Vildžiūno – Vilniaus universiteto ar
chitektūros katedros vedėjo profesoriaus Lauryno stuokosGucevičiaus paminklai 
(abu 1984) Vilniuje. 
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750ąsias saulės mūšio, pasibaigusio katastrofišku kalavijuočių ordino pra
laimėjimu, metines 1986 m. iškilmingai minėjo Šiauliai. skulptorius stanislovas 
kuzma, pabrėždamas istorinį miesto išskirtinumą, sukūrė dekoratyvinę skulptū
rą „Šaulys“, kuri tapo ne tik saulės laikrodžio aikštės svarbiausiu akcentu, bet ir 
prasmingu viso miesto simboliu. Reikšmingą kūrinį Šiauliams skyrė ir garsus vi
tražo meistras kazimieras Morkūnas. Vitražo „saulės mūšis“ kompozicijoje dai
lininkas itin kūrybingai įkūnijo vieno iš pačių svarbiausių Mindaugo Lietuvos 
įvykių idėją. 

istorinės atminties, nacionalinių vertybių gaivinimo patirtis komunistinio 
režimo sąlygomis buvo skausminga. ilgą laiką Lietuvos istorija, ypač jos valstybin
gumo aspektai, Bažnyčios sukaktys buvo nutylimos. kai kurias svarbias istorijos 
datas minėjo įvairios mokslo sritys ar Bažnyčia, tačiau menininkai dėl įvairiausių 
priežasčių prie to neprisidėjo. Didesnio dailininkų dėmesio nesulaukė 1831 m. 
sukilimas, lietuvių atgimimo simboliu tapusios „aušros“ jubiliejus, i Lietuvos sta
tuto sukaktys, legendinis stepono Dariaus ir stasio Girėno skrydis, kiti valstybei, 
mokslui ir kultūrai reikšmingi įvykiai. atlydžio laikotarpio liberalesnė kultūros 
politika tarsi leido kultūrai pačiai rutuliotis, tačiau kūrybos laisvė liko tariama. 
ypač suvaržyti buvo proginius dailės kūrinius kuriantys dailininkai. Priklausomi 
nuo valstybinių užsakymų ir valstybės paramos, jie turėjo taikytis ir prie sovieti
nės ideologijos. Vis dėlto per penkiasdešimt sovietinės santvarkos metų, kartais 
atsargiai, kartais sąmoningai ir valingai polemizuodami su oficialiąja ideologija ir 
oficialiąja kultūra, įvairių istorinių datų ar jubiliejų proga Lietuvos menininkai 
sukūrė reikšmingų, visuomenės tautines aspiracijas atspindėjusių ir nacionalinę 
kultūrą praturtinusių kūrinių. 
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Po antrojo pasaulinio karo sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, ilgam nutrū
ko prieškaryje susiklostęs Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas kultūros ir 
meno srityse. nuo pat pirmojo sovietmečio dešimtmečio sakralinis ir bažnytinis 
menas buvo išstumtas iš visuomeninio gyvenimo, bet nesunyko – buvo priglob
tas Bažnyčios ir jos puoselėjamas. 

 Penktojo dešimtmečio pabaigoje buvo uždaryti vienuolynai ir nemaža dalis 
bažnyčių Vilniuje, kaune, Šiauliuose, Marijampolėje, kėdainiuose, kituose mies
tuose ir miesteliuose. Vienuolijoms priklausę pastatai buvo perduoti ligoninėms, 
gamyklų cechams, juose įrengti butai, kino ir sporto salės. Vilniaus vizitiečių vie
nuolyne ir Jėzaus Širdies bažnyčioje septintojo dešimtmečio pabaigoje įsteigta 
įkalinimo įstaiga. uždarytose bažnyčiose būdavo įrengiami sandėliai, saugyklos, 
geriausiu atveju – muziejai ir galerijos. Vilniaus Šv. stanislovo ir Vladislovo arki
katedroje bazilikoje, valdžios įsaku 1952 m. iškėlus Šv. kazimiero sarkofagą su 
relikvijomis į Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, po ketverių metų įsteigta Pa
veikslų galerija. nidos bažnyčioje 1962 m. įrengtas neringos istorijos muziejus, 
kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje 1965 m. įkurdinta Vitražo ir 
skulptūros galerija. Vienuolynuose ir bažnyčiose buvę meno kūriniai ir liturginiai 
reikmenys buvo perduodami muziejams, tik nedaugelis iš jų, pasirūpinus klebo
nams, buvo perkelti į veikiančias šventoves. Vilniaus Šv. kazimiero bažnyčioje 
1961 m. įsteigtas ateizmo muziejus, atidarytas po penkerių metų (veikė iki 1989 m.). 
čia buvo atgabenami anuomet neva „blogai saugomi“ meno kūriniai iš buvusių 
bažnyčių, kapinių koplyčių ir mažosios architektūros paminklų. 

Šeštajame ir septintajame dešimtmetyje nuvilnijo kryžių, koplytstulpių, ko
plytėlių griovimo banga. tuomet sunaikinta nemažai reikšmingų paminklų reli
gine tematika. nuverstos ant Vilniaus arkikatedros stogo stovėjusios karolio Jels
kio 1786–1792 m. sukurtos skulptūros: šv. elena, šv. stanislovas ir šv. kazimieras, 
nugriauti architekto antano Vivulskio 1917 m. pastatyti „trys kryžiai“ ant Vil
niaus Plikojo kalno, susprogdintos Vilniaus kalvarijų koplytėlės, sunaikintos 
garsios Beržoro kryžiaus kelio koplytėlės, didžioji dalis Vepriuose (ukmergės r.) 
buvusių kryžiaus kelio koplytėlių ir daugelis kitų sakralinio paveldo objektų. sep
tintojo dešimtmečio pradžia buvo nepalanki Šiaulių krašte, netoli Meškuičių kai
mo, esančiam Jurgaičių (Domantų) piliakalniui – kryžių kalnui, jau XiX a. gar
sėjusiam kaip sakraliai vietai ir joje statomais kryžiais. Per kryžių vertimo akciją 
1961 m. balandžio 5osios naktį kalne neliko nė vieno kryžiaus. Bet kryžių kalnas 

Religinė dailė: anoniminė ir autorinė kūryba

35. Vytautas Šerys.
 Nukryžiavimas. 1972 m. 

Šakių Šv. Jono krikštytojo 
bažnyčios didysis altorius. 
kFMi   ←

36. Viktoras Palys (?). 
 Monstrancija. 1959 m. 
 LDM

36



612

tebebuvo ypatinga vieta. kaip ir po kiekvieno griovimo (jų iš viso būta keturių) 
tikintieji vėl atstatė kryžius. 

Religinės tematikos paminklų griovimas buvo neatsiejamas nuo visuotinės 
ateizmo propagandos, kartu buvo priemonė, tvirtinanti „socialistinės tikrovės“ 
pamatus. naikinant sakralinius kūrinius buvo siekiama sukelti žmonių neapykan
tą religiniams (taip pat ir tautiniams) atvaizdams ir simboliams. akivaizdu, kad 
dėl tokios ateistinės politikos krikščioniškos tematikos kūrinių nebuvo galima ro
dyti parodose, dar daugiau, bažnyčioms kuriantys autoriai ir darbų užsakovai bu
vo sovietinės valdžios stebimi ir persekiojami. sakralinis ir bažnytinis menas be
veik išimtinai buvo kuriamas pogrindžio sąlygomis, ir tai įpareigojo Bažnyčią pri
siimti ir nešti meno užsakovės naštą. Šventovių restauravimas ir dekoravimas 
priklausė nuo dvasininkijos sumanumo nepalankiomis sąlygomis organizuoti dar
bus, rūpintis medžiagomis, pasikviesti statybos, restauravimo darbus išmanančių 
meistrų ir menininkų. 

Vyriausiosios kartos menininkai, kurie dailę studijavo prieškaryje, kaip Ra
polas Jakimavičius, Jonas Janulis, Petras ir Rimtas kalpokai, Viktoras Palys, Liu
das truikys, stasys ušinskas ir kiti neišsižadėjo religinės tematikos. Jie nenutrau
kė ryšių su dvasininkais ir atsiliepdavo į jų prašymus kurti bažnyčioms.

Po vieną arba kelis darbus bažnyčioms yra sukūrę menininkai, dailę studijavę 
antrojo pasaulinio karo arba pirmaisiais pokario metais. Paprastai jų kūriniai bu
vo ankstyvojo kūrybos etapo. Pirmajame pokario dešimtmetyje 1946 m. tuomet 
studentai skulptoriai konstantinas Bogdanas ir irena čerškytė iš gipso sukūrė 
Mergelės Marijos skulptūrą (joje buvo slepiami pogrindinės organizacijos „auš
ros Vartų Marijos kolegijos“ dokumentai). Per pirmuosius pokario dešimtmečius 
bažnytinės dailės kūrinius slapta kūrė dailininkai, kurie aktyviai reiškėsi ir oficia
liame parodiniame gyvenime. tai Jonas Mackonis (Mackevičius), Bronius Šalia
moras, Bronius uogintas, Vladas Žuklys ir kiti tapytojai, skulptoriai, kitų sričių 
dailininkai. 

ne visada pavykdavo į bažnyčias pasikviesti profesionalių dailininkų, net ir 
liaudies menininkų. tad bažnyčioms sukurti paveikslų ar dekoruoti sienas ir lu
bas pasisiūlydavo anuomet dailės gyvenime nesireiškiantys ir nežinomi meistrai, 
kartais tai būdavo bažnyčias remontuodavę statybininkai ir dekoratoriai; jų dar
bai lig šiol beveik nežinomi.

Penktajame ir šeštajame dešimtmetyje sovietų valdžia leido atstatyti kai kurias 
per antrąjį pasaulinį karą sugriautas ar sudegusias bažnyčias. saugose (Šilutės r.) 
1948 m. net buvo įsteigta nauja Šv. kazimiero titulo bažnyčia. Šiame miestelyje 
susibūrusi nedidelė katalikų bendruomenė neturėjo nei lėšų, nei galimybių pasi
statyti bažnyčią, todėl evangelikai liuteronai sutiko perleisti nuo seno jų bendruo
menės maldos namams priklausiusį klebonijos pastatą. tačiau sovietų valdžia 
dažniau bažnyčias uždarydavo. Bene garsiausiai nuskambėjo klaipėdos Švč. Mer
gelės Marijos Dangaus karalienės bažnyčios istorija. tikinčiųjų lėšomis pastatyta 
nauja bažnyčia 1961 m. netikėtai buvo uždaryta ir rekonstruota į Filharmonijos 
koncertų salę. Buvo sunaikinta šventovės apsidės sienoje antano kmieliausko 
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nutapyta kompozicija, bažnyčios eksterjere sukurta adomo Matuliausko mozai
ka ir Vytauto Šerio skulptūros. Valdžia tarsi pamiršo anksčiau leidusi steigti vie
ną kitą naują bažnyčią, skleidusi propagandą, neva sovietų sąjungoje rūpinama
si tikinčiųjų reikalais. 

ne visiems dailininkams pavyko nuo oficialių akių nuslėpti, kad kuria bažny
čiai. a. kmieliauskas ir V. Šerys dar ankstyvuoju savo kūrybos laikotarpiu pateko 
į valdžios nemalonę. a. kmieliausko iš granito iškalta skulptūra „Šv. kristoforas“ 
(1957–1959) buvo užsakyta monsinjoro česlovo krivaičio ir pastatyta Vilniaus 
Šv. Mikalojaus bažnyčios kiemelyje be valdžios leidimo. Dėl šios skulptūros ir sie
nų tapybos klaipėdos bažnyčioje šiam autoriui, kaip ir V. Šeriui, daug metų buvo 
uždarytos parodų salės. tai atstumtuosius dailininkus visai atitraukė nuo oficia
laus dailės gyvenimo ir lemtingai pakreipė į bažnytinę kūrybą. Bemaž po dešim
ties metų – 1972 m. V. Šerys sukūrė gipsinę skulptūrinę kompoziciją „nukryžia
vimas“ Šakių bažnyčios didžiajame altoriuje. Jis tarsi tęsė šios srities kūrybinius 40

41

37.  koplytėlė su vitražu „Šv. kazimieras“. 
Buvo sukurta Panevėžio vyskupui 
kazimierui Paltarokui kunigystės 

 50 metų jubiliejaus proga. 
 Vitražo dail. stasys ušinskas, koply

tėlės autorius nežinomas. 1952 m. 
Panevėžio kristaus karaliaus katedra

38. Vladas Vildžiūnas. Lietuvos krikšto 
jubiliejinis medalis. 1987 m.   

39. antanas Žukauskas. 
 Medalis šv. kazimiero jubiliejui. 
 1984 m. 

40. ses. Jadvyga Griciūtė ssC. 
 Nukryžiavimas. XII Kryžiaus 
 kelio stotis. XX a. 9ojo dešimtmečio 

pradžia. kernavės Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės bažnyčios 
šventorius

41. audrius Puipa. 
 kalėdinis atvirukas. 1988 m. 
 



614

ieškojimus, nes dar 1958 m. šia tema iš gipso buvo sukūręs kompoziciją Švenčio
nėlių bažnyčios didžiajame altoriuje. a. kmieliauskas 1972 m. nutapė sienų tapy
bos kompoziciją kauno kunigų seminarijos Švč. trejybės bažnyčioje.

 Bažnytinės dailės srityje dirbo ir pogrindyje veikusių vienuolijų seserys. Žino
ma, kad šeštajame ir septintajame dešimtmetyje paveikslus ir sienų tapybos kom
pozicijas kūrė Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos sesuo teodora kriau
čiūnaitė, Šv. kazimiero seserų kongregacijos sesuo Jadvyga Griciūtė yra sukūrusi 
bažnyčioms mozaikų. Vienas iš jos darbų šia technika – kryžiaus kelio stočių kom
pozicijos kernavės bažnyčios šventoriuje, jos įrengtos devintajame dešimtmetyje. 

Per visą sovietmetį sakralinės dailės srityje dirbo nemažas vyresniosios ir jau
nesniosios kartos dievadirbių ir liaudies meistrų būrys: Juozapas Jakštas, aleksas 
Mockus, kazys nemanis, anicetas Puškorius, Lionginas Šepka, adolfas teresius, 
ipolitas užkurnys. Jie drožė kryžius, koplytstulpius, kurie būdavo statomi kryžių 
kalne, bažnyčių šventoriuose ir kapinėse, jų gimtosiose sodybose, kūrė kitus me
morialinius ir antkapinius paminklus. Liaudies menininkų kūryboje vyravo nu
kryžiuotojo, Rūpintojėlio, Jėzaus nazariečio, Švč. Mergelės Marijos (Pietos), taip 
pat šv. Juozapo, šv. kazimiero, šv. Roko ir kitų šventųjų atvaizdai. 

antkapinių paminklų sukūrė ir profesionalūs dailininkai. Šio skulptūros žanro 
kūrinių meninė forma ir tematika nebuvo griežtai reglamentuojama, tad kūrė jai 
galėdavo perteikti religinius įvaizdžius ir Šventojo Rašto siužetus. intensyviausiai 
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šioje srityje dirbo dailininkas a. kmieliauskas. Šio autoriaus iš lietuviško granito 
iškalti rūpintojėliai, pietos ir kitos religinės tematikos skulptūros nuo 1958 m. bū
davo statomos miestų, miestelių ir kaimo kapinėse. 

Devintajame dešimtmetyje Bažnyčios kaip mecenatės vaidmuo tapo daug la
biau matomas. Lietuvoje buvo minimos Šv. kazimiero 400osios mirties (1984 m.) 
ir Lietuvos krikšto 600 metų (1987 m.) sukaktys. Šv. kazimiero jubiliejui pami
nėti skulptorius antanas Žukauskas sukūrė mažąjį medalį su šv. kazimiero at
vaizdu. Šis medalis buvo pirmasis religinės tematikos kūrinys, kurį valdžia ofici
aliai užsakė. Vladas Vildžiūnas sukūrė Lietuvos krikšto 600 metų paminėjimui 
skirtą ženklą. Jame dailininkas pagal jubiliejaus minėjimo komiteto sumanymą 
pavaizdavo ant kalno kryžių, kuris simbolizavo uolą ir ant jos pastatytą Bažnyčią. 
Jubiliejiniais metais šis atvaizdas buvo iškabintas bažnyčiose, juo dekoruoti litur
giniai rūbai. Šiuo ženklu buvo papuošta jubiliejinė vėliava, kurią sukūrė dailinin
kė kazimiera Zimblytė.

Lietuvos krikšto jubiliejus buvo minimas kartu su vyskupo Jurgio Matulaičio 
beatifikacijos šventimu. Vatikanas vyskupą paskelbė šventuoju 1987 m. Šia proga 
buvo gautas valdžios leidimas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo katedroje 
įrengti ir dekoruoti šventojo vardu tituluotą koplyčią (1987–1988), užsakyti kūri
nių profesionaliems dailininkams. Palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio sarko
fagą suprojektavo skulptorius Vladas Vildžiūnas, vyskupo Jurgio Matulaičio atvaiz
dą nutapė Vytautas Ciplijauskas, koplyčios langų vitražus sukūrė nijolė Vilutytė.

Lietuvos Bažnyčiai rengiantis minėti šiuos jubiliejus, klebonai ėmė kviesti res
tauratorius ir dailininkus atnaujinti šventoves. tuo metu (1979–1980) buvo sukur
tos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčioje keturios sienų tapybos 
kompozicijos. koplyčios puošybos programos įgyvendinimu rūpinosi kauno ar
kivyskupijos kurija ir Šiluvos bažnyčios klebonas Vaclovas Grauslys. Dailininkai 
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45. adolfas teresius. Memorialinė 
skulptūra palaimintajam Mykolui 
Giedraičiui. 1986 m. Giedraičių 

 Šv. Baltramiejaus bažnyčios 
 šventorius

46. Orvidų sodyba. Ją įkūrė akmentašys 
kazimieras Orvidas. Jam mirus 
sodyba rūpinosi sūnus kazimieras 
Vilius Orvidas (1952–1992)

47. antanas kmieliauskas. Šv. Kristo-
foras. 1957–1959 m. Vilniaus 

 Šv. Mikalojaus bažnyčios šventorius



617

restauratoriai Juozas algis Pilypavičius, kęstutis andziulis, albinas Degutis, Vytis 
Dautartas nutapė Švč. Mergelės apsireiškimo Šiluvoje ir apsireiškimo koplyčios 
pašventinimo scenas. Devintajame dešimtmetyje bokšto vidines sienas papuošė 
keturi paveikslai religine ir istorine tematika. Jų autoriai albinas Degutis, anta
nas kmieliauskas ir, spėjama, Julija Šalkauskienė. 

tuo laikotarpiu įvairiose Lietuvos bažnyčiose buvo sukurta nemaža vitražų. Jų 
tematika taip pat buvo susijusi su šv. kazimiero mirties 400ųjų ir Lietuvos krikš
to 600 metų sukakčių minėjimais. Vitražo kompozicijų šventovėse sukūrė profesio
nalūs dailininkai Rolandas Bulavas, andrius Giedrimas, Liudvikas Pocius, Vytau
tas Švarlys ir kiti, taip pat ir meistrai pagal profesionalių dailininkų piešinius. 

sovietmečiu sakralinio meno pagrindinė užsakovė buvo Bažnyčia. užsimezgė 
tvirti dvasininkų ir kelių dailininkų kartų ryšiai. kunigai, užsakantys dailininkams 
kūrinius, neviešindavo autorių pavardžių, todėl ir šiandien didžiąją sakralinio me
no dalį gaubia nežinomybė. Šiuo laikotarpiu dažniausiai būdavo pavieniai užsa
kymai, interjero dekoro programų anuomet buvo kuriama nedaug. 

Devintojo dešimtmečio antrojoje pusėje sušvelnėjo politinis klimatas, šiek tiek 
atslūgo Bažnyčios santykių su sovietų valdžia įtampa, dailininkai net gavo oficia
lių užsakymų. 

nuo pat pokario per visą sovietmetį dauguma sakralinio ir bažnytinio meno 
kūrinių buvo bažnyčiose, jų šventoriuose, kapinėse ar privačiose sodybose ir pri
mindavo kovas už laisvę ir tikėjimą. Jie tapo istoriniais paminklais – sovietmečiu 
pastatyti, jie yra to laiko autentiški ženklai. 
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sovietmečiu dažnai atrodydavo, jog Lietuvos dailės istorija – lyg sutrūkinėjusių 
gijų kamuoliukas: vos pradedi vynioti ir jau pabaiga – daugelio žymių Lietuvos 
dailininkų kūrybinės biografijos dažniausiai nutrūksta 1940 ar 1944 metais. so
vietų okupacijos ir antrojo pasaulinio karo pasekmė – priverstinė didelės tautos 
dalies emigracija anuomet dar negalėjo būti įvardyta kaip veiksnys, padalijęs ir 
stipriai paveikęs Lietuvos kultūrą. Bet buvo aišku, kad tokia trūkinėjanti Lietuvos 
meno istorijos raida yra nenatūrali, kad ji yra brutaliai padalinta geležinės uždan
gos. sovietinėje Lietuvoje moksliškai tirti išeivijos meno buvo neįmanoma. Bet 
paradoksas – žinoti apie Vakaruose kuriančius lietuvius nebuvo užginta. 1966 m. 
Vilniuje, Lietuvos tsR dailės muziejuje buvo surengta tapytojo Viktoro Vizgirdos 
(1904–1993) kūrybos paroda – pirmoji Vakaruose gyvenančio lietuvio meninin
ko paroda sovietų Lietuvoje. Vėliau, brežnevinio sąstingio laikotarpiu, V.Vizgir
da ir Vytautas kazimieras Jonynas (1907–1997) ne tik rengė savo parodas Vilniu
je ir kaune, bet ir skaitė paskaitas apie meną LtsR dailininkų sąjungoje. 

1990aisiais Lietuvai vėl tapus laisva šalimi, dailininkų arba jų artimųjų valia 
į tėvynę sugrįžo emigracijoje kūrusių lietuvių kūriniai. sovietinės Lietuvos sau
lėlydyje, 1987–1988 m. vykusios išeivijos dailės parodos (Vytauto kašubos, jubi
liejinė V. k. Jonyno) buvo viltingi laisvėjančio kultūrinio ir politinio gyvenimo 
įvykiai, žadinantys tautinę savimonę, plečiantys ir meno, ir tautos istorijos suvo
kimo horizontus. su V. k. Jonyno, Viktoro Petravičiaus (1906–1989), Pauliaus 
augiausaugustinavičiaus (1914–1977), V. kašubos (1915–1997), Prano Dom
šaičio (1880–1965), Romo Viesulo (1918–1986) ir kitų dailininkų kūriniais paro
dų salėse atsivėrė stipri ir daugeliui menkai pažįstama lietuvių išeivių kūrybos 
versmė. Lietuvos dailėtyrininkams ji reiškė naują didžiulį darbo lauką, į kurį rei
kėjo žengti neturint nei rimto pasirengimo, nei gilių Vakarų dailės žinių, nei me
todologinių priemonių. nepaisant to, Lietuvoje nuveiktas nemažas darbas – jau 
senokai parengta gana išsami išeivijos dailės tyrimų apžvalga („išeivijos dailė: tarp 
prisirišimo ir išsilaisvinimo“). tokios, beje, nėra išleidę nei latvių, nei estų, nei 
lenkų menotyrininkai. išeivijos tyrimų Lietuvoje istorija, kaip faktų, žinių, min
čių sankaupa, gali būti patraukli ir dailininkams, ir būsimiems išeivijos kultūrinio 
palikimo tyrėjams.

išeivijos dailės tyrimai apskritai yra specifinė menotyros sritis. Joje pinasi me
no ir politikos, išvykimo arba išvarymo iš tėvynės, kultūrinio ir tautinio identite
to, asimiliacijos ir integracijos svetimose šalyse, kiti nelengvi dailės ir socialinės, 

išeivijos dailė ir jos pažinimas Lietuvoje

48. Jonas Rimša. Teeva. Taitis, 
fragmentas. 1972 m. 
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49. Lietuvių išeivijos dailininkų 
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Parengė Morta ulpienė. 
Vilnius: Lietuvos tsR dailės 
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 Dail. Rimantas Dichavičius. 
knygos viršelis
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politinės europos istorijos klausimai. Šios srities dailėtyra, išeivijos kultūros tyri
mai yra ypač glaudžiai susiję su istorijos mokslo diskursais, o artefakto prasmė ir 
vieta, kalbant apie egzilinę kultūrą, labai dažnai yra labiau visuomeninė negu meni
nė. todėl išeivijos meno nereikėtų tyrinėti atsietai nuo politinės, socialinės, etni
nės istorijos. apie tokį kultūros reiškinį kol kas nedaug rašyta ir Vakarų meno ty
roje. europoje dar visai nedaug surengta parodų, skirtų ne tik sãvo, bet ir sve timo, 
prarasto ir su(si)grąžinto, prisimenamo, bet neatpažįstamo išeivių meno problema
tikai. Viena svarbiausių ligi šiol įvykusių tarptautinių parodų – 1997 m. Berlyne 
surengta paroda Exiles + Emigrés, kurioje buvo bandyta sekti europos menininkų 
gyvenimo ir kūrybos keliais, apibūdinti emigracijos įtaką kūrybai (Exil: Flucht und 
Emigration europäischer Künstler 1933–1945 / Hrsg. Von s. Barron, s. eckmann. 
Münchennew york: Prestel, 1998). Vakarų europos menininkams skausmin
giausias buvo 1933–1945 m. laikotarpis. Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, 
jie galėjo ir reemigruoti, todėl egzilio laikotarpis šiems kūrėjams nebuvo nei toks 
ilgas, nei toks sunkus kaip Vidurio ir Rytų europos šalių menininkams.

Lietuvos kultūrologų, menotyrininkų požiūris į išeivijos kultūrą, jos meninį 
lygį, funkcijas visuomenėje ir istorinę reikšmę nėra vienodas ir nusistovėjęs. Būti na 
pabrėžti lietuvių bendruomenę XX a. labai stipriai sukrėtusius psichosocialinius 
veiksnius, įvardijamus kaip traumos psichologija. Šie iš pirmo žvilgsnio su meno 
tyrimais nieko bendra neturintys psichosocialiniai reiškiniai apie 1988–1990 m., 
politinio lūžio laikotarpiu, vis dėlto yra paveikę menotyrininkų ir išeivijos dailės 
santykį. Per ilgus atskirties metus įjautrintoje tautos sąmonėje, neišskiriant nė ty
rėjų, buvo tvirtai įaugęs prarasto ir po lemtingųjų 1990ųjų vėl sugrįžusio saviškio 
vaizdinys. toks vaizdinys skatino į išeivių kūrybą žiūrėti lyg ir iš tolo, pagarbiau, 
laikytis didesnio, „atstumo“ ir dažnai taikyti ne tiek meniškumo, kiek tautiškumo, 
nacionalinio meno kriterijus. išeivių dailės tyrėjai susidūrė su neįprastu reiškiniu: 
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vertinamuosius, kokybės aspektus, gana svarbius dailėtyroje, į antrą vietą stūmė 
pats šios kūrybos susigrąžinimo, saviškių parvykimo ir susijun gimo su savo tauta 
tėvynėje faktas. tokio požiūrio rezultatas – pastatytas V. kašubos Gedimino pa
minklas Vilniuje (1992). kartais gana vidutinišką dailės palikimo vertę atsverda
vo asmeninis autoriaus žavesys ir tikrai spalvinga jo gyvenimo istorija. akivaizdu, 
kad išeivijos kūrybai aptarti ne visada tiko „vietinei“, Lietu vos dailei menotyri
ninkų reikliai taikomi aukšti meniškumo kriterijai, kad išeivijos kūrybos atveju 
meniškumas ne visada svarbiausia. kūrinys gali turėti, o atskilusios tautos dalies 
gyvenime tikrai turėjo, ir kitų labai svarbių fukcijų – kompensacinių, patriotinių, 
visuomeninių. taip atėjo supratimas, kad dailėtyros diskursas taip pat turi keistis, 
kad reikia pergalvoti vertinimo kriterijus ir akcentus, nevengti socialinių, antro
pologinų dailės aspektų, atsiverti tarpdiscipliniškumui.

tad kokie gi požiūriai į išeivijos kultūrą žinomi Lietuvoje? Žymiausia egzilio 
meno tyrinėtoja ingrida korsakaitė, kaip ir dailėtyrininkas Viktoras Liutkus, lite
ratūrologai Vytautas kubilius, Dalia kuizinienė ir daugelis kitų laikosi nuomonės, 
kad Lietuvos ir lietuvių išeivių menas – dvi to paties kultūros medžio dirbtinai 
atskirtos šakos. tačiau išeivijoje esama ir kitokių požiūrių: poetas tomas Venclova 
yra kalbėjęs, esą tarp šių dviejų lietuvių tautos dalių žioji gilus „tektoninis plyšys“, 
todėl vargu ar verta ieškoti sąryšių. Publicistas ir menotyrininkas stasys Goš tautas 
yra pasakęs dar griežčiau: jo nuomone, „egzilė per definitia yra nekūrybinga“, nepa
jėgi sukurti iškilių kūrinių. Manyčiau, bendrame XX a. lietuvių dailės, kurtos Lie
tuvoje ir išeivijoje, paveiksle esama vieno kito „įskilimo“, bet dėl to tyrėjui tas pa
veikslas darosi dar patrauklesnis, o išvados, kartais visai netikėtos, gali būti įdomios 
daugeliui humanitarų. Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį pasirodžiusiuose išei vių 
tematikai skirtuose literatūrologijos, teatrologijos, muzikologijos, istorijos dar buo
se, be kita ko, atskleidžiama ne tik egzilio kultūros reiškinių reikšmė, naujumas, 
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gyvybingumas, bet ir tai, kad visą laiką, ir politinio sąstingio, ir atšilimų laikais, 
būta ten ir čia gyvenusių menininkų kontaktų ir abipusės intelektualinės naudos. 
Įdomus klausimas, kokiais būdais ir kaip tai vykdavo. Į jį meno istorikai ateityje 
turėtų atsakyti kartu su sovietologais, nuodugniai ištyrę dar visai nesenus archyvi
nius šaltinius. kol kas yra žinomi tik pavieniai faktai. tarkim, dailininkas V. Viz
girda Vilniuje ne tik demonstruodavo JaV menininkų kūrinių skaidres, bet ir 
Lietuvos dailininkų darbų fotografijas veždavosi į ameriką, viešose paskaitose lie
tuvių bendruomenei jas komentuodavo. Jis parašydavo kritinių straipsnių, kurie 
kartu su laiškais pasiekdavo ir sovietinę Lietuvą, vietos dailininkams būdavo pa
grindas diskusijoms ir paskata kurti. Didžiulį įspūdį ir poveikį lietuvių meninin
kams darė išeivių atvežtos knygos apie Vakarų modernizmo dailę. Galima daryti 
prielaidą, kad ta informacija buvo stipri kūrybos isnpiracija, bet ši sudėtinga tema 
dar laukia savo tyrėjų. 

Dailėtyrininkus šiais integracijos ir globalizacijos laikais labiausiai domina du 
egzilyje sukurto ir kuriamo meno aspektai: poveikis Lietuvos kultūrai ir santykis 
su naujosios tėvynės ir viso pasaulio menu. Reikia kelti klausimą ir apie tikrąjį 
meninį kontekstą, ir apie išeivijos kultūrinį indėlį į meno istoriją apskritai. Bet 
ėmus žvalgytis nuo tokios aukštumos, rizikuojama tapti perdėm griežtu teisėju: 
tikriausiai neteisinga būtų klausti, kodėl vis dėlto nedaug chrestomatinėje pasau
lio dailės istorijoje lietuviškų vardų. Daugeliui europos dailininkų, antrojo pa
saulinio karo metais praradusių namus ir „išmestų“, pavyzdžiui, į Šiaurės ameri
kos krantą, toji žemė vis dėlto tapo stiprių impulsų ir didelių kūrybinių galimybių 
kraštu: čia ir New Bauhaus architektūros mokykla, ir jos idėjų įgyvendinimas či
kagoje, ir Mieso van der Rohes ir Moholo nagy‘o laimėjimai, ir prieškariu į JaV 
atkeliavusių Marcelio Duchampo, Pieto Mondriano, Willemo de kooningo ir dau
gelio kitų europiečių kūryba. tarp lietuvių, kurie skaudaus likimo įnoriu sve ti mo se 
šalyse karo ir pokario laikotarpiu ilgokai galėjo būti tik pabėgėliai, „perkel taisiais 
asmenimis“, o ne prieškariu Lietuvoje ar kur nors kitur europoje įgytos dailinin
ko profesijos atstovais, vyravo kitoks nusiteikimas. Freiburgo dailės mokykloje 
(École des Arts et Métiers, 1946–1950), dailininko V. k. Jonyno įkurtoje karo pa
bėgėliams, jaunuoliai buvo mokomi akademinių meno pagrindų ir praktiškų ama
tų (audimo, mezgimo, žiedimo), kad sugrįžę į tėvynę galėtų padė ti atkurti šalies 
ūkį. Dar tebebūdami europoje, lietuvių dailininkai nestigo energi jos ir ryžto da
ryti personalines ir grupines parodas Vokietijos, Prancūzijos, italijos, Olandijos ga
lerijose ir muziejuose. adomas Galdikas (1893–1969), V. k. Jonynas, Vytautas 
kasiulis (1918–1995) personalines parodas surengė Freiburge, Paryžiuje. Romo
je veikė bendra V. Petravičiaus, V. k. Jonyno ir estų grafiko eduardo Wiiralto 
(1898–1954) darbų paroda. Vakarų europoje lietuviai sugebėjo leisti meniškai 
iliustruotas knygas, savo kūrybos aplankus. Lietuvių grafikai 1946–1950 m. jau 
buvo įsiterpę į Vakarų europos knygų leidybą. Bet keičiantis politinei situacijai 
ir žlugus vilčiai sugrįžti į tėvynę, lietuviai, persikėlę į ameriką, į australiją, daž
nai tiesiog nenorėjo tapti svetimo krašto, kuriame atsirasta, menininkais. Daž
niausiai jie siekė likti menininkais lietuviais, todėl dauguma vyresniosios kartos 
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dailininkų nuniro į savo bendruomenę, o ši dažnai kritiškai vertino kiekvieną, net 
visai menką, bandymą būti „amerikonišku“. apie tai, kad lietuvių išeivija susidū
rė su tapatumo naujoje žemėje ir kitoje kultūroje problema, yra rašęs sociologas 
Vytautas kavolis straipsnyje „neaiškus žmogus ir istorijos dviprasmybė“ („Me
tmenų laisvieji svarstymai. 1959–1989“ Vilnius, 1993). Jis teigė: „egzilas save iden
tifikuoja savo atviru, skaudžiu, dviprasmišku įsipareigojimu: kraštui, kurio jis ne
beturi; tradicijom, kurių jis nebeturi, tikėjimui, kurio jis nebeturi.“ Dalis išeivių 
bendruomenės, ypač jaunesnieji (pavzdžiui, P. Reklaitis leidinyje Acta Baltica, 
1967), kėlė mintį, kad „neprotinga prieš mus supančią kultūra rezistuoti“, bet, 
pasak V. kavolio, tas pritapimo prie kitos kultūros procesas lietuviams užtruko 
perdėm ilgai. 

susitapatinimas su aplinka arba, priešingai, atsiskyrimas ir priešinimasis jai 
darė įtaką ne tik išeivių kuriamos dailės pobūdžiui, bet ir jos meninei kokybei. 
Galbūt tautinis išeivių užsisklendimas lėmė tai, kad dauguma lietuvių dailininkų 
išpažino daugiausia figūrinę dailę ir kurdami XX a. antrojoje pusėje vis dar „ne
mėgo modernizmo“. taip laiške V. k. Jonynui rašė poetas Jonas aistis.

Lietuvių išeiviams menininkams, apsistojusiems JaV, labai svarbios tebebuvo 
europos tradicijos. Grafikas Romas Viesulas, rašydamas apie telesforą Valių, vaiz
džiai perteikė ir bendresnę menininko lietuvio jauseną. Jis sakė, kad amerikos 
kontinentas dailininką veikė „kosmopolitiškai subendrintu įvaizdžiu“, tačiau jo 
širdis buvo Žemaitijoje. amerikiečiai dailininkai apie santykį su praeitimi ir tra
dicija penktajame šeštajame dešimtmetyje mąstė visai kitaip. „čia, amerikoje, 
mes esam laisvi nuo įsipareigojimų europietiškai kultūrai, laisvi nuo prisiminimų, 
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asociacijų, nostalgijos, legendų ir mitų, nuo visokių Vakarų europos tapybos teo
rijų“, – rašė abstrakcionistas Barnettas newmanas. Galima didžiuotis tuo, kad lie
tuviai nebuvo laisvi nuo tradicijų ir europos kultūrinio paveldo. Vadinasi, kauno, 
Paryžiaus ar Freiburgo meno mokyklų įnašas jų meninėms tapatybėms susiformuo ti 
buvo labai svarbus. kita vertus, galima teigti, kad lietuviai atsivežtų europietiškų 
meno tradicijų kūrybiškai nepanaudojo, daugeliu atvejų jos netapo naujo, koky
biškai kitokio jų starto naujoje vietoje pagrindu. Be to, lietuviai dailininkai beveik 
nesibūrė į bendrų kūrybinių idėjų grupes, nerašė manifestų, vangiai mezgė kūrybi
nius ryšius su kitataučiais, tiesiog išsisklaidė kas sau. tik jaunesnieji, turėję galimy
bių studijuoti pasaulio meno mokyklose, jau nevengė sąlyčio su Vakarų tenden
cijomis (Jurgis Mačiūnas (1931–1978), kęstutis Zapkus (1938), Romas Viesulas, 
kazys Varnelis (1917), Pranas Gailius (1928), Rolandas Poska (1938), elena urbai
tytė (1922–2006), elena Gaputytė (1927–1991), dalyvavo svarbiuose meniniuose 
judėjimuose ir procesuose. Bet dauguma lietuvių dailininkų atsargiai žvelgė į avan
gardines meno apraiškas, ypač tokius reiškinius, kurių nebuvo pieškarinėje Lie
tuvoje. Šeštajame – aštuntajame dešimtmetyje amerikoje lietuvių mėgstamas ir 
pratęsiamas figūrinis menas populiarumu ir reikšmingumu neprilygo abstrakčia
jai dailei, tad šiandien išeivijos dailės istorijos rašymas norom nenorom įgauna 
rašymo apie nuosaikesnius meninius reiškinius pobūdį. 

išeivijos dailė buvo kuriama penkiasdešimt metų tėvynę praradusių, bet savo 
tapatumu niekada nesuabejojusių žmonių. Jų kūryba įvairi, nevienalytė, ji Lietu
vai svarbi kaip įkvepiantis lietuvių tapatumo galios pavyzdys. Įdomi kaip dailėty
ros objektas, verčiantis kur kas lanksčiau mąstyti apie dailę ir kultūrą. 
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kelyje į Lietuvos nepriklausomybę XX a. pabaigoje svarbiausi buvo šie žingsniai: 
pirmas – 1987 m. rugpjūčio mėn. 23 d. Lietuvos laisvės lygos prie adomo Micke
vičiaus paminklo surengtas mitingas, skirtas Molotovo–Ribentropo sąmokslui 
paminėti; antras – Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio įsteigimas ir iniciatyvinės 
grupės 1988 m. birželio 3 d. mėn. išrinkimas; trečias – 1989 m. kovo mėn. triuš
kinanti sąjūdžio deputatų pergalė tsRs liaudies deputatų rinkimuose; ketvirtas – 
1989 m. rugpjūčio 23 d. Baltijos kelias, kuriame rankomis susikibę per pusantro 
milijono Lietuvos žmonių pademonstravo vienybę ir penktas – nepriklauso mybės 
šalininkų pergalė 1990 m. vasario mėnesio rinkimuose į tada dar Lietuvos tsR 
aukščiausiąją tarybą ir jau Lietuvos Respublikos aukščiausiojoje taryboje 1991 m. 
kovo 11ąją nepriklausomybės paskelbimas. Šie žingsniai atvedė Lietuvą į nepri
klausomybę. kitais Lietuvos nepriklausomybė buvo įtvirtinama ir stiprinama.

susiformavus sąjūdžiui, Lietuvoje kaip alternatyva jam pradėjo steigtis įvai
rios proimperinės organizacijos, daugiausia į jas vienijosi rusakalbiai, nes jiems 
nepriklausomybė buvo nepriimtina iš principo. Šios organizacijos bandė sukelti 
šalyje suirutę (organizavo streikus ir kitokius išpuolius). sąjūdžio pagrindinė nuos
tata buvo siekti nepriklausomybės nepraliejant nė lašo kraujo, suvokta, kad kiek
vienas neatsargus žingsnis yra naudingas imperinėms jėgoms, suprasta, kad ne
galima laukti jokių išorinių jėgų paramos: kaip jos nesulaukė pokario kovotojai, 
Vengrijos sukilėliai ir čekoslovakijos „socializmo su žmogišku veidu“ ieškotojai, 
taip jos dabar nesulauks ir Lietuva. 

 Veikta išnaudojant visus palankiai imperijoje pučiančius vėjus – legaliomis 
priemonėmis viešinti įvykius Lietuvoje, visų pirma per tsRs liaudies deputatų 
suvažiavimą ir jo tribūną. Reikėjo paneigti mitą, esą Lietuva į tarybų sąjungą 
įstojo savanoriškai, parodyti, kad ji buvo okupuota vykdant stalino ir Hitlerio su
tartus Molotovo ir Ribentropo pasirašytus slaptuosius protokolus. tuo metu šis 
mitas buvo itin gajus, ir juo tikėjo didelė Rusijos ir pasaulio visuomenės dalis.

1989 m. birželio 1 d. Lietuvos tsR liaudies deputatų grupės vardu, gavęs Lat
vijos ir estijos deputatų, atstovaujančių savo šalių Liaudies Frontams, palaikymą, 
Vytautas Landsbergis pasiūlė tsRs liaudies deputatų suvažiavimui sudaryti valsty
binę komisiją tarybų sąjungos ir Vokietijos 1939 metų nepuolimo sutarčiai iša
nalizuoti ir politiškai įvertinti. Po ilgų diskusijų birželio 10 d. tokia komisija buvo 
sudaryta (Lietuvai joje atstovavo Vytautas Landsbergis, Justinas Marcinkevičius, 
kazimieras Motieka ir Zita Šličytė). Jie pasitelkė sąžiningiausius Rusijos ir kitų 
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respublikų mokslininkus. svarbu buvo surasti ir įrodyti, kad tokie susitarimai, 
kurie nulėmė ne tik mūsų kraštų, bet ir Lenkijos, suomijos, Rumunijos likimą, 
buvo. Šių doku men tų paviešinimo svarbą suvokė Lietuvos, Latvijos ir estijos gy
ventojai. Jie, demonstruodami savo solidarumą, kelyje nuo Vilniaus iki talino susi
kibo rankomis. 

Baltijos kelias pademonstravo lietuvių ryžtą gyventi nepriklausomoje valsty
bėje. Renginio masiškumas ir organizuotumas visam pasauliui parodė, ko siekia 
Lietuvos žmonės. Maskva mėgino gąsdinti. Visus dalyvius, o jų per visas tris res
publikas buvo daugiau kaip du su puse milijono, pavadinti provokatoriais Mi
chailo Gorbačiovo skelbtos viešumo politikos laikais buvo ne taip paprasta. 

imperijos vadovybė blaškėsi, o vieno požiūrio, kaip elgtis, nebuvo. Gąsdini
mai neveikė. Baltijos kelias, iki tol neregėtas unikalus fenomenas, nuskambėjo per 
pasaulį. imperijos vadovybė nepajėgė paneigti Molotovo ir Ribentropo pasirašy
tų slaptųjų protokolų buvimo fakto: po ilgų debatų tsRs aukščiausiosios tary
bos komisijos pirmininkas tskP politinio biuro narys aleksandras Jakovlevas 
1989 m. gruodžio mėn. 24 d. tsRs liaudies deputatų suvažiavime viešai paskelbė, 
kad slapti stalino ir Hitlerio susitarimų dėl pasaulio dalybų protokolai egzistuoja 
ir saugomi tsRs užsienio ministerijos archyve. tai įrodo, kad Baltijos šalys prie
varta buvo įjungtos į tsRs ir kad stalinui su Hitleriu tenka dalintis atsakomybe 
už sukeltą antrąjį pasaulinį karą. suvažiavimas paskelbė tuos susitarimus nie
kiniais. teisine kalba tai reiškė, kad Baltijos šalys juridiškai nėra susaistytos su 
tsRs (į šios valstybės sudėtį jos įeina nelegaliai). a. Jakovlevas tuomet prisipaži
no, supratęs, jog priimtas nutarimas yra svarbus etapas Baltijos respublikų kelyje 
į nepriklausomybę. 3

4
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taip atsivėrė teisinis kelias kovai už Lietuvos nepriklausomybę. tam reikėjo 
pareikšti tautos valią. Vien pripažinimas, jog įjungimas į imperiją neteisėtas, dar 
nereiškė, kad Lietuva yra nepriklausoma. Reikėjo parodyti, kad tauta nesirengia 
taikstytis su valstybės praradimu, kad ji siekia atkurti istorinę teisybę.

1990 m. vasario mėnesį vyko Lietuvos tsR aukščiausiosios tarybos rinkimai. 
iš tikrųjų tai buvo referendumas. kandidatai į deputatus aiškiai dėstė savo nuomo
nę: vieni deklaravo norą likti imperijoje, kiti – atkurti Lietuvos valstybingumą. 
Rin kimuose absoliučią daugumą gavo Lietuvos nepriklausomybės šalininkai. 
1990 m. kovo mėn. 10 d. deputatai susirinko į savo pirmąją sesiją, kitą jau istori
nę dieną – kovo 11ąja paskelbė, kad atkuriama nepriklausoma Lietuva – laisva, 
demokratinė šalis (už balsavo 124 deputatai, 6 susilaikė ir nė vienas nebalsavo 
prieš). Pirmuoju jos vadovu – Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos Pir
mininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis, o Ministrų tarybos Pirmininke 
paskirta kazimiera Prunskienė. tsRs valdžios viršūnę ištiko šokas.

5

6

3. 1988 m. spalio 22–23 d. 
steigiamasis sąjūdžio 
suvažiavimas. eLta

4. 1987 m. rugpjūčio 23 d. 
pirmasis mitingas prie 
adomo Mickevičiaus 
paminklo. eLta

5. 1990 ir 1989 m. 
 Lietuvos sąjūdžio ženklai. 

6. 1988 m. rugsėjo 16 d. 
pasirodęs pirmasis 

 „atgimimo“ numeris  
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siekdama palaužti lietuvių tautos valią gyventi nepriklausomoje valstybėje, 
imperijos vadovybė nepripažino Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos 
sprendimo ir pareikalavo jį atšaukti, kai Lietuva to nepadarė, paskelbė ekonomi
nę blokadą (nutraukė naftos produktų, metalo, įvairių kitų gyvybiškai svarbių 
medžiagų tiekimą, nustojo pirkti Lietuvoje pagamintus gaminius, uždarė sienas 
su išoriniu pasauliu), pradėjo formuoti alternatyvias valdžios struktūras (proku
ratūrą, miliciją, bankus), Lietuvoje ir toliau veikė kGB. Į Lietuvą buvo įvesti pa
pildomi kariniai daliniai, bandyta suskaldyti Lietuvos teritoriją, įkuriant lenkų 
autonominį rajoną.

 Maskvos iniciatyva įsteigtos įvairios priešiškos Lietuvos nepriklausomybei 
organizacijos bandė sukelti riaušes, kad jų pretekstu būtų galima įvesti ypatin
gosios padėties režimą. Pasinaudojus kai kuriomis Respublikos Vyriausybės klai
domis (buvo pakeltos kainos), tokius neramumus 1991 m. sausio 8 d. pavyko 
išprovokuoti. tai buvo įžanga lemtingos sausio 13osios karinės agresijos.

Lietuvos piliečiai budėjo prie aukščiausiosios tarybos ir kitų svarbiausių 
šalies objektų. Būrėsi dešimtys tūkstančių beginklių žmonių. tuo metu Vilniuje 
dislokuoti okupantų kariniai daliniai ir specialiai į Lietuvą atskraidinti desanti
ninkai, rengėsi užimti strateginės reikšmės objektus. 

Daugiatūkstantinė minia savo kūnais aptvėrė Radijo ir televizijos pastatą, 
televizijos bokštą. tačiau nepaisydami „gyvosios sienos“ desantininkai ėmė veržtis. 
Jie šaudė ir tankų vikšrais traiškė žmones. sausio 13 d. prie RtV bokšto po tankų 
vikšrais žuvo ir buvo nušauta 13 civilių gyventojų, daugiau kaip 500 sužeista. Bu
vo užgrobtos spaustuvės ir kitos masinės komunikacijos priemonės. Okupantai 
siekė įrodyti, kad naujoji Lietuvos valdžia nekontroliuoja krašto teritorijos, ir iš
gąsdinti nepriklausomybės šalininkus. iš užimtų RtV rūmų okupantai pradėjo 7

8

7. 1991 m. talonai. Lietuvos bankas 
 1991 m. vasarą išleido į apyvartą 

bendruosius talonus, kurie buvo 
naudojami kartu su rubliais. 

 1992 m. spalio 1 d. įvesti laikinieji 
talonai, o rubliai išimti iš apyvartos. 
1993 m. birželio 14 d. Lito komiteto 
nutarimu birželio 25 d. įvesti 

 savi pinigai – litai

8. Barikados prie Parlamento 1991 m. 
sausio karinės agresijos dienomis. 
Žmonės iš visos Lietuvos saugo 
Lietuvos Respublikos aukščiausiąją 
tarybą. Vilnius. 1991 m. sausio 14 d. 
LCVa

9. informacija apie 1991 m. sausio 13 d. 
įvykius „Respublikos“ dienraštyje
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transliuoti savo programas (nė vienas žurnalistas profesionalas lietuvis nesutiko 
dirbti tose laidose). Lietuvos patriotai įrengė laikinus tV ir radijo siųstuvus ir 
transliavo programas Lietuvai. ir po žiauraus susidorojimo prie pastatų būriavo
si tūkstančiai Lietuvos žmonių. Dėl popieriaus ir kitų materialinių resursų stygiaus 
pajėgta leisti tik vieną laikraštį.

nepaisant tokių sudėtingų sąlygų, 1991 m. vasario mėn. 9 d. įvyko visuotinė 
gyventojų apklausa – plebiscitas. Jame dalyvavo 2 652 738 Lietuvos piliečių, iš jų 
net 90,47 % pritarė būsimos Lietuvos Respublikos konstitucijos pirmam straips
niui: „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė valstybė.“ tačiau valsty
bės priešai nenurimo: ir toliau buvo deginamos muitinės, organizuojami įvairūs 
išpuoliai prieš nepriklausomos valstybės gynėjus. tai buvo didvyriškiausias Lie
tuvos istorijos laikas.

Pasaulio visuomenė smerkė Rusijos imperinius veiksmus. savo protestą reiš
kė ir demokratinės Rusijos žmonės. Maskvoje ir kituose Rusijos miestuose vyko 
šimtatūkstantiniai mintingai su šūkiais: „Šalin rankas nuo Lietuvos!“ 

Lietuva atsidūrė pasaulio dėmesio centre. islandijos užsienio reikalų minis trui 
Jo nui Boldvinui Hannibalssonui parūpo pačiam atvykti į Lietuvą ir savo akimis pa
 matyti, kas čia vyksta. Jis iš Rygos beveik nelegaliai automobiliu 1991 m. sausio mėn. 
19 d. atvažiavo į Vilnių. Grįžęs informavo Vakarų šalis apie tikrąją padėtį Lietu
voje. tsRs pajuto visapusišką diplomatinį spaudimą.

1991 m. vasario mėn. 11 d. islandija pirmoji pripažino Lietuvos valstybingu
mą. kitos šalys neskubėjo sekti jos pavyzdžiu, bet pirmieji ledai buvo pralaužti. 
nepriklausomoje valstybėje okupantai siautėjo toliau. Liepos 31 d. iš Rygos pa
siųsti žudikai omonininkai nužudė septynis Medininkų muitinės ir policijos pa
reigūnus, tik vienam tomui Šernui pavyko išgyventi. Panašūs žvėriški nusikalti
mai drebino ir pačią imperiją. Ji artėjo prie kracho – rugpjūčio 19 d. pučo ir jo 
žlugimo. Pučistams pralaimėjus, žlugo imperija. tada ir prasidėjo Lietuvos diplo
matinio pripažinimo maratonas.

 1991 m. rugsėjo mėn. 17 d. Jungtinių tautų Organizacijos (JtO) Generalinė 
asamblėja priėmė Lietuvą į savo gretas. Vėl suvereni Lietuvos valstybė galutinai 
įsitvirtino pasaulio politiniame žemėlapyje.

10

11

10. trijų Baltijos šalių išsivaduojamųjų 
judėjimų – Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio, Latvijos Liaudies Fronto, 
estijos Liaudies Fronto surengta 
solidarumo akcija Baltijos kelias. 
ukmergės kelias ties Vilniumi. 

 1989 m. rugpjūčio 23 d. LCVa  

11 agitacinis lapelis, platintas Lietuvos 
dailininkų iniciatyva prieš 1992 m. 
seimo rinkimus. Daugiamandatėje 
apygardoje sąjūdžio koalicijos sąrašo 
numeris buvo 1, Lietuvos tautininkų 
sąjungos – 13, Lietuvos krikščionių 
demokratų partijos, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 

 ir Lietuvos demokratų partijos 
 jungtinio sąrašo – 14
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Dabar pagrindinis tikslas buvo įveikti ekonominę suirutę, pasiekti, kad iš Lie
tuvos būtų išvesta okupacinė kariuomenė. Buvo sudaryta derybinė grupė ir jai 
iškeltas tikslas nustatyti kariuomenės išvedimo datą. subyrėjus tsRs imperijai, 
Rusija tapo istorijos subjektu. Ji pasiskelbė tsRs teisių perėmėja, vadinasi, į jos 
jurisdikciją perėjo kariuomenė. taigi jau su Rusija reikėjo vesti derybas dėl ka
riuomenės išvedimo.

Pirmoji naujosios Rusijos vyriausybė buvo gana draugiška Lietuvai. Bet isto
rijoje be subjektyvių veiksnių veikia ir objektyvūs, ir jų niekas nepajėgus sutram
dyti. abiejose šalyse prasidėjo ūkio suirutė. Jos pagrindinė priežastis – perėjimas 
iš vienos ekonominės sistemos į kitą.

12

13

12. Pirmieji Lietuvos Respubli
kos pašto ženklai

 13. Vasario 16osios – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 

 ir atstatyto Laisvės paminklo 
atidengimo iškilmės kaune. 
1989 m. vasario 16 d. LCVa 
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tarybų sąjungos ekonomika buvo paremta valstybinio biurokratinio kapita
lizmo principu. Valstybė buvo visų turtų valdytoja. Įmonėms nerūpėjo, kur dėti 
pagamintą produkciją. tai buvo valstybinių institucijų rūpestis. Šalis buvo visuo
tinio deficito viešpatija, todėl paskirstyti pagamintą produkciją nebuvo jokios 
problemos: visur visko trūko. tokiomis sąlygomis tarpte tarpo korupcija ir šešė
linė ekonomika. Visos įmonės buvo tarpusavyje susijusios: vienos gamino vienas 
detales, kitos kitas, trečios surinkdavo agregatus.

 Griuvus imperijai ši sistema suiro. Lietuvos įmonės, tapusios privačios, pra
rado Rytų rinką, o Vakaruose jos neturėjo, be to, Lietuvoje pagaminta produkcija 
buvo žemos kokybės, ji negalėjo konkuruoti su vakarietiškomis prekėmis. Vieni 
paskubomis privatizuotų įmonių savininkai vieni neturėjo patirties, kiti (tarp jų 
buvo nemažai kriminalinio pasaulio veikėjų) gyveno šia diena ir siekė savo įmo
nes išparceliuoti. tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko Lietuvoje smuko 
gyvenimo lygis. Dalis žmonių naiviai tikėjosi, kad užteks paskelbti nepriklauso
mybę ir „gyvensime, kaip Vakaruose“. taip neįvyko, pasigirdo nusivylusių, pesi
mistinių balsų. 

14

14. „Lietuvos Respublika“. keičiamas 
Lietuvos valstybės pavadinimas 

 ant riboženklio Lietuvos pasienyje 
 su Baltarusijos tsR. 1990 m. balan

džio mėn. LCVa 

15. koncertas katedros aikštėje, skirtas 
stojimo į europos sąjungą referendu
mui. Prie arkikatedros stovi Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas 
adamkus (kairėje) ir Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas, kardinolas 
audrys Juozas Bačkis (dešinėje). 
Vilnius. 2003 m. gegužės 8 d. LCVa 
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Padėtis buvo ypač sudėtinga, bet valstybės įtvirtinimo darbas tęsėsi, buvo 
stiprinama jos konstitucinė sandara. aukščiausioji taryba pritarė parengtos kons
titucijos projektui, nutarė jį pateikti referendumui. Buvo pripažinta, kad aukš
čiausioji taryba savo darbą atliko. Dabar tauta turės priimti Lietuvos Respublikos 
naują konstituciją, ir valdžios sandara bus tokia, kaip numatyta konstitucijoje. 
1992 m. spalio mėn. 25 d. referendume buvo patvirtinta nauja konstitucija ir įvy
ko rinkimai į aukščiausiąją tautos atstovybę. 

 naujoje Lietuvos Respublikos konstitucijoje aukščiausioji tautos atstovybė 
buvo pavadinta Lietuvos Respublikos seimu. išrinktas seimas suformavo naujas 
valdymo struktūras, paskelbė Respublikos Prezidento rinkimus. Lietuva tapo de
mokratine daugiapartine valstybe.

seimo Pirmininku išrinktas algirdas Brazauskas tapo laikinuoju Respublikos 
Prezidentu, o 1993 m. sausio mėn. 14 d. jis pirmuose Lietuvos istorijoje visuoti
niuose rinkimuose buvo išrinktas Respublikos Prezidentu. 1993 m. buvo grąžin
ta nacionalinė valiuta litas, tais pačiais metais rugpjūčio 31 d. Lietuvą apleido 
paskutinis okupacinės kariuomenės karys. Lietuva tapo visiškai suvereni šalis. 
tai buvo Lietuvos diplomatijos laimėjimas. 

Valstybė jau galėjo gyventi pagal savo pačios suformuotus gyvenimo princi
pus ir pati derintis prie besikeičiančio pasaulio. kintančios aplinkybės privertė iš 
naujo peržiūrėti kai kurias ankstesnes politines nuostatas. sąjūdžio programoje 
ir pirmaisiais nepriklausomybės metais skelbta, esą Lietuva laikysis neutraliteto 
pozicijų, tačiau nauja besiklostanti europos, ypač Rusijos, politinė situacija pa
keitė požiūrį. Lietuva ėmė orientuotis į Vakarų politines, ekonomines organiza
cijas: pareiškė norą tapti natO nare.

XXi a. išsiplėtojus daugiašaliams ekonominiams ryšiams buvo svarbu įsilieti 
į platesnę ekonominę erdvę. Lietuvai tai sėkmingai pavyko. 2004ieji buvo naujo 
etapo pradžia.: kovo 29ąją pasiekta narystė natO, o gegužės 1ąją peržengtas 
europos ekonominės ir politinės bendrijos – europos sąjungos slenkstis. Lietuva 
tapo atvira pasauliui, o pasaulis atsivėrė jai.

15
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tradicinė ištikimybė iš tėvų paveldėtam tikėjimui, sovietmečiu išsaugotas morali
nis autoritetas ir politinė konjunktūra lėmė, kad tautinio atgimimo ir valstybin
gumo atkūrimo laikotarpiu Bažnyčia bent jau išoriškai atrodė greitai atgausianti iki 
okupacijos turėtas pozicijas visuomenės gyvenime. Vietos komunistinė nomen
klatūra taip pat suprato, kad operatyviai priimti Bažnyčiai palankūs sprendimai 
gali jai padėti išsaugoti politinį autoritetą. Didžiausią emocinį ir simbolinį krūvį 
turėjo sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo metu paskelbtas valdžios nutarimas grą
žinti tikintiesiems Vilniaus arkikatedrą, o 1988 m. spalio 23 d. rytą prie šios šven
tovės durų vykusios šv. Mišios tapo ryškiausiu prasidėjusių pokyčių atskai tos tašku. 
Per trumpą vos kelių mėnesių laikotarpį Bažnyčia išgyveno reikšmingus sugrįži
mo iš tremties įvykius: iš sibiro į Lietuvą grįžo kunigas sigitas tamkevi čius, iš 
Žagarės į Vilnių – vyskupas Julijonas steponavičius, iš Šv. Petro ir Povilo baž nyčios 
į atšventintą katedrą – šv. kazimiero relikvijos. Pasikeitusią situa ciją liudijo ir tai, 
kad 1989 m. pavasarį ,,Lietuvos katalikų Bažnyčios kroniką“ pa keitė oficialiai 
pradėtas leisti katalikiškas žurnalas tikintiesiems ,,katalikų pasaulis“.

tačiau juridinis Bažnyčios padėties pokyčių įtvirtinimas pasidarė įmanomas 
tik atkūrus valstybės nepriklausomybę. 1990 m. birželio 12 d. atkuriamojo seimo 
priimtas katalikų Bažnyčios padėties Lietuvoje Restitucijos aktas, kuriuo vyrau
jančiai religijai buvo pripažintas vaidmuo, turėtas iki sovietinės okupacijos, o vals
tybė įsipareigojo bendradarbiauti su Bažnyčia pariteto principu, nubrėžė dar vie
ną ribą, skiriančią dabartį nuo sovietinės praeities palikimo. Šiuo aktu Vyriausybė 
taip pat įsipareigojo visiškai atkurti Bažnyčios nuosavybės teises į sovietų valdžios 
nusavintą nekilnojamąjį turtą, kurio su(si)grąžinimas turėjo suteikti Bažnyčiai 
tvirtesnį materialinį pagrindą sovietmečiu dvasiškai nualintos visuomenės ree
vangelizavimo misijai. ne mažiau svarbi sėkmingo šios sunkios užduoties vykdymo 
prielaida buvo ir naujas sąlygas atitinkančių organizacinių išteklių sutelkimas. 

subyrėjus komunistinei sistemai, Bažnyčia Lietuvoje galėjo sutvarkyti soviet
mečio deformuotą savo institucinę struktūrą. 1991 m. Lietuvos bažnytinė provin
cija buvo suskaidyta į dvi – kauno ir Vilniaus – metropolijas, kurių ribos buvo 
suderintos su valstybės siena. toks sprendimas ne tik pradėjo optimizuoti Baž
nyčios administravimą, bet ir turėjo nemažą politinę reikšmę, nes išreiškė aiškią 
Vatikano poziciją Vilniaus krašto valstybinės priklausomybės klausimu. Bažny
čios ateičiai buvo labai svarbu ir tai, kad Vilniaus arkivyskupu buvo paskirtas ilgą 
laiką Vatikano Valstybės sekretoriate dirbęs audrys Juozas Bačkis. turėdamas 

Bažnyčios grįžimo, grąžinimo ir naujos kelionės laikas

17

16. Restauruojama Vilniaus 
bernardinų bažnyčia, 

 1998 m.   ←

17. Gintautas Gavenavičius. 
 Šv. Jonas Nepomukas, 
 1989 m. 
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didelę visuotinės Bažnyčios problemų sprendimo patirtį, jis daug prisidėjo Lietu
voje atnaujinant Bažnyčios veiklą pagal Vatikano ii susirinkimo nutarimus. spar
tesnėms permainoms Bažnyčią išjudino ir paskutiniame praėjusio amžiaus de
šimtmetyje nuosekliai vykdytas episkopato atnaujinimas. Pažymėtina, kad net trys 
iš šešių per šį dešimtmetį pašventintų vyskupų – tai aktyvūs katalikiškojo pogrin
džio veikėjai okupacijos metais. Bažnyčios valdymo atnaujinimo programa buvo 
baigta 2002 m., kai paskyrus naujus telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijų 
ordinarus Lietuvos vyskupų konferencijoje nebeliko nė vieno okupacijos metais 
pašventinto vyskupo. 

Viena didžiausių sovietmečio Bažnyčiai padarytų žaizdų – dvasininkų trūku
mas ir žemas jų pasirengimo lygis. siekiant šią žaizdą kuo greičiau apgydyti, daug 
dėmesio buvo skirta naujų kunigų ugdymo reikalams. Daug vilčių teikė ir atgimi
mo laikotarpiu staigiai išaugęs pašaukimų skaičius. tikintis, kad tokia tendencija 
išliks ilgesnį laiką, buvo atkurtos visos Lietuvoje iki okupacijos veikusios semina
rijos (kauno, Vilniaus, telšių ir Marijampolės), o bendras alumnų skaičius jose 
svyravo nuo 300 iki 400. Rūpintasi ne tik kiekybiniu būsimų kunigų prieaugiu, 
bet ir jų parengimo kokybe. Pagal naujausius Bažnyčios Magisteriumo reikalavi
mus buvo atnaujintos studijų programos, gabesni jaunuoliai pradėti siųsti studi
juoti Šventojo sosto universitetuose. 

Laikotarpio pradžioje padaugėjo įšventinamų kunigų, tačiau jų trūkumas ne
sumažėjo, tik vos kompensavo buvusias gausias netektis. kunigų trūkumo pro
blema tapo dar opesnė, kai amžių sandūroje pašaukimų statistikos kreivė vėl aki
vaizdžiai pakrypo žemyn. tokia padėtis vertė ne tik ieškoti naujų būdų, kaip į 
seminarijas pritraukti daugiau jaunuolių, bet ir paskatino vyskupus 2003 m. pa
galiau ryžtis įvesti nuolatinį diakonatą. Pašaukimų trūkumas privertė peržiūrėti 18
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18. Vladas urbanavičius. 
Prisikėlimo kryžius. 

 Želvos Šv. ignaco Lojolos 
bažnyčios šventorius. 

 2000 m. 

19. sunaikinto „trijų kryžių“ 
paminklo atkasimas. 

 1989 m. LCVa
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pirmaisiais nepriklausomybės metais šioje srityje įsitvirtinusią ekstensyvios plėt
ros strategiją ir reformuoti kunigų ugdymo institucijų tinklą. Pirmą žingsnį šia 
linkme žengė Vilkaviškio vyskupija, – 2005 m. ji nutarė sustabdyti Marijampolės 
seminarijos veiklą.

Bažnyčios santykiai su valstybe, net ir žlugus valstybinio ateizmo sistemai, 
klostėsi permainingai. abipusio pasitikėjimo ir sutarimo atmosfera, būdinga pir
miesiems atkurtos valstybės egzistavimo metams, greitai pradėjo sklaidytis į val
džią grįžus ekskomunistams. nacionalizuoto turto (ne)grąžinimo problemos ir 
dažni valdančiosios daugumos atstovų išpuoliai prieš Bažnyčią, pamažu sukūrė 
tam tikrą atstumą tarp politinės valdžios ir religinių bendruomenių. 1995 m. pri
imtas Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, nors ir įtvirtino išskirtinį 
tradicinių religijų statusą, taip pat nebuvo abipusio sutarimo vaisius, todėl juo 
nebuvo deramai išspręstos visos problemos, kur pinasi bažnyčios ir valstybės in
teresai. teisinio Bažnyčios ir valstybės santykių Lietuvoje reguliavimo spragos 
buvo taisytos tik 2000aisiais, kai Lietuvos Respublikos seimas ratifikavo tris sutar
tis su Šventuoju sostu: ,,Dėl santykių tarp katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių 
aspektų“, ,,Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje“, ,,Dėl kariuomenė
je tarnaujančių katalikų sielovados“. Visos šios sutartys pagrįstos abiejų pusių au
tonomiškumo pripažinimo ir bendradarbiavimo siekiant visuomenės dvasinės ir 
materialinės gerovės principais. 

Pirmojo posovietinio dešimtmečio viduryje išseko sovietmečiu sukauptos Baž
nyčios autoriteto atsargos, baigėsi privilegijuotos padėties ir moralinės neliečia
mybės laikotarpis. Dar labiau išryškėjo Bažnyčios nepasirengimas atsakyti į pasi
keitusio pasaulio iššūkius, o kartu ir būtinybė atsinaujinti. Pirmaisiais metais po 
valstybės nepriklausomybės atkūrimo pastangas plačiau atverti duris į pasaulį 20

21

20. „Švč. Mergelės Marijos sopulingo
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bernardinų bažnyčiai iškilmės 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 

 2002 m. rugsėjo 15 d. 

21. iškilmės ir šv. Mišios katedros 
aikštėje, priėmus katalikų bažnyčios 
padėties Lietuvoje restitucijos aktą. 
Priekyje – kardinolas Vincentas 
sladkevičius. Vilnius. 

 1990 m. birželio 14 d. LCVa
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labiausiai stabdė vyresnės kartos dvasininkų ir tikinčiųjų iš Lietuvos Respublikos 
laikų paveldėtas vaizdinys, kad Bažnyčia dominuoja visuomenėje, taip pat sovie
tmečio sustiprinta kovos su Bažnyčiai priešišku sekuliariu pasauliu laikysena. Šių 
savimonės formų ir konservatyvaus pasipriešinimo sielovadinio darbo reformoms 
įveika tapo svarbiausia paskutiniojo dešimtmečio Bažnyčios veikimo gaire. 

Laikytis senų formų Bažnyčiai neleido ne tik būtinybė reaguoti į postmoder
naus pasaulio iššūkius, bet ir vidiniai impulsai, kuriuos suteikė popiežiaus ap
silankymas 1993 m. bei pasirengimo Didžiajam krikščionybės jubiliejui progra
mos vykdymas. 

Bažnyčios atsinaujinimas reiškėsi liturginės reformos gilinimu, pastangomis 
ieškoti veiksmingo dialogo su sekuliariu pasauliu, įtraukti į visuomenės reevan
gelizacijos darbą pasauliečius. Pamažu išsikristalizavo ir strateginiai prioritetai 
pastoracinio darbo srityje. nuo praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio vidu
rio aiškiai matoma pirmenybė – stiprinti sielovadą miestuose ir dėmesį skirti jaunai 
šeimai kaip parapijos svarbiausio sąnario – katalikiškos šeimos – kūrėjai. tradici
nių šeimos vertybių ir pagarbos žmogaus gyvybei gynimas XXi a. tapo ir labiausiai 
matoma Bažnyčios reiškimosi viešumoje plotmė. išskirtinį Bažnyčios susirūpinimą 
šeimos stiprinimu liudija dažni Bažnyčios hierarchų vieši pasisakymai šiuo klausi
mu, įtvirtinimas šeimos centrų kaip vieno svarbiausių vyskupijų kurijų instituto 22
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22. Šv. kazimiero šventės 
eisena Vilniaus Pilies gatve
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statuso, pagaliau ir tai, kad 2002 m. buvo priimtas Lietuvos vyskupų konferenci
jos sprendimas įkurti specialią Šeimos reikalų tarybą, kurios pirmininku išrinktas 
kardinolas a. J. Bačkis. ne tik katalikų bažnyčios, bet ir kitų krikščioniškų kon
fesijų hierarchų, taip pat sąmoningesnių pasauliečių sutelktomis pastangomis iki 
šiol pavyko įstatymų leidėjus sustabdyti nuo tradicinei šeimai ir gyvybės apsaugai 
nepalankių sprendimų priėmimo.

Dar viena sritis, kurioje Bažnyčios veikla duoda apčiuopiamų rezultatų, tai 
pastangos gydyti ar bent sušvelninti socialines žaizdas, kurias atvėrė ekonominė 
transformacija. čia ypač pastebimas vienuolijų indėlis. Šv. Jono kongregacijos 
brolių vykdoma gatvės vaikų globos programa, Marijos nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų įsteigti Šv. kryžiaus namai – tai tik keletas ryškesnių pavyz
džių, kaip pašvęstojo gyvenimo institutai stengiasi padėti žmonėms patiems at
rasti savyje jėgų kabintis į gyvenimą. Žinoma, vienuolijų vykdomi socialinės pa
ramos projektai yra tik viena iš jų vykdomos visuomenės reevagelizavimo misijos 
dalių. ne mažesnio atgarsio visuomenėje sulaukė novatoriškos, daugiausia pranciš
konų propaguojamos, jaunimo sielovados formos, jėzuitų vykdoma universalaus 
humanitarinio ugdymo programa. netikėtai patrauklūs tapo ir kontempliatyvaus 
maldos gyvenimo pavyzdžiai, kuriuos rodo benediktinų vienuolynas Palendriuo
se ir Betliejaus seserų bendruomenė Paparčiuose.
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aktyviau dalyvauti visuomenės transformacijos procese Bažnyčiai bene la
biausiai trukdė intelektualių pajėgų stoka. Prieškario katalikiškasis intelektualinis 
elitas buvo beveik sunaikintas, sovietmečiu Bažnyčios ir inteligentų ryšys buvo 
labai silpnas, o naujoji išsilavinusių katalikų pasauliečių karta tik labai pamažu 
užpildo šią spragą. Bažnyčios susirūpinimo tokia padėtimi ženklas – akademinės 
sielovados stiprinimas, aiškiai pastebimas pastaraisiais metais. intelektualinio po
tencialo trūkumas ypač atsiliepė katalikiškos žiniasklaidos kokybei. Dauguma at
kurtų arba naujų įkurtų katalikiškų periodinių leidinių nebuvo pakankamo lygio, 
daugiausia orientavosi tik į tikintiesiems aktualias temas, vengė svarstyti visai vi
suomenei svarbias problemas. tai buvo viena, nors ir ne vienintelė, priežastis, dėl 
kurios katalikiškos spaudos skaitytojų ratas nedidėjo. Daugiau ar mažiau išven
gusios minėtų trūkumų katalikiškos ,,Mažosios studijos” parengtos radijo laidos 
buvo gerokai populiaresnės. Matydama, kad atgauti sovietmečiu prarastas pozici
jas tradicinėmis žiniasklaidos formomis artimiausiu metu nepavyks, Bažnyčia pas
taruoju metu gana sėkmingai evangelizavimo tikslams panaudoja naujų komuni
kacijos priemonių teikiamas galimybes. Profesionaliai dirba katalikų interneto 
tarnyba, jai padedant vis daugiau parapijų ir katalikiškų organizacijų atidaro savo 
interneto svetaines, stiprėja interneto dienraštis bernardinai.lt. tai teikia vilčių, kad 
Bažnyčiai pavyks įsitvirtinti besiplečiančioje virtualiosios žiniasklaidos erdvėje. 

O štai didžioji dalis laicistinės žiniasklaidos, atgimimo metais rodžiusios di
delį palankumą Bažnyčiai, netruko grįžti prie antiklerikalinių temų, jų pateikimas 
ir interpretavimas kartais primena sovietų vykdytos antireliginės propagandos 
metodus. Pagrindinis taikinys yra tvirta Bažnyčios laikysena šeimos, gyvybės ap
saugos ir kitais su krikščioniškos moralės principų gynyba susijusiais klausimais. 
Ją laicistinė žiniasklaida stengiasi pateikti kaip anachronizmą, trukdantį Lietuvos 
modernizacijai. Įtikinamų ideologinių argumentų tokiam puolimui dažnai pri
trūkstama, todėl Bažnyčios autoritetą mėginama griauti medžiojant skandalus jos 
vidaus gyvenime, ypač eskaluojant pasitaikančias kunigų ydas ir viešą papiktini
mą keliančio elgesio faktus. sekuliarizuota viešoji erdvė buvo vienas iš veiksnių, 
lėmusių mažėjantį tikybos discipliną valstybinėse mokyklose besirenkančių mo
kinių nuošimtį. Jaunimo religinio ugdymo sutvarkymas tebėra vienas didžiausių 
Bažnyčios rūpesčių, nes iki šiol sunkiai sekasi rasti naujas sąlygas atitinkantį tokio 
ugdymo modelį. Per pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį visas religinio ugdy
mo svoris buvo užkrautas mokyklai, tačiau netrukus pradėta akcentuoti, kad ti
kybos pamokos negali pakeisti parapinės katechezės. tačiau pasirinkus dvigubos 
katechezės modelį, iškilo mokyklinio ir parapinio ugdymo diferencijavimo ir jų 
suderinimo problema, kuri taip pat sunkiai sprendžiama.

nepaisant sekuliarizuotos aplinkos spaudimo ir buksuojančių religinio ug
dymo programų, tam tikri ženklai – aktyvi vyskupijų jaunimo centrų veikla, gy
vas jaunimo atsakas į kai kurių vienuolijų ir charizminių sąjūdžių siūlomas nau
jas mal dos ir apaštalavimo formas, gausus dalyvavimas vyskupijų ir nacionaliniu 
mastu rengiamose Jaunimo dienose – liudija, kad Bažnyčia Lietuvoje tebėra gy
vo tikėjimo šaltinis, traukiantis prie savęs vartotojiškos visuomenės vertybėmis 
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nusivylusius jaunus žmones. Ruošiantis 2004 m. minėti šv. kazimiero kanoniza
cijos sukaktį Bažnyčios hierarchų pastangomis gana aktyviai vykdyta šalies ir jau
nimo Dangiškojo Globėjo kulto gaivinimo programa taip pat pirmiausia buvo 
orientuota į jaunimą. Šv. kazimieras pristatomas kaip išsilavinęs, patrauklus, pa
šauktas tikėjimui ir ištikimybei savo principams jaunas žmogus.

Rengimasis šv. kazimiero jubiliejui sutapo su šalies narystės europos sąjun
goje pradžia ir sukūrė palankų kontekstą iškelti Dangiškojo Globėjo kaip Lietuvos 
įžengimo į krikščioniškąją europą simbolio reiškmę, išvaduoti Jį iš siaurų tauti
nio šventojo rūbų. Lietuvos eurointegracija buvo vienas veiksnių, paspartinusių 
posovietiniu laikotarpiu prasidėjusį tautiškumo sampratos kitimą, sudarė sąlygas 
ir Lietuvos katalikybei vis labiau tolti nuo tautinio politinio angažavimosi, būdin
go jai per visą XX amžių. tai, kad tautiškai motyvuota konfrontacija Bažnyčios 
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viduje grimzta į praeitį, ypač gerai liudija stiprėjantys Lietuvos ir Lenkijos Baž
nyčių ryšiai. Jie tirpdo tarpusavio nepasitikėjimą ir ugdo katalikybės visuotinumo 
jausmą, padedantį žymiai lengviau spręsti ir bendro tikėjimo paveldo naudoji
mo klausimus.

Laisvė ir išorės suvaržymų nebuvimas ir visiems krikščionims bendri iššūkiai, 
su kuriais jie susiduria postmoderniame pasaulyje, sukūrė palankią dirvą ekumeni
niam bendradarbiavimui tarp Lietuvoje veikiančių krikščioniškų konfesijų. katali
kų bažnyčia bene geriausiai bendrą kalbą randa su liuteronais, ypač po 2004 m., 
kai jų bendruomenei Lietuvoje pradėjo vadovauti vyskupas Mindaugas sabutis. 
su naujojo vyskupo atėjimu susijusios ir pastangos keisti liuteronų kaip regioni
nės religinės grupės įvaizdį. Daugiausia asmeninis stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos 
arkivyskupo Chrizostomo indėlis taip pat lėmė korektiškus katalikų ir stačiatikių 
santykius. išgyvenę nelengvus laikus, kai žlugus sovietinei imperijai dėl materia
linių išteklių stokos net per pusę sumažėjo realiai veikiančių jų parapijų skaičius, 
Lietuvos stačiatikiai vis dėlto sugebėjo gana sėkmingai prisitaikyti prie pakitusių 
sąlygų. Daug sunkiau rasti savo vietą sekasi Lietuvos sentikių ir evangelikų refor
matų bendruomenėms, kenčiančioms dėl vidinių nesutarimų. Posovietinė visuo
menė tapo palankia terpe netradicinėms religinėms bendruomenėms ir sektoms, 
plūstelėjusiems į Lietuvą po sovietinės sistemos subyrėjimo. Pradžioje netradici
nėmis Dievo garbinimo ir apaštalavimo formomis jos patraukė nemažai žmonių, 
tačiau vėliau visuomenės domėjimasis jomis sumenko.

atkūrus nepriklausomybę, buvo gana greitai atkurtas sovietmečiu gerokai ap
gadintas religinis Lietuvos kultūrinio paveldo klodas: atstatyti nugriauti kryžiai ir 
koplyčios, nemažai restauruota suniokotų bažnyčių. Daugiau ar mažiau sėkmin
gai kultūrinį kraštovaizdį papildė keletas naujų sakralinės architektūros pavyz
džių. unikaliems sakralinio paveldo objektams (kryžių kalnui, Šiluvai, Žemaičių 
kalvarijai, aušros Vartams), kuriuose skleidžiasi tautinių ir universalių krikščio
niškųjų tradicijų dermė, naują prasmę suteikė Jono Pauliaus ii piligrimų kelio 
projektas, klojantis pamatą alternatyviam Lietuvos kultūrinio identiteto modeliui. 
ar Lietuva taps visam krikščioniškam pasauliui svarbiu piligrimų traukos centru, 
ar liks krepšinio ir alaus tradicijomis garsėjančios laicistinės šalies įvaizdžio ne
laisvėje, priklausys nuo to, kaip Bažnyčiai seksis eiti pasirinktu atsinaujinimo 
keliu ir, žinoma, nuo Dievo Malonės. 
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kultūrinės atminties ženklinimas posovietinėje Lietuvoje atskleidžia tam tikrą pa
radoksą, kurį iliustruoja istorinės reprezentacijos strategijos šiandienos mene. 
Viena vertus, nacionalinės tapatybės klausimai sugestijuoja pastovių vertybių 
paiešką – tai padeda išryškinti tradicijų, tautos išlikimo, tęstinumo įvaizdžius (bū
tent tokį vizualinį diskursą siūlo tradicinis valstybinio muziejaus modelis). kita 
vertus, šiuolaikinis menas iš principo labiau siejamas su kaita, neapibrėžtumu, 
nuolatiniu tapatybės kvestionavimu, nusistovėjusių įvaizdžių dekonstravimo stra
tegijomis. todėl ieškant praeities ženklų kintančioje dabartyje reikėtų atkreipti 
dėmesį bent į du svarbius kultūrinės reprezentacijos klausimus – paminklus vie
šojoje erdvėje ir nacionalinės dailės galerijos kūrimo problemas. Lietuvos vardo 
tūkstantmečio minėjimas 2009 m. ir ta pačia proga įgyvendinamas projektas „Vil
nius – europos kultūros sostinė 2009“ taip pat siūlo iš naujo įvertinti Lietuvos 
kultūros sklaidos galimybes. 

Viešajai erdvei skirtos meno formos ypatingą reikšmę turėjo ne tik soviet
mečiu vykdant totalią propagandą, bet ir vėliau. Juk paminklų kūrimo procesai 
visada priklauso nuo užsakovų, jų suformuotų komisijų, oficialių ideologinių vals
tybės nuostatų, materialinių resursų, finansavimo aplinkybių. kaip ir kitur poso
vietinėse visuomenėse, aštuntojo dešimtmečio pabaigoje–devintojo dešimtmečio 
pradžioje Lietuvoje neatsitiktinai kilo sovietmečio paminklų griovimo banga. Vil
niuje iš Rotušės aikštės pašalintas V. Mickevičiuskapsukas, iš savivaldybės aikš
tės – generolas i. černiakovskis, skvere Pylimo g. demontuotas monumentas ta
rybiniams partizanams ir t. t. Radikaliai perkainojant vertybes, simboliškai kito 
ir paminklų, ir viešųjų renginių (pvz., sovietinio laikotarpio tautinių švenčių) 
reikšmė. tuo pat metu kūrėsi nauji reprezentacijos kanonai, aktyviai imta rūpin
tis statyti naujus paminklus, atstyti prieškario paminklus. 1990 m. atstatytas 
1933  m. sukurtas Vytauto Didžiojo paminklas kaune; daug prieškario paminklų 
atstatyta provincijoje. 

kūrybinės inteligentijos lūkesčius ir skepsį dėl miesto erdvių puikiai išreiškė 
1988 m. rudenį sąjūdžio lyderio Vytauto Landsbergio vokiečių žurnalistui ištarti 
žodžiai, jog „daug laiko turi praeiti, kol Lenino prospektui, pagrindinei Vilniaus 
gatvei, bus grąžintas Gedimino, miesto įkūrėjo, vardas“. Vis dėlto tuometiniai po
litiniai pokyčiai lėmė radikalią oficialiosios sistemos reprezentacinio naratyvo kai
tą. 1991 m. rugpjūtį iškilmingai nugriauti Lenino paminklai Vilniuje ir klaipė
doje. kita vertus, 1988 m. daug aistrų visuomenėje sukėlęs Gedimino paminklo 

Praeitis kintančioje dabartyje
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konkursas Vilniaus katedros aikštėje nepavyko. Šioje vietoje tik 1996 m. vasarą 
iškilo išeivijos skulptoriaus Vytauto kašubos suprojektuotas didžiojo kunigaikš
čio paminklas. Deja, šalia žirgo stovinčios figūros ištiestomis rankomis motyvas 
iki šiol vertinamas kontroversiškai. 

atminimo ženklai buvo kuriami ir kontekstualizuojant konkrečias istorines 
vietas, ieškant naujų prasminių akcentų, ir paminklais įprasminant herojinę tau
tos praeitį. stanislovas kuzma, kurdamas memorialą Vilniaus antakalnio kapi
nėse sausio 13osios aukoms, panaudojo tradicinę figūrinę Pietos ikonografiją. 
O Gitenis umbrasas buvusio saugumo pastato (Vilniaus Gedimino prospekte) 
cokolio plytose iškalė čia kadaise sušaudytų rezistentų pavardes. taip totalitaris
tinį terorą menantis pastatas buvo papildytas metaforiškais antkapiais, skirtais 
sovietinių represijų aukoms atminti. unikalią paminklo Romui kalantai kaune 
idėją įgyvendino Robertas antinis. R. kalantos susideginimą traktuodamas ne 
monumentaliomis, tradiciškai herojų aukštinančiomis formomis, bet panaudo
damas ugnies įvaizdį išryškinančias lieto ketaus plokštes žalioje vejoje. 2003 m. 
Lietuvoje iškilo ir du tautos vienybės įstoriją įprasminantys paminklai – Regiman
to Midvikio skulptūra karaliui Mindaugui Vilniuje ir arūno sakalausko sukurta 
abstrahuota arka vieningai Lietuvai klaipėdoje. 

Dar vieno paminklo šia tema poreikis išryškėjo artėjant 2009iesiems, Lietu
vos vardo istoriniuose šaltiniuose paminėjimo tūkstantmečiui. tado Gutausko su
projektuotas Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui skirtas monumentas – ak
meninė devynių metrų aukščio folklorinio motyvo (verpstės) parafrazė „Vienybės 
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31. eglė Rakauskaitė. Be kaltės kaltiems. 
Tinklas. 1995 m. iš natūralių plaukų 

 ir kaspinų sunertas „tinklas“, ištemp
tas tarp dviejų senamiesčio pastatų 
buvusiame žydų gete. soroso šiuolai
kinio meno centro Lietuvoje projektas 
„kasdienybės kalba“
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medis“ – planuojamas kaip ilgaamžis statinys Vingio parke Vilniuje. Jį galės ap
lankyti kiekvienas pasaulio lietuvis. tradicinis ideologinis tautos konsolidavimo 
imperatyvas šiuo atveju kontrastuoja su daug politinių ginčų Vilniaus savivaldy
bėje sulaukusiomis tačiau 2009 m. pagaliau pradėtomis statyti Roberto antinio, 
Mindaugo navako ir Vlado urbanavičiaus moderniomis skulptūromis Vilniaus 
neries krantinėje. 

Šiuolaikinio meno ir tautos istorinės savimonės reprezentavimo tam tikrą 
priešpriešą galima matyti ir vykstant 2008 m. Vilniaus savivaldybės paskelbtam 
Lukiškių aikštės pertvarkymo darbų konkursui. Pagal konkurso sąlygas pagrindi
niu akcentu aikštėje turėtų tapti tautos kovas už nepriklausomybę simbolizuojan
ti kompozicija „Laisvė“. kita vertus, viešumoje vis dažniau pasigirsta balsų, ne
palaikančių „didingų“, hierarchinį mąstymą įkūnijančių, aplinką gožiančių mo
numentų tradicijos. 

kalbant apie praeities ženklus dabarties mene, reikėtų paminėti kai kurias 
reikšmingas šiuolaikinio meno iniciatyvas, atlikusias savotiškas istorinės savimonės 
demitologizacijos funkcijas. Šiuo atveju svarbūs algio Lankelio dešimtojo dešim
tmečio viduryje kuruoti projektai viešosiose miesto erdvėse – „skulptūra sena
miestyje“ (1994) ir soroso šiuolaikinio meno centro metinė paroda „kasdienybės 
kalba“ (1995). čia buvo parodyti etapiniai dešimtojo dešimtmečio vidurio lietu
vių menininkų darbai. Gedimino urbono objektas „ateini ar išeini“ – dangų at
spindintys veidrodiniai kubai vietoj Vilniaus Žaliojo tilto socrealistinio stiliaus 
„Darbininko ir kolūkietės“ skulptūrinės grupės galvų („kasdienybės kalba“ pro
jektas) – socialiai angažuota menine kalba kvestionavo tuo metu daug kontrover
sijų kėlusius sovietmečio ideologinio ir vizualinio palikimo klausimus. tuo pat 
metu rodytas ir eglės Rakauskaitės darbas „Be kaltės kaltiems. tinklas“ (1995) – iš 
natūralių plaukų sunertas ir tarp dviejų senamiesčio pastatų ištemptas objektas 
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32. Pastato, kuriame buvo įsikūręs 
sovietinis saugumas, cokolis. 

 Plytose iškaltos sušaudytų rezistentų 
pavardės (Vilnius, Gedimino pr.). 
autorius Gitenis umbrasas
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buvusiame žydų gete. „kasdienybės kalboje“ taip pat eksponuotas ir vienas garsiau
sių šios menininkės darbų – primestą simbolinę tvarką metaforiškai dekonstruo
janti gyvoji skulptūra „Be kaltės kaltiems. Pinklės. išvarymas iš rojaus“ (1995). 

Praeities ženklinimo paradoksus dažnai akcentuoja žymaus lietuvių meninin
ko Deimanto narkevičiaus videodarbai. kūrinyje „Hisstory“ (1998) atskleidžia
ma menininko šeimos istorija, prisiminimai apie tėvus kuria kritinio istorinio 
požiūrio poreikį, o „Legendos išsipildyme“ (1999) pagyvenusios žydės moters pa
sakojimu aktualizuojama Holokausto Lietuvoje tema. Šio menininko filmas „kar
tą XX amžiuje“ (2004) atvirkštine eiga perkūrė dokumentuotą Lenino paminklo 
Lukiškių aikštėje nukėlimo medžiagą.

Paminklų griovimo ir statymo vajus (arba vizualinis „reversas“) šiuo atveju 
kvestionavo oficialias istorijos reprezentavimo tradicijas. 

aiškinantis kultūrinės reprezentacijos klausimus, taip pat įdomu pažvelgti į 
nacionalinės galerijos kūrimo procesą ir tarptautinę integraciją. Šiandien itin daug 
kalbama apie Jono Meko, Jurgio Mačiūno reikšmę Lietuvos ir pasaulio kultūrai. 
O atgimimo metu ir nepriklausomybės pradžioje svarbesnis atrodė ne išeivių kū
rybos objektyvus vertinimas pasaulio dailės istorijos kontekste, bet istorinės tiesos 
„atstatymo“ poreikis pačioje Lietuvoje, moralinio pobūdžio „skolų mokėjimo“ 
iniciatyvos. Pilietinę pareigą pritraukti nuo bendro tautos kamieno atskirtus „tos 
pačios“ lietuvių kultūros atstovus juto ir kai kurios institucijos – jos įteisino for
malią integracijos procedūrą dar iki šalies nepriklausomybės paskelbimo. Pavyz
džiui, LssR kultūros ministerijos ir Dailininkų sąjungos premija, vėliau virtusi 33
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33. Robertas antinis. Puskalnis. 
 2008–2009 m. Pasak autoriaus, 
 „ertmės – jos bus tarsi kalno akys, 

sujungsiančios abu neries krantus. 
Vamzdžiai simbolizuos komunikaciją 
tarp krantų. iš skirtingų krantinės 
vietų skulptūra atrodys vis kitaip – 
kiekvienas galės turėti savo 

 interpretaciją, kaip ją suvokti“

34. Vladas urbanavičius. Krantinės arka. 
Vilniaus Žvejų gatvės krantinė, 

 2008–2009 m. tai bene daugiausia 
diskusijų apie meną ir meno grožį 
Lietuvos visuomenėje sukėlęs 
objektas, vienas iš „Vilnius – euro
pos kultūros sostinė 2009“ projektų

35. Gediminas urbonas. Ateini ar išeini. 
1995 m.
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nacionaline, 1988 m., net pažeidžiant nuostatus, buvo siūloma Lietuvoje negyve
nančiam išeivijos skulptoriui V. kašubai. Viešojoje erdvėje dažnai skambėjo min
tis ir apie principinį socrealizmo atskyrimą nuo „tikrojo“ lietuviškos dailės bran
duolio. Vadovaujantis šiuo principu buvo formuojamas ir būsimos nacionalinės 
dailės galerijos modelis. 

nepriklausomybės priešaušriu devintojo dešimtmečio pabaigoje, pradėjus 
nuodugnesnius archeologinius tyrimus tuometinėje Žemutinėje pilyje, buvo kilu
si idėja nacionalinę dailės galeriją kurti būtent čia. tačiau ilgainiui toks sumanymas 
buvo atmestas. netrukus – bene po aštuoniasdešimties metų – buvo iškelta nacio
nalinės dailės galerijos kaip sudėtinės tautos rūmų dalies ant tauro kalno idėja. 
tokią mintį puoselėjo dar M. k. čiurlionis. 1993 m. nacionalinei galerijai suteiktos 
patalpos dešiniajame neries krante – buvusio Revoliucijos muziejaus pastatas. 

Dešimtojo dešimtmečio antrojoje pusėje ne kartą buvo siūlyta nacionalinėje 
galerijoje eksponuoti XX a. Lietuvos dailę (steigti nuolatines ir keičiamas ekspozi
cijas, restauravimo dirbtuves, leidybos centrą, archyvą, biblioteką). Buvo numaty ta 
ir istorinė memorialinė funkcija (istorinių monumentų ekspozicija), ir visuome
ninė šviečiamoji funkcija (jaunimo estetinio ugdymo vieta, muzikos koncertų salė, 
konferencijų, seminarų salė). Deja, tuo metu siekis įkurti naują modernios dailės 
muziejų netapo strateginiu kultūros politikos uždaviniu. nacionalinės galerijos 
funkcijas praeitame dešimtmetyje kiek paradoksaliai dažniau atliko būtent šiuolai
kinio meno parodos. 1992 m. įkurtas Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) netrukus 
tapo vakarietiškos kunsthalės tipo erdve ir ėmė ne tik reguliuoti šiuolaikinio meno 
raidą, bet ir neretai tapdavo laikinu šiuolaikinio meno „muziejumi“. Šalies meni
ninkų pristatymą užsienio šalyse itin skatino XX a. dešimtojo dešimtmečio pra
džioje visoje Rytų europoje įsikūręs soroso šiuolaikinio meno centrų tinklas.
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36. Paminklas karaliui Mindaugui. 
skulpt. Regimantas Midvikis, 

 arch. algimantas nasvytis, Ričardas 
krištopaitis, inesa alistratovaitė. 
Vilnius. 2003 m.

37. nacionalinė dailės galerija. 
 Buvusio Revoliucijos muziejaus 

pastatas statytas 1980 m. 
 (arch. Gediminas Baravykas 
 ir Vytautas Vielius), LR kultūros 
 ir švietimo ministerijos 1991 m. 

balandžio 23 d. įsakymu perduotas 
Lietuvos dailės muziejui ir rekons
truotas pritaikant dailės kūriniams 
eksponuoti. Rekonstrukcijos projekto 
autoriai – architektai audrius Bučas, 
Darius čaplinskas, Gintaras kuginys
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2002 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė galiausiai patvirtino nacionalinės 
dailės galerijos koncepciją, buvo sudaryta ekspertų grupė, kuri apsvarstė būsimos 
ekspozicijos klausimus. Po 2003 m. surengto architektūrinio nacionalinės dailės 
galerijos pastato rekonstrukcijos konkurso buvo pasirinktas audriaus Bučo, Da
riaus čaplinsko ir Gintaro kuginio projektas. Pastato renovacijos ir rekonstruk
cij os darbai pradėti jau 2005 m. pavasarį, o pati galerija atidaryta 2009 m. vasarą. 
2006 m. pavasarį Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose eksponuota muzie
jaus per pastaruosius dvejus metus įsigytų kūrinių paroda „Šiuolaikinė Lietuvos 
dailė“ leido žiūrovams susipažinti jau ne su hipotetine, bet realia būsimos naci
onalinės dailės galerijos ekspozicija. Parodoje eksponuoti dviejų praėju sių dešim
tmečių kūriniai, pristatysiantys Lietuvos meno procesus ateities kartoms. taigi ir 
oficialioji kultūros politika, ir alternatyvios eksperimentinės iniciatyvos po trupu
tį ima koegzistuoti realiame laike ir jas legitimuojančiame istoriniame kontekste.

Du pagrindiniai šalies tūkstantmečio šventės proga įgyvendinami infrastruk
tūros projektai – Valdovų rūmai ir nacionalinė dailės galerija – jau seniai buvo 
įvardyti kaip strateginiai kultūros politikos objektai. Pagrindinės šalies politinės 
partijos sutartinai pritarė minėtiems projektams, o artėjantis jubiliejus pagaliau 
suteikė kur kas realesnę galimybę pasiekti užsibrėžtus tikslus. Bet jau dabar kyla 
klausimas, koks bus minėtų institucijų programų turinys, ypač jų plėtojimo ga
limybės praėjus šventei, po 2009 m., ar bus sukurtos vertingos, profesionaliai 
parengtos programos ir ekspozicijos ateityje. 
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38. Gedimino paminklas 
atstatytų Valdovų rūmų 
fone. skulp. Vytautas 
kašuba, Mindaugas Šnipas. 
Vilnius. 1996 m.
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kaip dabartinė Lietuva atrodys iš istorinės perspektyvos? koks laiko atstumas pa
kankamas, kad jį būtų galima laikyti „istorine perspektyva“? Futurologinei projek
cijai pasirinktas penkiasdešimties metų tarpsnis. Jūsų dėmesiui – pamąstymas, 
kaip dabarties Lietuva galėtų atrodyti žvelgiant iš 2059ųjų perspektyvos. Ši, kaip ir 
kiekviena ateities projekcija, yra dabartyje glūdinčių galimybių išskleidimas. Jos 
tikslas – ne prognozuoti tai, kas neišvengiamai įvyks, bet parodyti, kokia galėtų 
būti Lietuvos ateities raida, išryškinti su tuo susijusius iššūkius ir apsisprendimus. 

Dabar, po pusės amžiaus prisimenant 2009uosius, Lietuvos tūkstantmečio, 
krizės, neišsipildžiusių svajų ir lūžio metus, į galvą kaip niekad ryškiai ateina Char
leso Dickenso žodžiai, lygiai prieš 200 metų parašyti pačioje „Dviejų miestų isto
rijos“ pradžioje: „tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai, tai buvo iš
minties amžius, tai buvo kvailybės amžius… tai buvo vilties pavasaris, tai buvo 
nevilties žiema, mums prieš akis buvo viskas, mums prieš akis nieko nebuvo…“

tai buvo epochinių, ilgalaikes pasekmes turėjusių apsisprendimų metas. 2008–
2011 metų pasaulinę finansų krizę galima apibūdinti parafrazuojant L. tolstojaus 
žodžius „anos kareninos“ pradžioje: „ekonomikos augimas visų buvo panašus, 
o krizę kiekviena šalis patyrė savaip.“ Valstybės pamatuose glūdinti nepašalinta 
įtampa didėjo, neišspręstos problemos gilėjo ir komplikavosi krize. 2009aisiais 
Lietuva atsidūrė kryžkelėje – tolesnė sėkminga raida anaiptol nebuvo garantuota, 
reikėjo daug sunkių ir skausmingų apsisprendimų ir sutelktos politinės valios – 
neregėto dalyko nuo pat 1991 m. tame taške glūdėjusios įtampos buvo išspręstos 
arba išsiskleidė tolesnėje šalies raidoje.

Visų pirma, ir akivaizdžiausiai, kryžkelėje atsidūrė Lietuvos ekonomika: viena 
vertus, gundoma galimybių pasinaudoti vis dar pigesne darbo jėga, nereiklių ir 
nepasotinamų Rytų rinkų artumo, kita vertus, siekianti išsiveržti iš savo geogra
finės pasmerkties, persiorientuoti prie aukštos pridėtinės vertės, žiniomis ir kū
rybiškumu grįstos ekonomikos modelio. 

Dar viena įtampa, lėmusi ekonominį gyvenimą, siejosi su valstybės apimties 
klausimu. Viena vertus, prie sovietinės visagalės valstybės pripratusi didžioji vi
suomenės dalis tebepageidavo plačių valstybės teikiamų paslaugų (nemokamo 
mokslo, sveikatos apsaugos ir pan.) ir didelio valstybės vaidmens (spręsti sociali
nes problemas, gelbėti nuo krizės ir t. t.). antra vertus, išteklių tam vaidmeniui 
atlikti akivaizdžiai stigo, nes dėl žemo mokesčių lygio valstybė perskirstė tik pa
lyginti mažą biudžeto dalį.

tūkstantmečio Lietuva iš istorijos perspektyvos

39. Vaidotas aukštaitis. 
 Vėliavos. 2003 m.   ←



658

XXi a. pirmojo dešimtmečio viduryje itin suaktyvėjęs emigracijos procesas 
išryškino dar vieną aporiją: viena vertus, valstybės mąstymas ir procesų modelia
vimas rėmėsi valstybės kaip geografinėse Lietuvos ribose išsitenkančio politinio 
darinio samprata, kita vertus, vis didesnė tautos dalis persikėlė kitapus tų geogra
finių ribų – apystambio miesto dydžio lietuvių kolonijos kūrėsi Londone, airijo
je, ispanijoje. Mąstyti apie Lietuvą kaip geografinį darinį darėsi vis sunkiau, o ir 
paties lietuvio tapatybės samprata plėtėsi, įimdama ir absorbuodama buvimo sve
tur patirtį, nes ėmė nebelikti šeimų, kurios bent vienas narys nebūtų patyręs emi
granto lemties. tačiau stigo naratyvų, galinčių aprėpti, įtraukti ir įprasminti tą 
kitonišką lietuviškos būties būdą, lygiai kaip ir valstybinio mąstymo ir veikimo 
formų, gebančių svetur išvykusius Lietuvos piliečius įtraukti į savo valstybės 
kūrimo projektą.

užsienio politikoje tuo metu susidūrė ir kovojo dvi paradigmos: senoji, ver
tybių diegimą ir moralinių nuostatų laikymąsi išpažįstanti paradigma, ambicingai 
formuluojanti Lietuvos kaip regiono centro idėją ir siekianti įtvirtinti Lietuvą kaip 
savaip reikšmingą postsovietinės erdvės žaidėją, vakarietiškų vertybių bastioną 
Rytuose, ir naujoji, siekianti su Rytų kaimynais „normalių“, pragmatiškų santy
kių, tai reiškia – sutinkanti nekelti vertybinių klausimų mainais į ekonominius 
privalumus.

Du dešimtmečius mirštančiųjų skaičius gerokai viršydavo gimstančiųjų, o tą 
demografinį nykimo procesą dar pagilindavo emigracijos srautai, todėl tokia bū
sena peraugo į tautos egzistencinę krizę: visi proto argumentai ir statistiniai duo
menys rodė, kad esame išmirštanti tauta. kita vertus, valstybė stokojo politinės 
valios ir galimybių, o visuomenė – noro imtis ko nors radikalaus, kad ši situacija 
keistųsi. Prasmės prisidėti prie išmirštančios tautos kūrimo projekto regėjosi vis 
mažiau, tai savaime tapo paskata emigruoti, ieškoti išsipildymo ir prasmės kūri
mo centrų kitur.
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40. Modestas ežerskis. 
 Tirpstanti dimensija. 
 1996 m.

41. Lietuvos paviljonas Hanove
ryje, parodoje „eXPO 2000“. 
arch. audrius Bučas, 

 Marina Bučienė, Gintaras 
kuginys, Valdas Ozarinskas, 
aida čeponytė. 2000 m.
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Galiausiai vertybių plotmėje užslėptas konfliktas įgavo beveik šizofreniškos 
būsenos bruožus: arba didelė visuomenės dalis iš pašaknų tebebuvo gana konser
vatyvi ir tradiciška, arba tos tradicinės vertybės beveik nerado išraiškos viešojoje 
erdvėje, čia dominavo reliatyvizmas, permisyvumas ir nežabotos lygių galimybių 
plėtros klausimai. Valstybės išlikimas buvo neatsiejamas nuo asmeninio įsiparei
gojimo šeimai, tautai, valstybei ir nuo dorybėmis grįstos visuomenės sąmonės at
kūrimo. O šių vertybių diegimas darėsi itin problemiškas, nes viešojoje erdvėje 
buvo akcentuojamas savo norų patenkinimas, asmeninio išsipildymo svarba ir 
materialinė gyvenimo prasmės samprata.

Dabar net sunku įsivaizduoti, kaip netoli valstybės kracho tuomet buvome. 
kaip niekad gili ekonomikos krizė, jos sukelti socialiniai neramumai, šalia bet ko
kiu iššūkiu pasinaudoti tykanti Rusija, ieškanti progos politiškai destabilizuoti. 
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42. Vladas Drėma. 
 Vilnius 2000-aisiais. 
 1928 m. čDM
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sunku patikėti, kaip netoli buvo pesimistinės pranašystės, kad antrosios Respu
blikos amžius neviršys Pirmosios Respublikos, tarpukario Lietuvos amžiaus – dvi
dešimt dvejų metų, išsipildymas.

tačiau po dvejų krizės metų pradėjo duoti vaisių vizionieriškos ekonomikos 
reformos. atsigaunanti ekonomika išjudino reformuoto aukštojo mokslo dinamiš
ką raidą. Dar po dešimtmečio jau buvo juntami mokyklos pertvarkos rezultatai: 
naujoji Lietuvos mokykla, sukurta, mokytojo profesiją pavertus išties prestižine 
ir taip į mokyklą atvedus ištisą plejadą gabiausių universitetų absolventų, išugdė 
naują lietuvių kartą. Jų atėjimas į mokslo, kultūros, verslo, politikos, valstybės val
dymo areną buvo panašus į tą impulsą, kurį Lietuvai davė išsyk po nepriklausomy
bės atkūrimo į politiką ir valstybės gyvenimą įsijungusi karta. taigi 2020–2025 m. 
buvo tas laikotarpis, nuo kurio prasidėjo tikrasis Lietuvos valstybės renesansas.

ne trumpiau truko ir nematomi mūšiai dėl valstybės suverenumo. Rusijai 
bandant išnaudoti kiekvieną plyšį mūsų diplomatijoje ir gynybos sistemoje, kiek
vie ną oligarchą, verslo interesą ar kultūrinę įtaką savo naudai, reikėjo titaniškų 
pastangų, kad svetimiesiems po vieną nebūtų atiduoti suverenios valstybės sandai: 
demokratinė valstybės valdymo struktūra, ekonominis valstybės savarankiškumo 
pamatas ir nepriklausoma viešoji opinija. ypač sunkus kritiškas laiko tarpsnis buvo 
2010–2015 metai, kai su agresyvėjančia Rusija teko grumtis išaugusios energeti
nės priklausomybės sąlygomis. tačiau 2016 m. sėkmingai paleista atominė elektri
nė, dar prieš tai pastatytos energetinės jungtys su skandinavija ir per Lenkiją su 
Vakarų europos šalimis atėmė iš Rytų kaimynės pagrindinį kozirį. trečiajame de
šimtmetyje prasidėjo bendrasis Rusijos nuosmukis, ji ėmė prarasti teritorijas Ry
tuose ir tai ilgainiui visiškai išblaškė postimperinių pretenzijų į Lietuvą likučius.43
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kaip platesniais potėpiais apibendrinti pokyčius, įvykusius Lietuvoje trečiojo 
krikščionybės tūkstantmečio pradžioje, pirmaisiais Lietuvos antrojo tūkstantme
čio metais? tuo metu Lietuvoje veikė ir skirtingomis kryptimis ją traukė du alter
natyvūs modernizacijos projektai: liberalusis, ryškiai dominuojantis viešojoje er
dvėje tūkstantmečio pradžioje, ir konservatyvusis, į pirmą vietą iškilęs kiek vėliau. 

čia derėtų paminėti, kad pereidama į XXi a. Lietuva išgyveno labai ryškią sa
vo santykių su išore modernizaciją – užsienio ir saugumo politiką, geopolitinę si
tuaciją neatpažįstamai transformavo įstojimas į natO ir europos sąjungą. spar
čiai modernizavosi ir gyvenimo būdas, vartojimas, pati visuomenės organizacija. 
tačiau modernizacijos proceso nepaliestas liko valstybės vidaus gyvenimas – pra
dedant švietimu, sveikatos apsauga bei socialine politika, baigiant ekonomikos 
modeliu. 2009aisiais ši sritis jau buvo pribrendusi modernizacijai, ją dar paspar
tino prasidėjusi krizė.

Liberalusis projektas siekė kuo daugiau valstybės kompetencijos ir funkcijų 
perduoti laisvai veikiančiam, savo interesą įsisąmoninusiam individui. konserva
tyvusis projektas šalia asmens laisvės vertybių pabrėžė bendruomenę kaip ne ma
žiau svarbų apriorinį prasmių, racionalumo ir vertybių lauką, į kurį atsiremia ir 
iš kurio išauga individo apsisprendimai, ir vertino valstybę kaip esminę tokio po
būdžio bendruomenę. Liberalusis projektas akcentavo valstybės valdymo struk
tūrų gerinimą ir tobuliausio visuomenės ir valstybės sutvarkymo mechanizmo 
paiešką, moraliai neutralius struktūrinius sprendimus. konservatyvusis projektas, 
visuomenės blogybes kildindamas iš iškreiptos žmogaus valios, o ne iš visuome
ninių struktūrų netobulumo, pabrėžė poreikį tą valią kryptingai formuoti, skelbė 
grįžimą prie tradicinių vertybių – asmeninių dorybių, šeimos, patriotizmo ir tikė
jimo – kaip prie vienintelės ilgalaikio valstybės tvarumo garantijos.
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Šie du alternatyvūs Lietuvos modernizacijos projektai – tai pagrindiniai vek
toriai, formavę Lietuvos politinį peizažą pirmuosius dešimtmečius po tūkstan
tmečio minėjimo. Jų įsivyravimas lėmė laipsnišką politikos dešinėjimą. iš esmės 
kelis paskutiniuosius dešimtmečius diskusija vyko tarp skirtingų politinės dešinės 
versijų. Politikai, nors ir nesutardami dėl kai kurių kertinių punktų, vis dėlto iš
pažino nemaža bendrų vertybių.

Vienu metu atrodė, kad 2008–2010 m. krizė naujos gyvybės įkvėps Lietuvos 
politinei kairei. to neįvyko. krizė, kurią daugelis iš pradžių suvokė kaip visos ka
pitalizmo sistemos krizę, tiktai pagimdė kitokį kapitalizmą: aiškiau suvokiantį 
leistinas ekonominių procesų ir ekonominės logikos savarankiškumo ribas, vėl 
atradusį pozityvųjį suverenios valstybės vaidmenį ir bendruomenės – „socialinio 
kapitalo“ – reikšmę.

Ši globalinė krizė taip pat buvo europos sąjungos federalėjimo ir integracijos 
didinimo pabaiga. to signalas federalios europos šalininkams buvo referendu
mai: Prancūzija ir nyderlandai 2005 m., o airija 2008 m. nepalaikė didesnės eu
ropos. Būtent globalios ekonomikos krizė ir iš jos atgimęs tradicinės, suverenios 
nacionalinės valstybės svarbos suvokimas sustabdė intensyvesnės integracijos ban
dymus. atsivėrė durys europos kaip vertybinio projekto plėtrai – europai kaip 
bendrų vertybių vienijamai suverenių tautų ir suverenių valstybių sąjungai.

Pasikeitė ir globalizacijos procesų suvokimas, o drauge – ir jų pri gim tis. Glo
balizacija pradėjo reikšti pirmiausia platesnes ir pakitusias bendra vi mo, komuni
kacijų galimybes, o ne absoliučią galutinę pasaulio raidos tikrovę, prie kurios są
lygų turėjo taikytis visos žmogaus gyvenimo sritys. Paaiškėjo, kad glo ba lizacijos 
procesus galima kontroliuoti, kad yra grįžtamasis ryšys į nacionali nės vals tybės 
ir mažesnės bendruomenės tikrovę. tai neįvyko savaime ir greitai – mažosios ir 
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vidutinės valstybės daugiau nei dešimtmetį varžėsi dėl suverenumo su globalio
mis tarptautinėmis korporacijomis, sustiprėjusiomis ir įgijusiomis valstybingumo 
bruožų dar iki krizės. Galiausiai 2022 m. valstybės tarptautiniu susitarimu pada
rė galą korporacijų stiprėjimui ir politinei įtakai.

Po truputį tapatybės sąvoka atgavo senąją prasmę, kaip nacionalumu, bendra 
civi lizacine atmintimi grindžiama pilietinės atsakomybės vertybė. išryškėjo abs
traktaus pilietiškumo – nuo nacionalizmo ir religijos atskirtos pilietinės visuome
nės – projekto bergždumas. Drauge numirė multikultūralizmo utopija. 

Lietuvoje palyginti anksti suvokta, kad valstybės išlikimo perspektyvos pri
klauso nuo to, ar į valstybės kūrimą bus įtraukta sparčiai išaugusi Lietuvos dias
pora. išeivijos įjungimo į Lietuvos gyvenimą iniciatyva, žinoma „globalios Lietu
vos“ arba „integralios Lietuvos“ vardu, pasinaudojo išsiplėtusiomis komunikavimo 
galimybėmis, kad sujungtų išeiviją ir Lietuvą į naujo tipo valstybinį darinį – transna
cionalinę bendruomenę, politiniais, kultūriniais ir socialiniais saitais suvienijančią 
po visą pasaulį išsiblaškiusius lietuvius. Lietuvos patirtį sutelkiant savąją išeiviją 
ėmė kopijuoti kitos didžiulę emigraciją patyrusios Rytų europos valstybės.

Visame Vakarų pasaulyje prasidėjęs šeimos vertybių grįžimas užbaigė 1968 m. 
seksualinės revoliucijos pradėtų socialinių eksperimentų ir lytinės tapatybės ino
va cijų penkiasdešimtmetį. Lietuvoje jis sutapo su jau senokai vykdoma kryptinga 
šeimos rėmimo politika. taigi Lietuva per plauką išvengė demografinės katas
trofos ir 2059aisiais lietuvių jau yra truputį per 4 milijonus. tai nėra daug pa
saulyje, kuriame daugiau nei 100 milijonų gyventojų turinčių valstybių skaičius 
peržengė 50. tačiau tiesioginis išnykimo pavojus negresia, europos fone Lietuva 
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atrodo visai neblogai, nes gyventojų skaičiumi lenkia norvegiją, jungtinę suomi
jos ir estijos Respubliką, Daniją ir airiją, pralenksi ir Švediją, o dėl greičiausiai 
augančios europos sąjungos valstybės varžosi su slovakija ir kroatija (nors spar
čiai vejasi Gruzija).

Galiausiai dar vienas dalykas, kuo nustebino naujas tūkstantmetis – tai tikėji
mo vertybių grįžimas. tūkstantmečio pradžioje dar nebuvo aišku, kurlink pasuks 
civilizaciniai Vakarų procesai. Įžvalgūs mąstytojai matė sekuliarizmo epochos pa
baigą pranašaujančius ženklus, vis dėlto atrodė, kad pasaulio sekuliarėjimas ir de
sakralizavimas – tektoniniai vyksmai, kurie tęsis ir XXi amžiuje. atrodė, kad bet 
kokias ribas peržengiantys ir naikinantys globalizacijos procesai paskleis sekulia
riąją civilizaciją ir už Vakarų pasaulio ribų. tačiau išsekus globalizacijos potencia
lui, sudužo bendros pasaulinės tvarkos ir taikaus „pasaulio be ribų“ utopinės iliu
zijos. Drauge buvo palaidotos ir sekuliarizmo pretenzijos. tikėjimas ir tikėjimu 
grįstos vertybės ėmė darytis vis svarbesnės kaip politinių sistemų ir civilizacijų 
tapatybės pagrindas, vertybinis jų atramos taškas. Vakarų europos elitai dar ka
binasi į sekuliarizmo lozungus, bet iš Rytų europos – ex oriente lux – ir į ją jau 
grįžta religinės vertybės ir prasmės, grįžta šventybė. Pasaulis – ir europa – paleng
va resakralizuojasi.

Viską apsvarsčius, galbūt visai nebloga naujo tūkstantmečio pradžia.
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